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Darbininkai Visų Šalių 

Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!
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KRISLAI
30 narių i dieną!
Cambridge.
Drg. Burba veikia.
Lawrence, Mass.
“Komunizmas ar

Krikščionybė ? ’’
Rašo JOHNNIE
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Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

LDS vajus South Bostone •-----------
jau pusėtinai išjudintas. Per-1 NO. 40 
eitą sekemadienį apie 30 nau-; 
jų narių prisirašė prie 62-rosi 
kuopos, ir tapo sutverta Lietu-! 
vių Darb. Susivienijimo Jauni
mo k p. iš apie 12-13 narių. 
Draugė šukiutė su savo gražia 
jaunimo grupe, Žukauskaitė, 
jaunoji Burba, Sindora ir ki
tais smarkiai žada dar padir
bėti, kad “subytinus” kitas ko-' 
lonijas, kaip Worcester!, Law-, 
rence’ą ir Cambridge’ių. Tai i 
bus galima, nes šie jauni drau
gai ir draugės labai energingi 
—tik truputį būkite drąsesni.'.
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Glen Alden Skefai 
Du Pikiehis Nužudė, 
Trečią gi Peršovė 

PI YMOUTH, Pa. — Ske- 
ibai William ir Frank Tri- 
bendas nušovė streiko pikie- 
tininkus Franką Petrovs- 
kį ir Valentą Riskevičių ir 
pavojingai sužeidė Riskevi- 

Cambridge ir Brighton tu-ĮČiaus sūnų Charlesą, 22 me- 
rėtų’ suaugusių kuopos susi
tverti. Draugės Stašiūtės ir 
keli kiti jaunuoliai tenai da
vė žodį, kad iki pirmos dienos 
kovo jau bus jaunimo kuopa. 
Jię žada turėti geresnę negu 
So. Bostonas, ir tai labai gali
mas daiktas. Draugės Stašiūtės 
smarkiai veikia darbininkiška-

* me judėjime.

Draugas Burba, i 
tonietis, daugiausiai savo mies-i 
te gauna naujų narių. Kiti 
draugai turėtų mestis darban.! 
Visi gaukite nors po vieną sa-i 
vo draugą į L.D.S.

itų amžiaus. Streikierys Ant.
' Lech iš užpakalio peršautas, i 
Žudynės įvyko prie Wood-i 
ward kasyklų, Glen Alden 

! Kompanijos.
Nuo vakar pradėjo būt 

įvykdomas teisėjo Valentine 
[išduotas indžionkšinas prieš 
mainierių streiką. Streikie- 
riai drūčiai laikosi. Valsti- 

southbos-'j0S kazokai taip saugoja 
saujelę streiklaužių, kadį 
vieną skebą dviese lydi į ka

byklas. I _________
ŽYDŲ TYLOS IR BADO 

STREIKAS
Jeruzale. — Badu ir tylė

jimu streikuoja 80 žydų, 
įkalintų Kryžeivių Tvirto
vės kalėjime, už tai. kad jie 
slapta į Palestiną įvažiavo. 
Jie nesako, iš kurių šalių at- [ 
vykę, idant nebūtų atgal 
deportuoti į tas šalis.

Kanju Kato, Japonijos 
darbo unijų vadas, ku
ris atvyksta Amerikon 
maršrutuoti su prakal
bom Darbo Federacijos 

globoj.

Sovietų Šalis Muša 
Japoną Imperialistą 
Naują Provokacijų

TOKIO — Sovietų amba
sadorius Japonijai, Jurenev 
stipriai užprotestavo prieš 
Japonų ambasadoriaus Sai
to melagingą kalbą, kurią 
jis pasakė Chicago j vasario 
9, kalbėdamas susirinkime 
Užsienių Reikalų Tarybos.

Toj kalboj Japonijos am
basadorius Jungtinėms Val
stijoms pasakojo, kad 1931 
m. Japonija įsiveržė į Man- 
džuriją būk todėl, kad “rei
kėjo daryt apsigynimo žygį 
prieš Sovietų Sąjungą.” Jis 
melavo, būk Sovietų vyriau- 

Isybė sulaužė .Portsmoutho 
sutartį, kuri buvo padaryta 
po karo tarp caristinės Ru- 

' sijos ir Japonijos, ir būk 
Sovietai kursto Chiniją da
ryti veiksmus del išvijimo

Paul Robeson, Amerikos 
negras dainininkas, kuris 
Sovietuose vaidins operoj 
“Othello.” Per 2 metus jis 
išmoko rusų kalbos. Sovietų 
tvarka jam labai patinka.

Sukilėliai Mandžurijos
K areiviai Supliekė Ir

Daugiau Muilo ir Visa i H 
Ko Sovietų Sąjungoje - ■

p ri
da r-
mes
na-

Teko kalbėtis su Lawrencio 
draugais L.D.S. nariais. Neku- 
rie jų mano, kad nesą reika
lingos jaunimo kuopos. Ir kaip 
jie klysta! Kaip gi mes 
laikytume jaunimą prie 
bininkiško judėjimo, jei 
netvertume L.D.S. jaunų
rių kuopų, kur jie galėtų viso
kį jauniems tinkamą veikimą' 
turėti ? j

i
Nejaugi draugai mano ati-l 

duoti savo jaunimą fašistų Į 
propagandai! Nejaugi jie no-' 
retų, kad karo lauke jų jau
nimas žūtų už kapitalistų pel
nus! Argi, draugai lawrencie- 
čiai, nesidžiaugtumėt, matyda
mi savo jaunimą veikiant už 
darbo klasės reikalus, lavinan
tis, mokinantis, veikiant prieš 
karą, prieš fašizmą? Aš ma
nau, kad dar negana čionai 
įkainuojama ta svarbiausia 
mūsų užduotis: Laimėti jauni-į Tarptautinis Darbininkų L?” 
mą darbo klasei. '* • < (1Z1O.

Vienok, ir čia yra draugų, 
kurie organizuoja jaunuolių 
kuopą, ir veikiausiai jiems pa
siseks. Draugai čiulada ir Ta- 
raška darbuojasi kartu su Pen- 
kausku.

Scottsboro Apeliacija 
į Augščiausiame Teisme
• WASHINGTON. — Va- 
kar Augščiausiame Jungti
nių Valstijų Teisme prasi
dėjo pernagrinėjimas mir
ties nuosprendžio, kuęj Ala- 
bamos valstijos teismai iš-!

Trockisto Šnipo Muni 
Provokatoriška Šneka

18 Darbininkų Teisme 
i SACRAMENTO, Cal. — 
■ Teismas baigė savo argu
mentus byloje prieš 18 dar
bininkų, kurie buvo ' areš
tuoti laike San Francisco 
visuotino streiko. Tarptauti
nio Darbininkų Apsigyni
mo advokatas Leo Gallagher 
reikalavo pertraukti teismą 
kokiam mėnesiui, kol at-

visų svetimšalių iš Chinijos. Cleveland, Ohio, Didelis 
Sovietų ambasadorius Jų-1 

renev pareiškė, kad ne kas 
kitas, tik Japonija sulaužė 
Portsmoutho sutartį: pats 
Japonijos įsiveržimas į Man- 
džuriją yra griežtas sulau
žymas svarbiausio tos su
tarties pagrindo.

Kai del Chinijos gyvento
jų kilimo prieš Japoniją,

SHANGHAI —Praneša- Mandžurijos kareivių suki
mą, kad du tūkstančiai limams prieš Japonų vieš* 

j Manchukuo kareivių Sin- patavimą tame krašte, 
chowe sukilo prieš Japoni-( 
jos oficierius ir prieš Japo- 

. nų imperialistų jungą.
Sukilėliai sudegino kazer- 

mes ir organizuotai atmar-
šavo į vieną miestą ant šie- į MASKVA. — Šiemet 67 
nos tarp Mukdeno provinci-1 nuošimčiais daugiau muilo 
jos ir Jehol. Japonai .prieš i pagaminama negu pernai. 
;iuos atsiuntė 4,000 savo ka-: Per metus Sovietų Sąjungoj 
reivių; bet 600 iš ju, man- bus pridirbta 347,000 tonų 
džurai, tuoj aus perėjo į su- muilo. 1933 m. pavasarį val- 
kilėlių pusę. ’Stiečių delegacija kreipėsį į

Sukilėliai ant greitųjų : Stįalin?’ kad Jjatiekt9
pasidarė apkasus ir kituš daugmu muilo, ypač 
apsidrūtinimus ir po įnirtu- |de bkatnesmo, kvepiančio, 
šiai kovai atmušė priešus ir 1 P1 >’taĮ!nas pasižadėjo pa-
nuvijo juos atgal į Sincho- reikalavimą.
wa ' Sovietij vyriausybes ra-

Mūšyje žuvo trys Japonu'Portas rodo, jog 1934 metais > 
oficieriai ir 173 kareiviai', igaminimo planas 
Sukilėliai iš jų atėmė pen- ykdytas 98 nuošimčiais, 
kias artilerijos kanuoles, 20 '.'.vl®st0 pagaminta 5 nuo- . low
kulkasvaidėiu ir 300 šautu- r 
VU. ic.

Visoj Manchukuo armijoj įįr produktų daugis.

Mitingas del Bedarbiu
Biliaus H. R. 2827

Raportuos Delegatai iš Dar
bininkų Kongreso

CLEVELAND, Ohio. — ___________
Utarninko vakare, vasario 'verda bruzdėjimas. Japoni-i 
19 d., Lietuvių svetainėje, ljos imperialistai įsakė savo

šimčiais daugiau negu 1933 
m., burokų priauginta 40 

J nuošimčių daugiau; pakilo , u

Bimba ir Mažeikienė 
neužilgo maršrutuos.

tai Sovietams neteko jų kur-,6835 Superior Ave., įvyks ^ficieriams, komanduojan- Senatoriaus Wagneno 
styti. Pats Japonijos kari- masinis mitingas, ■ kuriame 'tiems Manchukuo kareivius, 
nis brioyimasis į Chiniją, lietuvių draugijų delegatai, 'akylai budėti, be ceremonijų 
šalies naikinimas ir jos žmo- .buvę Washington© darbi- į bausti ‘ 
nių skerdimas kursto chinie- 'ninku ir bedarbių socialės 'užkirsti
čius prieš Japonų imperia
lizmą. r

apdraudos kongrese, rauor-1 
tuos apie apdraudos bilių'

jį

Veidmainiški Įnešimai
WASHINGTON.

natorius Wagner rengiasi 
įnešti kongresui sumany- 

?IN10S IŠ LIETUVOS ma, kad paskelbtų kompa- 
niškas unijas neteisėtomis.

rr"7" [ į Bet tas pats senatorius yra
Nubaudė žiaurią žmoną 'davęs sumanymą, kad dar- 

KAUNAS.—Vilijampolėje'bininkų_ unijoms būtų atim- 
gyveno pil. Mackevičius, kuris j ta teisė streikuoti be vai- 
nesutiko su žmona; žmona ūž- džios ir kapitalistų nuspren- 
davus, gerdavus, turėjus drau- dimo. Wagnerio ir Lewiso 

'gų, o vyro neapkentus. Vieną neva bedarbių apdraudos 
■ vakarą vyrui sugrįžus namo, sumanymas t aipgi yra 
, Mackevičienė vyrą pasitiko ir streiklaužiškas. Todėl reikia 
rūgšties skystimu pylė } akis. suprastit kad ir po dabarti- 
Vyras visiškai apako. nįu jQ inešimu bfik ie§

na buvo patrauktos kaltinamo- i kompamskas unijas! yra pa- 
siomis už sunkų kūno sužaloji-ikas^as. k®ks sllnlu as Prles 
mą ; uošvė Paulavičienė buvo ! darbininkus. ,v
kaltinama padėjus Mackevi- į 
čienei vyrą užpulti. !
Kauno apkg. teismas šią bylą 
sprendė ir Mackevičienę nubau-

neištikimus”, idant 
kelią tolesniems i Se-

LlV/llLtAlAA 1 VI 1 UI Ll AIVA 04. V |

slūgs fašistų sukmstvtas Nuo Radium Nuodu Mi- 
nešė prieš Clarence Norri- [lynčiškas ūpas prieš teisia- 
są ir Haywoodą Pattersoną, jmuosius, nes d a b a r t i niu ! 
du iš septynių Scottsboro ^kaitinimo laiku negalima 
negrų jaunuolių. 'tikėtis teisingo nuospren-

___ Bet teismo vedėjai 
atmetė tą reikalavimą.

Trockistas Muni, vienas 
iš teisiamųjų, kaip jau mi
nėta, buvo padaręs rašytą 
išpažintį. Joj jis provoka
toriškai kaltino, kad teisia-

Apsigynimas per savo ad-i 
vokatus W. H. Pollaką ir, 
O. K. Fraenkelį reikalauja; 
panaikint mirties nuospren
dį todėl, kad teisme prieš 
nekaltus scottsboriečius ne
buvo įleista į džiūrę nei vie
nas negras ir tuom buvo su
laužyta Amerikos konstitu- 

Šioj apeliaci-

re Jau 21 Darbininkė
1 I

NEWARK, N. J. — Nu- i 
mirė Helen Tuck, kuri bu
vo užsinuodijus radiumo da
žais, bedažydama laikro
džių numerius, kad jie švies
tų ir tamsoj. Tai jau 21 iš 
United States Radium Kor
poracijos darbininkių, ku
rios mirė del tos priežasties. 
Bosai liepdavo

Visų “Laisvės” skaitytojų 
pareiga patiems dalyvauti 
ir visus kviesti j šį taip 
svarbų mums visiems mitin- 
gą-prakalbas.

Bedarbis.

1
I

Drg.
* čionai

Reikia gerai išgarsinti jų pra- cijos teisės.
i. kalbas. Ypatingai reikia pas- jos byloj adv. S. S. Leibo- 

tangų dėti platinimui drg. witz taipgi eina j talką Pol- 
Bimbos parašytos brošiūros lakui ir Fraenkeliui. 
“Komunizmas ar Krikščiony-, —-———;------
bū“. “Darbininko” fašistinis Norwood, Ohio. — Pa
stabas visą puslapį ir pusę pa- jais” iš vienos kepyklos ap- 
aukojo “atsakymui” j tą bro- sinuodijo ir susirgo 39 žmo- 
šiūrą vasario 8 d. numeryj. nės.

darbiniu-
mieji komunistai ir Komu- ^ms ., liežuviu šepetukus 

kaipo tokia,nistų Partija, 
‘/•kursto žudyti valdininkus” Radium nuodai 

lenai Tuck dantis
išėdė He-

žandi-

K

ir per smurtą nuversti Am- kaulius ir kitus kaulus, ku-

VISIEMS ALDO. NARIAMS
Draugės ir Draugai!

“Šviesa” nr. 1, 1935 metų, 
jau gatava ir išsiuntinėta 
kuopoms ir pavieniams na
riams. žurnalas puikus.

Siuntinėjom tiesiai na-

1935 metų knygą “Povilas 
Jurka,” kuri bus didelė ir 
labai naudinga. Ruošiamės 
ir prie “Šviesos” num. 2;! 
taigi prašome visus narius 
ir nares darbuotis šio va
jaus metu, kad gavus nauju 

riams į namuk, kurių ture- nariu į organizaciją. Taipgi 
iome antrašus, ir kuopų se
kretoriams. kurių kuonų 
narių dar neturime antrašų. 
Jeigu kurių draūgų būtu 
nenilnai teisingi antrašai 
arba negerai išrašyti var
dai, tai prašome apie tai 
pranešti , j centrą.

Dabar jau spausdiname

prašome ir visus narius mo
kėt duokles ir siusti jas į 
centra. Kuopos, kurios tu
rite ižde pinigų, tad prašo
mos paaukoti dolerį kitą.

M. šolomskas, 
CK Sekretorius, 
Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

ALDLD
46

erikos valdžią.
Kada jis dabar buvo pa

šauktas liudyti, Muni tvir
tino, jog po savo išpažin
čiai jis patyręs,; kad “Ko
munistų. Partijai nestoja už 
revoliucinį buržuazijos nu
vertimą.” Tokiu , išpažin
ties “pataisymu” jis stengė
si pažeminti K o m u n i stų 
Partiją akyse revoliucinių 

* darbininkų ir perstatyti 
trockistus, kaipo “tikrus 
revoliucionierius.”

Į savo advokato Goldma- 
no, trockisto, statomus klau
simus Muni teisme pakarto
jo tuos pat provokatoriškus' 
plepalus prieš komunistus, 
kuriuos buvo išpliaupęs sa
vo išpažintyj. Vienas iš tei
siamųjų, Donald Bingham 
buvo suimtas, kaipo tiesio-, 
ginė pasekmė trockišto Mu
ni’o išdavysčių.

rie paskui buvo prašalinami 
per šešias operacijas bėgyje 
keturių metų.

Jinai i * buvo apskundus 
korporaciją; reikalaudama 
$200,;000 ; atlyginimo, ibet 
paskui susitaikė ant $10,000. 
Velionė paliko vyrą ir du 
sūnų.

RIEBŪS PELNAI Už 
KARO LAIVUS

Washington. — Senatorių 
komisija, tyrinėjanti ginklų 
biznį, surado, jog Newport 
News Laivų Statymo Kom
panija pasidarė 35 nuošim
čius gryno pelno iš valdžios, 
kuriai pastatė du šarvuot
laivius “Augusta” ir “Hous- ' 
ton.” r~ 
lies iždo plėšimas, pagal SU- jirno, be to, invalidui vyrui pri-. 
mokslą su karo laivyno šu- teisė po 100 lt. mėn. civil, jieš-j 
Jais, i"• ■ ' ' ' kinio. Paulavičienė išteisinta.

Šalpas Darby Generolas
WASHINGTON. — Roo- .

Tai patriotiškas Sa- de s motus sunk, darbu kals- sevp|ta\ pasiskyrė' generolą
R. E. Woodą, Sears Roe
buck Kompanijos prezidęn- 
tą, vyriausiu savo patarėju 

5 įdelei $4,880,000,000 paskirs
tymo į v a i r i 'e m s pašalpi- 
[niams darbams. Tas išnau? 
dotojas žiūrės, kad bedar- 

kairiųjų darbininkų laik- biam pašalpiniuose darbuo- 
“L- N-dj- J senatorius raščius per paštą siuntinėti; se būtų mokama kur kas 
McIntyre ir seimo atstovų ; reikalavo daužyti streikus, mažesnė alga, negu tokiuose

KOVA PRIEŠ FAŠISTINIUS ĮSTATYMUS
CLEVELAND, Ohio.

Šios valstijos
MEKSIKIEČIAI i I 

SUKILSIĄ
New York.;— Klerikalas

Fr. V. Williams, sugrįžęs iš naikintas valstijinis istatv-
Meksikos, sako, kad 90 nuo- mas prieš tariamą “krimi- 
šimčių tos šalies gyventojų nalį sindikalizmą.” Tas įsta-puu juuejimą.
tik laukia sukilimo prieš da- tymas buvo išleistas prieš Į Prieš tokį Prekybos Rū-' 
bartinę valdžią. ■ f >

rūmo narys Zona įnešė su-!Ug|eįSįį šnipijada ant visu 
manymą, kad turi būt pa- kovingesnių dar'bo žnlonių 

ir su visomis šaknimis iš
gauti komunistinį judėjimą.

pat privatinių samdytojų 
darbuose.

Hauptman Prašo Auky!
FLEMINGTON, N. J. — 

komunistus, kovingas darbo mo fašistų pasimojimą taio Mirtin nusmerktas, kaipo 
unijas ir prieš revoliucinį sujudo darbininku masės TJndberp-hų vaiko nužudyto- 1.1 • 1 — • • 1 •' 1 * _ ____ 1 _ • 1 1 • j • 1 , • -•-'k. i-vHartford, Conn — Pernai 

Jungtinėse Valstijose per- 
smarkiai važiuojanti auto- lando Prekybos Rūmo “Sen
iu obi lis tai užmušė 6.850 tvnių Grupei” to neužteko, 
žmonių, kaip raportuoja Ke- Jinai reikalavo dar ^ paaš- 
liautojų Apdraudos Kompa-'trinti įstatymą prieš krimi- 
niją. ,nalį sindikalizmą, uždrausti

darbininkų judėjimą apskri
tai. Bet fašistinei Cleve-

Ohio valstijoj, kad spirte jas, hitlerietis Bruno R. 
prispyrė senatorių Mclnty- Hauntmann atsišaukia į 
re ir seimo atstovą Zoną “publiką,” kad aukotų jo 
įteikti sumanymą, reikalai!- apeliacijos bylai. Tai yra be- 
jantį visiškai panaikinti kri- gėdiškas juokas. O vis de 
minalio sindikalizmo jstaty- Hauptmannas gaus aukų 
mą. i fašistinių savo patronų

■
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Antras Puslapis

Li

Cleveland, Ohio.

Todėl patarčiau visiems 
kunigams pirmiausia ant 
išbandyti tą įstatymą.

Svečias.

su didžiausiąja 55-ta kp. prie
šakyje. Galima tikėtis,, kad 
tas darbas bus atliktas tinka
mai, bet kuo greičiau, tai ge
riau.

Šeštad., Vasario 16, 1935
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Septyniolika Metų! :
Šiandien (vasario mėn. 16 d.) sukan- i 

ka lygiai septyniolika metų nuo to lai
ko, kaip “Lietuvių Taryba” paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybės d e k 1 a r a ciją. 
Drg. V. Kapsukas-Mickevičius (savo kny
goje, kurią nesenai išleido ALDLD) aiš
kiai nupiešia, kas privertė tą tarybą pa
naši# deklaraciją daryti. Ilgai garbinu- I 
šieji carą, o paskui prisilaižinėjusieji kai
zeriui, Lietuvos “patriotai”, drebėdami 
del Rusų revoliucijos iš rytų ir darbo 
žmonių bruzdėjimo pačioj Lietuvoj, o 
taipgi nerymasties Vokietijoj, jie, paga- 
liaus, priėmė nepriklausomybės deklara
ciją. Bet prisilaižinėjimo kaizeriui ir jo 
okupacinei valdžiai politika su tuo nepa
sibaigė.

Ši deklaracija, rašo V. Kapsukas, “vi
siškai nekliudė Lietuvių Tarybos delega
cijai, į kurią įėjo J. Šaulys, kun. J. Stau
gaitis ir advokatas J. Vileišis, įteikt Vo
kietijos koncleriui kovo 23 d. (1918) pra
nešimą, kuriame aiškiai yra pasakyta, 
jog ‘Taryba stovi už Lietuvos santykius 
su Vokietija, kaip jie yra formuluoti Ta
rybos nutarime 1917 m. gruodžio 11 d.”

Nors nepriklausomybės paskelbime ša
lies seimas buvo dedamas vyriausiu kra
što organu, tačiaus ilgainiui jau ir sei
mas patapo perdaug “raudonas” ir tie 
patys, kurie pasirašė po deklaracija 
(Smetona vienas iš jų) atstovauja seimą 
ir viską.

Po septyniolikos metų Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo—darbo žmonių var
gas ir skurdas ne tiktai nesumažėjo, bet 
kur kas labiau padidėjo. Reakcija siun
ta; ji kur kas aršesnė, negu kada nors 
buvo Rusijoj prie caro. Pilni kalėjimai 
politinių darb. kalinių. Darbininkų or
ganizacijos užgniaužtos, spauda uždary
ta. Pilna laisve naudojasi tiktai fabri
kantai, dvarponiai ir buožės. Todėl tik
tai jie arba jų agentai tegali džiaugtis 
šitom sukaktuvėm.

Susipratusių darbininkų pareiga aiš
kinti esantiems įtakoj Smetonos agentų 
lietuviams darbininkams prasmę šitų su
kaktuvių. Mes turim aiškinti, jog žodis 
“nepriklausomybė” nieko nereikš, iki Lie
tuvą valdys fabrikantai, dvarponiai ir 
buožės, iki ten siaus fašizmas. Mes, dar
bininkai, remiam Lietuvos darbininkų ir 
smulkiųjų valstiečių judėjimą, vadovy
bėj Lietuvos Komunistų Partijos—judė
jimą, kuris kovoja už nuvertimą išnaudo
tojų valdžios, ir įsteigimą darbininkų ir 
valstiečių viešpatavimo!

Panašiai, toliau nuredorha, ’ ctdiįo f 'ir 
tūlos nepriklausomos unijos. [ Pastarieji 
kapitalistų puolimai verčia hieko nelau
kus greičiau skubėti ir darbuotis tuo 
klausimu, ši konvencija kaip tiktai ir 
galės išlukštenti visas problemas. Kon-' 
vencija turės aptarti visą eilę kitųdįvąr- į Worcester,; Mass.,, Lietuvoj Sūnų ir Duk- 
k:.. į>raug>įja pasiuntė atstovę į Darbi

ninkų Kongresą, kuris įvyko Washing
ton sausio pradžioje, kovai už bedarbių 
ir socialę apdraudą. Juk tik reikia karš
tai pasveikinti šią draugiją už šitą jos 
darbininkišką ir kilnų žygį. Bet kaipgi 
“Naujoji Gadynė” atsineša link to žygio? 
Štai kaip ji šaukia:

“Viršminėta draugija pastaruoju laiku 
skubiai lenda į skylę. Nariai turėtų apsižiū
rėti, kad jų draugija nebūtų melžiama, lyg

bių reikalų, surištų su šiuo darbu. Grei
tu laiku Nacionalinė Veikiančioji Tary
ba patieks tuo reikalu rezoliuciją, kurią 
turės diskusuoti visi revoliuciniai unijis- 
tai.

Atstovybė konvencijoj susidės sekan
čiai :

1. Visos nacionalinės unijos gali Siųsti 
po vieną delegatą nuo vieno tūkstančio 
narių arba didesnės to skaičiaus pusės.

2 Visos lokalinės unijos, kurios nėra 
dalimi nacionalių unijų, turi teisę .pri
siųsti po vieną delegatą nuo unijos, ne- 
paisant kiek yra narių, ir po vieną nuo 
kiekvieno tūkstančio, arba didesnės to 
skaičiaus pusės.

3. Visi distriktai arba valstijinės orga
nizacijos turi teisę prisiųsti po vieną de
legatą.

Delegatų siuntimo iškaščius unijos pa
sidengia pačios. Kiekvienas delegatas 
turės, priduodamas savo kredencijalus- 
mandatą, užsimokėti $2, kurie eis paden
gimui konvencijos iškaščių.

paręiįkimą, i kad j?ų keliai 
yra klaidingi, priešdarbininkiški, prieš- 
komunistiški. į

O kad tie keliai .tarnauja darbininkų 
klasės priešams, tai tam pačianp numery
je! vėl. matome, j Štai da vienas faktas.

'karvutė, panašių Sukackienių pasivažinėji- ' 
mums.’’
Kas galėtų priešdarbįninkiškiau, pik

čiau nukalbėt? Ar šitas piktas “N. G.” 
šauksmas nėra pasitarnavimas Am. bur
žuazijai, Roose velto valdžiai, kuri taip 
nachališkai kovoja prieš Darbininkų Be
darbės ir Socialės Apdraudos Bilių (H. 
R. 2827), kurį minėtas Washington© Dar
bininkų Kongresas priėmė ir pasiūlė? Ar 
gi šitas piktas šauksmas prieš Sūnų ir 
Dukterų Draugiją už pasiuntimą delega
tės į minėtą kongresą nėra “Sklokos” va
dovybės žygis prieš badaujančius milio- 
nus vyrų, moterų ir vaikų?

Dar kartą mes raginame L.D.D. (“Sklo- 
kos”) eilinius narius rimtai pagalvoti, 
kur juos nuvedė Prūseikos ir Butkai.

Ohio valstijos legislatūroje 
yra įneštas bilius, kad sterili
zuoti (romyti) visus silpna
pročius piliečius. Kunigy su
važiavimas, tik ką įvykęs Co
lumbus, Ohio., pirmutinis už- 
gyrė tą bilių. Amerikonų pa
tarlė sako : “Practice what you 
preach” (išpraktikuok, ką mo
kini), 
tiems 
savęs

Nepaprasta Darbo Unijų Vienybės 
Lygos Konvencija

WmC Z. Foster, nacionalinis sekreto
rius DpiJba Unijų. Vienybės Lygos, šaukia 
nepaprastą tos organizacijos konvenciją, 
kuri įvyks kovo 16 ir 17 dd., 1935, New

t.

P

Yorke, ^itoj konvencijoj, nurodo atsi
šaukimas, .bus svarstoma, kokius DUVL 
žingsnius turi daryti, kad atmušus ka
pitalistų puolimus ant darbininkų ir kaip 
apvienijus darbo unijų judėjimą.

Pereitais metais, sako toliau atsišaukimas, 
daugelis unijų, priklausiusių prie DUVL., 
jau susivienijo su kitom tose pramonėse uni
jom .ir dabar ten tebeveikia tiktai viena uni
ja. Taip padaryta anglies kasyklų, plieno, 
tekstilės ir kitose pramonėse. Mūsų orga
nizacijos dabar veda darbą už apvienijimą 
unijistų marininkų pramonėj, adatos pra
monėj ir kt. Visos unijos veikia ta krypti
mi, tarpe kitų, baldų darbininkų unija ir 
metdlistų unija. Ne visose vietose vienybė 
bus galima pasiekti vienu ir tuo pačiu būdu 
ir nę visur bus galima gauti vienokios pa
sėkos. Bet visur DUVL unijos dirba tam 
pačiam tikslui, t. y., kad pasiekus vienybę, 
nepaisant ADR biurokratijos statomų kliū
čių.

“Šviesos” Num. 1-mas Jau
Gatavas

Šiomis dienomis išėjo ALDLD CK lei
džiamo bertaininio žurnalo “Šviesa” nu
meris 1-mas, už sausio, vasario, ir kovo 
mėnesius, 1935. Iš dailiosios literatūros 
jame telpa: Iljos Erenburgo puiki apy
sakaitė—“Duona Mūsų Visų Dienų”, o 
taipgi Jono Kaškaičio ir St. Jasilionio 
eilėraščių.

Iš visuomeniškais klausimais raštų tel-. 
pa M. Gorkio — “Apie Proletarinę Li
teratūrą,” Katrės Matulaitytės—“Lietu
vių Tautinis Fašizmas Lenkijoj”; G. 
Strelcovo—“Ka Davė Leninas Marksiz
mui, o Stalinas — Leninizmui?”; Z. Ah- 
gariečio — “Ar Socialdemokratų Partija 
Kovoja del Socializmo?” ir kt. svarbių 
raštų.

Šis “Šviesos” numeris puslapių skaičiu
mi mažesnis už pernykščius, tačiaus jo 
turinys labai geras ir patariame visiems 
mūsų skaitytojams jį įsigyti ir studijuoti.

Visi priklausą prie ALDLD darbinin
kai “Šviesą” gauna veltui, o prenumeruo
to jai—moka $1 metams. Pavienio nume
rio kaina 10c.

Šiuo tarpu, kuomet turime ALDLD va
jų už naujus narius, pageidautina, kad 
visi nariai smarkiai pasidarbuotų prira
šinėjime naujų .darbininkų į organizaci
ją. Be to, paskleiskit kuoplačiausiai 
Šviesą” lietuviuos darbininkuos!
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Socialistas apie Socialistus
Švedijos socialistų lyderis .ir paskilbęs 

i advokatas Georg Branting, pasikalbėji- 
i me su liberalų laikraščio “Morgonbladet” 
• korespondentu, pasakė:

Po negirdėtai sunkių pastarųjų metų, 
Vokietijos darbininkai matomai pakeitė sa
vo nusistatymą linkui reformistinės social
demokratijos. Jie patapo labai skeptiški 
linkui reformizmo. Aš esu tos nuomonės, 
kad Vokietijos darbininkuos viešpatauja di
delis nepasitenkinimas ir kad masės yra pa
krypę linkui į revoliucinių tendencijų...

Ne tik Vokietijoj, bet ir visam pasau
lyj darbininkų klasė šiuo tarpu krypsta 
į kairę, į revoliucinę pusę, kurioje stovi 
komunistai. “ ; : .

ic

se prieš komunizmo pavojų ir 
tuomi sunaikinti Kom. Parti
ją.

Nepaisant, kaip mes žiūrė
sime į šiuos ir kitus slaptus 
tyrinėjimus, mes matome du 
svarbius dalykus: vieną, tai

1 kad Kom. Partijos intaka dar
bininkų masėse laipsniškai au- 

iš septynių, kuri sekė vietinio 0 kaitų ii žymi dalis inte- 
komunistinio judėjimo kiekvie-Jektualų 
na pasijudinimą.

Iš jų plataus raporto mato
si, kaip tie buržujai yra susi- 
interesavę tuom klausimu. Jie 
yra sukišę savo purvinus sna
pus ne tik į masines demons
tracijas bei masinius susirin
kimus, bet ir į paprastus unijų 
bei organizacijų susirinkimus, 
seka kiekvieną žymesnį asme
nį—profesionalą. Ir toji slap
ta iš septynių ypatų komisija 
suranda, kad darbininkų ma
sės žymiai krypsta link kopiu- 
nizmo, kad netik bedarbiai ir 
dirbanti darb. vis daugiau ir 
daugiau pritaria Kom. Parti
jai, bet žymi dalis ir profesio
nalų dalyvauja Kom. Partijos 
darbuotėje. Jie suranda K. P. 
darbe mokytojų, advokatų, re
daktorių,’ profesorių, kunigų', 
teisėjų ir įvairių politikierių— 
kalbėtojų. Vardus jų kol kas 
nepaskelbė, tačiaus be abejo
nės jie turi visus nužiūrėtus 
kom. veikime žmones savo su- 
rašuose suklastuotoj formoj, 
kaip jie vadina “Reds & 
Pinks” (Raudoni ir Ružavi).

Suprantama, jie datfg da
lyki) perdeda-įsivaizdina. Pav. 
ponia Dilling pranešė vietinei 
spaudai, kad jinai žinanti, jog 
ir darbo sekr., F. Perkins su 
Rooseveltiene esančios komu
nistės, o jau Newton D. Ba- 
kerį, tai pėdsakais jinai galin
ti nusekti net iki Maskvai.

Be abejonės, tai yra didelis 
nonsensas, bet tai yra daro
ma tiksliai, kad tuomi grei-

Septyni Sekretai

Cleveland© vaisbos bute 
(Chamber of Commerce) pa
aiškėjo, jog per pastaruosius 
penkis metus vaisbos butas tu
rėjo išrinkęs slaptą komisiją ( 
iš septynių

i pritaria marksizmo 
[mokslui, o antra, tai kad val- 
1 dančioji klasė nejuokais dreba 
savo kailyje, matydama Kom. 
Partijos intakos augimą masė
se. O tuom pačiu kartu dar 
vis randasi žmonių (nemažai 
ir lietuvių tarpe), kurie sako, 
kad Partija jau baigia išnykti, 
kad tai tik keleto žmonių šū
kavimai. Bet pats gyvenimas 
parodo, kaip tokie žmonės ma
žai žino arba nenori žinoti 
apie komunistinį judėjimą.

i ' Paskelbus tos slaptos kom. 
raportą, buvo užklausta visos 

’eilės augštų žmonių, ką jie 
mano apie tą minimą komu
nistinį. 'pavojų. .

Užklaustųjų surašė taipgi 
matosi įvirių profesijų bei po
litinių pažiūrų. Tarpe jų , yra 
keletas ignorantų, o gali būti 
tik savęs susiraminimui pareis-1 
kė, jog jie tame nematą jokio 
pavojaus. Tačiaus didelė di
džiuma išsireiškė, kad tai yra 
gana rimtas pavojus ir jie pa
sirengę kovoti prieš tą pavo
jų reikalui prisiėjus.

Nesenai Washingtbne įvyko 
svarbus darb. kongresas ko
vai už soc. apdraudos bilių H. 
R. 2827. Tame kongrese cle- 
velandiečiai turėjo keturis de
legatus nuo lietuvių organiza
cijų. Vasario 19 d., Lietuvių 
svet., 6835 Superior Ave., šie 
delegatai duos platų raportą 
iš minėto kongreso. Svarbu 
visiems tatai išklausyti, tačiaus 
to nepakanka. Socialės ap
draudos klausimas nepriklau-

liečia lygiai visas sroves, todėl 
išklausius delegatų raportus 
reikėtų išrinkti skaitlingesnę 
komisiją, kuri tinkamai atsi
kreiptų į visas Cleveland© lie
tuvių organizacijas, nežiūrint 
jų pažiūrų ir sušauktų plačią 
Cleveland© lietuvių konferen
ciją socialės apdraudos klau
sime. Tik bendrai dirbdami, 
mes priversime kongresą ‘skai
tytis su mūsų reikalavimais.

Šilko Audėjai, Turite 
Balsuoti už Philiian, 

Eilinių Kandidatą!
PATERSON, N. J. — šią 

subatą, vasario 16 d., įvyk
sta rinkimai generalio vedė
jo (manadžerio) šilko dar
bininkų unijos (Federaci
jos). Visi draugai darbi
ninkai, balsuokite už Sar-

LDS C. Kom. davė iniciaty- kis Philiian, eilinių unijistų 
va, kad Amerikos lietuviai su- kandidatą į tą svarbią vietą, 
šauktų šiais metais visų Ame- Jįs yra kovingas unijistas, 
rikos lietuvių kongresą prieš teisingai vadovavęs darbi- 
karą ir fašizmą. Kaip žinoma, nįnkų streikuose ir kovojęs 

[prieš indžionkšinus. Jis da
bar jau antru atveju eina 

i pareigas lokalo Pildančiojoj 
Taryboj ir kovoja už darbi
ninkų reikalus.

Apart Sarkis Phillian’o, 
balsuokite dar už sekančius 
eilinių narių kandidatus į 
organizatorius: Luigi Val-

kongresas įvyks Clevelande, 
todėl clevelandieciams irgi rei
kės padirbėti, šiuom klausimu 
taipgi reikėtų sušaukti visų 
Cleveland© lietuvių konferen
ciją, kuri turėtų pasirūpinti 
prirengimu minėto kongreso 
bei priėmimu kelių šimtų dele
gatų, kurie suvažiuos iš visų 
Amerikos kraštų.

Iniciatyva šiam darbui pri-jgo, John Troy ir Elias Haj- 
guli L.D.S. vietinėms kuopoms i jar.

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
171 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

čiaus sukelti valdančiąją kla-so vienai kokiai srovei, jis pa-

Štai Kuom Jie Atsako
Lietuvių Darbininkų Draugijos (“Sklo- 

kos”) organas “N. G.” tęsia savo piktas 
koliones prieš komunistus. Vasario 14 
d. laidoje vienoj vietoj pasakyta:

“O* gal Bimba norėtų, kad ‘Naujoji Gady
nė’ tokius necivilizuotus gaivalus, .vieton 
baublių ir cyplių, vadintų sąmoningais daf- 

. bininkais?”

Kitoj vietoje šitaip šaukia: , *
“Tokių begėdiškų veidmg/inių, tokių mi- 

zernų kailio mainytojų, kaip bimbiniai cent- 
rabiuriai, tikrai reikėtų pafieškoti.”

Tai šitaip “Sklokos” lyderiai atsako į 
Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos

; i

KRAUJINGOS MĖNESINĖS— 
NAVIKAS?

Drauge gydytojau, malonė
kite ir man duoti patarimą: 
per “Laisvę”. Aš esu moteris, 
44 metų senumo, vidutinio 
ūgio, sveriu 116 svarų. Bus 
metai laiko, kaip mane pra
dėjo mėnesinės plauti labiau, 
negu visuomet būdavo. Dabar 
paskutinį mėnesį sirgau, net 
šmotais kraujas pradėjo eiti.

Daktaras išegzaminavo ir 
surado, kad man gumbe navi
kas auga—“tumor”, ir liepė 
eiti ant operacijos. Sako, jeigu 
aš neisiu ant operacijos, tai aš 
neturėsiu gyvenimo permai
nos : man visuomet kraujas 
bėgs. Sako, kad jis išimtų sy
kiu ir gimdą, ir tada nebe- 
sirgčiau mėnesinėmis ir tada 
būčiau sveika. Bet aš labai 
bijau eiti ant operacijos. Ar 
nebūtų, galima be peilio kaip 
pagydyti ? Dabar sergu mė
nesinėmis į laiką, kas mėnuo, 
ir sergu po 5 dienas, taip kaip 
visuomet sirgdavau. Tik kad 
kraujas dabar plauna labiau. 
Lauksiu, drauge, patarimo nuo 
jūsų. Ačiū jums: jūs drauge, 
daug naudos darot darbinin
kams, rašydami apie sveikatą. 
Ir daug mes sutaupom sveika
tos, skaitydami jūsų patari
mus. Jūs neturite ir valandė
lės liuosos, vis mūsų sveikatą 
saugojat. Linkiu jums 
energijos.

ATSAKYMAS

geros

žemai

Vaizdelis iš Meksikos: Gatvėse kovąja kunigų šali
ninkai su valdžios šalininkais. Pasak žinių, Meksikoj 

bandoma pažabok kunigų gale.

Ačiū, Drauge, labai 
už gerus linkėjimus. Apie Jū
sų tą padidėjusį mėnesinių 
kraujingumą tai štai kaip gali 
būti. Gali būti, kaip Jums 
tas daktaras pripažino, kad 
Jums gimtuvėje* auga koks 
naujikas—“fibroid tumor” ar-

ba “fibroma”. Gali taip būti, 
—taip pasitaiko, bet gal ir ne. 
Matot, Drauge tenka čia kiek 
paabejoti. Gal Jums to naviko 

• ir nėra, o tik taip mėnesinės 
pradeda išeiti iš vagos, kaip 
tat dažnai esti moterims Jūsų 
amžiaus, kai ateina taip vadi
nama gyvenimo pakaita. Dau
geliui moterų tuo laikotarpiu 
mėnesinės pasidaro kitokios, 
nes joms tada kiaušidės (ova- 
rai) eina menkyn, atrofuojasi, 
džiūsta. Bet, kai Jums, tai tas 
žymėtina, kad mėnesinės te
bėra regulingos, kas mėnuo, 
po tiek pat dienų, tik kad 
kraujingesnės pasidarė. Jeigu 
Jums tikrai būtų navikas, tai 
to regulingumo nereikėtų: 
kraujuotų bile kada ir bile po 
kiek,—kartais daugiau, kar
tais mažiau. Jums gali naviko 
ir nebūti.

žinote ką? Ogi nueikite pas 
kitą, pas trečią gydytoją, kad 
pilnai persitikrinus, argi ištie- 
sų yra Jums naujikas. O tuo 
tarpu, kraujavimui mažinti, 
gaukite šių preparatų: ‘‘Me
norrhagia tablets, 100,” taip
gi “Chaiomen, Narrower, 100 
sanitablets.” Pirmųjų imkite, 
kai užeina mėnesinės, po vieną 
kas 2 valandos, kol kraujavi
mas sumažėjo; tada galima 
nebeimti iki kitų mėnesinių, 
kada ir vėl imsite po vieną 
kas 2 vai. O tų antrųjų per 
mėnesines imkite po dvi prieš 
valgį, tai po 6 kas dieną. Ir 
da paskui kokią savaitę imkite 
po t vieną prieš valgį. Per ki
tas mėnesines vėl po dvi ir t.t. 
Taip gi tuo tarpu pagulėkite, 
daugiau pasilsėkite, mažiau 
darbuokitės. Gali būt taip visa 
kas ir pereis. Jeigu nepereitų, 
na tai tada galima būtų išimti 
navikas ir su visa gimtuve. 
Bet d a lukterėkite, Drauge.

s
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Vajus už įtraukimą ALD- 
LD ir LDS kuopų į Meno 
Sąjungą tebūna gruodžio ir 
sausio mėnesiais. Kiekvieno 
menininko ir darbuotojo lai 
būna pareiga šį vajų gerai

fKuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
>kp. įstos į Meno Sąjungą sį m?. 
|nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

j merus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyek A., 

Brooklyn, N. Y,

“Stebuklinga” Seno Vinco 
“Smuiką”

(Pabaiga)
O tas kaušelis Ričardą sujudino todėl, kad 

jo motinėlę užmušė arklys. Ją “negyvą parve- 
f. žė nepažįstamas, apledėjusiais ūsais vyras”, 

o “negyva motinėlė tvirtai laikė tą kaušelį 
savo sustirusiuose pirštuose.”

Ir negyva, ir pirštai sustirę, ir vyras ją par-
♦ vežė, vadinasi, kilnojo, ir kratė, o “kaušelį” 

ji vis “laikė” net ir “savo sustirusiuose pirš
tuose”! Geriau jau nei Amerikos judžių ga
mintojai neišgalvos. Bet tai ne menas, ne vai

zdas realaus gyvenimo, kurį menininkas su
kuria. Tai tik paprasta' nesąmonė, kitaip ta
riant—nonsensas. Jei motiną arklys užmušė, 
tai, pagaliaus, kam jai dėti į rankas tas kau-

* šas? Ji galėjo laikyti ką daugiau tokiam atsi
tikimui panašaus, jei autorius norėjo įvai
rumo.

A
Tolimesnė Ričardo kelionė, su rasta smun

ka, taip pat daro “stebuklus”. Sykiu jisai 
virto kokiu “stebuklingu smuikininku”, kad 
jį tik visi gaudo, “grūda į automobilį ir truk- 
šmaudami, šaukdami, pūsdami automobiliaus 
ragą”, važiuoja “kur žvanga turės, šlama šil
kai.. krykštauja damos” ir “strapalioja... 
žTnonių figūros”. Vodeviliai ir operos siūlo 
daugiau Ričardui algos, o publika, pastebėję 
jo vardą, veržiasi prie teatrų. O Ričardas pats 
sau pasakė: “Ei, muzikai! Traukitės man iš ke- 

• lio! Į operą durys jau atviros ir tikslas at
siektas.”

Tokiu “lazdelės pamojimu” Senas Vincas 
įveda Ričardą į operą. Jam nėra jokių studi- 

t javimo kelių, nėra jo muzikoj jokio turinio, 
idėjų. Ričardas nesusitinka tokiu kliūčių, to- 
kiow likimo, kurį susitinka Dostojevskio smui
kininkas, kurį anas vaizdavo dar caristinėj 
Rusijoj. Senam Vincui viskas eina viršgam- 
tiniai, ne realiai, ne tikrai. Jo Ričardas ne 
tik kad *ėiu įpučiamas į opera ir padaromas 
“žvaigžde”, bet prieš jį operoj tarnai lenkiasi, 
“pasitinka vyriausioji operos galva, pasveiki
na, perveda tarnams”, o tie jau net “tursi- 
nasi” prieš jį.

Bet pati opera, kokia Senas Vincas bando 
vaizduoti, nėra opera. Matomai, kad pats au-

♦ torius neturi nei geros nuovokos, kas yra ope
ra. Juk jei jau reikėjo padarvti Ričardą ope
ros žvaigžde, tai jis negali būti smuikininkas, 
bet turi būt dainininkas. Juk onerų žvaigž
dės yra vokaliai balsai, o ne smuiku. Tik re
toje operoie pasirodo smuikas, o iš dainos visa 
opera susideda. Seno Vinco “opera” yra se-

» karnai apibūdinama:
“Kortinai prasiskleidus, orkestrai pasveiki

nus publika suderinta muzikos melodija bei 
porai dainininkų-kių sudainavus, elektros spal
vuotos šviesos, ant programos lapo, pabėrė di- 

r džiules raides—smuikininkas Ričardas.”
Jei autorius taip “vaizduoja” operą, tai ji

sai dar nėra matęs operos, čia vra tik pa- 
prastas koncertas, o ne opera. Jei tain, tai 
negalima tikėtis, kad toks autorius nupieštų 
operos artisto gyvenimą.

Bet ne kitaip Senas Vincas “vaizduoja” Ri- 
X čardo gyvenimą ir iš operos išėius. Jis ji veda 

į kabaretus. Tačiaus čia Ričardas leidžia 
savo laika, pinigus ir amžių taip greitai, kad 
nei pastebėti negalima. Matomai, autorius 

. šio kabaretinio gyvenimo taip pat nematęs ir •
♦ nežino. Todėl jam prisiėjo tik keliom eilu

tėm pasakyti, kad į kabaretus eina ne tik one-
•> ros “žvaigždės”, bet ir kunigai, moralistai ir 

kiti žymūs žmonės.
Tačiaus tu vaizdų, to kabaretinio gyvenimo, 

tų romantiškų scenų “Smuiko” autorius ne
duoda, kurios dedasi kabaretuose. Jis j u ne
pažįsta. Rodos, kad vienu vakaru Ričardas 
perėjo visas operas, jis “nestovėjo vienoje 

1 operoje, kad neatsibodus publikai” ir užbaigė 
savo gyvenimą. Nei Ričardo tas “riebusis” 
gyvenimas operoj, nei operos bei jos žvaigž
džių gyvenimas ir visos intrigos nenupiešta, 
neparodyta tikrovėj visame Ričardo amžiuje.

Tik staiga mes skaitome, kad “kiekviena en
ergija išsieikvoja, nebuvo amžina ir Ričardo 

f energija”. Greitai jo “veidas pradėjo rauk
šlėtis. poakiai padribo ir ranka jau nebuvo taip 
mikli ir jautri.” čia Ričardas gauna iš operos 
atstauką: “Tu jau persenas. Atgyvenai, pasi- 
sišvaistei scenoje, o dabar, teiksiesi savo vie
tą užleisti kitam...”

Šioje vietoje Senas Vincas Ričardą jau ve- 
•* da į bedarbių eiles, į dabartinį kapitalizmo kri- 
' zį. “Ričardas, kaip ir šimtai kitu, smuiką 

po pažastimi pasibrukęs, galvą nuleidęs, susi- 
gužinęs, kiūtina į tamsią, juodą, beviltingą ate 
ateitį.” Nes “pastaraisiais industrinio krizio 
metais, kaip į paprasto darbininko, taip ir į 
Ričardo ausis zvimbė... šauktuko žodis—ne-

reik!”
Čia Senas Vincas parodo pilniausią nesupra

timą dalyko, kurį jis bandė vaizduoti. Pirma, 
jis Ričardą privedė prie krizio jau su “išsem
ta energija” ir “pasenusį”. Kita, apie “indus
trinio krizio metus,”, kaip tai atsiliepia į ak
torius, visai nieko neparodė, nedavė jokių vai
zdų, kaip tai paliečia meną ir jo kūrėjus.

Be to, jei Ričardas “jau persenas” ir jo 
“energija išsieikvojo,” kaipo operos “žvaigž
dės”, artisto, tai jį jau iš operos stumia ne 
koks! “industrinis krizis”, bet natūralūs gyve
nimas. Dar daugiau, jei jis išbuvo operos 
žvaigžde iki “paseno”, tai kokia “juoda, be- 
viltinga ateitis” jam gali gręsti? Juk operų 
žvaigždės desėtkais tūkstančių ima algas. Jei 
jie operose gali “pasenti”, tai jų ir ateitis jau 
gera. Gi tie, kurie tik girtauja, tai nei žvaig
ždėmis negali būti. Girtuokliai operose ne
pasensta.

(Tąsa 4-tam puslp.)

. Šis Tas Iš Raštinės
Vajus Meno Sąjungos dar vis tebeeina. 

Kai kurios kuopos dar vis įstoja į Meno Są
jungą. Yra kuopų, kurios negali finansiniai 
dabar įstoti. *

Taip rašo ALDLD 25 kuopos sekretorė, d. 
O. Kučinskaitė. Ši kuopa pritaria įstojimui į 
Meno Sąjungą ir meniniam veikimui. Todėl 
mes jos lauksime, kuomet praturtės.

Bet ALDLt) 17 kuopa, Shenandoah, Pa., 
prisiuntė $5.00 ir įstojo į Meno Sąjungą. 
Draugams tariame ačiū.

Turime pripažinti, kad Shenandoahrio lie
tuvių darbininkų judėjimas šiuo laiku yra 
geras ir veiklus. Jie atsiliepia į kiekvieną 
klausimą. O tai parodo; kad veikime yra san
taika ir draugų sumanumas.

Vėl nauja kuopelė įstojo į Meno Sąjungą, 
tai yra LDS 126 kp., Woodbury, Conn. Ši 
kuopelė yra lietuvių farm erių kolonijoj. Tai 
reiškia, kad, ir farm ertai’ rūpinasi meno ir 
kultūros reikalais.

Todėl ir kitų kolonijų kuopelės, kurios yra 
didesnės, galėtų prisidėti prie mūsų darbo— 
leidimo meno kūrinių.

r •
Pastaruoju laiku Meno Sąjungos darbuo

tojai vėl ruošia daugiau dainų. Viena iš tų 
dainų jau gatava. Tai yra draugo Saženio 
vertimas.

Veikalų jau turime ant ranku kelis. 
“Dramblys” jau paruoštas spaudai. Tai bus 
trumpa, dviejų veiksmų, komedija iš klebo
nijos gyvenimo.

Draugas Svyrūnėlis prisiuntė keletą vei
kalų. Juos mes imsim atydon taip greitai, 
kaip tik bus galima. Jėeos mūsų yra menkos, 
bet turėsime dirbti Meno Sąjungai viršlai
kius, kad atlikti savo darbus.

Tuo pačiu sykiu mes laukiame daugiau 
LDS ir ALDLD kuopų įstojant į Meno Są
jungą. Be to, mūsų chorai turi pasimoketi 
duokles ir bilas. Taip pataisysime ir finansi
nį iždo krizį. * - . .

V. Bovinas, Sekretorius.

Meno Fronte ■
Lenkijos Muzikai Diskusuoja

Lenkijoj eina .žurnalas “Muzyką.” Jame 
dažnai diskusuojama menas, muzika šio kri
zio metu. Iš šio žurnalo aiškiai matome, kad 
fašistinėj Lenkijoj menas nežydi, bet noksta, 
senėja, nyksta. ■

Vienas iš jaunųjų muzikų, Jan Maklakie- 
wicz, sekamai išsireiškia apie Lenkijos muzi
kali meną: ' . . .

“Pabaiga muzikos vystymosi gadynės Eu
ropoje nėra išvengiama. Kur tie visi rėmė
jai, muzikos mylėtojai, kurie tik 20-30 metų 
atgal davė tokią energinga paramą muzikos 
veikimui ? Mūsų inteligentija visai nepaiso i 
muzikos ir muzikantų likimo. Taip, inteli
gentija yra niekas daugiau, kaip tik nyks
tanti dalelė visos lenku tautos.”

Kita, operos dainininkė,‘Eva Bandrowska- 
Turska, kuri gana popui eri operos daininin
kė, sekamai prisipažino : “Aš .apleidau ope
ros karjerą Lenkijoj keli metai atgal.” Ji sa
kosi, kad ’“esą.tam tikri neparankumai’ pri
gulėjimui prie operos kompaniios. Tačiaus 
pamatinė priežastis, tai kąd “jau nedaug 
gyvumo paliko ant operos estrados Vakarų 
Europoj.”

Tai tokios tokelės, kalbant apie kapitalis
tinį pasaulį ir jo kultūrinį aktingumą. IŠ pir
mojo kompozitoriaus nusiskundimų apie in

teligentiją, kuri “neremia ir nepaiso muzi
kos,” reikia pasakyti daugiau. Čia ne tik in
teligentija kalta, bet kalta visa kapitalistinė 
sistema. Tad,čia ne “Lenkijos tauta nyksta,” 
bet nyksta, trunyja dabartinės buržuazinės 
sistemos egzistacįja.

Todėl Jan Maklakiewicz mano kreiptis jau 
į tuos “socialius ratelius, kurie auga, kad 
tapti tautos branduoliu—į darbininkus ir 
valstiečius. ”

šio kompozitoriaus pareiškimai dar nėra 
pilnai revoliuciniai, nėra aiškūs, bet gera 
pradžia naujai minčiai, revoliuciniam kultū
riniam veikimui. Be to, toki pareiškimai pa
rodo, kad sename sviete jau niaukiasi pa
dangė bent kokiam meno veikimui.

“Art Front” jau išėjo už vasario mėnesį. 
Tarpe lietuvių jaunimo yra studentijos, ku
rie studijuoja meną. Todėl jiems verta pa
tarti skaityti šį laikraštį.

Šiam laikraštyje yra geros kritikos meno 
klausimais. Paskiaus laikraštis veda kovą už 
bedarbių artistų reikalus.

šį mėnesį atvažiuoja darbininkų muzikas 
Hanns Eisler. Eisleris jau žinomas ir lietu
viams proletariniams menininkams. Meno 
Sąjunga yra išleidusi minėto kompozitoriaus 
gana gerą kūrinį, “Kominterną.”

Eisleris Jungtinėse Valstijose padarys "tu
rą.” Jam pasitikimą ruošia Amerikos Darbi
ninkų Muzikos Lyga. Visur darbininkų orga
nizacijos turėtų remti Hannso Eislerio mar
šrutą. Jisai yra muzikas ir pabėgėlis iš fa
šistinės Vokfetijos. Vadinasi, ir muzikas ne
gali veikti fašistinėj Hitlerio šalyje.

Kai kurie jau matė Sovietų Sąjungos jauno 
kompozitoriaus, Dimitrio šostakovičiaus, ope
rą “Lady Macbeth.” šį opera, kaip jau yra 
žinoma, skaitoma prie geriausių operų, ku
rios iki šiol yra parašytos.

Pagaliaus, vaidinimas šios operos New 
Yorko Metropolitan Operoj, kpivo, tariant 
Radamskio žodžiais, “triumfas kompozitoriui 
ir Sovietų muzikai abelnai.” Be to, šitas So
vietų operos pasirodymas taip pat yra did.e*-> 
lis “slap” į veidą tiems, kurie plepa apie So
vietų meno ir kultūros “marinimą” ir “slo
pinimą.”

Prie to galima pasakyti, kad šią savaitę

Keletas Žodžių Link Mūsų Chorų
“Laisvės” No. 31 Krisluose 

d, A. B. rašo apie vienos kolo
nijos darbininkiško choro pa
dėtį. Sako “sunkiai verčiasi” 
ir “kaikurie draugai kenkia 
bei nori Chorą pakrikdyti.” 
Jau jeigu kenkėjus darbinin
kiško choro vadinti draugais, 
tai, aš manau, galima tik sve- 
timženkliuose. Bet ne apie tai 
aš čia noriu kalbėti. Aš ma
nau, kad maž daug panašioj 
padėtyj randasi ir kitose kčlo- 
nijose mūsų chorai. Taigi aš 
čia norėčiau pakalbėti apie 
mūsų Clevelando Chorą, kurio 
praeities istorija irgi maž 
daug panaši.

Mūsų kolonija yra viena iš 
didesniųjų. Lietuviu čia pri- 
skaitoma tarpe 10-12 tūkstan
čių, iš viso mieste gyventojų 
arti miliono. Darbininkiškas 
judėjimas lietuviu tarpe,, kaip 
ir visur kitur, tai pakyla, tai 
atslūgsta, bet, abelnai, geras. 
Darbininkiškas choras gyvuo
ja jau per keliolika metu. Pir
miau, kokia 10 m. atgal, cho
ro mokytojai būvo daugiau
siai lietuviai profesionalai dai
nininkai—chorvedžiai, kuriu, 
deja, šiandiena jau /nesigirdi 
lietuvių darbininku tarpe; Cho
ro sastatas buvo išimtinai atei
viai lietuviai. Jei ateidavo į 
Chorą kokis čia augęs, tai bū
davo žiūrima arba su kokia 
tai pagarba, arba kaipn i ne
pageidaujama tikram lietuvių 
chorui elementą.

Santaika tarpe Choro narių 
irgi nevisada buvo pavyzdinga, 
ypatiškumai, arba pasidalini
mas už ir nrieš mokvtoją tan
kiai sukeldavo kivirčių narių 
tarpe. Bet blogiausia būdavo, 

kuomet atsirasdavo mokytojų 
“perviršis,” nes apie tą laiką 
Amerikos revoliucinis judėji
mas pradėjo kristalizuotis, kas 
paliete ir lietuvius darbinin
kus, neaplenkdamas ir chorus. 
Tuomet tai tiems mokytojams 
būdavo tikra rugiapjūtė, or
ganizuojant viena chorą prieš 
kitą. Tokiose sąlygose, žino
mas dalykas, nei vienas nega
lėdavo tinkamai atlikti savo 
užduotis, kaipo darbininkiškas 
choras. Bet už tai visokių už- 
metinėjimų vieni kitiems tai, 
anot pasakos, “su žiburiu” jieš- 
kodavo ir “surasdavo.”

Apie 10 metų atgal nas mus 
išsivystė du darbininkiški cho
rai, "kairiųjų” ir “dešiniųjų,” 
kaipo pastovios organizacijos. 
Kai kurie dainininkai daly
vaudavo abiejuose choruose, ir 
gal tik dėka tam. kenkimai 
vienu kitiems negalėdavo būti 
taip betiksliais ir nešvariais. 
Kuomet revoliucinis ūpas kiek 
atslugo ir lietuvių buržuaziia 
pradėjo šiek tiek susiorgani
zuoti—sustiprėti, nas mus pa
sidarė stoka mokytoju. Mūsų,' 
arba taip vadinamas “dešinių
jų” choras buvo stipresnis ir 
pasikvietė mokytojum svetim
tautį profesionalą. Tas žing
snis užkirto kelia tūliems ne
smagumams. k. t., pasidalini
mui nariu už ir prieš mokvtoia. 
Bet iškilo nauia problema, tai 
finansinis klausimas. Mat, tuo 
laiku (apie 7-8 metai) jau ųra- 
sidėio. nors lengvai, b°t tikrai 
reikštis krizis—bedarbė. Pa
rengimai nrasidėio būti jau ne 
taip pelningi. Na. o choro 
juk vienintelis įplaukų šaltinis, 
tai parengimai. Draugai, cho

laukiama Maskvos Meno Teatro grupės, ku
ri vaidins keletą veikalų New Yorke. Ypač 
lietuviai, kurie dalyvauja mene, turėtų bent 
kuriuos tų veikalų ir vaidinimų matyti. Vieta 
ir laikas yra skelbiama Daily Workeryj ir 
kitoj spaudoj.

Kaip jau pastebėjome, tai bus vaidinama 
Gogolio, Ostrovskio veikalai. Taip pat bus 
vaidinama nauji, sovietiniai veikalai.

III Apskričio Konferencija

Rašančiam šiuos žodžius neteko dalyvauti 
Meno Sąjungos Apskričio (New Yorko apie- 
linkės) pirmesnėse konferencijose, todėl ne
galiu daryti palyginimą, kiek ši konferencija 
buvo geresnė bei blogesnė, negu pirmesnės.

Vienok, galima pasakyti, kad konferenci
ja galėjo būti geresnė net su tomis pačiomis 
jėgomis, kokios joje buvo. Pats konferenci
jos priruošimas kartais- labai daug reiškia. 
Galima imti pavyzdžių ir iš angliškai kalban
čiųjų teatro darbininkų konferencijų.

Meno klausimai .yra gana keblūs nagrinė
ti. Kad kalbėti apie muziką, dramą, poezi
ją, literatūrą ir proletarinį meną abelnai, 
mažai randasi draugų, šioje srityje reikia 
didesnio susidomėjimo ir prasilavinimo toje 
srityje. Todėl labai mažai draugų ima balsą 
tais pamatiniais klausimais. Gi jaunimas, ku
ris, rodos, ir mokyklas lanko, veik visai ne
kalba.

Tad, tokias konferencijas ruošiant, patar
tina komitetams geriaus prisirengti prie jų. 
Draugai, kurie stovi priekyje, jau išanksto 
turi numatyti, kad didžiuma sumanymų, pa
ti vadovybė tokiose konferencijose daugiau
sia priklauso nuo jų. Sunku tikėtis, kad dele
gatai daug galės prisidėti prie pačios kryp
ties nustatymo tokiai konferencijai. Todėl 
draugai, kurie šaukia konferenciją, turi nu
matyti ii4 tikslą tokios konferencijos. Jie tu
ri ateiti ne tik su raportais, bet ir su pasiūly- 

' mals ateities veikimui.
Tokiose konferencijose taip pat galima 

duoti tam tikros ir prelekcijukes tam tikrais 
meno klausimais. Vietinio . distrikto Naujo 
Teatro Lygos konferencijoj net trys prelek- 
cijos buvo duota. Pas mus tokiam tikslui bū
tų galima pašvęsti bent vieną valandą laiko.

Reikia lik daugiau planingumo, sumanu
mo, tikslingumo iš pačiu konferencijų šaukė
jų, tai dalykai daug galės pasitaisyti.

Menininkas.

ro entuziastai, rėmėjai irgi 
pradėjo “silpnėti.” Prisėjo da
ryti vaąaros sezonais ilgas per
traukas. ir kriziui gilėjant, ne- 
kurie iš geresnių dainininkų 
apleido miestą ir choras pasi
liko, galima sakyti, tik iš var
do. Gi vadinamas “kairiųjų” 
choras visai nustojo gyvavęs, 
nors jiems finansinis klausimas 
lengviau buvo apeiti.

Prieš porą trejetą metų, 
draugai pradėjo atkreipti aty- 
dą į čia gimusį jaunimą, pra
dėjo juos verbuoti į chorą. 
Kad sumažinti išlaidas, pasi
kvietė mokytojum buvusį “kai
riųjų” mokytoją ir atrodė, kad

jau vėl bus viskas gerai. Bet 
ne taip išėjo. Pats mokytojas 
neturėjo reikalingo autoriteto, 
ypatingai jaunuolių tarpe., O 
kuomet atsirado “skloka” ir 
buvusieji kairieji persimetė į 
“sklokininkus,” tai ir mokyto
jas pradėjo choristų tarpe ver
buoti sau pritarėju, o suradęs 
keletą, pasitraukė iš mokyto
javimo. Su juo išėjo ir veik 
visi suaugusieji buvusieji komi
tete. Pasiliko chore tik kele
tas suaugusių draugų ir kele
tas jaunuolių. Bet likusiųjų 
draugų tarpe buvo vienas ar 
du draugai, kurie suprato reik
šmę darbininkiško choro revo
liuciniam judėjime, ir nusita
rė, kad nežiūrint, kiek pastan
gų reikės dėti, bet chorą palai
kyti. Kiti draugai taipgi pri- 
gelbėjo. Kurie turėjo sūnus ar 
dukteris, pradėjo juos raginti 
eiti į chorą. Iš pradžių tas ne
buvo taip lengva, bet vėliau, 
kada suaugusieji draugai su 
pagelba mokytojaus jaunuolius 
užinteresavo choru, kaipo jų 
organizacija, tai dabartiniu 
laiku choras išaugo į gana 
skaitlingą nariais organizaciją, 
susidedančia išimtinai iš jau
nuolių, tik su 2-3 suaugu
siais, kurie, apart patariamos, 
kitos svarbios rolės chore ne
lošia.

Iš to, kas pasakyta apie^šios 
| kolonijos choras, aš noriu pa- 
j daryti išvadą, kad (1) darbi- 
; ninkiškas choras yra labai jau- 
Įtri organizacija, ypatingai, kur 
dalyvauja daugiau suaugusių 
draugų; (2) daug priklauso 
nuo mokytojaus sugebėjimo 
nedasileisti turėti “geresnių” ir 
“prastesnių” draugų, čia labai 
daug gali prisidėti ir patys na
riai ; (3) geriausias pasekmes 
draugai turės įtraukdami kuo- 
daugiausia jaunimo. Ta pasa
ka, kad • jaunimas nevartoja 
lietuvių kalbos gerai, turi ma
žai vertės. Mūsų jaunimas 
jau sulošė porą mažesnių vei- 
kaliukų ir dabar lošė operetę, 
atliko daug geriau, negu bile 
kada kas pirmiau: net ir mūsų 
priešai turėjo pripažinti, kad 
viskas atlikta gerai. Svarbiau
sia, kas reikalinga, tai kad 
norą treieta draugu, turinčių 
DAUG KANTRYBĖS, pasišvę
stų tam darbui, ir kitiems 
draugams prigelbstint, GALI 
suorganizuoti ir išlaikyti dar
bininkišką chorą. *

Gerai susimokinęs, choras 
gali iš parengimų # pasilaikyti. 
Bet čia chorui turi kiti drau-

(Tąsa 4 puslp.)

t



dar-

Wilkes Barre, Pa
at-

R.

I PRANEŠIMAI Iš KITUR

New Britain, Conn
VILIJOS CHORO VEIKIMAS

V. Bovinas.

Nbrwoodo Žinios Teatras ir Koncertas

užpildyti svetainę sekcija, dalis, 
larbininkais ’del šio I džiaugsmu iih

7

net 4 parengi-

I

OHGSIN

dienomis 
vakarais 
iki 1

22, vasario,
24 d. vasario,

KELETAS ŽODŽIŲ KAS 
LINK MŪSŲ CHORŲ

HARTFORD, CONN.
Darbininkiškų organizacijų Bendras 

komitetas rengia pirmą metinį balių 
•ir pasilinksminimo vakarą, subatoje,

t

vo kąimyną ir pažįstmą su tais 
tikietukais. Mūsų visų turi bū
ti obalsis:
lietuviais darbininkais 'del šio 
puikaus parengimo.

LLR Choras Veikia Ir Auga 
Nariais

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 
nuo 5 iki

Sekinadienlais nuo 11
84 Union, Avenue

BROOKLYN, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos visų organizacijų 

atydai! “Laisvės” pikniko komisijos 
susirinkimas įvyks 17 d. vasario, 
Fairmont Ave., ir 701 N. 8th St. 2 
vai. pietų. Visi komisijos nariai bū
kite laiku, nes turime daug svarbių 
dalykų apsvarstyti.

Komisija.
' (39-40)

Patarnavimai Torgsi
no eilinėse krautuvė
se visur prielankūs, 
tvarkingi, greiti ir 

mandagūs
■■■■■■■■a

m

Ketvirtas Puslapis LAIŠKU šeštad., Vasario 16. 1935

MENO SKYRIAUS DALIS
“Stebuklinga” Seno Viiico “Sinuika”

(Tąsa iš 3 puslp.)

Bet jei krizis palietė Ričardą, tai kodėl au
torius jį atvedė į “juodą, beviltingą ateitį”, 
“grimstančią užmirštį” ir paskandino? Juk 
ir šiame krizyje galima surasti išeitis. Revo
liucinis rašytojas nėra pesimistas. Krizis ve
da prie kovų. Jei Senas Vincas būtų bent 
pasiskaitęs, kad tik viename New Yorko mies
te šio krizio metu jau susimetė į revoliucinę, 
karingą organizaciją- virš 2,000 artistų; jų 
tarpe yra ne vienas tokių smuikininkų, kaip 
Ričardas. Jie organizuojasi kovai ir daug 
laimi. Jie yra išdavas bedarbės. Kodėl S. V. 
“Smuikoje” jų nėra?

Seno Vinco Ričardas tik pats savo gyvenimo 
auka. Jis atskirtas nuo tikrovės. Jo “Smui
ką” užgriežia, kad šiame kapitalizmo krizyje 
gyvenimas “skaudžiai plaka tuos, kurie ne
mokėjo gyventi!” Tai reiškia, kad tik “gyven
ti reikia mokėti”, o viskas bus gerai. Kitaip, 
jei mokėsi gyventi, tai ir krizio nebus. To
dėl ir visi bedarbiai Seno Vinco “Smuike” tik 
valkatos, gyvenimo išmatos. Kovotojų bedar
bių nėra, bet yra toki, kurie badu miršta mies- 
sto sode, o policistas ir mirusius bando pri
kelti.

Ne tik Ričardas, bet ir kiti profesionalai 
šioje “Smuikoje” tik valkatos. “Ar tai nepa
prasta, kad aš buvau daktaru, o šiandien be
rnas, valkata ir girtuoklis”. Bet čia stumia 
tik “slidus ir labai slidus nuo kalno į pakal
nę kelias”, o ne bedarbė. Prie to, pas Seną 
Vincą yra gana ir burleskinio priemaišo. Jis 
piešia bedarbius, kaipo valkatas, kurie sėdi 
parke ant suolelių, bet kuomet “atsprendžiuoja 
jauna, apvalainukė, kūninga, krūtinga, gra
ži,...” tai “visų akys susmigo į merginą”.

“Akys susminga” farmeriui (“Smuiko” au
toriui), bet ne miesto bedarbiui darbininkui. 
Miesto parkuose ne tik praeina, bet ir sėdi 
ne tik bedarbiai, dirbanti, bet ir merginos, mo
terys. Praėjimas merginos nėra jokia naujie
na bedarbiams, miesto darbininkams.

Vėliaus Ričardas palieka valkata, čia jisai 
susitinka kitą sandraugą, dainininką Graso. 
Paskiaus autorius juos vėl “stebūklingu” bū
du pakelia į gyvenimą. Mieste jam atsiranda 
“golfo piečius”, kur “vėdinasi aristokratės 
moterys” ir išlenda čia dvi “nedrąsios figūros 
—muzikas Ričardas ir dainininkas Graso”. Jie 
savo “koncerte” tik per “dvi valandas laiko 
ūždirba šešiolika dolerių” ir vėl pradeda tikrą 
gyvenimą. Jie pradeda gyventi “tik vieną 
amžį”. Bet kad tai galėjo būti tik sapne, o 
ne realybėje, tai pasitaikė policistas ir tą jų 
gyvenimą sunaikino vienu pasimojimu. Jie vėl 
valkatos.

Ričardas jau puola po gaisrininkų vežimu. 
Bet ir čia “stebuklai”—nesuvažinėjo jį. šo
feris spėjo “pasukti mašiną” ir taip Ričardas 
liko gyvas. Už tai jis gauna kalėjimo 90 die
nų. Jo smuikas jau užstatų krautuvėj. Bet už 
jį gavo tik keletą dolerių.

•Vadinasi, tokia “stebuklinga” smuiką, kuri 
Ričardą padarė operos “žvaigžde”, kokios gal 
pasaulyje nėra, dabar jau reikėjo atiduoti 
“barzdotam kupčiui” tik už tris dolerius. Rei
škia, kad ta stebėtina smuiką, jau paliko tik 
paprasta smuiką.

Išrodo, kad ta smuiką būtų dar tik šiandien 
atrasta,, niekam nežinoma. O gi autoriaus 
vaizduotėje ta smuiką turėjo būt žinoma visa
me pasaulyjė. Išeina, kad ir pats Ričardas 
nieko nežino apie savo smuiką, kuria jis iškilo 
ir nupuolė. Prieštaravimai autoriaus galvoje. 
(Ričardas nežinojo, kad už tokią smuiką ga-

Įėjo gauti ne tris dolerius, bet tris tūkstančius 
dolerių).

Susidraugavimas Ričardo su Grasu, perėji
mas visas bėdų klases, vargus, “Smuiką” neve
da prie susipratimo. Bet autorius savo cha
rakterius dirbtinai, nevykusiai, nuveda nak
ties laiku į palocių, kuris, rodos, atsiranda su 
visais medžiais ir laukais, viduryje miesto, 
čia tie “valkatos”—Ričardas ir Graso—taip 
lengvai įeina, randa ir seifą atdarą ir išvagia 
pinigus ir deimantus. Graso, italas, užmuša 
to turčiaus sūnų ir pabėga su grobiu.

Gi Ričardas visai nebėga, bet jis čia vėl ran
da savo smuiką, šio, Magrigo, namuose, ir pra
deda ja griežti. Tai tikras “stebukladaris” 
tas Senas Vincas. Ir seifas atdaras, ir smui
ką guli ant stalo namuose, kuriuos šie valkatos 
atėjo apiplėšti. Tačiaus “nekaltas” Ričardas 
areštuotas, jam ruošiama teismas. Bet Ričar
das atsisako kalbėti. Jį kankina detektyvai. 
Jis, pirm nuteisimo, miršta.

Graso permainė savo vardą ir slapstosi, gy
vena viešbutyje ir susipažįsta su panele. Ta
čiaus ta panelė, matomai, buvus detektyvų 
darbuotoja. Ta Beti nusiveda Graso į viešbutį 
ant nakvynės. Ir vėl tik “stebūklingu” būdu, 
sugulęs Graso (dabar jau Ivan) su panele, 
atbudo ir jau

“Rytą, kada Ivanas atsibudęs norėjo pra
sitrinti savo mieguostas akis, suakmenėjo iš 
isgaąsčio! Jo rankos buvo surakintos tvirtu, 
geležiniu grandiniu’’. Ir tik paskiaus Graso 
sužinojo, kuomet jis šoko prie Beti, kad ir 
“jo kojos surakintos.” Kaip matome, tai ir 
nemiegantis Graso, o dar nežinojo, kad “jo 
kojos buvo surakintos retežiais.”

Vadinasi, Graso charakteris ne įjyvas, bet 
medinis. Jis nejuto, kaip jį mergina surakino 
geležiniais retežiais. Iš to galima pasakyti, 
kad ir visi Seno Vinco “Smuikos” charakte- 

. riai ne tikri, bet mediniai, marionetės. Tokia 
ir visa “Smuiką”. Ji smuikuoja ne tikrą, gy
venanti gyvenimą, bet nepasiekė nei jo tikro 
šešėlio. .

Juk paprasčiausias buržuazijos rašytojas 
negali prieiti prie tokio politinio ir idėjinio 
bankrūto vaizdavime bedarbių gyvenimo. Kaip 
jau matėme, Seno Vinco “Smuike” yra tik ke
turi charakteriai, trys jų vaizduoja bedarbius. 
Ir kas su jais atsitinka?

Ričardas ir Graso (bedarbiai profesionalai) 
tampa valkatomis ir plėšikais. Ričardas mirš
ta kankinamas už vagystę, Graso eina į elek
tros kėdę už plėšimą ir žmogžudystę. Dakta
ras patapo taip pat valkata, o dar kitas be
darbis mirė parke. Rūta, nežinia, kur pra
puolė. Tai bedarbiai, kuriuos Senas Vincas 
vaizdavo. Visi jie valkatos, bevilčiai ir išmirę.

Na, o kur tie bedarbiai, kurie gyvena ir 
kovoja? Tiesa, kad bedarbė ima aukų, stumia 
į nusiminimą ir tampa valkatomis. Bet tai tik 
maža dalelė. Milionai,bedarbių nemiršta, šim
tai tūkstančių bedarbių kovoja, daug bedar
bių stoia į kovingas organizacijas. Ypatingai 
ijitelr^įtija, profesionalai sparčiai stoja į ko
vas sykm su revoliuciniais darbininkais. Gi Se
nas Vincas savo “Smuike” jų nepalietė, nema
tė. Tai reiškia, kad jo kūrinėlis paneigė net la
bai aiškius gyvenimo faktus. Delei to' jo kū
rinėlis išėjo ne meniškas, ne literatinįs, ne re- 
ališkas. Atvirai sakant, tai pesimistinis šlam
štelis, kuris realį gyvenimą vaizduoja išvirkš
čiai, atbulai.

Tai ve, prie ko veda revoliucinė išdavystė. 
Pas seną Vincą, kuomet jis susidėjo su prū- 
sėikiniais, nieko neliko—nei meninės kūrybos, 
nei idėjinės doros. Tokio rašinio galima tikė
tis tik iš užkietėjusio darbininkų priešo, pe
simisto. ’ ,

Fairview Rd. Visi darbininkiš
ko judėjimo simpatikai turė
tume ateiti ir paremti chorą. 
O chorams mums atsimoka su 
palinksminimu mūsų parengi
muose.

Į chorą įstojo 3 jaunuoliai- 
jaunuolės: G. Vinskiutė, H. 
Dauksevičiutė ir Tviraga. Ke
letas yra pasižadėję greitai 
įstoti ir sykiu lavintis dailėje ir 
sporte, taipgi ir abelnai 
bininkų judėjime.

Žvalgas

no veikalą “žentai iš Ameri
kos.” žmonių atsilankė dikto- 
kai, get galėjo būti dar dau
giau. Iš to parengimo, kaip 
išrodo, bus diktai naudos del 
choro palaikymo. Choras dė
kingas Dramos Grupei už vai
dinimą. Negalėsime niekaip 
pamiršti nė hartfordiečių. Jų 
buvo didelė grupė. Dručiutė 
ten pardavus net dvidešimts ti- 
kietų. Puiku! Bet, draugai, 
būtų sarmata, jei mes hartfor- 
diečiam tuo pačiu neatsilygin
tume. Aš skiriu d. Bakevi- 
čią būti tuomi vadu ir sudary
ti keletą mašinų į jų prakilnes
nį parengimą. Reiktų neuž
miršti to.

16 d. vasario, 8 vai. vakare, Laisvės 
Choro svetainėje, 57 Park St.

Kviečiam visus skaitlingai atsilan
kyti, praleist linksmai vakarą su 
draugais, tuom pat kartu paremsite 
darbininkiškas organizacijas. Bus, ge
ra orkestrą šokiams, ir gardžių už
kandžių. Tad visi dalyvaukite.

Komitetas.
(39-40)

PARENGIMAM
BARČEKIAI

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 3 kuopa ir ALDLD 9 
kut>pa bendrai rengia teatrą 
“Už Pinigus Vesta Pati.” Tai 
yra labai juokinga trijų aktų 
komedija, kurių suvaidins So. 
Bostono gabiausi mėgėjai. Ne 
tik LDS 3. kuopos nariai, bet 
ir visi Norwood© lietuviai turė
tų atsilankyti ir pasigėrėti šia 
juokinga komedija.

Po komedijos bus koncertus, 
kurj išpildys Lietuvių Lavini- 
mos Ratelio Choras; Izabelė 
Jarmolavičiūtė, solistė; brolis

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 3 Kuopa Auga

Vasario 6 d., Finų svetainėj, 
įvyko LDS susirinkimas, kuria
me įsirašė 4 nauji nariai: du 
jaunuoliai ir du suaugę. Se
kančiam susirinkime, kuris bus 
6 d. kovo, organizatorius J. 
Grybas sako, kad bus ne ma
žiau 10 naujų narių. O juk 
yra dar trys organizatoriai; aš
tikiu, kad jie draugui Grybui’su sesere Cheist, duetas; A. 
nepasiduos, dėlto galima tikė-; Grigūnas, armonistas; ir LLR 
tis gerų pasekmių naujų na
rių gavime. Taipgi kiekvie
nam darbininkui-kei dabar yra 
geriausia proga įstoti į LDS 3 
kucpą, nes dabar yra nepapra
stai nupigintas įstojimas. Ir 
užtikrintai būsi apsidraudęs, 
nes iš lietuvių savyšalpos or
ganizacijų Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas yra tvirčiau
sia organizacija.

Choro Vyrų Choras.
Tas viskas bus 24 d. vasario, 

(Feb.), 2:30 po pietų, Finų 
svetainėj, 37 Chapel Court.

Taipgi tame parengime kas 
nors turės progą laimėti ir do
vanų, nes bus duodama 1-ma 
dovana geras, naujas laikrodis; 
2-ra lietsargis; • 3-čia “Daily 
Worker,” savaitinis, metam, 
jsigykit tikietiis iš ankšto ir

Iš Aido Choro Veikimo
Mūsų choras buvo kiek 

silikęs su pamokomis del labai 
svarbių atsitikimų, "kaip tai Le
nino mirties paminėjimo ir ki
tų masinių susirinkimų, kurie 
įvyko tomis dienomis, kada bū- 

! na choro pamokos. Paskui 
(turėjom darbininkų mokyklą 
visą savaitę ir tuom sykiu 
choro pamokos neįvyko, ba 
mūsų choras laikosi Darbinin
kų Centre, o darbininkų svetai
nę tuom sykiu mums nebuvo 
galima naudoti.

Bet dabar ir vėl bus pamo
kos, kaip pirmiau, kas penkta
dienį. Pradžia ne vėliau 7 :30 
vakare.

Vasario 8 d. į pamokas na
rių atsilankė geras skaičius. 
Atsilankė keli jaunuoliai, kurie 
buvo nustoję lankyti pamokas 

(ir vienas naujas prisirašė. Aš 
manau, kad jau visiems būtų 
laikas grįžt ir pradėt darbuo
tis chore, o labiausia iš Ply- 
moutho draugėms ir draugams. 
Nejaugi jūs lauksit gegužės 
mėnesio dainuot? Paskui ir vėl 
kokių kliūčių atsiras.

Laike pereitų pamokų buvo 
ir susirinkimas. Šiame susirin-1 
kime išrinkta nauja organiza
torė, gana darbšti draugė, M. 
Malinauskienė. Choras nuta
rė imtis už gana svarbaus dar
bo, suvaidinti veikalą pakol 
oras atšils. 1

Todėl, draugės ir draugai, 
kurie dar nesat chore, o mylite 
dailę, jūsų visų pareiga stoti 
į chorą ir sykiu jame darbuo
tis. Mes kviečiame kaip jau
nimą, taip suaugusius. Vietos 
visiems gana. Mes neturėtu
me atsilikti nuo didmiesčių di
dume choro. Choras kviečia 
visas ir visus dailės mylėtojus.

Choro Korespondentas

Vasario 8 d. Vilijos Choras 
laikė svarbų ir seniai buvusį 
tokį rimtą susirinkimą. Gaila, 
kad ne visi nariai į susirinki
mą atsilankė. Tačiaus trupu
tis po trupučio choras gerėja 
visom pusėm. Buvę choro na
riai, del tūlų priežasčių kada 
tai buvo chorą apleidę, gryžta 
atgal į chorą. Kita naujany- 
bė: Volteris Visockis pranešė,laimėkit dovaną. LDS nariai 

turim aplankyti kiekvieną sa- kad jaunuolių stygų orkestrą 
žada prisidėti prie choro ir bū
ti dalimi choro, kaipo muzikos 

. Nariai visi su 
: džiaugsmu jtios priima.

Chorui, kaip ir visiem to
kiem, sunku su finansais, tą 
jau ir patys jaunuoliai pastebi. 
Todėl per juos paduotas įneši
mas mokėti mėn. duokles del 
choro, kad palaikius mūs gerą
ją vedėją B. Ramoškiutę, hart- 
fordietę. Nutarta ir jau dau
gelis ant ( vietos pasiinokejo 
duokles. Taipo pat nusitarta 
priimti garbės narius, kaip pas 
mus vadina. Ir tokių atsirado, 
kurie mokės po tiek, po kiek 
kuris išgalės. Bedarbiai jau
nuoliai ir mbkyklą lankanti, 
už kuriuos jų tėvai nesutiks 
mokėti, tokie nuo mokesčių 
bus paliuosuoti.

Išrodo, kad tarimai labai 
sveiki ir rimti del choro gero
vės.

Vasario 12 LLR Choras lai
kė speciales pąmokas del pri
sirengimo del “Minstrel Show,” 
nes choras trumpu laiku tu
rės dalyvauti 
muose:

West Lynn,
Norw.obde,

Lt)S ir ALDLD kuopų paren
gime, Finų svetainėj,

So. Bostone, 2 d. kovo.
Norwoode, 12 d. kovo, Dar- 

binipkių Moterų Dienos pami
nėjime, Finų svetainėj.

Choras finansiniai dabar la
bai silpnai stovi; bet kitiems 
patarnauti neatsisako. Todėl 
pats choras rengia “Whist Par
ty,” kiiri bus 19 vasario, 35

Dramos Grupe iš Waterbury, 
vasario 10 d., pas mus suvaidi-

gerus choriečius O. Remeičiu- 
tę ir Franą, jos brolį, po tru
putį sutrenkė mašinai “skidi- 
nus”—slydus važiuojant. Gigai 
diktai sutrenkė burną. Beje, 
ir jų tėvas biskutį pažeistas. 
Mašiną bus galima be didelių 
bėdų sutaisyti. Toki slydūs 
keliai ne vienam padarė bėdų.

Vikutis

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
gai prigelbėti, kaip tai, tikie- 
tu platinimu, į programus ap
garsinimų rinkimu, ir pačiame 
parengime dirbti įvairius tech
niškus darbus. Turime nepa
miršti, kad jau jeigu kokia .or
ganizacija palaikyti yra ne
lengvas darbas, tai choro pa
laikymas bus gal sunkiausias. 
Bet vis tiek galimas palaikyti. 
O įtraukiant ten jaunimą, mes, 
tinkamai dirbdami, galime tu
rėti savo kitoms organizaci
joms naujos medžiagos—na
riu. c

PATERSON, N; J.
Balius. Rengia Liet. Darb. Susi

vienijimo 123 kuopa ir Liet. Darb. 
Susivienijimo jaunimo. 218 kuopa ben
drai. Įvyks subatoje, vasario (Feb.) 
16, 1935, 62 Lafayette St., Paterson, 
N. J.

Gerbiami Patersono ir apielinkės 
lietuviai! Malonėkite skaitlingai atsi
lankyti į ši balių, kur galėsime visi 
bendrai ir linksmai praleisti laiką. 
Čia bus įvairių valgių ir gėrimų. J. 
Pociaus orkestrą grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus kavalkus šokiams. 
Smagiai pasišoksime visi. Įžanga iš 
anksto perkant tikietą 25 centai; prie 
durų 30 centų y patai. Pradžia *7-tą 
vai. vakaro.

Kviečia Komitetas.
(39-40)

SCRANTON, PA.
L.D.S. 82 kp. susirinkimas įvyks 

nedėldieni, 17 d. vasario, 2:30 vai. 
po pietų, pas draugą Indrulį, Kriau- 
čiaus šapoje, 1321 North Main Ave. 
(Bulls Head). Visi nariai malonėkite 
dalyvauti nes ,turime labai daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

Sekr. j. Norkus.
(39-40)

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5j4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti -Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Už labai žemą kainą pa
darysime draugijom pa
rengimuose naudo jimui 
barčekių, kuriuos užsisa
kys prieš 1 d. balandžio 

(April).

DIDELIS NUPIGINTAS 
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

Tai ta paskilbusi D-ro R^hins^no 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti. 
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina. 
Reikalavimus su $1.25 

ądresuokit:
J. BARKUS 

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

“Lais-
automatas padarys

Dviejų spalvų spaudos, su 
draugijos vardu, 
vės
jums barčekius sekamom 

kainom:
Vertės $ 5O._...___ Kaina $1.25
Vertės $100—___ Kaina $1.50
Vertės $150— ----- Kaina $1.75
Vertės $200— ----- Kaina $2.00
Vertės $250._____ Kaina $2.15
Vertės $300—___ Kaina $2.30
Vertės $350__ ___ Kaina $2.45
Vertis $400__ ___ Kaina $2.60
Vertės $450__ ___ Kaina $2.75
Vertės $500—___ Kaina $2.85
Vertės $600—___ Kaina

•
$3.00

Tąja proga, gauti barče-
kius už taip nepaprastai 
žemą kainą, galite pasi
naudoti tik iki 1 d. balan
džio. Tad tuojau duokite 
užsakymus, kad žiemos 
sezonu'galėtume padaryti.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

(RUSSIA) 
Siųskite Torgsin orderį į Sovietų Sąjun
gą savo giminėm ar draugam ir padėki
te jiems pirkt iš Torgsino krautuvių, ku
rios yra kiekvienam didesniam mieste 

U.S.Š.R.
Tose krautuvėse yra laikoma apie 

15,000 augštos rūšies skirtingų vietos 
gamintų ir importuotų daiktų; DRA
BUŽIŲ, AVALINĖS, apatinių, MIL
TŲ, cukraus, džiovintų ir konservuo
tų, daržovių, kavos ir kitokių VAL
GOMŲ DAIKTŲ; prie gaspadinys- 
tės reikmenų, tabakų ir kitko.

Į VIETAS, KUR NĖRA TORGSINO 
KRAUTUVIŲ DAIKTAI BŪNA GREIT 

PASIUNČIAMI PER PAŠTĄ
Kainos prieinamos, palyginant su kainom Amerikoje

kreipkitės arba į ban
ką savo apielinkėje 
arba į autorizuotą 

GWiOAL OtWSlHUTIve mUSXi . . . ak't>nla
•l AMTORG, 261 Fifth Ave., N.Y.

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
’ i krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tol.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prįeinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptickorius Savininkas , , 

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin
kai, Valstiečiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai?

Pittsburgh, Pa

GAMTOS
(Tąsa)

‘ ' Tada aš jai atsakiau, kad bolševikai 
nei iš kur ateiti negali, nes jie yra jūsų 

f tarpe ir su jais reikia tik sueiti į pažintį 
ir aš su ta kaimiete apkalbėjau plačiau 
jipie darbininkų ir valstiečių vargingą 

, padėtį. Atsisveikinant, ji manęs prašė 
supažindinti su bolševikais.

Jaunimą Kreipia pas Save
* Smetonos fašistinė valdžia, sykiu su 
kunigais, kad palaikyt savo kruviną vieš
patavimą, deda didžiausias pastangas,

* kad išauklėti jaunimą ir įkalti į jų jau
nas smegenis tokią dvasią, kad fašizmas 
yra augščiausia ir geriausia valdžios fot
oną, kokia tik yra pasaulyje. Mes gyve
nome visai netoli nuo Kupiškio vidurinės 
keturklasinės mokyklos. Tame pačiame 
namely, kuriame mes gyvenome, buvo

r ant kvateros (burdo$) penkios merginos 
mokinės. Tai mes labai gerai prisižiūrė- 
davom ir įsikalbėdavom • su mokinėm, 
Mokytojais ir pačiu mokyklos direkto
rium Aiduku. Disciplina mokyklose ne
pakenčiama: už mažiausį prasižengimą, 
kaip tai nepalenkimą galvos prieš mo- 

♦ kytoją, kada ryte pirmą kartą sutinka, 
yra baudžiamas mokinys pusę valandos 

^stovėti kampe ir 1.1. Bet ir po pamokų, 
namie, mokiniai nėra liuosi nuo mokyto-

- jų šnipinėjimo. Mokiniams yra prisaky
ta, kad 6:30 vai. vakare visi turi būti na
mie ir niekur negali išeiti. Kada pri- 

4 temsta, vakare, dežiūruotojai-mokytojai 
pirma pereina slaptai, palangėmis slan
kioja ir pro langus žiūri, ką veikia mo
kiniai viduje stubelės. O paskiaus eina 
į vidų ir teiraujasi, kaip nuo mokinių, 
taip ir nuo stubelės šeimininkų apie pa
sielgimą, kaip mokinių, taip ir šeiminin
kų, ir jeigu patėmija ką įtartino, tai, ži
noma, esti baudžiami kaip mokiniai, taip

♦ ir šeimininkai, žodžiu, mokinius šnipai 
mokytojai taip saugo, kaip aky krislą. 
Be direktoriaus leidimo nei vienas mo
kinys nedėldieniais negali pareiti pas sa-

SŪNUS------------------------------------------
vo tėvus į kaimą. Kožnas mokinys pri-- 
verstinai turi eiti du sykiu į mėnesį prie 
išpažinties, priešingai, išvaro iš mokyk- . 
los. Nedėldieniais, 9 valandą ryte, turi 
susirinkti į mokyklą ir eilėmis po koman
da mokytojų varomi į bažnyčią klausyti 
mokyklos kapeliono mišios.

žodžiu, mokyklos stengiasi išmušti iš 
jaunuolių smegenų viską, kas tik yra 
prakilnu, ir sukaustyti' smegenis prieta
rais ir burtais. Ir nors mokytojai var
toja visus vidurinių amžių tamsybės bū
dus, kad padaryt iš mokinių aklus gar
bintojus fašistų ir kunigų, bet jiems tas 
nelabai sekasi, nes mokiniai suranda bū
dus, kur ir kaip susitikti su priešais fa
šistų valdžios, su jais pasikalbėt ir gaut 
nuo jų komunistinės literatūros.

Kaip Elgiasi Smetonos Budeliai su 
Politiniais Kaliniais?

Mano buvo jau augščiau minėta apie 
politkalinius. Suareštuotus perduoda į 
politinės žvalgybos rankas. Toje-žval
gyboje yra du skyriai—“sausas” ir “šla
pias.” Sausajam skyriuje perskaito ap
kaltinimą, kad esi komunistas ir liepia 
prisipažinti, ir jeigu dar tik pirmą kar
tą esi pakliuvęs į jų rankas, tai pasiūlo 
apsiimt tarnauti žvalgyboje, ir būsi pa- 
liuosuotas; jeigu antrą, tai tarnystes ne
besiūlo. Kada inkvizitoriam'tarnauti ne
apsiimu ir prie apkaltinimo neprisipažįs
ta, tada suriša rankas ir kojas ir pradeda 
kankint savo auką. Keturi žvalgybinin
kai paima savo auką ir įtempia į atski
rą tam tikrai prirengtą urvą (kamba
rį). Ten budeliai sustoja po porą, vieni 
vienoje pusėje, kiti kitoje. Ir pradeda 
kankinti savo auką: vienas paima už 
galvos, kitas už kojų ir mėto, tranko, 
muša. Nuo smarkaus susitrenkimo pra
deda kraujas plūsti iš kankinamojo gerk
lės, nosies ir ausų. (Žvalgybininkai šį 
kankinimą vadina “sviedinio mėtymas”).

(Daugiau bus)

b0 BAZARAS»
RENGIA DIENRAŠTIS “LAISVE”

Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį

Vasario 22,23 ir 24 February
1935

"LAISVES” SVETAINĖJE
419 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y

Jau yra sudovanotų ir supirktų daiktų vertės $1000, 
kurie bazare bus parduodami už visai žemas kainas

Kas Vakaras Šokiai
Griežiant Gerai Orkestrai

Bus gėrimų ir užkandžių; yra sudovanota gerų valgių ir gėrimų, 
kuriuos svečiai galės naudoti už žemą kainą.

ĮŽANGA 10 CENTŲ ASMENIUI

$1000 Yra namų rakandų, drabužių, maisto produk- * 
tų ir visokių smulkių dalykų ir dalykėlių, 
kuriuos turėsim parduot už visai žemų kainų.

$1000

Pittsburgho Darbininkų Mo
kykla ir Mūsų Pareigos
Kovo i jbus atidaryta tarp

tautinė Darbininkų Mokykla 
Pittsburghe. Paimta gerai į- 
rengti mokyklai kambariai ir 
labai patogioj vietoj. Moky: 
kla bendrai veiks su Darbinin
kų Knygynu.

Šita mokykla bus kaip ir 
• centralinė visam Pittsburgho 
distrikte. Jinai bus pastovi. 
Organizuos skyrius kituose 
miestuose ir sekcijose. Mo
kins darbininkus marksizmo, 
darbininkų judėjimo istorijos 
ir tt. Išmokins naujų organi- 
zatorių-veikėjų.

Į mokyklą studentus gali 
siųsti bile organizacija. ALD 
LD ir APLA apskričiai turė
tų apkalbėti, kaip pasiųsti stu
dentus iš savo narių tarpo.

Atidarymui ir užlaikymui 
mokyklos finansinė parama la
bai reikalinga. Iki kovo 1 bū
tinai reikia sukelti tūkstantis 
dolerių. Pradžia gera pada
ryta. Keli šimtai sukelta. AL 
DLD Ketvirtas Apskritys, ro
dos, pridavė $8. Kitų tautų 
darbininkų organizacijos taip
gi sukėlė nemažai. Bet to ne
pakanka. I1,

Lietuvių darbininkų organi
zacijoms kvota skirta—$15 
sausio mėnesį, $15 vasario mė
nesį ir paskui po tris dolerius 
į mėnesį. , Kol kas tiktai ALD 
LD Ketvirtas Apskritys tepri- 
sidėjo. Reikėtų visoms darbi
ninkų organizacijoms imtis už 
darbo, kad pagelbėjus sukelti 
reikiama kvota. Tam tikslui 

v ii *
rengti vakarėlius, rinkti aukas 
ant blankų, visokiais būdais 
darbuotis sukėlimui reikiamos 
kvotos.

Bet vasario .18 vaka-
Norintieji dau-

Bendrai su rengimusi atida
ryti tarptautinę mokyklą, taip
gi atsidaro ir Lietuvių Darbi
ninkų Mokykla. Lietuviams 
darbinįnlįams savo kalboj taip
gi labai ! reikalinga mokykla. 
Todėl Lietuvių Biuras ir nuta
rė turėti tokią mokyklą kiek
vieną pirmadienio vakarą.

Vasario 4 ir 11 neįvyko mo
kykla dėlei kitų svarbių susi
rinkimų,
re tikrai bus.
giau prasilavinti, kviečiami bū
ti vasario 18 vakare, Liet. Dar
bininkų Kliube. Prasidės 7 vai.

Tokia mokykla reikalinga 
ne tik North Sidėj, bet kiek
vienoj lietuvių kolonijoj. Soho 
teritorijoj ypatingai.

Visais reikalais, surištais su 
mokyklos klausimu, galima ra
šyti į Liet. Darb. Kliubą, 1335 
Medley St.

Liet. Biuro Sekr.

Haver hill, Mass

iš Bostono, ir’Joe Costello, iš 
Haverhillio.

Balsavimas bus 19 d. kovo 
1935 m. (jeigu nepermainys 
dienos), todėl visi darbininkai 
ir darbininkės turime dar lai
ko ir turėtume visi pasidarbuo
ti, kad būtų išrinkti virš pažy
mėti USLWU nariai. Visi tai 
gerai įsitėmykite, nes tai būtų 
sustiprinimas unijos ir pageri
nimas darbininkams būvio, 
kaip tai sutrumpinimu darbo 
valandų ir pakėlimu darbinin
kams algų.

Clevelando Žinios
Lavinimosi Klausimu

Cleveland, Ohio. — Čia d. 
Abekui dvi savaites pabuvus, 
su jo pagalba, tapo įsteigta 
tarpusavinio lavinimosi moky
kla, kuri būna nedėldieniais, 
nuo 10 iki 12 ryto, Lietuvių 
Darbininkų svetainėj, 920 E. 
79th St., taipgi antradienių po
piečiais prieš Bedarbių Tary
bos 17 kuopos susirinkimą, 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

Studijuojame “Leninizmo 
Pamatai.“ Visus draugus-ges, 
ypač dalyvaujančius darbinin
kų veikime, raginame lankyti 
lavinimosi mokyklėlę.

Komisija.

Lewiston, Me
šiolLewistono lietuviai iki 

neturėjom nei jokio profesio
nalo. Bet dabar čia apsigyve
no daktaras Vincent II. Bee- 
aker; atidarė ofisą ir žada dar
buotis tarpe lietuvių.

Daktaras V. H. Beeaker 
yra gimęs Rumford, Maine. Ji
sai baigė University of Maine 
medicinps skyrių su augščiau- 
siu laipsniu ir turėjo 2 metus 
praktikos W. C. Hospital, New 
Yorke.

Linkim gero pasisekimo jau
nam daktarui.

M. B.

Dar 2 Bilionu Dolerių 
Amerikos Karo Mašinai

WASHINGTON. —.Per 
paskutinius pusantrų metų 
Jungtinių Valstijų valdžia 
išleido $2,500,000,000, besta- 
tydama naujus karo laivus,

betobulindama senuosius ir ($321,000,000; karo orlaivių 
bedidindama karinį orlaivy-’stočių budavojimui $190,- _  ! nnn nnn aną.

Dabar vėl Roosevelto gin
klavimosi programa reika
lauja, kad kongresas paskir
tų dar du bilionu dolerių ka
riškiems reikalams. Be ki
tų lėšų toj srityj, Roosevel- 
tas reikalauja:

Laivynui $489,870,000; re- 
gųliarei armijai $381,050,- 
000; mechanizavimui ir kito
kiems armijos įrengimams 
sulig naujausio kariško 
mokslo žodžio — $405,000,- 
000; laivyno didinimui sulig 
“nusiginklavimo” sutarties

000,000 ir tt.
Karui besirengiant, daro

ma viskas ne tik prilygti, 
bet ir viršyti bile kurios ki
tos šalies karinę mašiną.

HITLERIS PRITARIA OR- 
LAIVYNŲ SUTARČIAI 
Berlynas. — Hitlerio val

džia nesipriešina daryt ka
ro orlaivynų sutartį su An- ' 
glija ir Franci j a, bet spar
dosi prieš bendrą rubežių 
apsaugojimo sutartį su Pa- 
baltijos kraštais ir Sovietų 

i Sąjunga.
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Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

tnt mt mt vw mt mt mt w mt mt mm mt mt mt vw vw mt mt mt mt mt mt mt mt

iFini^jfflioinioiinoiiiioiiuoniioiiiioiiiioinMiiioiinoniroiiiioiiiioiiiiemLoiiiEniMiiHiiMiii^niE

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
, Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Visiem United Shoe and Leath
er Workers Unijos nariam ir 

pritarėjam

.Jau visiem labai aišku, kad 
dabartiniai mūsų unijos virši
ninkai darbininkus visai pa
miršo. Viskas, kas tiem virši
ninkams svarbu, tai jųjų algos. 
Daugelis ir iš tų unijistų, ku
rie dabartinius viršininkus rė-! 
mė, sako, kad mūsų viršinin
kai ne tiek žiūri darbininkų 
reikalų, kiek fabrikantų, ne
žiūrint, kad mes, darbininkai/ 

Isavo viršininkams algas mo-1 
kame. !

Todėl visi, kas tiktai skaitys’ 
šį pareiškimą, turėtų darbuo
tis, kad būtų išrinkti šie USLW 
U viršinirikais: Generaliu or-1 
ganizatorium Fred G. Bieden-i 
kapp, iš New Yorko, o genera-1 
liu raštininku-iždininku Ralph 
Holmes, išį Haverhillio. Pirma- , 
me distrikte, tai yra Mass., N. 
H. ir Maine valstijose, į gene- 
ralį pildantįjį komitetą tinka
miausi nariai—Myer Klarfield,

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti j šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių L 7—

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

O

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoriš—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. * Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

Telcfonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko- 

•pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.: Glenirtbre 5-6191

512
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
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gali pataisyti. Darbininkų or
ganizacijų pareiga išrinkti de
legatus ir pasiųsti j šią konfe
renciją.

Visi Ši Vakarą Ateikite į ; Masinis Susirinkimas Chini- 
Kriaučiu Lygos Vakarėli įjos Sovietą Gynimo Reikalu 
Kas gi nesupranta reikalą,! Penktadienį, 22 d. vasario,

Opera
Kas gi nesupranta reikalą,! Penktadienį, 22 d. ' 

kas gi neįvertina kriaučių ly- 8 vai. vakare, Central 
giečių pasiryžimus, jų pasi- House svetainėje, 205 E. 67th

* šventimus šio krizio metu, ku-|St., New Yorke atsibus labai 
rie patys vos galą suduria su 
galu, o pasiryžo leisti laikraštį 
“Siuvėją”. Jie daug duosnu- 
mo parodė, jie daug energijos 
įdėjo prie pirmo numerio, jie 
rengia jau ir antrą “Siutvėjo” 
namerį, kuris pasirodys grei- no 
toje ateityje. Kriaučiai kaip | kalbėtojų, 
tik “Siuvėjo” naudai suruošia 
ir šį vakarą, “Laisvės 
puikų vakarėlį. Kas gi galėtų 
pamiršti kriaučius ? Kas gi ga
lėtų atsisakyti ir neateiti į jų 
parengimą? Niekas! Visų dar
bininkų, visų profesionalų ir 
progresyvių biznierių viena 
prievolė, tai ateiti į Kriaučių 
Lygos šį vakarėlį.

Vakarėlis prasidės kaip 6:30 
vakare. Įžanga ypatai tik 25 
centai. Puiki programa, puikių 
užkandžių ir gėrimų bus va
karėlyje. Ateikite ir paremki
te kriaučius.

Kriaučių Simpatikas.

svarbios prakalbos. Kalbės 
drg. E. Browder, Komunistų 
Partijos Generalis Sekretorius; 
profesorius Aoyang Hsin Nūn, 
iŠ Peipingo, Chinijos; M. S. 
Stewart, redaktorius

The Nation” ir
magazi- 

eilė kitų

bjauriai 
name, Japonijos imperialistai puola 

Chiniją. Chang Kai-shekas pa
darė su Japonijos imperialis
tais sutartį prieš Chinijos So
vietus. Jungtinių Valstijų im
perialistai siunčia karo orlai
vius ir amuniciją Chang Kai- 
shekui. Darbininkų pareiga 
susirinkti masiniai ir užprotes
tuoti prieš tuos imperialistų 
žygius. Ateikite visi ir visos į 
šias taip svarbias prakalbas.

Visi žinome, kaip

Jauna Mergina Užsimušė
Irma P. Ebertbart, 20 metų 

amžiaus mergina, 607 Hudson 
n i • • i p iffiii ’St., užsimušė puldama nuo UarbininkŲ Gera Mokykla j Empire State namo bokšto, ku- 
Darbininkų mokyklėlė, kuri.™ J™ arčiausias pasaulyje 

prasidėjus buvo "Laisvės” “ Mergina priklausė 
svetainėje, 
jau yra perkelta į Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainę, 
Union Avė., Brooklyne.

Visi mokiniai, kurie lankė
te mokyklėlę, bei norite lan
kyti ir pramokti lietuvių kai-., 
bos, gramatikos ir taip dau- 
giau politiniai prasilavinti, tai 
ateikite sekmadėnio 9 valan
dą ryto į minėtą vieeta. Mes 
turime labai gerą mokytoją.'

del stokos vietos, |Prie Jaun« Krikščionių Mote- 
rų Organizacijos (Y. W. C. 
A.). Ji draugavo su Raymond

i Rebecci, bet štai su juom tos 
■įstaigos name susiginčijo ir iš
ėjo. Už kiek laiko Rebecci 
gavo pašaukti prie telefono,

telefoną: “Aš einu ir 'nusižu- 
I dysiu”. Jis apie tai prane
šė policijai, bet greitai gavo 
žinią, kad ji jau užsimušė, 
puldama nuo to namo viršaus. 
Ant minimo namo yra bokš
tas, į kurį leidžiama publika 

. ................... i mergina 
užsilipo ir nuo bokšto puolė. 
Pas ją krepšelyje atrasta da
žai ir 83 centai pinigais.

Pasitikime Dark Muzika
šeštadieni, 2 d. kovo, 8 vai.' Prižiūrėti, tat ten

, lijoj, Argentinoj, Urugvaju
je, Kanadoje, Francijoje ir ki
tur. Kiekvienas privalo di
džiuotis revoliuciniais 
organizacijos darbais, 
į metus moka tiktai 
duoklių, gi grąžon gauna visas 
organizacijos tą metą išleistas 
knygas ir labai gerą žurnalą— 
“Šviesą”, kurio taip gi metinė 
prenumerata yra $1. Jeigu vie
nas iš šeimynos priklauso ir 
moka $1.50, tai kiti šeimynos 
nariai gali būti organizacijos 
nariais mokant tik po 10 cen
tų j metus. .

Visur dabar darbininkai sto
ja į organizaciją. Chicagos ir 
Kanados apskričiai iššaukė 
brooklyniškius narius j lenkty
nes naujų narių gavime. Ar 
mes Brooklyno lietusiai darbi
ninkai pasiduosime jiems? Ar 
jie gaus daugiau narių už mus 
ir laimės Raudoną Vėliavą, 
kuri yra skiriama tai kuopai, 
kuri daugiausiai gaus naujų 
narių ? Visi stokime darban. 

ĮALDLD nariai, eikite pas savo 
pažįstamus ir kalbinkite juos 
į organizaciją! “Laisvės” skai
tytojai, kurie neesate dar na
riais, tapkite jais.

ALDLD N arys.

mūsų 
Narys

čiu naudinga kiekvienai kuo
pai. I

j !
Kai kurios kuopos, galimas 

daiktas, neišdrįstų prakalbų 
rengti del finansinių priežas
čių. • Tų kubpų draugai netu
rėtų labai baidytis del to. An
tras apskritys yra pasirįžęs 
pagelbėti kiekvienai savo kuo
pai finansiniai, jeigu yra rei
kalas. Juk apskritys tam tik 
ir yra, idant palaikius organi
zaciją stiprią ir gyvą. Taigi, 
jeigu kuriai i kuopai tokia pa- 
gelba reikalinga, .susižinokite j 
su apskričio komitetu, o pagel- 
bą gausite. ,

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerkles erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c.
Už bonką. Galima gauti

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime. 
Persiuntimą apmokame.

A. Gilman

Darbininku Konferencija
Kovo 2 d., 2 vai. po pietų, 

Irving Plaza svetainėje atsibus 
darbininkų organizacijų atsto
vų konferencija. Bus aptarta 
organizavimas darbininkiškų 
kempių vasaros metu. Visi ži
nome, kad kapitalistinėse mo
kyklose darbininkų vaikus žie
mos metu buržuaziniai moki-

Mes jiems galime vasa
ros metu suteikti darbininkiš
ko žinojimo kempėse, kur jie 
būnant dar ir savo sveikata 4.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkej pla
čiai žinomas. Tik» dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

■ 1
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

*

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MA SPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
a ir Sekmadienius.
Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

—■ ■............................ -
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A.L.D.L.D. Antro Apskričio 
Vajus už Naujus Narius
Matytis, jog tūli draugai ne

suprato 
nutarimo 
Kai kūne 
būk apskritys apsiėmė ir pra-■ 
kalbu skelbimą. • v v

Apskritys apsiėmė tik die
nas paskirstyti, kur kokią die
ną prakalbos turi atsibūti. 
Taipgi apskritys apsiėmė ir 
kalbėtojus gauti del kiekvie-1 
nos kuopos prakalbų, tai ir 
viskas.

Apskritys neapsiėmė, ir ne
pajėgtų garsinti spaudoje kuo
pų prakalbų. Visais prakalbų 
skelbimais, kaip spaudoje, taip 
ir plakatais, pačios kuopos tu
ri rūpintis.

. žinoma, apskritys jaučiasi 
savo užduočia pagelbėti kiek-

apskričio komiteto 
vajaus reikaluose.

draugai suprato

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuviu Atletų Kliubas rengia šo
kius ir “alaus parę” savo kliubo kam
bariuose,, 168 Marcy Ave., nedėlioję, 
17 d. vasario. Bus gera orkestrą šo
kiams, ir bus alaus duodama veltui 
visiems. Šokiai prasidės 6 vai. va-

, i kare durys bus atdaros nuo 4 vai. 
_ ' po pietų. įžanga vyrams 50c., mo- 

I terims 25c. Kvječiam visus atsilan
kyti ir linksmai laiką nraleisti su sa
vo draugais ;r susipažinti su naujais.

Kviečia L. A. Kliubas.

to IIIUtMXN
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NAMAI
Sieninių 

Laikrodžių
, Vedybinių

Įst. 1892

Daimontai
<♦)

<t>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku | Sykį Atsilankę Persitikrinsit .

Stiliumi j PABANDYKITE 1

“Laisves” Name 
MARčIUKAI

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

Painters and Carpenters
<♦>

<♦>

t

K

vakare, Mecca Temple svetai
nėje. New Yorke įvyks labai 
svarbus parenrimas. Atvažiuo
ja garsusis Vokietijos darbi
ninku muzikos žinovas ir kom
pozitorius Hanns Eisler. Eisler 
yra vienas iš geriausiu darbi
ninkų kompozitorių. Jis gimęs (vietų Sąjungą. Prieš tai dar- i - - •
1898 metais. Leipcige. Muzi-^bininkai visais būdais kovoja. pasekmingos. Tačiaus di- 
kos srityje jis yra pagaminęs į Komunistų Partijos, f 
daug darbininku dainų, kurias Sekcijos, 4 kuopa rengia pra-: 
viso pasaulio darbininkai dai
nuoja. Jam teko dalyvauti 
Londone. Paryžiuje ir eilėje 
kitų dideliu pasaulio miestų. 
Prie Eislerio pasitikimo ren
giasi visos New Yorko darbi
ninkų dailės spėkos, Joh^ 
Reed Kliubai, teatralės darbi
ninkų grupės ir chorai. šis 
parengimas bus vienas iš ge
riausių koncertine programa. 
Tikietvs galite jau dabar gau
ti Priešfašistinio Komiteto raš
tinėje, 168 W. 23rd St., New 
Yorke.

Prakalbos Prieš Hearsta
Hearstas skleidžia bjaurius

melus apie komunistus ir So-, 7ienai kuopai, idant prakalbos 
‘ būt galima surengti ir kad jos

šeštos džiaUSj darbą patys kuopų
- . .nariai turi padaryti, kaip pa

kalbąs. Jos atsibus pirmadie- gjy prakalbų rengimu, taip ir 
nį, 25 d. vasario, 8 vai. vaka-(jų skelbimu.
re, “Laisvė^” svetainėje.

Kalbės Dominick Fliani Skirtingose vietose reikalau- 
Industrinės Kailiasiuvių ir Da-]ja skirtingų skelbimo būdų, 
žytojų unijos organizatorius; Tūlose vietose geriau spaudo- 
H. Hodess, organizacinis sek- je prakalbas skelbti; tūlose tas 
retorius Komunistų Partijos jokios naudos neneša. Kai ku- 
vietos sekcijos ir J. Siurba/rjoge vįeįose geriausia plaka- 
“Tiesos” redaktorius. Drg. 
Siurba kalbės lietuviu kalboje.
Visi darbininkai ateikite.

Ar Skaitote “Novv Mir”?
Rusu draugai dabar varo 

vaju, kad iu savaitini laikraš
tį “Novi Mir” padarius dien
raščiu. tai puikus darbas. Dau
gelis lietuvių darbininkų moka 
skaityti rusu kalboje ir perka
si kitus laikraščius. Pirkite 
“Novy Mir” arba užsisakyki
te. Savaitinio į metus 
$2. Antrašas: “Novy 
35 E. 12th St., New

geriausia 
languose... 
nuo vietų, 
būdą rei- 

Ir todėl tik 
vietiniai draugai tegali geriau
siai žinoti, kokis skelbimo bū'- 
das jų vietai geriausia tinka. 
Tuo darbu užsiimti kitur gy
venančiam žmogui, tai būtų 
tik šaudymas tamsoje: gal pa
taikysi, gal ne.

tai, o kai kuriose 
“show cards” dėti 
Taigi tas priklauso 
kur kokį skelbimo

Dabar Stokite į A.LD.L.D. | kia panaudoti.
Dabar yra vajus už naujus 

narius i Am. Lietuvių Darbi
ninkų Lieteratūros Draugiją. 
Ši organizacija jau 20 m. gy
vuoja. Ji išleido 38 knygas, 
kas metai surengia tūkstančius 
visokių parengimų, prakalbų, 
paskaitų, balių, teatrų vaidini
mų ir kitokiu. Ji remia visada 1 
darbininkų kovas, renka au-1 kaip yra išsiuntinėti 
kas streikieriams. Mūsų orga- - -

Nors jau gerokas

kaina
Mir”, 
York,

laikas, 
laiškai 

kas streikieriams. Mūsų orga- kuopoms, raginant, idant ren- 
nizacija gelbsti Lietuvos poli- prakalbas, vienok dar ne 

i • • i • a-r -r * 1710/^0 Iz 11 C« flnVn O L o O Iz t r ntiniams kaliniams. A.L.D.L.D. 
šviečia lietuvius darbininkus ir 
kitose šalyse, kaip tai Brazi-

1934 daugiau kaip 3.000 ifisų draugų darbininku buvo areštuota laike 
demonstracijų, pikirto lainės ir kitur. Tarptautinio Darb. Apsigynimo 
New Yorko Distriktas areštuotiems teikia legalę ir masinę pagelbą. 
Šiemet areštai didėja.
Pagelbėkite mums apgvnime iūsu kovingu draugu darbininku. Jūs 
galite pagelbėti! DALYVAUKITE TARPT. DARB. APSIGYNIMO 
NEW YORK DISTRIKTO

GIGANTIŠKAME BAZARE

FEB.
TrU, Ket., Pen k., Šešt., Sek.

___ MUSIC — DANCING — DRAMA — SIDESHOWS — BARGAINS,—IĮ

visos kuopos davė atsakymą, 
ką jos mano daryti: rengs pra
kalbas, ar taip pasiliks. Vi
soms kuopoms buvo paskir
tos 
jau 
ėjo, 
čiui

MANHATTAN LYCEUM
66 E. 4th Street

NEW YORK CITY
Trade Union Unity Council rengia 

gražu loširna, nedėlioie, 24 d. vasa
rio 2:30 vai. nO vietų. Veikalas 
“Waitinp- for Lefty” bus suloštas 
Union Thėat.re', Group lošėjų. Civic 
Repertory Theatre, J4th St. ir 6th 
Ave. Įžanga nuo 40c. iki $1.50. Pelnas 
bus naudojamas Trade Union palai
kymo. Kiekvienas darbininkas pri
valo pamatyti šj nepaprastą lošimą, 
jis yra ne vien tik pamokinantis, bet 
ir juokingas.,

Kviečia T.U.U.C. komisija.

PA įieškojimaT
PAJIEŠKOJIMAS

PAJIEŠKAU Petro Laukaičio (Lau
kaitis), jis seniaus gyveno Brook

lyne. Turiu labai svarbų reikalą su 
juo. Pranešu, kad Kazimieras Lau
kaitis, Petro dėdė mirė, October, 1933 
metais. Prašau ji patį atsišaukti ar
ba kas žinote, kur jis randasi, pra
neškite man, už 
Kreipkitės šiuo

JOSEPH, 
124 Myrtle Ave.

ką būsiu dėkingas, 
antrašu:
LAUKAITIS 

Irvington, N. J. 
(40-41)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA fomišuotų kambarių 
biznis ir visi rankandai. Yra 18 kam
barių ir visi išrandavoti. Galima ge
ras pragyvenimas padaryt.

Kreipkitės sekamu antrašu: C. 
Brown, 21 Liberty St., Brooklyn, N. 
York.

Trys blokai nuo Brooklyno tilto. 
(34-40)

prakalboms dienos. Tūlų 
ir paskirtos dienos pra-| 
o žinios nuo jų apskri- 
dar' jokios nėra.

Jeigu tūlos kuopos ir nega
li prakalbu rengti del tam tik- 

,rų priežasčių, tačiaus su ap
skričiu turėtų susižinoti. Tas 
organizatyvį darbą daug pa
lengvintų. Juk galimas daik
tas, kur viena kuopa negali 
tam tikro darbe* atlikti, tai sy
kiu su apskričiu gaji. Taigi tu-

I rėti artimus ryšius su apskri-

Laikrodėliai <♦>

1HBRI Brangakmenai
Mes pertame seną auksą

Laike : vasario, mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir- 

' kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

*• •' Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės. I

r.........  ....... 1

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pbcketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

UETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

Savininkas
Pirmas Lietuvis Palaikantis Puikų Kabaretą

ALUS —- VYNAI — DEGTINĖS
Kabaretas gražiai įtaisytas, visuomet linksma nuo

taika, malonu smagiai laiką praleist.
GERI VALGIAI IR MANDAGUS PATARNAVIMAS

ORANGE CABARET
914 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

I

Prašom užeit arba telefonuokite Tel.: Evergreen 7-8991
■*. » ’

1/ft III | If^n^k Atviri kojų skauduliai, Garftnkš K II giII Į Į ft! čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
• > W. W matizrųas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR, L. A. BEHLA
I - ■ . * ■ • <

Vokietys Kojų Ligų Specialistas

<♦>

<♦>

!>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, s Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

jL

Telephone Stagg 2*4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

. (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo 
tinkamai ir už prienamą kainą 

Parsamdau autoYnobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

<♦>

<b

<0

<♦>

<

<♦>

<♦>

<♦>

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

<t>

<l>

| Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i gos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški " Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li-

Igos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
(ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
. Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No- 
'sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuoiamų- 
ijų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. .
Kraujo Tyrimai. Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė. ir Irving PI. 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki‘8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 
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