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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, ' 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 aimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulj 1

Blofas Kongreso Komisijoj apie 500,000 
Ginkluoti} Japony Amerikoj; Patriotiškas 
Vajus prieš Ateivius Darbininkus Šalyje
WASHINGTON.— Baliu-Įvusių japonų; ir ištikus A- 

kietijos darbininkų vadą. Drg. Įnų statytojas Roy W. Kna- merikos su Japonija karui, 
Manuilski žino, kad galingais benshue pasakojo kongresi- > jie galėtų, girdi, sunaikinti 
įvairių šalių darbininkų išstoji- nei patentų komisijai, būk Panamos kanalą ir prida- 
mais galima padaryti tokį spus- svetimtaučiai galėję suga-Į ryt visokių šunybių prieš 
telėjimą į Hitlerį, kad jis ne- (Jįnt 
drįstų nukirsti galvą drg. Tha- Ąmerikos baliūninius karo kitas šios šalies 
elmannui.

Kaip filosofuoja Amerikos 
lietuviu tautininkų ir socialfa- 
šistų galvos, tai mitingais bei 
demonstracijomis Amerikoj nie
ko negalima esą paveikti į Lie
tuvos fašistu valdžia. *■ fc-

Visai skirtingai tokius daly
kus supranta drg. D. Z. Manu- 
ilski, Komunistų Internacionalo 
Pildančiojo Komiteto Prezidiu
mo narys. Jis per “Daily Wor
ker}” šaukia Amerikos darbi
ninkus į protestų demonstraci
jų audrą, idant išgelbėti drg. 
E. Thaelmanną, revoliucinį Vo
kietijos darbininkų vadą, ] 
Manuilski žino, 1

“Macon” ir “Akron,” i Amerikos karinį laivyną ir 
“apsigyni- 

” spėkas. Todėl Kna- 
reikalauia išvyti

i1 orlaivius, tuo laiku, kadaimo
Y ,<n .. N „ jie dar buvo tebestatomi, [benshue
LUpausdino pavX todėl tie orlaiviai pas-;visus japonus ir kitus azi- 
neregys negras tarme- kui sutrukę ir žuvę. . patus is bet kotaos tarnybos 

Tas patriotas “neatsime- ryšyje su Jungtinių Vaisi
na”, jog vienas iš pačių i jų karo laivais bei orlai- 
Goodyear Kompanijos inži- 'viais.
nierių liudijo, kad ko'mpa- [ Bet kuomet kongresma- 
nija perprastas medžiagas nas Sirovich užklausė, iš 

kur Knabenshue žino apie 
tą pusę miliono ginkluotų 
japonų Amerikoj, tai jis tik 
atsakė, kad nuo kitų “gir
dėjo.”

naudojo tiem orlaiviams.
Knabenshue, be to, šne-

kovo 1 
Ją, kur
rėlis Hanson McCoy įsikinkęs 
į plūgą pats jį traukia, arda
mas žemę ties Albany, Georgia 
valstijoj. Plūgą valdo jo žmo
na. Roosevelto politika taip su
vargino ūkininkėlius, kad dau-r 
gelis jų neteko arklių.

“News” dar prideda savo an- kėjo kongresmanų komisi- 
tifoną, kad štai tas 63 metų jai, kad Jungtinėse Valsti- 
amžiaus senis tiki biblijai, jog jose esą 500,000 apsiginkla- 
žmogus turi valgyti duoną pra- ...
kaitė savo veido. Nachališkes- , _ • n «i •• • 17 1-
nės pašaipos, turbūt, kapitalisti- Laivakroviy streikas Milicija ir Kanuoles
niai gazietninkai ir išgalvot ne- n p • • v • v n • v*
galėtų, kaip tas “pagyrimas.“ | San rrancisco pries i pnes Streikuojančius

Hitlerininką Laivą Pašalpinius Darbiniu

i
... ..į

London. — Francijos ir Anglijos diplomatai 
svarsto darymą tarpsavinio apsigynimo sutar
čių tarp įvairių kaimyniškų valstybių. Gavus 
pasiūlymą, Hitlerio valdžia sutiko daryt tik 
oro laivyno sutartį su Anglija, suprantama, 
prieš Franci ją.

. -• —r ----U.- —

5-ki Lietuvos Armijos
I ’ulkai Yra Sutraukti

Į Vokietijos Pasienį
Bijomasi Užpuolimo iš HitlerininkŲ Pusės; Naziai vėl Pra- 

: dėjo Organizuotis Klaipėdos Krašte; Hitleris per Metus
Davė 1,900,000 Lity Paramos Naziam Klaipėdoj
KLAIPĖDA. — Kauno lės,” tarė Novakas korės- 

valdžia atsiuntė penkis pul- pondentui.
kus savo armijos j Vokieti-! Novakas pažymgjo> kad 

Į • AOA * * nors hitlerininkų organiza-
juruose 1,000 geriausių cija RlaipSdos krašte buvo 
sauhų. Bijosi, kad klaipė- ,sulauž t sugmus 126 • va. 
disk’ai hitlerininkai nesu- . kurje dabar KaunJp'tei. 
kiltų; kad tuo pačiu laiku..„v._ ___________

! Hitleris nepersiųstų savo 
smogininkus bei kareivius 
per Lietuvos sieną.

Hitlerininkai krykštauja,
atgriebę iš Tautu Lygos vai-

Suvargęs ūkininkas G. G.: 
Coote, Kanadoj, pardavė karvę. _ , _ , i Tr-nxr tt t

Išskaičius lėšas jos pristatymo SAN FRANCISCO, Cal.-I KEY WEST, Fla.—Vals- 
į rinką, ūkininkui teliko tik 19 Miesto majoras Riossi šian- tijos gubernatorius pasiun- 
centų. Pardavimo agentas pa- dien rengia iškilmingą pri-jtė du milicininkų 
ėmė js centu., tomiso. lėmimą delei atplaukusio Vo- Ppi^ .bedarbius,

nėj “tvarkoj” dalykai virsta vi- .kietlJOS karo laivo Karl- 
sai augštyn kojom. įsruhe” 620 nazių jūrininkų'

Italija Veržias Karau prieš Abyssiniją; Skleidžia 
būrius! Gandus, Būk Abyssinija Sutelkė 90,060 Kareivių

Isiami, tačiaus Hitlerio agen- 
itai daro ten bandymus iŠ- 
naujo suorganizuoti savo 
š,alininkus. Taip antai, pa
staruoju laiku buvo susekta 
hitlerininkų jaunuolių nauja 

; bet Lietuvos 
valdžia, girdi, ja greit su
naikino, 
nurodė į 
duodamą 
saviškių 
dijoj. Per vienus paskuti: 
nius metus Klaipėdos hitle
rininkai gavo 1,900.000 litų

dybos Saar krašta. Jų lai-l -
krasciai pilni šauksmų, kad 
sekantis programos punktas l 
tai atgriebti nuo Lietuvos 
Klaipėdą.

Kauno valdovus baugina 
ir įvykusios slaptos Hitlerio 
derybos su Pilsudskiu. Kiek 
iš jųdviejų susitarimo viešu
mon išėio, tai Lenkija sutik- U iqq nnn aza. *i ; A ir i • 4.-- • ta is Berlyno (apie 188,000 ao- tu užleisti Vokietnai Dan- - - 1
žigo koridorių; o Hitleris at 
siteistų Pilsudskiui, nadėd.a-

Novakas taipgi 
gausingą Hitlerio 
piniginę paramą 

judėjimui Klaipė-

del, jau negąsdina buržuazijos 
skleidžiami bauginimai Sovie
tais ir kolektyvais.

lerių).
1/etų va, sako Novakas, 

■mas Lenkams kare del Lie- nori (?) taikos; todėl jinai 
tuvos užgrobimo. priėmė Sovietų pasiūlymą

Smetoninkas K 1 ai pėdos sudaryti nekariavimo ir

kareivius, dirbančius valdiš
kuose pašalpiniuose darbuo-' 
i T) • 4- . v. • • | mini ciDViuvov pjuxxw. .aUJ'OOl

oficienų. Bet kitokį, pn-jdvi batarejos įanuolių, kai- Į’^rita^ško”3’ Somalilando !kad AbyssiniVa oficiaiiafat; gubernatorius Jonas Nova- tarpsavinio rubežm apgvnj- 

sieną sutraukė 90,000 savo įsiprašytu Italijos ir suteik-!^as Pareiškė 1 !• V T" • V rN 1 • 1 •« 1

ROMA. — Italijos fašistų niuose susidūrimuose su Į 
laikraščiuose pilna gandų,' abyssiniečiais ties Ualual ir 

: ji taipgi reikalauja,
ėmimą jiems iškelia darbi-,po prieš “sukilėlius”.
ninkai. Minimi bedarbiai

Columbijos Universiteto mo- Unijos 38-tas ir 79-tas lo-• 
kytojų skyriaus galva Ev. Dean kalai, turintieji 4,000 narių,’ 
Martin parašė knygą donkicho- vienbalsiai nutarė šiandien 
tišku vardu “Sudiev Revoliuci
jai.“ f * " 
Barnes N. Y. “World - Tele- 
grame” rašo, kad jeigu išnau
dotojai nepasitaisys, tai Ame
rikoj bus revoliucija, ir ne bile 
kokia, o sovietinė.

Tačiaus, buržuazijos pasitai
symas yra tik tuščia svajonė ar
ba darbininkų apgaudinėjimas. 
Taigi tik per revoliucinę kovą 
darbininkai ir vargingieji val
stiečiai tegalės pamatiniai 
taisyti savo reikalus.

Tarptautinės Laivakrovių ■ JaX° Pa&eripti sąlygas, o karajįus 
1 kai reikalavimas nebuvo pa-

i tenkintas, jie nutarė strei
kuoti ir pagrūmojo be pasi
gailėjimo daužyti skebus.pusę dienos neiti darban, o

Bet prof. Harry Elmer ^uo laiku išstoti į demons-

(karaliaus Haile Selassie’s' tų karišką pagarbą Italų 
______s Haile Selassie’s1 -1’ 
valdžia užsisakė daug kariš
kų lėktuvų, ginklų ir amu
nicijos keliose Europos ša
lyse.

pa-

so

traciją prieš Hitlerio fašis
tus, kuriems majoras Rossi, 
streikieriu žudytojas, ren
gia parodą prie City Hali Į 
ir gatvėmis.

Laivakroviai paskleidė de-

Masinis Kuboj Streikas ““
siuntimą savo armijų ir gin
klų į Abyssinijos pasienį, 
besirengdamas grobti tą ša-

Arda Fašistų Valdžią
HAVANA. — 350,000 mo- 

i kytojų ir studentų streikas u 
'apima ir darbininkus. Nu-' 
balsavo prie jų prisidėti Kū-sėtkus tūkstančiu lapelių, bog Consolidaįed Gelžkeliu Imt/* /J O 1 1/1 1 ITlA Vkur šaukia darbininkus vie

nybėm kovai prieš Vokieti- 
jos fašizmą ir už Thaelma- ■ . t • •• 1

Mussolinio valdžia reika
lauja, kad Abyssinija užmo
kėjų $70.000 už Italijos ka
reivius, kurie krito pirmes-

Columbijos Universiteto 
cialių mokslų skyrius skaitlia- 
vo ir surado, jog nuo to paties 
gyventojų skaičius tikrieji 
amerikonai išvysto daugiau kri-1 
minalistų, begu ateiviai. Bet < 
skaitlinės nekenkia fašistam pa-| 
triotam šūkauti, būk ateiviai 
priveisė tiek 
Amerikoj.

nno ir kitų revoliucinių ka
linių paliuosavimą.

Hitlerio Laikraščiai 
Išvien su Hearstu
BERLYNAS.—Hitleriški 

' piktadarysčių Vokietijos laikraščiai pilni 
__ _____ Tas klastingas jų falšyvų, padirbtų paveikslų, 
obalsis ypač naudojamas gau- neva parodančių “badą” So- 
dyti ir deportuoti kovingesnius vietų Sąjungoje. Visa hitle- 
ateivius darbininkus.

vėliavai.
Abyssiniios vyriausybė 

j rodo, kad Italijos kareiviai 
išprovokavo ir pirmi pradė
jo tuos susikirtimus; todėl 
Italijai nepriklauso iš Aby- 
ssinijos jokio atlyginimo bei 
atsiprašymo; tačiaus Abys- 
sinija sutiktų eiti į derybas 
ir apsvarstyti tuos įvykius. 
Bet Italijos valdžia užreiš- 
kia, ioo- tokiomis sąlygomis 
negali būti nei kalbos am’e 
svarstymus delei taikaus iš- 

I sprendimo to ginčo.

i “New York mo sutarti su kitomis kai- 
iTimes” korespondentui, kad;myniškomis šalimis. Bet 
Lietuva “kariaus iki pasku- Vokietija ir Lenkija nenrj- 
tinio vyro delei Klaipėdos stoia prie tokios sutarties, 
išlaikvmo savo rankose.” įJuodvi planuoja užpuolimo 
Kai del penkių minimų pul- kara prieš Pabaltijo kraš- 
ku palei Vokietiios siena, ftus ir prieš Sovietų Sąjun- 
tai tik “pirmutinės mūsų ei- gą.

Padvigubinsią Armija L. M. Kaęanovič Sovietų 
Tarnybą Francijoje Gelžke’iy Komisaras
PA RYŽIUS.— Franci jos MASKVA.— L. M. Kacra-

LIETUVOS ŽINIOS
35 Litai už Karvę

Pikeliai. — Šios apylinkės 
ūkininkai nusiskundžia, kad 
dėl praėjusių metų sausros kričio* 
labai mažai užderėjo žalio
jo ir kito pašaro. Dėl paša-

tarnautojai. Trokų ir busų 
darbininkai taipgi rengiasi 
streikuoti. Sakoma, kad tai 
buvo streikieriu atsiųsti 
trys kulkasvaidžiais gink
luoti vyrai, kurie užvakar 
užpuolė fašistų ' valdžios 
muitinę ir pasiėmė visus tą 
dieną surinktus pinigus; tai 
esą finansavimui kovos 
prieš fašistine prezidento 
Mendieta valdžią. . . .

Į besiskleidžiantį streiką ro stokos daug kam teks 
galėsią įsitraukti ir valdžios -galvijų paskersti. Parduoti, 
tarnautojai. Mendieto’ mi- kad ir labai pinigų reikėtų, 
nisteriams kinkos dreba, ir sąžinė neleidžia, nes už svie- 
penki iš jų jau atsistatydi- žią turėjusią gerą karvę 

, ^aip ir Amerikoj Hearsto no ir nuo pavojaus pabėgo, kupčiai duoda 35 ar 50 litų.
Streikas prasidėjo iš mo-,^ . v “ T,_. _ T 

prieš Sovietus daug priside- kytojų ir profesorių reika- a Gyvybė * HU”
Krekenava, Panevėžio apsk.

pridėtų'atiygWmo;“'stu-!+ ?ibaArt0Tni^ vie"as ^ven- 
, to.jas A. Juška naktį su savo 

tik užtinka bet kokį teisin-1patys pareikalavo valdiškos £imlnaiciu važiavo aneve- 
didėja,’' n7ž^ žodi apie Sovietų, pašalpos vargingiems stu- ^nTanevėžio iTmiSko’S!

t cic n. c dzii i s» i -» -j v • j •ibego du nepažįstami vy-

rinė spauda užversta pana- 
• šiais melais prieš Sovietus,;

Anglijos Krizis Didėja ■ , ,, , . . „ .
LONDON. — Nors Ang- geltonįapiai. Prie įsmislų 

lijoj pašalpa bedarbiams su- L . , , , .y
mažinta tačiaus ateinan- caristai baltagvardiečiai, davimų, kad valdžia išmoke- 
čiais metais reikėsią $350- Hitlerio talkininkai. Fašistų!tų jiems užvilktąsias algas 
000,000 daugiau tam'pinigų lžanc!arai konfiskuoja kiek-.ir :
negu 1934 metais. Tatai tu- vien3 spaudos leidinį, kuldentai parėmė mokytojus ir 
retų reikšt, jog bedarbė vis|f . „ .

1-------u-- ------- ,
mų, būk darbai “pagerėję.? :tvarką.

-------- ---------------  . į Naziai suka visas savo
Praga.— čechoslovakiios.propagandos mašinas, idant 

žvalgyba suėmė tris vokie- sukurstyti minias prieš So
čius studentus, įtariamus vietus ir tuom “dvasiniai” 
kaipo Hitlerio kariškus šni- priruošt jąsias karui prieš 
Pus* ĮDarbininkų Tėvynę.

Namie Mala Grūdus t
Gelvonys. Ukmergės aps-

Šioje apylinkėje,
daugelis ūkininkų mažai 
naudojosi malūnais. Į malū
ną veža tik kviečius pikliuo- 
ti, o duonai ir gyvuliams 
šerti'grūdus mala namie 
girnomis. Mat, esant i to
kiems bepinigės laikams, 
ūkininkai taupo pinigus 
svarbesniems reikalams, ne
gu mokėti už grūdų mali
mą.

Pašlovintoji Smetonos 
“kultūra” visais gerais pleš
ka atgal.

generolas maršalas Henri novič paskirtas Sovietų Są- 
Petain reikalauja įvesti jungos gelžkeliu komisaru, 
dviejų metų verstiną tarny- vietoj iki šiol buvusio A. A. 
bą armijoj, bet kas metai Andriejevo. Kaganovič yra 
po tiek pat naujokų imti pasižymėjęs kaipo Maskvos 
kariuomenėn kaip ir dabar. ‘požeminio gelžkelio (sub- 
Iki šiol buvo vienų metųivės) statvmo vedėias. Nė- 
tarnyba kariuomenėj. Jis Įžiūrint didelių keblumų, tas 
kalba apie pavojus Franci-!darbas buvo pavyzdingai at- 
jai iš naujo Vokietijos gin- 'liktos. Be to. drg. Kara-, 
klavimosi. Bet veikiausia;novič daue- pasidarbavo ko- 
turi galvoj ir atgyjantį re- lektyvizavime lauko ūkio, 
voliucinį valstiečių ir dar-įteigime mašmu-traktorių 
bininkų bruzdėjimą Franci-(stočių farmeriams. Sykiu, 

“ ” * i iš žymiųjų
teoretiku, 
ir toliau

UllllIlALį UI A 1U11U"

jos kolonijose. Didesnės ar-i jis yra vienas 
mijos galės prireikti irmal-jKom. Partijom 
šinimui darbininkų sujudi-j Dre*. Kaganovič
mų namie. pasilieka Maskvos Sovieto 

nirmininkas ir 
Biuro naiNs-

Politinio

! detektyvai įsibriovė į Tarp
tautinės Vežikų Brolijos 

ELEKTROS • DARBININ- (unijos)1 raštinę ir areštavo 
Oklahoma City.—Pavary- rai, kurie kietais ginklais KŲ SVARBUS STREIKAS 25-kis jų streiko vadus bei 

ta iš tarnybos kalėjimo vir- pradėjo baisiausiai mušti 
šininkė Geo. A. Waters už keleivius. Jaunuolį užmušė 
tai, kad iš jos kalėjimo pa- vietoj, gi Jušką ^markiai su
bėgo 32 kaliniai. 18 jų dar žalojo. Jo gyvybė pavojuje.
nesugauta. žmogžudžiai jieškomi.

Suėmė 25 Trokininkus
Streiko Veikėjus 'Japonam Beš?imininkau:ant,

CHICAGO, ill.—Policijos Nunuolė Manchukuo Ūkis
................................... .... ' MUKDEN. — Japonams 

faktinai bevaldant Manchu
kuo. to krašto gamyba per
eitais metais nunuole 40 
nuošimčiu; užsieninė preky
ba visiškai apmirė. M?n- 
chukuo ' šalyje gerai eina

EL PASO, Tex!.-—Sustrei- darbuotojus. Tarp areštuo- 
kavus miesto elektros darbi- tų yra ir unijos prezidentas 
ninkams, tapo iškrikdyta Milton Booth, iždininkas- 
elektros šviesa ir pajėga, ir sekretorius John Evans ir tiktai ginklų ir amunicijos 
turėjo sustoti gatvekariai. |kt. viršininkai. (pramonė.
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Įdomūs Dalykai Apie SLA
Dabar SLA eina edynės del to, kas kal

tas del pražudymo beveik keturių šimtų 
tūkstančių dolerių tos organizacijos tur
to įvairiuose investmentuose? Bagočius 
su savo kompanija — Grigaičiu, Michel- 
sonu ir kitais — kaltina Gegužio buvusią 
kompaniją, kuri valdė SLA. Jie, beje, 
bando suversti viską ant tos SLA pild. 
tarybos, kurioje iždininko pareigas ėjo 
dar Paukštis, t. y., ant tos, kuri veikė 
iki 1928 metų, lapkričio mėn. 12 d. Nuo 
minėtos dienos, kaip žinia, SLA iždinin
ko vietą užėmė p. Gugis.

Buvęs SLA pild. tarybos narys, p. Ra- 
ginskas, tačiaus, dabar storai atsišiepia 
prieš savo kritikus, paduodamas juodai 
ant balto dokumentą, po kuriuo dėjo sa
vo parašus Bagočiai, Jurgelioniai, Gu- 
giai ir Grigaičiai. Paimsim p. Raginsko 
minėtą dalyką plačiau.

šitie žmonės, rašo jis “Tėv.” už kovo 1 d., 
drįsta kalbėti apie senų SLA viršininkų, ar
ba kaip jie vadina “senos gvardijos” dar
bus tuomet, kaip nei vienas iš jų nėra SLA 
valdyboje. Bet kuomet ta “senoji gvardija” 
buvo Pild. Taryboj ir kada tos visos “šiukš
lės”, kaip p. Bagočius sako, jau buvo su
pirktos ir savo suvažiavime, lapkričio 12 d., 
1928 m., kur dalyvavo ir visų pastovių ko
misijų pirmininkai, jų tarpe: Kl. Jurgelio
nis, P. Grigaitis, F. J. Bagočius ir K. P. 
Gugis ir kiti, jų akyvaizdoje išdavė smulk
menišką raportą iš SLA finansų stovio, tai 
šitie žmonės negana kad žodžiu nesigailėjo 
pagyrimų Pild. Tarybai už finansų tvarky
mą, bet antrytojaus, lapkričio 13 d., rytinėj 
sesijoj pasiūlė inkorporuoti j suvažiavimo 
protokolą JŲ priimtą rezoliuciją SLA iždo 
tvarkymo klausimu. Rezoliucija buvo sure
daguota p. Grigaičio su pritarimu p. Bago- 
čiaus ir kitų čion paminėtų asmenų. Štai 
kaip ji skamba:

“SLA Pastoviųjų Komisijų pirmininkai, 
savo susirinkime lapkričio 12 d., apkalbėję 
SLĄ iždo tvarkymo reikalą, nutarė pareikš
ti visų SLA narių žiniai kas seka:

“SLA Pildomosios Tarybos ir Pastoviųjų 
Komisijų suvažiavime, įvykusiam lapkričio 
12, 13 ir 14 d., 1928 m., SLA Raštinėje, 
New Yorke, išklausę ir patikrinę raportus 
SLA Prezidento S. Gegužio, kuris taipgi 
ėjo po nabašniko T. Paukščio laikino Iždi
ninko pareigas, ir Iždo Globėjų M. Ą. Ra
ginsko ir J. M. Danieliaus apie nuodugnų 
patikrinimą viso SLA iždo ir turto, buvusio 
nabašninko Paukščio globoje, kurį jie atli
ko kartu su viešuoju auditorium J. Staple
ton, ir patyrę iš raportų, kad revizijos dar
bas atliktas su didžiausiu stropumu, kad 
SLA iždas ir visas turtas yra pilnoj apsau
goj ir čielybėj iki paskutinio cento, Pasto
viųjų Komisijų pirmininkai vienbalsiai nu- 
tarė išreikšti ir šiuomi išreiškia savo dide
lį, pasitenkinimą tuo visu, ką patyrė iš pa
tiektų raportų.

“Taipgi išreiškia savo gilią pagarbą na- 
bašninkui T. Paukščiui, kaipo sąžiningam ir 
stropiam SLA iždo dabotojui, ir pagalios iš
reiškia padėką visai Pildomajai Tarybai, 
ypatingai Sekr. P. Jurgeliūtei, Prez. S. Ge
gužiui ir Iždo Globėjams už jų stropų dar
bą patikrinant SLA iždą ir visą turtą ir už 
ją palaikymą puikioj tvarkoj iki šios die
nos.”

Vadinasi, socialistų lyderiai 1928 me-- 
tais dėkavojo Gegužiams, Jurgeliūtėms, ir 
kitiems SLA pild. tarybos nariams už 
“palaikymą puikioj tvarioj iki šios die
nos” SLA turto. * ;

Reikia atsiminti, kad tuomet SLA fa
šistai, sandariečiai ir socialistai buvo su
darę bendrą frontą prieš kairiuosius dar- * 
bininkus—kairįjį sparną. Viskas, kį pa
darė Gegužis, buvo saldu Bagočiui, o ką 
pastarasis — Gegužiui. Kaip žinia, tuo
met SLA pild. taryba, pasitarusi su Ba- 
gočiais, Grigaičiais ir kitais, atmetė tei
sėtą į SLA iždininkus kandidatą J. Ger- 
dauską, o įkišo Gugį. Na, kadangi Ge
gužis sutiko imti Gugį į iždininkus, tai

! socialistai sutiko pagirti už puikią tvar
ką. Ranka ranką plauja (nors šįame at
sitikime abiejų juodos).

Bet atsivertė naujas lapas. Toji jų 
koalicija suskaldė SLA. “Raudonasis pa
vojus” praėjo. Dabar tarpe savęs ėmė 
ėstis už vietas. Todėl dabar Bagočius 
su Grigaičiu bando kaip nors užmušti 
Gegužio pusę morąjiąi. Dėlto jis, beje, 
paskelbė, būk Gegužio žmonės “daugiau 
kaip pusę mūsų pinigų sukišo į invest- 
mentus, kurie nėra verti to vardo, bet 
yrą neleistinos šiukšlės fraternalėms or
ganizacijoms.”

Gerai, ponas Bagočiau, dabar vietoj 
paklausti: tai kodėl pats dėkavojai tiems 
žmonėms už pirkimą “neleistinų šiukš
lių”?

1, 1 ■■ ĮU'J.TgSTBt

Kapsuko Teisingi Žodžiai — 
Jiems “Plūdimas  i s”

Vienas žmogus Prūseikos organe ši
taip rašo apie didžiulį masinį mitingą, 
kurį Brooklyno darbininkai turėjo pami
nėjimui d. Vinco Kapsuko mirties:

...O Mizara, ypač Bimba, prisidengę 
Kapsuko vardu plūdo “skloką”, kiek tik 
gerklės pajėgė. .. .

Mizaros ir Bimbos prakalbos, beveik 
ištisai, paskelbtos “Laisvėje”, tai mūsų 
skaitytojai mato, kokis ten yra plūdi- 
masis. Minėtose prakalbose Mizara pa
reiškė, ką jam sakė d. Kapsukas, kuomet 
jis lankėsi Maskvoj. Kapsukas ragino 
mus dirbti, idant sugrąžinus iš “opozici
jos” (kurią jis visuomet skaitė kontr-re
voliucine) ščyrus darbininkus, kuriuos 
Prūseika suklaidinęs ištraukė iš revoliu
cinio judėjimo. Na, o Bimba skaitę Kap-. 
suko telegramas, prisiųstas 1931 metais, 
raginančias kovoti su renegatais Prūsei
ka ir Butkum, ardytojais komunistinio 
judėjimo.

Prūseika norėtų, kad tų dalykų, ku
riuos Kapsukas rašė apie jį, niekur ne
kelti. Bet kadangi mes to neklausome, 
tai jis tą skaito “šmeižtais” ir plūdi
mais.”

Bet tas dalykų padėties nepakeis, Kap
sukas kovojo prieš revoliucinio darbinin- 

į kų judėjimo ardytojus ir ragino mus tą 
daryti. Mes pasižadėjom klausyti Kap
suko mokymų ir tai pildysime!

kitą, o dabar, besiruošdamas nužudyti 
tris suimtas darbininkes, bando jas (dar 
prieš teismą) paskelbti pasauliui; žmog
žudėmis! .

Ar ne panašiai elgėsi Hitleris su Di- 
mitrovu, Torgleriu ir kitais ?\ Norėda
mas juos nužudyti, Hitleris pats, sudegi* 
nęs reichstago budinką, primetė komu
nistams tą kaltę ir buvo pasikėsinęs ke
turis žymiuosius draugus nužudyti. Tik

tai pasaulio darbininkų masinė kova juos 
išgelbėjo'iš žmogžudžių ir razbaininkų 
nagų. Dabar Smetona su savo agentais, 
trokšdami nužudyti tris darbininkes, ma
tomai, patys per savo žvalgybos agentus, 
nužudė provokatorių ir tą darbą primeta 
suimtom draugėm!

Mūsų pareiga, draugai darbininkai, ne- 
daleisfi Smetonos budeliams įvykinti sa
vo pasimojimus!

ŠYPSENOS

Kapsuko Knyga apie 
Lietuva

Knyga “Pirmoji Lietuvos 
Proletarinė Revoliucija ir 
Sovietų Valdžia Lietuvoje” 
yra nepaprastai svarbi. 
Kiekvienas šios knygos pus
lapis yra vertas lygaus svo
rio aukso. Išleido ją Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija, kuri • 
pjlnai užsipelno už tai kre-< 
dito. Esu ALDLD nariu nuo I 
pat josios įsikūrimo, bet nei I 
vieną ALDLD išleistą kny
gą taip įdomiai neperskai
čiau, kaip šią. Knyga talpi
na savyj autoriaus ilgų me
tų nenuilstantį darbą. Para
šyta lengva kalba taip, kad 
kiekvienas darbiniu kas, 
skaitydamas, gali suprasti 
ir daug ko iš knygos pasimo
kyti. Knyga apima visus 
Lietuvos kampelius, nuo 
Latvijos ir Lenkijos iki Pa
prūsės rubežių. Gyvai at
vaizdina, kaip ant paveiks
lo, Lietuvos darbininkų did
vyrišką kovą už Sovietų 
valdžią Lietuvoje.

Autorius pilnai prisilaiko 
leninistinės s a v i k r itikos, 
prirodo padarytas klaidas, 
kurios privedė prie Sovietų 
valdžios žlugimo. Iš šitos 
knygos matome, kas buvo i

Dvi Respublikos
Dvi didžiausios pasaulyje 

respublikos — Sovietų Są
junga ir Jungtinės Valsti
jos. Jungtinės Valstijos gy
vuoja jau 159 metai, o So
vietų Sąjunga tik 17 metų. 
J. V. valdo išnaudotojų kla
sė, o Sovietų Sąjungą pro
letariatas ir darbo valstie
čiai.

Jungtinės Valstijos statė 
savo industriją per 55 me
tus ir išstatė didžiausią pa
saulyje industriją su
derpiškiausia technika, su 
didžiausiu darbo išnašumu, 
bet darbo valandos propor- 
cionaliai pasiliko ilgos. To
dėl paleista iš darbo dau
giau kaip vienas trečdalis 
darbininkų, išmesta į gatvę, 
palikta bado mirčiai.

Darbininkų L i t e r a t ūros 
Draugiją ir į Komunistų 
Partiją, kaipo vienintelį ne
pavaduojamą darbi ninku 
klasės vadą.

Atminkime, kad net pu- 
tys švaresni kongresmanai 
ir senatoriai, darbo masių 
spaudžiami, reikalauja pri
ėmimo Biliaus H. R. 2827, 
kuris apsaugos visus nuo 
“purauzių,” tai yra, nuo 
gyvųjų kapų. Lai skamba 

mo.; mūsų galingas balsas nųp 
'jūrų iki jūrų už H. R. 2827!

vėl
Kodel Jis. Pusgirtis

Pati: “Jonai, tu ir 
pusgirtis parėjai!”

Vyras: “Taip, širdele, 
sybę sakai; aš ir pats 
gailestauju. Bet kad dau
giau pinigų neturėjau, tai 
ir reikėjo pusgirčiu! parei
ti.”

tei- 
ap-

Automobilis Apjako
Policistas sustabdė įsigė- 

rusį draiverį važiuojant be 
šviesų ir sako: “Ęi, kodėl 
neužcįegi šviesas savo ma
šinoj? !”

i Draiverys: “Nelaimė, mis
ter policman, įpyliau į ma- 

Kom. Veteranas, šiną medinio alkoholio, kad 
-- ---------------- j neužšaltų, tai dabar ir nė-

Iš Vilniečiij Vakarėli i™ ž,ieslt -
---------  i Iš Kasdieninių Prajovų 

CLEVELAND, Ohio. — 10 I .
d. vasario įvyko “Vilnies” va-i Paieina, sykį, vyias bis- 
jininkų vakarėlis. Atsilankė kį anksčiau iš darbo ir ran-

Apie Lietuvos Komunistus
Smetonos propagandos agentūra, pa

vadinta “Talkos Spaudos Biuras” šiomis 
dienomis išsiuntinėjo prieš-darbininkiš- 

i kiems laikraščiams aplinkraštį, niekirian- 
j tį Šokotą, Komodaitę ir Levinaitę — Lie

tuvos darbininkes, kurioms primetama 
priklausymas LKP ir nužudymas provo-: 
katoriaus Glikmano. Kaip žinia, Smeto
nos kariuomenės teismai greitu laiku 
bandys tas drauges nužudyti ir todėl A- 
merikos lietuviai darbininkai subruzdo 
kovoti už jų laisvę.

Matomai, mūsų kova, masinis spaudi
mas, smarkiai paveikė į Lietuvos buržua
ziją ir todėl ji įsakė šitai ,savo agentūrai 
siųsti aplinkraščius laikraščiams, išnie
kinti suimtąsias darbininkes ir tuo su
klaidinti ne vieną, lietuvį darbininką 
Jungtinėse Valstijose.

“Tsb” skelbia, būk girdi, “buvo įtarta, 
kad Glikmaną nužudė patys komunistai 
politiniais sumetimais, iš keršto^” kaipo 
provokatorių. Na, ir tuo būdų: “Ryšyj 
su šiuo nužudymu buvo areštuoti Šelp
ta, Komedaitė, ir Levinaitė, o Gordonai- 
tė, kuri irgi dalyvavusi šio nužudymo 
suokalbyj, pasislėpė nuo teismo ir iki šiol 
policijos jieškoma.” Toliau “Tsb” jau 
pareiškia: “šitam atsitikime matome, 
kad rezoliucijų siuntėjai gina ne kokius 
ten darbininkų vadus, bet grynus ir veik
lius komunistų agęntus ir dargi žmogžu
džius...” (mūsų pabrauktą.—“L.” Red.)

Smetonos Kruvinojo agentūra, kaip 
matome, čionai, vienoj vietoj, skelbia, 
kad šitos mergaitės-darbininkės “buvo 
įtartos,” o kitoj vietoj jau apšaukia jas 
žmogžudėmis! Žmogžudžiai, niekšai ban
do apšaukti komunistus žmogžudžiais, 
kad tuo būdu lengviau būtų juos nužudy
ti.

Smetonos Kruvinojo metodą? su komu
nistais mes žinome. Jis kadaise sušaudė 
Požėlą, Giedrį, Greifenbergerį ir Čiornį, 
kaipo “norėjusius nuversti esamą tvar-, 
ką,” jis po to sušaudė visą eilę darbinin- 
kų-komunistų, jiems primesdamas tą ir

ro nualintos šalies padarė 
vieną iš pirmaeilių industri
nių šalių. Sovietų Sąjunga 
jau toli pralenkė Ameriką 
kultūros kėlime ir saugoji
me darbo žmonių sveikatos. 
Tik pamislyk, darbininke, 
ką reiškia prašalinimas tam- 

iiicvLvinc, xxcvo MvtvwiSaus, juodo lytojaus, bai- 
kaltas del to, kad Sovietų jmės bejėgybės dirbti,. ap- 
valdžia Lietuvoj turėjo pa-Įleidimo senatvėje bei ligoje 
sitraukti, turėjo žlugti. Be ir tt.? O jūs, tėvai, kurie 
kitų klaidų, buvo ir ta, kad auklėjate vaikus čionai, Am- 
į valdžią buvo priimama vi-.erikoje, turtingiausioj pa- 
sokio plauko oportunistai. 
Pastarieji visą kovos proce
dūrą vilkino, kad pagelbėti 
Lietuvos buržuazijai.

Raudonos Armijos kaltin
ti negalima už nepribuvimą 
vienam ar kitam punkte. 
Raudonoji Armija turėjo 
kitur kovų užtektinai. Bū
damas Lietuvoj 1920 me
tais, pats mačiau raudonai-1 
miečius grįžtant iš kovos talistine j e salyje, turime vi- 
fronto nuo Varšavos per si kovoti už bendrą visų rei- 
Lietuvos teritoriją. Čia bu
vo pačių Lietuvos darbinin
kų šventa pareiga išrišti 
sprendžiamą kovą už Sovie- 

. tų valdžią, bet trūko prity
rimų, trūko žinojimo.

Kas dar šitos knygos" ne
turit, patariu įsigyti. Taip
gi paturiu kiekvienam dar
bininkui būti nariu ALDL- 
D. Jūs šitoj knygoj rasite 
žinių apie tas vietas, iš kur 
paeinate, apie savo draugus,

Visai kitaip bovietų saly-, gražug būrelis draugų-gių, ku- da savo pačiukę beprau- 
je, kur darbininkai patys *rie smagiai laikų praleido be- siant burdingieriui pečius, 
valdo viską. Palyginamai į įkalbėdami apie mūsų spau-j Vyras: “Mat, kai man, tai 
trumpą laiką, iš atsiliku- Į dos reikalus ir kartu atsisvei- nei švaraus rankšluosčio ne
šios, carų, karo ir civilio ka- kino su draugu Abeku, kuris Juodį q hai Galiukui tai ir

prabuvo su mumis arti trijų pečįus įškasinėji.”
: “Liurbi tu! Nei to 

nežinai, kad jisai dar nei 
metu pas mus neišgyveno, o 

pertraukoj turėjo savb kalbe-- - „ • ir randą nemokėtą įsnes-
■,'isi pasisakė, kad ir ant to- tų*

Vyras: “Juk jis ir taip

savaičių, laiko ir į taip trumpą Pati* 
laiką pasidarė visų mylimu 
draugu-patarėju. »

Draugai vajininkąi šokių

šaulio šalyje, turite ant sa
vo pečių vilkti naštą, maty
ti savo vaikus gatvėse besi- 
valkiojant, naikinant save 
ir savo talentą. Ten gi, So
vietų Sąj ungo j e, - proletarinė 
valstybė stropiai rūpinasi 
auginimu, švietimu ir pri
žiūrėjimu jaunosios kar
tos.

Todėl ir mes čionai, kapi-

les iš savo darbuotės vajuje ir 
visi 
liaus dirbs savo spaudos nau-j v 
dai. Gi d. F. Abekas trumpai randos nemoka...” 
pažymėjo savo perbuvimą su1 Pati: “Tai ne tavo reika- 
mumis Clevelande ir koope- las! Tu, liurbi, išeik! O jei 
raciją, su kurios pagalba savo (ne, aš policmaną pašauk- 
.kvotą su kaupu išpildė, gau- sįu<#> Ką įu man ramybės 
damas Clevelande ir apielin-' nedU0(li!”

Surankiojo
Jakenų Petras.

kėse 14 naujų “Vilniai” skai
tytojų. Kvietė dirbti del dar
bininkų spaudos, teikti jai ži-; 
nių ir ją skleisti tarpe darbi
ninkų masių. Kartu stiprinti 
Komunistų Partiją, stojant 
jon.

Tarpe draugų girdėjosi kal- 
bos-išsireiškimai, kad tokis 
draugas, kaip Abekas, ilgiau 
apsigyventų mūsų kolonijoj,

Scranton, Pa
Sklokininkai” Norėjo Pasiro

dyti Su Savo Armija
Išsigandęs Bimbos prakalbos,

kalą,—pirmoj vietoj, už tei
sę žmoniško pragyvenimo, 
ar dirbam, ar ne. Jauni ar 
seni, visi stumkime tamsų, 
juodą rytojų tolyn nuo dar
bininkų klasės. Brolau ir 
sesute, pirmi mūsų bendri 
žingsniai turi būti mūsų ko
va už Darbininkų Bedarbės 
ir Socialės Apdraudos Bilių 
HR 2827.

. Antra, mes turime svies- ir dalyvaut-lavintis. 
trs, skaityti darbininkišką

tai mūsų supratimas ir veiki- pasakytos 3 vasario, Antanaitis, 
mas pašoktų žymiai pirmyn. • Prūseikos leitenantas, parsi- 
Taip, draugai, mes geidžiame, kvietė Prūseika 24 vasario, kad 
kad tas ar kitas draugas ap- išpiltų “bimbiniams” kailį. Gai- 
sigyventų mūsų kolonijoj, pa- būtų eikvoti laikas ir vieta 
dėtų mums suderinti veikimą laikraštyje, bet visgi _ reikia 
ir tuomi tąjį patį darbą pada- pranešti, kaip jis bandė įtikin- 
rytų nuoseklesniu. Bet kol to- Li serautoniečius, kad jis teisy- 
kia proga ateis, tai turime at- saMs-

• i . i- • j Kalbėjo daug, bet nieko dar
bininkams gero nepasakė. Į jo 
kalbą daugelis visai atydos ne
kreipė, tik laukė užbaigos. Ir 
tas darbininkų suvedžiotojas 
nesisarmatina girtis, kad publi
ka su jais, tai yra su opozici
ja arba Komunistų Partijos 
priešais. Jis, girdi, su Sovietų 
komunistais sutinkąs, tik su 
Bimba ir kitais lietuviškais ko
munistais ne, nes jie nieko ne
suprantą, kas yra leninistinis 
komunizmas. Leninas, girdi, 
opozicijos nebijojęs ir nevijęs

siminti d. Abeko kartotinai pa
sakytus žodžius apie vieną 
mums svarbų dalyką, tai kad 
mes palaikytume lavinimosi 
mokyklėlę, kuriai d. Abekas 
pradžią padare. Turime ją pą-

. _ _ . v Nedėliomis lavinimosi lai-
dalyvavusius kovoje už dar- literatūrą—knygas, laikraš- kas nutarimu didžiumos, ku- 

į sąmo- rie lavinasi, tapo pakeistas iš 
nai įsigykite d. V. Kapsuko ningas darbo organizacijas, j rytmečių į popiečius.‘Dąbar la- 
1------ ! stoti į Amerikos Lietuvių vinim asis bus nedėliomis,

bininkų valdžią. Todėl būti- čius, organizuotis į_ _ _ _ « • •
knygą!

Pacific.
PS. Ši apžvalgėlė buvo pa

rašyta dar d. Kapsukui es-. 
ant gyvam. Iki šiam laikui 
nesnaudojom jos del stokos 
laikraštyj vietos. — “L.” 
Red.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
20 Kp. Nariui. — Kadan

gi dr, Graičiūno prasima
nymas apie “palaidojimą 
ALDLD” “Laisvėje” tapo 
atremta, tai draugo rašinio 
nenaudojame. Vistiek ačiū!

Susnikų Jurgiui. — Ačiū 
už eilėraštį, bet pasinaudoti 
ųegalimę; pęrsįlpnas,

Vėliausias paveiksiąs J. Sta
lino, nutrauktas laike So
vietu Kongreso Maskvoj.

v i n i m a 8 i s bus nedėliomis, 
1:30 vai. po pietų. Rytais mū
sų draugės moterys negalėjo 
dalyvauti. Joms reikia gąmin- fa7k‘7Vaikęsis'’"su "jais, 
ti pietūs. Kitiems anksti kel
tis. Dabar visiems bus paran
kiau. Taigi, dalyvaukime i“ 
stengkimės duotą žodį išlai
kyti, jei norima, kad d. Abe
kas ant ilgiau apsigyventų Į ? 
Clevelande.

Beje, reikia tarti 
žodi's dd. vajininkėm, Sklerię- 
nei už paaukautą keiką, ku
ris buvo išleistas laimėjimui 
ir įėjo už jį $2, ir d. Plungie- 
nei už aukautą duoną, pyra
gaičius ir agurkus, už kuriuos 
pelnyta arti $3. Reiškia tos 
dvi draugės pe tik, kad daug 
dirbo vajuje, bet ir prisidėjo 
parąma prie surengimo 
vakarėlio.

Taipgi negalimą pamiršti.

Paskui bandė parduoti savo 
1 parašytą brošiūrą, bet visai ma- 
žai tepardavė, čia draugė Ja-

(Tąsą 4-tam pus.)
■==== M. J r. 'ifT’TT-irs rj ■!.■»! ,;.i.TJgExrr>

'nepaminėjus mūsų draugo-ge- 
padėkos ■ radario Kirstuko, kuris vienas 

pamokėjo $6 už vakarėlio sve
tainę. Tas draugas, negalėda
mas dalyvauti vajuje, “nusi- 
baudė” save prisidėdamas su 
tokia stambia auka.

Nuo vakarėlio, apmokėjus 
vajininkų išlaidas, kaip tai už 

, manome, 
porą dolerių 

ir Lietų-

gazoliną, karfėrus, 
kad* liks po į

” “Ląisveišio “Vilniai,. • u
'vos politiniam kaliniapi.

J. M>ka.
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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 

pravesti.

- —-------------------—------
Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. jstos j Meno Sąjungą šj me
nesi? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį 
Kiekviena kuopa moka 

j merus.
Meno Sąjunga, 46 Ten I 

Brooklyn, N. Y.

klausimą, 
po $5.00

Eyrk A

« Iš Meno Sąjungos Raštines
Pereitą sekmadienį, vasario 24 d., Meno Są

jungos Centro Biuras laikė posėdį kartu su
• III Apskričio komiteto nariais. Tačiaus, rei

kia pasakyti, kad ne visi nariai atsilankė iš
# Apskričio ir Centro Biuro. Tai visai nege

ras pasireiškimas iš narių pusės.
Centrų bei Apskričių komitetų posėdžiai nė

ra paprasti eiliniai narių susirinkimai. Čia 
yra pati organizacijos viršūnė, vadovybė ir

• jei nariai neatsilanko be rimtų priežasčių, tai 
juos reikia gerai pabarti.* * *

Šiame posėdyje padaryta keletas gerų tari
mų, kurie būtinai reikia pravesti gyveniman. 
Vienas iš tų tarimų, tai paskaitos paruošimas 
proletarinio meno klausimu. Tas darbas pa
vesta d. V. Bovinui. Prie to, nutarta kreiptis 

’ ir į kitus draugus, kad meno klausimais pa
gamintų paskaitas.

Proletarinis menas apima labai plačią dirvą.
* Galima paruošti paskaitos ne tik bendrais pro

letarinio meno klausimais. Bet taip pat gali
ma gaminti paskaitas proletarinės literatūros 
(romano, novelės, apysakos) klausimu, dra-

r mos, poezijos, muzikos, paišybos ir dar kitais 
klausimais. Todėl reikalinga pagaminti kele
tą paskaitų, jei norima nuodugniau proletari
nio meno klausimus nušviesti. Tam darbui 
ir kviečiama visi draugai, kurie tik domisi, 
nori ir gali ištesėti kiek laiko minėtiems klau
simams.

Paskaita bei paskaitos turi būt pagaminta 
' bėgiu trijų mėnesių laiko.

* * *
Posėdyj pranešta, kad veikalas “Tamyla” 

jau atspausdinta. Tas veikalas reikia tik iš
siuntinėti vienetams. Paskiaus jau paruošta

* nauja komedija, “Dramblys”, spaudai. šis 
veikalėlis yra dviejų veiksmų ir greitai bus 
išleistas.

* Padarytas tarimas, kad veikalų komisija 
greitai imtųsi darbo ir tvarkymo naujų vei
kalų, kurie gauta pastaruoju laiku iš draugų 
kanadiečių. Veikiausia visi veikalai jau nebus 
galima šiam sezonui išleisti ir sutvarkyti. Ta
čiaus Centro Biuras nutarė, kad veikalai ne
gulėtų ilgai raštinėje. Jie reikia tvarkyti grei
tai.

* * *
* Be to, šiame susirinkime kalbėta ir padaj 

r ryta geras tarimas delei raštinės geresnės
tvarkos. Iki šiol vienam sekretoriui reikėjo 
atlikti visi raštinės reikalai, laiškų atsakinė
jimai, finansų vedimas ir kiti. Prie to, dar 
reikia veikti veikalų komisijoj ir būti atsako- 
mingam už meno skyrių. Todėl visi darbai 
nieku būdu nebuvo galima tinkamai atlikti at-

* liekamu laiku nuo kasdieninio darbo valandų.
Nutarta gauti pagelbininką Centro sekreto

riui. Tokiam pagelbininkui bei pagelbinin- 
kei reikės už darbą kiek atlyginti. Todėl ga
lima tikėtis, kad ateityje mes galėsime ge-

* riau ir tinkamiau darbus atlikti.♦ * *
Mūsų broliškų organizacijų kuopos dar vis

* stoja į Meno Sąjungą. Pastaruoju laiku vėl 
gavome porą kuopų. ALDLD 5 kp., Newark, 
N. J., įstojo į Meno Sąjungą ir užsimokėjo 
penkinę. Taip pat padarė ALDLD 52 kp.,

4 Detroit, Mich. Ii' pastaroji prisiuntė $5.00 me
tinių duoklių.

Mus nepamiršta ir Aido Choras Detroite, 
šis choras yra pavyzdingiausias Meno Sąjun
goje. Dabar vėl prisiuntė $5.00 už veikalą

• “Inkvizicija”. Kiek pirmiaus Aidas taip pat 
prisiuntė duokles ir bilas apsimokėjo. >Bravo,

# detroitiečiai!
Bet taip pat Aido Choras mus bombarduoja 

delei naujų dainų ir veikalų. Gerai, jie turi 
teisę to reikalauti.* * *

Mes laukiame ir iš kitų vienetų daugiau vei
kimo ir gaspadoriškumo. Reikia pasirūpinti,

* kad duoklės būtų užmokėtos ir bilos išlygin
tos.

V. Bovinas, Sekretorius.

Meno Ir Literatūros Fronte
Jauni Gaspadoriai Veikia Gerai

, šiame numeryje telpa Mass, valstijos Meno 
Sąjungos Apskričio posėdžio protokolas. Iš 
jo mes matome, kad ten veikia veik visi jauni 
žmonės. Tik pora vardų skamba iš senesnių
jų veteranų.

Ir pats reikalų sutvarkymas, pats protoko
las rodo, kad jauni draugai turi planumo, jie 

t moka organizuoti parengimus. Na, o dar jų 
veikimui tik pavasaris. Praktika duos dau- 

* giau jiems pamokų, jie išsiauklės.
Reikalinga atžymėti, kad keletas merginų, 

kurios dalyvauja meno veikime, kurios raši
nėja spaudai ir daro organizacijų rekordus, 
vartoja lietuvių kalbą ir rašybą gana gerai. 
Tai pliusas.

Daugiau atydos reikia dėti, tai į abelną kul
tūrinį veikimą. Ne tik Mass, valstijos jau
nimas, bet visas mūsų jaunimas turi imtis 
švietimo darbo. Tik tada jaunimas pamatys 
tikrą naudą darbuotis proletarinio meno sri
tyje, kuomet jie supras to veikimo pagrindi
nę filozofiją. Socialistinis realizmas, dialek- 
tikinis materializmas mene turi tapti dienos 
diskusijų klausimu.

Pennsylvania Valstija Auga
Pennsylvania yra sunkaus darbo valstija, 

čia anglis kyla į viršų, čia geležis kaista ir 
verda. Pennsylvanijos valstija taip pat turi 
gerų tradicijų ir mene. Jei mes pasirausime 
į literatūros archyvus šimtą metų atgal, tai 
Pennsylv'anijoj rasime liaudies ir proletarines 
dainas, darbininkišką poeziją.

Šios valstijos kalnai turi įvairių vaizdų ir 
darbų. Tenais buvo ir yra klasinių kovų. Mū
sų menas Pennsylvanijoj turi pliusų. She- 
nandoahris geriausia stovi, čia yra garsusis 
Mainierių Kvartetas.

Dabar Lyros Choras daro eksperimentą. Jie 
j vaidina operetę, kurią Sąjungos Centras neiš

leido. Veikalas išleidimui buvo persilpnas.
I Draugai kritikavo Centro sekretorių už išda

vimą tokio veikalo vaidinti.
Bet kita vertus, šis eksperimentas turi la

bai daug teigiamų pusių. Vaidinimas tokio 
Į veikalo davė gerą progą jaunai chorvedei su

kurti muziką. Toks darbas pakelia visą ko
loniją, nes ji savistoviai bando sukurti ką nau
jo, sutverti pati savo jėgomis. Autoriui, kuris 
rašė veikalą, duoda progą pamatyti savo dar
bo klaidas, nepasisekimus. Patį veikalą ge
riausia galima spręsti, kada jis scenoje per
statomas.

Todėl Naujo Teatro Lygos konferencijoj net 
buvo specialiai kalbėta apie organizavimą ek- 
sperimentalių grupių, kad vystyti veikalų ir 
vaidinimų kūrybą. Taip ir išvystysime naujus 

| rašytojus, poetus, muzikus, 
i

Rašytoją šalpos Programa
New Yorko rašytojai, kurie neturi darbų 

delei šios depresijos, neina škandytis ir nevirs
ta valkatomis, banditais, kaip kad vienas “ra
šytojas” bedarbius “nupiešė” prūseikinių “N. 
G.”. Jie kovoja.

Rašytojai susiorganizavo į uniją ir išstatė 
valdžiai savo reikalavimus. Rašytojai rei
kalauja ne tik šalpos, bet tinkamo atlyginimo 
už savo darbą. Jie reikalauja, kad rašytojai 
turėtų teisę rašyti tai, kas jiems žingeidžiau- 
sia, įdomiausia. Griežtai pasisako prieš cen
zūrą. Jų programa—kovos programa.

Prelekcijos, Simpoziumai, Diskusijos
Menininkai, kurie gyvena artimiau nuo New 

Yorko, negali pasiteisinti nežinojimu apie mc- 
1 no naują kūrybą, naują teoriją ir stilių, čia 
j labai dažnai, kas savaitė, ruošiama simpoziu

mai, diskusijos literatūros, muzikos, dramos ir 
paišybos klausimais.

Rašančiam šiuos žodžius dažnai tenka daly
vauti tokiuose apšvietos vakaruose. Tačiaus 
lietuvių menininkų visai nematyti tuose pa
rengimuose, išskiriant kai kuriuos “Laisvės” 
redaktorius (dd. Bimbą, Mizarą).

Pavyzdžiui, praėjo tarptautinio teatro sa
vaitė. čia daryta peržvalga apie profesionalį 
buržuazinį teatrą, diskusuota Amerikos ir kitų 
šalių darbininkų ieatro veikimas ir gerėjimas. 
Tačiaus lietuvių dramos veikėjų šiuose vaka
ruose nei vieno nemačiau.

Buvo muzikos keli simpoziumai, ir čia lie
tuvių nesimatė. O choristų, dainininkų mes 
turime apsčiai. Kodėl toks atsilikimas pas 
mus? Apie tai reikia susidomėti organizacijų 
valdybom. Toki parengimai reikia garsinti ir 
raginti jaunimas, kad juos lankytų. Reikia or
ganizuoti grupės eiti į tokius vakarus.

Ką Veikia Jaunuolių Komitetas?
Jaunuolių Komitetas, mano supratimu, veik 

nieko nedaro šioje srityje. O tai vienas iš 
didžiųjų darbų—yra švietimo darbas.

Jei mes norime, kad jaunuoliai ateitų ir pa
siliktą mūsų judėjime, tai juos reikia apšvies
ti kultūriniai. Jaunimas daugiau, negu atei
viai lietuviai darbininkai, yra užkrėstas bur
žuazine kultūra. Jie turi persiimti nauja fi- 
lozofija. Be ideologinės revoliucijos, jauni
mas nesurimtės mūsų judėjime.
. Kiek teko pastebėti, apart laikraštinės pro
pagandos, mūsų jaunimas veik neveda apšvie
tos darbo. Jei ruošia ką, tai labai retai. Net 
tokiame centre, kaip Brooklynas, nėra varo
ma apšvietos darbas. O jei to nėra ir nebus, 
tai negalima užtikrinti, kad jaunimas bus pas
tovus, kad jis pasiliks su mumis. Bile vėjas 
jį gali nupūsti į kitą pusę.

Jaunuolių Komitetas pats turėtų ruošti to
kius apšvietos parengimus, taip pat jis turi 
traukti ir raginti jaunimą lankyti apšvietos 
vakarus, kuriuos ruošia John Reed Kliubas, 

Darbininkų Muzikos Lyga, Naujo Teatro Ly
ga ir kitos organizacijos.

Kūjis.

ALPMS Antro Apskričio 
Komiteto Posėdis 1

Posėdis laikytas lietuvių kliubo kambariuose, 
376 Broadway, South Boston, Mass.

Organizatorė atidarė posėdį, kaip 11 valan
dą ryte. Dalyvavo E. Zurbaitė iš Norwood, 
Mass., M. Valentukevičiutė iš Worcester, 
Mass., P. Kaškevičiutė iš Lawrence, Mass., M. 
Budrikis ir T. Vasaris iš Montello, Mass.

Buvo plačiai apkalbėta apie koncertą ir šo
kius apskričio naudai. Diena ir vieta paskir
ta 19 dieną balandžio (April 19, 1935), Lietu
vių Tautiškam Name, Montello, Mass.

Meno Sąjungos nariai patys išpildys visą 
programą. Programa prasidės kaip 7:30 va
kare. Sekami septyni chorai dalyvaus prog
ramoj :

1. Liaudies Choras,. Lawrence, Mass.
2. Laisvės Choras, Haverhill, Mass.
3. L. L. R. Choras, Norwood, Mass.
4. Laisvės Choras, South Boston, Mass.
5. Liuosybės Choras, Montello, Mass.
6. Aido Choras, Worcester, Mass.
7. Jaunuolių Choras, Gardner, Mass.
Chorai bendrai atidarys programą su dai

nomis: “Kelkim Kovą,” “Pirmyn” ir “Riau- 
mok-Dundėk” ir uždarys programą su Inter
nacionalu.

šie Meno Sąjungos nariai dalyvaus progra
moje :

I. Yarmolavičiutė, mezzo soprano, Norwood, 
Mass. J. Lattimer, lyriškas soprano, Worces
ter, Mass. Seserys Kaškevičiutės, duetas, Law
rence, Mass. B. Petrukevičius, bassas, Law
rence Mass. I. Kubiliūnas, baritonas, South 
Boston, Mass.

Bus taipgi Oktetas iš Gardner, Mass., Mer
ginų Oktetas iš Worcester, Mass., Vyrų Cho
ras iš Norwood, Mass., ir Liuosybės Choras iš 
Montello, Mass., išpildys specialį numerį.

Tuojau po programos prasidės šokiai, šo
kiams grieš Bert Orris Orkestrą iš Montello, 
Mass. Draugas T. Vasaris buvo išrinktas ap- 
garsint koncertą ir šokius į “Youth Section.”

Komisija nutarė padaryti 50 didelių plaka
tų, 1,000 mažesnių plakatų ir 1,000 tikietų. 
Draugė M. Valentukevičiutė buvo išrinkta pri
siųsti “Laisvei” padaryti plakatus ir tikietus.

Nutarta, kad kiekvienas choras surinktų 
$25.00 vertės apgarsinimų.

Buvo pranešta, kad bus priėmimo paren
gimas del H. Eisler. Parengimas įvyks Bos
tone, Mass., ir komisija nutarė visiem aplan
kyti tą parengimą.

Buvo pranešta, kad Stoughtono Lyros Cho
ras yra likviduotas.

Pranešta, kad Workers’ Music League pra- 
i deda gyvuoti.

A.L.P.M.S. Antro Apskričio pikniko komite
to susirinkimas įvyko vasario (February) 10, 
1935, Lietuvių Kliubo kambariuose, South Bos
tone, Mass. Komitetas vienbalsiai nutarė duo
ti 10 nuoš. nuo metinio pikniko pelno (Sep
tember 1, 1935), Komunistų Partijai.

Nutarta, kad apgarsinimai nebūtų daroma. 
Komitetas nutarė, kad chorai bendrai sudai
nuotų ir kad programą išpildytų per vieną 
valandą. Kiekvienam chorui privalo duoti 
vieną dovaną ant išlaimėjimo. Chorai turi pa
tys tikietus pasidaryti prie laimėjimo.

Komitetas išrinko šias komisijas:
Pikniko gaspadorius—J. J. Bakšys, jo sek

retorė—M. Valentukevičiutė, iždininkas tos 
dienos—J. Grybas.

APGARSINIMŲ KOMISIJA:
I. Kubiliūnas,
A. Taraška,
E. Zurbaitė.

VALGIO KOMISIJA:
J. J. Bakšys,
M. Kižienė,
J. Grybas.

Nutarta priimti draugus iš Hudson, Mass., 
su pagelba prie valgio komisijos.

PROGRAMO KOMISIJA:
B. Petrukevičius,
E. Zurbaitė, 
A. Taraška.

SPORTO KOMISIJA:
M. Zurbaitė,
P. Merkevičius, 
H. Netsel.

Nutarta, kad Sporto Komisija susižinotų su 
Labor Sports Union išpildyti sporto progra
mą. Bus duodama $15.00 delei dovanų.

Nutarta, kad pasibaigus piknikui, pinigai 
būtų priduodami iždininkui tos dienos.

Pikniko Komitetas nutarė nutarė suvažiuoti 
ir plačiau apkalbėti surengimą pikniko liepos 

14, 1935, į Lietuvių Kliubo kambarius, South 
Boston, Mass.

Posėdį ir Pikniko Komiteto susirinkimą už
darė organizatorė, E. Zurbaitė kaip 3:00 P. M.

P. Kaškevičiutė, 
A.L.P.M.S. Antro Apskričio Sekr.

Meniškos Nuotrupos
i i i j : J J i :

Proletmeno Sąjungos Trečio Apskričio kon
ferencija praėjo veik’ Meno Skyriuje nepažy
mėta. Rodosi, kad joje nieko geresnio nebu
vo, kaip tik trūkumas, nepriširengimas ir sto
ka organizuotumo visoj jos eigoj. Taip buvo 
galima suprasti iš drg. Menininko aprašymo.

Mano supratimas yra ve kokis: visada ra
šant ką nors,—reikia pažymėti ir tą, kas buvo 
kalbama, diskusuojama, idant skaitytojas 
gautų pilną konferencijos vaizdą ir aiškų jos 
siekį. Be to rašinys pasilieka vienpusiškas.

Nemanau su kuo nors eiti į ginčus, tačiaus 
reikia pabrėžti kelis delegatų išsireiškimus, 
kurie buvo panaudoti raportuose, turinti ne
draugiškus užmetimus pačiai Meno Sąjungos
C. B. veikalų komisijai. Praleisti tą negalima, 
nes matyt, kad draugas turi mintyje, jog taip1' 
ištikrųjų yra.

Aido Choro Dramos Grupės atstovas, d. J. 
Juška, išduodamas raportą ir kalbėdamas apie 
veikalus, pasakė, kad prie C. B. yra susida
rius teisėjų grupė, kuri neišleidžia svietan 
naujų veikalų ir, tokiu būdu, stabdo auklėji- 
mąsi naujų rašytojų.

Tokis išsireiškimas, ypatingai pačiam esant 
peržiūrėjimo veikalų komisijos nariu, neneša 
niekam naudos, apart sukėlimo kituose abejo
nių. Tokia vieša išraiška skubiai pasiekia 
daugelio ausis, pasėja nepasitikėjimą toliau 
nuo centro gyvenančiuose drauguose, kurie iš
tikrųjų gali manyti, jog kas nors tiksliai su
laiko parašytus veikalus ir autorių talentus.

Šitas primetimas buvo duodamas sprendė
jams parašytų dviejų operečių, kurios buvo 
skaitytos viešuose susirinkimuose; kur visi 
susirinkusieji pripažino, kad jos neišlaiko li
nijos net keliais klausimais ir jų nepataisius 
negalima išleisti proletarinei scenai. Išklau
sius dalyvavusių draugų nuomones, vadinami 
teisėjai nutarė pasiųsti autoriams, idant jas 
pataisytų. Tai ir viskas.

Manau, nėra reikalo minėti tų penkių “teisė
jų” pavardes, tačiaus reikia pasakyti, kad bu- • 
vo vienas draugas, kuris visą savo amžių dir
ba literatinį darbą, idant gavus iš jo žodį ki
tą,—kaip literatiniai apdirbti veikalai. Bet 
draugas J. J. mano, jog veikalo gerumą, arba 
blogumą gali spręsti tik tie, kurie vaidina 
veikalus.

Mes organizuotam mūsų veikime niekam ne
davėm “asmens nepaliečiamybės,” tad ir teat
rininkas negali jos reikalauti, kad kūrinio su
dėtį, arba jo vaidinimą spręstų tik tie, kurie 
juos perstato. Jeigu priimtum tokį tezį, tai 
išvystytum tokią mintį: traukitės visi šalin, 
nes čia teatrininkas eina! Veikalą perstatom 
visiem žmonėm ir jie turi pilną teisę pasakyti 
apie jo visą sudėtį bei vaidinimą.

Konferencija buvo “gyva” ir įdomi, 
kalbėta apie chorvedystės mokyklėlės 
kymą, kuri gyvuoja jau keli mėnesiai 
nansuojama apskričio lėšomis. Pasirodo, kad 
rezultatas yra geras, nes kelios Sietyno jaunos 
choristės jau gali diriguoti chorui, kuomet nė
ra mokytojos drg. šalinaitės. Laikui bėgant, 
jeigu leis finansai, gal pasiseks išauklėti vieną 
kitą jauną chorvedę. Palaikymui mokyklėlės 
Bangos Choras aukavo $10 į 
Tas parodo, kad mūsų chorai 
bą mokinimo chorvedžių.

Nutarta pasiųsti rezoliucija 
kad būtų ‘priimta darbininkų 
liūs H. R. 2827. Taipgi užgirta šaukiamas 
lietuvių darbininkų suvažiavimas prieš karą 
ir fašizmą, žodžiu, nors nebuvo ilga kon
ferencija, bet grybštelėjo ir svarbesnius bė
gamus klausimus.

Hanns Eisler, Vokietijos darbininkų klasės
(Tąsa 4 puslp.)

Daug 
palai- 
ir fi-

Brooklyn, N. K.
Iš AIDO CHORO VEIKIMO

Prabėgo jau keletas mėnesių, - 
bet vis nematyt nei mažiausios 
korespondencijos apie Aido 
Choro veikimą. Atrodo lyg kad 
choras apsileidęs ir nieko-ne
veikia. Bet kaip tik atbulai. >

Pastaraisiais laikais, choras^ 
gana aktyviai darbuojasi. Bet,.. >* 
per apsileidimą korespondentų, 
nebuvo matyti nei žodžio apie , 
chorą. ' ‘ ‘

1934 metų pabaigoje choras 
suvaidino veikalą Tamylą. VėU 
kalas yra ilgas ir sunkus, tad ’ ‘ 
choras turėjo atidėti daug lai- ”■ 
ko, kol susimokino veikalą. Bet 
nežiūrint to sunkaus darbo, Ta- - ' 
myla buvo perstatyta gruodžio-• 
9 d. choro naudai. Veikalas ge- • 
rai pavyko ir davė chorui ne
mažai pelno. Vasario 3 dieną 
šių metų, tas pats veikalas buvo 
perstatytas Newarke, L.D.S. 3 
Apskričio naudai. Parengimas 
ir čia pavyko visais atžvilgiais. 
Veikalas Tamyla nepadėtas į 
šalį, vet varomas darbas pir- . .. 
myn, kad ateinantį rudenį per- 
stačius kaipo operetę. Dainos 
jau parašytos ir draugė Šak
naitė rašo joms muziką.

Dabartiniu laiku, Aido Cho
ro dramos grupė rengias suvai
dinti naują veikaliuką pavasa
riniam sezonui, dviejų aktų ko
mediją “Dramblys”. Veikalas 
jau paduotas spaudai ir mano
me, kad greitu laiku bus gali
ma pradėt mokytis. Veikalas at
vaizduoja dvasiškių gyvenimą.

Vienas iš choro svarbesnių 
punktų dabar ant programos, 
tai rengimasis prie metinės va
karienės, kuri jau v iš a i netoli. 
Įvyks 10 d. kovo-March, Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliube, 80 
Union Avenue, Brooklyne. Cho
ras visuomet stengiasi, kad su
traukti geriausias spėkas išpil
dyme programos, tat atsilankiu
sieji ir šį kart nebus suvilti, tai 
iš anksto pasirūpinkite gauti ti
kietus.

Draugės ir draugai aidiečiai, . 
visi lankykime choro pamokas 
penktadieniais.

Choro Koresp.
L. Sviruolclis.

Waterbury, Conn
Iš

apskričio iždą, 
supranta svar-

Washingtonan, 
apdraudos bi-

Vilijos Choro Susirinkimo 
ir Pasilinksminimo Vakaro

Vasario 19 d. laikytas cho
ro susirinkimas. Ir tikrai gar
bė mūsų choristams, kad nei 
vienas nepamiršo choro susi
rinkimo. Būtų smagu, kad 
mūs jaunuoliai visada domę 
kreiptų į choro susirinkimus. 
Ir dar tas smagu priminti, kad 
mūs jaunuoliai auga į didesnę 
drąsą, pavyzdžiui: P. Lenarta- 
vičius dar naujas choro narys, 
o jau galėjo susirinkimui pir
mininkauti. Kiti jaunuoliai 
taip pat prašosi balso ir parei
škia savo mintį, apie ką būna 
kalbama bei diskusuojama.

Kuomet šiam laikotarpyje 
Vilijos Choro vajus, tad į cho
rą prisirasė keturi nauji nariai

(Tasa 4-tam Pusi.)

Kalininas, pirmininkas SSSR Centro Veik. Komiteto, 
daro pranešimą Sovietų Kongrese, nesenai įvykusiam

, Maskvoj.
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Ketvirtas Puslapis
— -L LAISVU šeštadienis, Kovo 2, 1935

MENO SKYRIAUS DALIS
y j *,

Meniškos Nuotrupos daugiau domės į švietimą choruose esančių 
jaunuolių, tai yra, kad būtų rengiamos pre-

(Tąsa iš 3 pusi.) 
kompozitoriaus pasitikimui aukauta $3n.v.iupvz.tLvi uiub pasitiKimui aukauta $3 pa
dengimui prisirengimo lėšų. Amerikos Priešfa- 
šistinė Federacija ir Darbininkų Muzikos Ly
ga rengia jam priimtuves kovo antrą dieną, 
Mecca Temple svetainėje, New Yorke, šias 
priimtuves reikia visiems darbininkams pa
remti, nes likęs pelnas eis gelbėjimui Vokie
tijos darbininkų, kurie yra nukentėję nuo hit- 
lerizmo.

Pereitą šeštadienį, Hanns Eisler, sveikinda
mas rengėjus jo priimtuvių, pasakė: “Ką jūs 
čia nuveikėt arba veikiate, tai yra tik dale
lytė, sulyginus su Vokietijos darbininkų vei
kimu prieš karą ir fašizmą.”

Konferencijoj buvo duotas pabrėžtinas' pa
tvarkymas, kad Apskričio Komitetas kreiptų

j lekcijos bei paskaitos aiškinimui svarbos pro
letarinio meno ir kitų dalykų, kurie liečia 
duonpelnių gyvenimą.

Šią vasarą Dainų Diena bus antrą dieną 
birželio, Vaičionio farmoje. Jos visu darbu 
pavesta rūpintis Bangos Chorui.

Po konferencijos prasidėjo šokiai, žmonių 
prisirinko pilna “Laisvės” svetainė. Vėliaus 
buvo dainų programa, dainavo: Aidas, Siety
nas, Pirmyn ir Raudonos žvaigždės Merginų 
Sekstetas. Susirinkusieji darbininkai nebuvo 
suvilti vakarėlio programa.

Nuo vakarėlio liko pelno Apskričiui $25. Tai 
gera parama chorvedystės mokyklėlei. Vaka- 
rėlyj darbavosi aidiečiai ir jų artimi draugai. 
Varde Apskričio—visiems tariu širdingą ačiū!

J. N. Apskričio Pirmininkas.

dainuoja grynai Proletarų Me- balandžio (April), 
no S-gos išleistas dainas. Kul
tūriniu ir medžiaginiu atžvil
giu surengė penkis parengi
mus: vakarienę, operetę, kon
certą ir dvi “Tea Party.” Da
lyvavo -aštuoniuose piknikuose. 
Pradedant “Laisvės” piknikais 
Brooklyne ir Philadelphijoj 
(nusivežė ir savo draugų po 
tris busus) dalyvavo visoje ei
lėj apielinkės parengimų. Da
lyvavo ir politinuose parengi
muose, kaip tai 17 metų Ru
sijos Revoliucijos sukaktuvėse, 
Lenino mirties paminėjime, 
masiniuose parengimuose ir 
mažesnėse prakalbose.

Apšvietos atžvilgiu choras 
biskį pasilikęs, nesureng'ė pas
kaitų bei prelekcijų, neplatina 
proletarinės dailiosios literatū
ros, bet individualiai, ypatin
gai jaunos mergaitės, net tarp
tautiniuose parengimuose pir
mutinės platinti darbininkišką 
literatūrą arba kitokius dar
bus atlieka. Parsitraukim 

į “New Masses” ar “New Thea
tre,” o jos pardavinės ir nerei
kės mum skustis, kad to neda
rom.

Chorų raportų apkalbėjime 
buvo pasisakyta grieštai pildy
ti konferfencijos tarimus, idant 
kuodaugiausia būtų keliama 
choruose klasiniai kultūrinis

tų įsitėmyti visi chorai ir tu
rėti omenyje, kad reikės į tą 
vakarienę suvažiuoti ne vien 
tik choram, bet ir atsivežti sa
vo draugus bei pažįstamus.

Margumynų vakaras yr 
rengiamas 24 kovo. Dalį pr< 
gramos pildys Vilijos Chorai 
Apart to turėsime gerus dain 
ninkus, A. Mickevičiūtę, i 
Providence, ir Ig. Kubilium 
iš Boston, Mass. Įžangos tikie 
tai išdalinti choristams; prisi 
žadėjo platint, garsint.

Sulaukus ankstybo pavasa 
rio choras, su pagelba darbi 
ninku organizacijų, rengs did 
žiulį pikniką, tad ir komisiji 
likos išrinkta.

Buvo atsišaukimas aukų dei 
d. Wick, kuris prakalbų marš
rute susirgo. Nutarta paau
kauti $2. Taip pat ir daugiau 
b U v o kalbama-diskusuojama 
dalykėlių, kurie eina chorui į 
sveikatą.

Vasario 24 Vilijos Choras 
turėjo surengęs pasilinksrnihi- 
mo vakarą su užkandžiais. 
Nors choro iždas šiuo syk li
kos nepaliestas, tačiauš vaka
ras smagiai praleistas. Daly
vavo ne vien tik choras. Buvo 
pakviesta garbės nariai ir šiap 
simpatikai, pritarėjai chorui 
bei darbininkiškam judėjimui,

susipratimas ir daugiau plati-. Visi linksmai bevakarieniauda- 
nama bei skaitoma dailioji. mi prisiminėm ir Lietuvos po- 
darbininkiška literatūra.

Tą ture- mes už darbo ir greitai prirašykime 
nors po vieną naują narį.

Sekr. K. Buinauskas.

CLEVELAND, OHIO
TDA 11 kp. bendrai su Unit 22, 

rengia didelį balių, 9 d. kovo, 8 vai.

vakare, Darbininkų Svetainėje, 920 
E. 79th St. Kviečiam visus lietuvius 
ir kitataučius skaitlingai atąilankytl. 
Bus gardžių valgių ir gera orkestrą 
šokiams. Pelnas skiriamas gelbėji
mui Scottsboro jaunuolių.

Komisija.

a,

>- PHILADELPHIA, PA.
5. 1

i BANKIETAS, KONCERTAS IR ŠOKIAI
•’ RENČIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO KUOPA

Nedėldienį, 10 d. Kovo (March), 1935
: GIRARD MANOR HALL

911 W. Girard Avenue, Philadelphia, Pa.
1 Prasidės: koncertas 2:30 P. M. Bankietas 6 valandą 

vakaro; Šokiai 7 valandą vakaro.

R. Mizara Pasakys Prakalbą

Bangos Choras per visą per- Grupę d. J. Juška savo rapor- 
eitų metų vasarą pamokų ne- te plačiai kalbėjo vaidinimų 

:ė iš priežasties mokytojų srityje. Pačiame Brooklyne yra 
gana daug gabių žmonių, bet 
blogiasia yda, tai nėra gero 
noro. Nėra pasiaukojimo, kad

ALPMS III Apskričio 
Konferencijos Tarimai buk 

stokos. Dabar jau pradėjo 
dainuoti po vadovybe jaunuo
lės, d. S. Pociunaitės. Ją taip
gi B. š. lavina minėtoje moky- dirbti iš idėjos del darbininkų 
kielėje.

Abelnai apšvietos klausime,! bės jieškojimas. 
chorai biskį atsilikę, 
surengti vienas kitas 
tas bei prelekcijas, o 
kurie chorai visai tuo 
pina; suvažiavimuose tarimus 
darom, pasižadam juos pildy
ti, o sugryže namo vėl sau sal-1 
džiai miegam.

Pereitą vasarą atsibuvo A. 
L.P.M.S. suvažiavimas, rapor
tas turėjo skambėti kiekvieno 
choro paprastam ar praplės
tam susirinkime, bet to nebu
vo.

Turto raštininkas raportavo, 
kad su40 d. vasario Apsk, iž
de pinigų randasi $29.85.

Raporte iš pereito A.L.P.M. 
S. suvažiavimo, d. J. Nalivai-

Vasario 10 d., 1935 m., įvy
ko ALPMS III Apskr. metinė 
konferencija, “Laisvės” name, 
Brooklyn, N. Y. Konferenci
ją atidarė 2:30 vai. po pietų, 
apskričio pirm. J. Nalivaika, 
paskirdamas tris draugus 
mandatų peržiūrėjimui. Kol 
komisija mandatus sutvarkė, 
pirmininkas pakvietė d. V. 
Boviną, Centro sekretorių, pa
sakyti trumpą konferencijos 
atidarymui prakalbėlę.

Pirmiausia V. B. pažymėjo, 
kad kontestas, kuris pereitą 
metą buvo suruoštas parašy
mui operečių, nepavyko. Bu
vo parašyti trys veikalai, bet 
peršilpni. Vienok rasėjai ran
kų nenuleido, dabar vėl turi 
keletą veikalų ant rankų ir i 

t. greitu* laika'jie bus peržiūrė
ti ir paruošti vaidinimui, o vei
kalas “Tamyla” yra atspaus
dinta ir greitai bus siuntinėja
ma chorams bei jų grupėms Požymėj0, kad 
po kopiją.

Taipgi pareiškė, kad dabar 
dainų chorams turi pakanka
mai. Kvietė chorus, kad dai
nuotų proletarines dainas ir 
kuo daugiausia perstatytų 
klasinio turinio veikalų.

Tai yra geriausias būdas 
parodyti darbininkam viso
kias neteisybes tų sutvėrimų, 
po kurių įtekme mes gyvena
me. Jei mes mokėsime būti

• lankstūs, smagūs savo dar
bais, visuomenę pertikrinsime, 
tai mes įgysime žmonėse pasi
tikėjimą, jie lankys mūsų pa
rengimus, rems mūsų veikimą. 
Mes tuomet galėsim pagerint 
savo kūrinius ir išleist jų dau
giau.

Prie pabaigos, pažymėjo, 
kad dabar centras stovi ne 
ta1’p blogai, yra keli desėtkai 
dolerių ižde.

Mandatų komisijos narys, 
d. J. Juška raportavo, kad da
lyvauja 
vienetų, 
choristų 
rencijos 
rinkta 
skaitytas pereitos konferenci
jos tarimų surašąs ir priim
tas.

Pirmininkas J. N., padaręs 
visų chorų peržvalgą, pažymė
jo, kad iš priežrasties bedar
bės, Spėkos dalinai sumažėjo. 
PfigAl 1933 metų konferenci
jos tarimą ir spėkų nuožiūrą, 
b ti V o pasib rėžta surengti 
įspūdingą parengimą — Spar- 
takijadą. Parengimas tapo su
rengtas ir iš dailės atžvilgio 
išėjo neblogai, bet medžiagi
niai davė nuostolių net $30.

Jau senai būV6 numatyta, 
kad III Apsk. ribose jaučia
ma stoka chorams mokytojų. 
Todėl, su pabaiga pereitų 
metų, III Apskritys įsteigė 
mokyklėlę ir d. B. šalinaitė 
lavina keletą jaun^ merginų. 
Pasekmės iš to užvedimo ma
tosi neblogos. Svarbiam reika
lui prisiėjus, Sietyno Choro 
mokinės, A. Juodiškiutė,* L. 
Žukauskiutė ir M. Jamison, 
nepaisant kokiam parengime, 
jau pavaduoja choro mokyto
ją, d. B. Šalinaitę.

18 delegatų nuo' 5 
atstovaudami 170 

bei aktdrių. Konfe- 
tvarkos vedėju iš- 

F. Klastovas. Buvo

labo, bet matosi daugiau gar- 
Taip’gi yra 

Turėtų 1 draugų, kurie gali gerai sumo- 
paskai- 
kai ne
tt esirū-

Apskričio ribose, bet ir visoje 
’Sąjungoje, jaunuoliai sudaro 
didžumą. Net ir suvažiavime 
buvo jaunuolių didžiuma. Bet 
tas stebėtina, kad merginos da
ro didesnę pažangą negu vai
kinai. Visur jaunas merginas 
mes matome vadovaujant cho
rus, režiseriuojant operetes ir 
mažesnius dailės kavalkėlius. 
Nors vaikinai taipgi lavinasi 
muzikoje, iš jų susideda-įvai
rios orkestros, bet nuo darbi
ninkiško meno atšalę.

Vaikinams daugiau 
sportas. Jie visuomet užimti, 
o prie muzikos, dainų ir su 
suvargusiais darbininkais dar
buotis, tai pas juos didelio no
ro nėra. Rodos, turėtų supras
ti. kad su buržuazinėm ideolo
gijom jiem nepakeliui. Apart 
sporto turėtų su noru ir lank
stumu dalyvauti proletarinėje 
dailėje ir drąsiai dalyvauti 
darbininkų kovose. Gyveni
mas kas dieną eina blogyn, 
mūs jaunuoliai turėtų suprasti, 
kad visada po “papės” stalu 
kojas pakišę duonos nevalgys. 
Reikės jiem patiem vienokiu, 
ar kitokiu būdu užsidirbti gy
venimą. O kur ir kaip? Dar
bų nėra, tada tik vienas būdas 
gyvybės palaikymui pasilieka, 
tai pasiduoti į kariuomenę. 
Tada jie visiškai tampa užmig
dyti nuo darbininkiško susipra
timo.

Taipgi suvažiavime buvo 
pravesta geras tarimas, tai 
įtraukti višaš pažangias or
ganizacijas į Prolet. Meno Są
jungą. ’ j 
blogas pasekmes, 
geras skaičius ALDLD ir LDS 
kuopų ir pasimokėjo po pen
kinę. Tai£ ir tūri būti, nes . ... 
visos organizacijos vienaip ar a 
kitaip naudojasi Meno kūri- Į 
niais, tai privalo prisidėti ir 
prie išleidimo tų kūrinių, o 
choram vieniem nėra galfrny- 
bėš tą sunkų darbą atlikti.

Prie pabaigos pažymėjo, kad 
su pasveikinimais medžiaginiai 
silpnai 
vos 23
Chorų

rūpi

kyti veikalą ir jei pas aktorius 
būtų pasiaukojimas, tai jų vai
dinimą negalėtum atskirti nuo 
profesionalių aktorių. Tą pa
rodė “Tamyla.”

Santikiuose su kitomis kolo
nijomis buvo geras patvarky
mas : iki šių laikų būdavo susi- 
mokina choras ar Teatralė 
Grupė veikalą. Sykį su Vaidi
na ir vėl ant lentynos padžiau
na. Taip neturėtų būti. Bet 
kurioje kolonijoje veikalą susi
ni o k i n u s, tai kaimynystėje 
esančios kolonijos turėtų pasi
rūpinti, kad tas veikalas višūr 
būtų suvaidintas. Aišku, kad 
tankiau vaidinamas veikalas 
bus geriau ir suvaidintas. Taip 
ir publiką pripratinam lankyti 
mūs parengimus, kada veika
lus tankiau ir sąžiningai su- 
rengiam.

Už Aido Chorą raportavo J. 
Nalivaika. Choras turi 6'0 na
rių, Merginų Ensemblį, Vyrų 
Oktetą jau likvidavo. Mokina 
B. šalinaitė. Pereitais metais 
choras dalyvavo 38 parengi
muose; dainas dainuoja lietu
viškas ir angliškas, dalyvauja 
visuose darbininkų parengi
muose. Merginų Ensemblis nu
vyksta net į tolimesnius mie-' 
stus. Platina “New Masses.” 
Dramos Grupė, apart mažės- j 
nių veikalų, kuriais aplankė 
plačią apielinkę, dar susimo- 
kinb vieną veikalą “Tamylą” 
jau dviejose vietose vaidino 
pats choras.

Už Pirmyn Chorą M. Vana
gaitė raportavo, kad choras 
turi 23 narius, mokina F. Pa
kalniškis, dainuoja Proletarų 
Meno išleistas dūinas. ’ Daly
vavo “Laisvės” ir A.L.D.L.D. 
II Apskričio piknikuose ir vie
tiniuose parengimuose. Turi at- j

litinius kalinius ir kad jiems 
Naujuose sumanymuose bu- užuojautą suteikus—surinkta 

vo daug kalbėta apie Hanns keli doleriai aukų.
Eislerio, žymiausio tarptauti- i šiame pasilinksminimo va- 
nio kompozitoriaus atsilanky- kare dalyvavo gražus būrys 
mą į Jungtines Valstijas, išvy- jaunuolių, kuriems gan patiko 

choriečių draugiškumas, tad 
dangi jo pasitikimui New Yor- prisižadėjo stoti į chorą bei 
ke yra rengiamas didelis ma-, dainininkais būti. Lauksime, 
sinis/parengimas, tai Apskritys Į. Be to, varde Vilijos Choro

to iš fašistinės Vokietijos. Ka-

čiam, Strižauskam, ifa. Dani- 
sevičienei, Stankienei ir že
maičiams ne vien tik už taip 
tvarkingai surengtą pasilinks
minimo vakarą, bet ir už jų 
gausias aukas bei pasidarbavi- 
ma.

M. Vaitonaitė, Choro Kor.

jo $3.00 ir nutarė, kad visi 
chorai, kurių ribose bus ren
giami toki parengimai, juose 
dalyvautų.

Buvo užgirtas Socialės Ap- 
draudos Bilius H.R. 2827 ir 
priimta tuo klausimu rezoliuci
ja.

Taipgi tapo užgirtas Visuo
tinas Lietuvių Suvavažiavimas ' 
prieš karą ir fašizmą, kuris 
įvyks veikiausia birželio mėne
sio pabaigoj, o delegato rinki
mas, 
palikta Valdybos nuožiūrai.

Valdyba 1935 metam pasi
liko senoji ir prie jos darink- 

Ita trys jaunuoliai: A. Juodiš
kiutė iš Newarko, F. Bėčis is 

Į Great Necko, ir N. Pakalniškis 
iš Brooklyno.

Kita konferencija nutarta ;r st. Visi nariai būtinai daly- 
laikyti Vėl SU gera programa ir vaukite, ir naujų narių atsiveskite 
šokiais; programos išpildyme 
turės pasiruošti mūsų jaunuo
liai.

Konferencijai besibaigiant, 
susirinko gražus būrelis svečių 
ir kilo pageidavimas, kad kon
ferencija būtų užbaigiama, 
dainuojant Internacionalą. Ir 
taip III Apskričio mokyklėlės 
mokinėms, M. Jamison, skam- 

Įbinant pianu, o A. Juodiškiū- 
stovą Bedarbių Taryboše, yra jtei diriguojant, delegatai iri 
aukoję kovai prieš karą ir fa
šizmą. Finansiniai choras silp
nas.

Už Bangoš Chorą B. Makū- 
tėniene raportavo, kad choras 
su pradžia vasaros pereitų me
tų paėmė atastogų ir del mo
kytojo priežasties per visą va
sarą nedainavo, bet susirinki
mus laikė. Rengė parengimė- 
liuš ir taip pasiliko stiprus fi
nansiniai. Bangos Choras per

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LINDEN, N. J.

Lietuvių Saulės Pašelpos Draugijos 
III Apskritį atstovauti, susirinkimas įvyks trečiadienį, 6 d. 

kovo, 7:30 vai. vakare, Rupšio sve
tainėje, Wood Ave. ir 16th St. Visi 

' nariai dalyvaukite laiku, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

O. Verteliene.
(52-53)

LINDEnTn. j.
L.D.S. 135 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks antradienį, 5 dieną 
kovo, Rupšio svetainėje, Wood Ave.

j LUI iį; U VJclllL, UulUįįd/Lcll 11

svečiai Sudainavo internacio
nalą.

Konferencija užsibaigė. Po 
tam sekė draugiški pasikalbė
jimai, šokiai, o vėliaus graži 
programa.

III Apsk. Rast. J. P.

Waterbury, Conn

Gerbiama Lietuvių Visuomenė!
L.D.S. kuopa rengia didelį metinį bankietą, koncertą, 

prakalbas ir šokius, šiame koncerte dainuos pirmą syk 
žymiausia lietuvių dainininkė Eniilia Mickūnas; D. Anta
naitis, tenoras.

Šoks klasiškus šokius visuomenės mylima M. Gailiūtė.
žymus muzikos konservatorijos solistas Russell O. Dre- 

ger grieš smuiko.solo; iš Cortis muzikos Instituto žymus 
jaunuolis čellistas grieš čello solo; J. Jurčiūkonio styginis 
kvartetas.

LAIKE BANKIETO GRIEŠ ORKESTRĄ
Kviečia visus KOMITETAS.

prirašyti.
O. Verteliene.

(52-53)
YOUNGSTOWlQ, OHIO !

I.W.O. organizacija rodys kruta- . 
mus paveikslus iš Sovietų Sąjungos, I 
seredoje, 6 d. kovo, 7:30 vai. vakare, 
Central Auditorium, 225 W. Board
man St. Bus rodoma, “Broken 
Shoes”, ir komedija, “Felix Revolts.” 
Visi lietuviai darbininkai privalo 
ateit ir pamatyt šiuos du žingedižius 
paveikslus. Įžanga šUaugUsienls 25 
centai, vaikams 10c.

Komisija.
(52-53)

WORCESTER? MASS.
Liet. Darb. Kljųbo mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėjibj, 3 d. kovo, 
10:30 vai. ryto. Visi nariai būtinai 
dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstyti.

Sekr. A. Serbentą.

HILLSIDE, N. J.

Už

Todėl jau turime ne-Ln„.. . .
J*iu * t 'o metus yra aukavęs seka- 

i ■ Imoms įstai g o m s : Bedarbių 
maršavimui į Wąshingtoną 

į $5.00, Kompartijai $2.00, Jau- 
fhokyklėlei $5.00, Be

darbių konvencijai $2.00 ir 
Prolet. Meno III Apskr. Chor- 

mokinimū mokyklėlei

buvo atsiliepta, gauta 
doleriai.
ir Dramos Grupes Ra

portai
Aido Choro Dramos

Prolet. 
vedžių 
$10.0'0.

Dabar jau pradėjo dainuoti, 
vadovaujant d. S. Pociunaitei. 
Linkėtina Bangos Chorui gerų 
pūsfekmių su jo jauna mokyto
ja.

Už Sietyno Chorą raporta
vo Geo. Jamison. Narių cho
ras turi 35; didžiumoje jau
nuoliai; mokina B. šalinaitė;

Į ALDLD ir LDS kuopos rengia 
perstatymą “Moterim Neišmeluosi”, 
24 d. kovo. Tad prašom visų orga
nizacijų nieko nerengt tą dieną bet 
atsilankyti į šį parengimą ir pama
tyt gražų veikalą.

Komisija.
PHILADELPHIA, ĖA.

ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 4 d. kovo, 7:30 vai. va-

(Tąša iš 3-čio pusi.)
—Anna Sinkevičiūtė, B. Satu- 
lienė, P. Lenarlavičia ir A. Ku- v. , . -J • i pirmadieni, 4 d. Kovo, 7:au vai. va-ciauskas. Dainavimo pamoko- ]<are, Fairmont Ave. ir 701 N. 8th 
se randasi daugiau naujų dai- St. Vįssi nariai malonėkite dalyvaut, 
... , , • • i • z„ nes turim daug svarbią reikalų ap-mninkų, bet SUSinnkiman ne- svarstyt, ir draugai neužmirškite už- 

pribuvo, tad palikta kitam SU- simokčt duokles. Dabar eina vajus

(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.S.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

svarstyt, ir draugai neužmirškite už-

sirinkimui.
Apart dainų-dailės choras 

dar surado reikalą užgirti H.R. 
2827 Bilių.

Iš chorų apskričio valdybos 
buvo pranešta, kad apskričiai 
paskyrė Vaterburiečiams su
rengti milžinišką vakarienę ap
skričio chorų naudai. Tad tam 
darbui likos išrinkta komisija 
ir minima vakarienė įvyks 27

gavimui naujų narių, draugai imki-

KAZYS RUKŠTELIS
■ Gyviiš ir Sveikas

Jis pasilgęs savo senų pažįstamų 
kriaučių ir cukerninkų. Labai pa
geidauja pasimatyti. Priėt'nin’iui 

svečių turi puikią užeigą po 
antrašu:

108 UNION AVĖ., 
Brooklyn, N. Y.

Vienas blokas nuo Grand Street.

se visur prielankūs,
tvarkingi, greiti ir M Į] Į k Į

mandagūs cwuual otwiEWNTATtve
nMMUBHHnnaBi at AMTORG, 261 Fifth Ave.. N.Y.

ORGSIN
ką savo apielinkeje 
arba į autorizuotą 

agentą

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

Š701 JOŠ, CAMPAU AVĖ., DETROIT, MICH.
... ■____ ? 1 -j - . - - 1- 1»____________________.___ __________________________ _____ __ - ________ ' ______
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Kaip Gyvena Lietuvos Darbinio
• kai, Valstiečiai, Buožės, Kunigai j

tų tokio uzsijkimsimo ant tiltų 
per East upę.
" SKAIT yIT^LAISVB
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Ir Valdininkai?
■GAMTOS SŪNUS

(Tąsa)
♦

Už keletos dienų, po išėjimo tos mer
ginos, jis paprašė savo draugus žvalgy
bininkus, kurie naktį nuvažiavo pas ją 

’ ir padarė kratą. Nors nieko nerado, bet 
buvo areštavę ir pakamantinėję ir pakan-

* kinę, paleido, ir algos buožė jai nemokėjo.
Apie Skapiškį

Man dažnai tekdavo nuvažiuoti į Ska-
• piškio miestelį, pas savo pažįstamus ir 

gentis. Žinoma, kaipo pas amerikoną,, 
tai ateidavo mano giminių ir pažįstamų

^kaimynai. Iš jų būdavo vieni laisvesni, 
kiti katalikai. Ir ve, vieną sykį nekuri 
davatka manęs klausia: Gal ponas paži
nai U. M. ? Atsakiau, kad labai gerai pa-

♦ žinau, nes 1905 m. jos brolis dalyvavo re
voliuciniame judėjime prieš caro valdžią 
ir kitus išnaudotojus darbininkų ir vargo

^valstiečių. Vėliaus jos brolis buvo areš
tuotas ir caro valdžia jį išsiuntė į Ar
changelsko gub. trim metam. Jis iš Ar
changelsko gub. pabėgo ir daugiau apie 
jį nieko negirdėjau. Jo sesutė U. tame 
laike buvo dar visai jauna ir pusiau ti
kinti mergina. Nors ji aktyviškai revo
liuciniame judėjime ir nedalyvavo, bet 
gan prijausdavo tam judėjimui. Ir ka
da mes per Laurino kermošių jų darži
nėje laikėm susirinkimą, tai ji vaktavo 
gatvėj stovėdama, kad kartais mus ne
užkluptų policija. Priežastis jos akty-

* visko nedalyvavimo buvo tame, kad ji iš 
amato buvo skalbėja-(pročka) ir skalbda- .

f vo Skapiškio kunigų drabužius ir vi
sokias bažnyčios marškas ir kamžas. 
Jeigu kunigai būtų patyrę apie jos daly- 

a vavimą tame judėjime, tai ji būtų ne tik 
netekus darbo, bet per pasidarbavimą 
kunigų būtų pamačiusi ir šaltus Sibiro 
raistus.

Davatka man atsako, kad U. savo jau
nystėje buvo labai paklydusi, bet vėliaus 
susiprato ir sugrįžo prie dievo. Ir, žiū- i

rėk, jos dievas neaplenkė. Ji nuvažiavo 
Amerikon ir prabuvo tik dvejus metus 
ir, dievui padedant, užsidirbo daugiau ne
gu šešis tūkstančius dolerių ir sugrįžus, 
štai ve, Skapiškio miestely pasistatė 
dviejų augštų puikiausius namus, bet tai 
ne namai, ale palocius.

Bet vienas kaimynas įsikišo, sakyda
mas, kad tai ne jos pinigais šis namas 
pastatytas, bet kunigo K. Tiesa, ji bu
vo nuvažiavus į Bostoną ir, pabuvus ten, 
sugrįžo sykiu su kunigu K. Ir dabar 
Datnavoje esti pas tą patį kunigą už gas- 
padinę.

Man kitą sykį nuvažiavus į Skapiškį, 
mano giminaitis pranešė, kad U. M. da
bar esanti atvažiavus čia viena, be kuni
go. Ir jis buvęs ją sutikęs ir kalbėjęs 
ir sakęs jai, kad aš esąs iš Amerikos at
važiavęs. U. prašius jį, kad kada aš čia, 
būsiu, kad sykiu su juo nueičiau pas ją 
kieminėti.

Aš jos už kvietimą priėmiau ir su savo 
giminaičiu nuėjome pas ją. Įėjus į pir
mutinį kambarį ir žvilgterėjus į vieną il
ki tą pusę, tuoj aus matosi, kad gyvena ne 
kokia vargšė, bet ponia. Visur matosi 
perteklius ir viskas gražiai ir puikiai iš
rėdyta. Bet kada mano giminaitis mane 
perstatė jai, tai ponia U. paraudo, nusi- 
siminė ir, lig tai jausdama savo sąžinėj 
kokį prasižengimą, susigėdino, ir kokią 
minutę laiko tylėjo. Paskiau prabilo 
taip: O, tai nom'sykf per"-2'7Tnetus ten*- 
ka su jumis susitikti. Aš jai atsakiau, 
kad ir man malonu jus matyti. Ji pa
liepė tarnaitei pagaminti valgyti.

Užkandžiai buvo greit pagaminti ir 
ant stalo atsirado ne tik valgių, bet ir 
trys karapinkos, viena mišiauno vyno, 
antra konjako, o trečia vėl kokio ten pai- 
belio.

(Daugiau bus)

BAYONNE, N. J.

Vakarienė su Šokiais
Scranton, Pa.

Rengia
Lietuviy Am. Okesy Kliubas

įvyks Nedėlioję

3 Kovo (March), 1935 kščionybė

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
nušauskienė, ALDLD narė, 
ėjo pardavinėt Bimbos parašy-

iš-

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

' NOTICE is hereby given that License No,. 
A-11106 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, upder Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1858 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

GUISEPPE CINCOTTA 
(Newkirk Fruiterer and Groceries'!

1858 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nq. 
RL-8442 has been Issued to the ųnpersignetį 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Ijiw at 5311—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bę consumed 
on tho premises.

SETTEMBRINO NATALE 
SAVOY TAVERN

5311—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7901I has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 422 
Brighton Beach Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on (the 
premises.

SOPHIE BEOKER
422 Brighton Beach Avo., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 o( 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4811 
18th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

IDA GROSS
4811—18th Ave, Brooklyn, N. Y.

I ■— -----------------------------
i NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8454 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 2926 Fort Hamilton 
way. Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

MARGARET HARROLD 
(Harrold’s Bar and Grill) 

2926 Fort Hamilton P’kway, B’klyn,

I NOTICE iš hereby given that License No. 
i A-1 1098 lias been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail, undos Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control La.w at 191 
"Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. ' 

JOSEPH BROWN
191 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. 
L-49 lias been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail, under Section 
132A of the. Alcoholic Beverage Control Law 
at 109 Kingston Ave., 
County oi Kings, to 
premises.

SAMUEL
i 109 Kingston Ave.,

Tel. TBObridge 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

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SĮYRUP
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.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

(taisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti ( 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.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

I
Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night TeL Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
Š (LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu- 

> mo. Parsamdau automobilius 
3 kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

VETERANS HALL 
329 Broadway 
Bayonne, N. J. 

Pradžia 5-tą vai. vakaro

A. Vismauskas

Gerbiamoji visuomenė!
Iš praeities jau jums žino

ma, kad L.A.U. Kliubas visa
da turi gerus parengimus, to
dėl ir ši vakarienė bus viena 

■ iš geriausių, nes bus duodama 
i skanūs valgiai ir bus puiki 

programa. Dainuos A. Viš- 
niauskas, pagrajis vietinė Ru
sų Mandolinų Orkestrą, taipgi 
bus kalbėtojai, na o šokiams 
grieš Prof. Gurskio orkestrą. 
Neužmirškite, kad šio kliubo 

■t paskutinis parengimas 
9 užgavėnes.

Tikietai taipgi nebrangūs; vien tik 
šokiams 25c., o vakarienei ir šokiams 

♦ $1.00 pavieniui; $1.50 porai.

įjctt uct > uitu jjuiiuud paiaoy- 
jtą literatūrą, kurią noriai visi 

Parduota gerokai “Kri-
i ar 

tai pat “Kaip 
Kovot.” štai 
komunistus ir 

jlika su juom. Mat, daugelis be- 
! darbių tyčia buvo atsilankę pa- 
'siklausyti, ką buvęs darbininkų! 
vadas dabar kalbės.

Atrodo, kad Pruseika gailisi 
praeities, norėtųsi būti ir vėl. 

Įvadu, nes visus vadina drau-Į 
■gaiš ir draugėmis ir “brangūs 
Įbroliai ir sesės.” Sulyg jo kal
ybos man atėjo mintis, kad Pru- 
seikai ne brangūs broliai ir se- 

jSės apeina, bet brolių-sesių 
tai užsidarę kišeniai.

“Tikrųjų” “sklokininkų” 
vo 9, bet pabaigoje vienas 
šai išėjo prieš Pruseiką ir 

.sakė: “Apsistok tu žmones 
gaud i nėjęs.” 
galėjo būti apie 40.

Antanaitis pasisakė atidarąs 
prakalbas arba susirink, var
de LDD 6 kp. Bet kad nors žo
dį būtų tarę už savo draugiją, 
tad sakytum, kad savo organi
zaciją stiprina. Anaiptol, tik 
džiaugės, kad fašizmas sustab
dys darbininkų judėjimą ir jie 
laimės.

Komunizmas,” 
Leninas Mokino 
jam ir niekint 

sakyti, »kad pub-

LIETUVIŠKAS 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.
Prašom užeit arba telefonuokite Tel.: Evergreen 7-8991

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g

1 PAUL GUSTAS i 

g LIETUVIS GRABORIUS į
N. Y. j S Sena) dirbąs graborystės pro- S 

• 8 fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar £ 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja S 
$ balsamavimu ir palaidojimu c 

o mirusių. S

I Veltui Chapel Šermenim | 
$ Parsamdo automobilius šerme- g 
?>’ n ims, vestuvėms, krikštynoms S 
S ir kitokioms parems S
S Šaukite dieni} ar naktį Č

g 423 Metropolitan Avė. § 
« Brooklyn, N. Y. o

Beverage 
Park- 

Kings,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LEVINE j
Brooklyn, N. Y. |

i NOTICE is hereby given that License No. ■ 
L-56 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail, under ; Section 
1.32A of the Alcoholic Beverage Control Law 
al 1060 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed ofj the

•'yromiwm'• 'v?5*’-*.'-A. “”<!
JOSEPH CANEPA

1060 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1,-71 has been issued to the undersigned to 
.sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 527 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed { 
off the premises. I

BENJAMIN BODZIN 
527 Ocean Ave., Brooklyn, N.

! NOTICE is hereby given that License No. 
B-7897 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ; at 712 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to bo consumed on tho premises.

MAX DAVID
(David’s Delicatessen and Lunch) 

712 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-61 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail, under Section 

1 132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
i at 1361 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN LEVINSON
(D-B-A York Wine and Liquor Store) 

1361 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Y.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimu šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

£
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus ątatinkamiausias 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

£ 
s

budavoti iki $60,000,000. Bet 
tokio tuneliaus iškasimas, tai 
būtų labai svarbus palengvi- 

,nimas automobiliams ir nebū-

NAMAI

ai Vedybiniu

1st. 1892

Daimontai
Laikrodėliai

Mes

HAHMAH !■ ‘l

Laike 
puikią

Brangakmenai 
perkame seną auksą

LfFUVm
GERIAUSIA DUONA

^SCHOLES BAKING 
168 Manhattan Avenue, 

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

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

Kie-

bu- I

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

Visos publikos Duoną pristatome i visas dalis—-Ęrooklyno ir apielinkes, kaip
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

j kitus miestus.
TeL: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS-

<F
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Sienimu 
Laikrodžių

vasario mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.
F i 1

Gal Budavos Tunelį
Yra padaryta planai buda

voti dar vieną ilgą automobi
liams tunelį iš Brooklyno nuo 

prieš I Hamilton Ave. po vandeniu 
j pro Governors Island iki že- 
I miltinės Manhattan miesto da- 
, lies West St. Tai būtų gana 
Tlgąs tunelis, kuris atsieitų iš-

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonai Ęvergreęn 8-10494

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

NEDŽLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH, OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS 
. JONAS STOKES 
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom "spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKĖŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191
"V.■1 “1 r n H ..■..■"•'I'. JI

<f>

i



leStaS Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Gerai Pavyko T’ Bazaras

Dėka Draugų Rūpestingumui, 
Gausių Apdovanojimų ir 
Skaitlingam A t s ilankymui, 
Bazaras Buvo Labai Sėk
mingas. Atsirokavus Išlai
das už Spaudą, Skelbimus, 
Svetainę ir Kiekvieną Cen
tą, kiek tik buvo kokių Iš
laidų prie Bazaro—Pelno
Liko $400.

Nuo bazaro liko gražių 
daiktų. Draugių šenandoahrie- 
čių rankų darbo kaldra liko, 
ją išleisime kitame parengime. 
Viso daiktų liko vertės apie 
$30.00. Jie visi bus išleisti.

Laike bazaro dovanų gavo
me pinigais nuo sekamų drau
gų :

Draugas J. Zajankauskas, 
iš Brooklyn, N. Y., pridavė 
blanką, $1.00 auką nuo savęs 
ir nuo sekamų draugų r A. M.; 
Balčiūnas aukojo 50 centų, A. 
Meltz, Barzdaitis, J. žemaitis, 
A. Deikus, F. Navikas ir A. 
Yankauskas aukojo po 25 c.

E. Kavaliauskienė, iš Brook
lyn ir Benediktas Adomavi
čius, Brooklyn, aukojo po $1.

Draugė M. Smaidžiunienė iš 
Great Necko prisiuntė blanką 

pinigais $5.20 ir aukavusių- 
vardus. Aukojo sekamai: 
Kilinski—$1.00; A. Klim ir 
Kupčinskas po 50 centų; 
Baranauskas, A. Sosaris, J. 

Stadulis, M. Begensko, M. Bu- 
katen, Albert Antor, Mrs. Gru
din, M. Zara witch, Juzė 
Kraučiunienė, S. Bistrais ir V. 
Kline aukojo po 25 centus; 
Povilaitienė ir Elizabeth Rauk- 
tienė po 15 centų; M. Aleš 
kiavičius 10 centų ir A. 
kionis 5 centus.

Draugė K. Žukauskienė, iš 
East Orange, N. J., prisiuntė iš 
New Jersey apielinkės $22.00 
ir aukautojų vardus, kurie 
yra sekami: J. Vasiliauskas, 
S. Lukas, J. J. Kaškiaučius, 
Al. Dobinis iš Newark; Lillian 
Žukauskas, F. Kvedera, M. 
Zilolis iš Freehold po $1.00; 
drg. J. Mikšis iš Newark—75 
centus; C. Daukšis iš E. 
Orange; Anna Noreika ir S. 
Kupčiūnienė, iš Freehold; A. 
Dobinienė ir D. Staniulienė iš 
Newark aukojo po 50 centų. 
Mrs. Vinikis iš E. Orange—30 
centų; A. Kazlauckas iš 
Freehold, 50 centų. V. Skes- 
taitis, P. Tamošauskas, A. 
Kutkus, Ad. Kutkus, G. Kai- 
ris, A. Casper, A. Yuodelis, 
W. Morkus, A. Miliovič ir J. 
Bock iš Newark aukojo po 25 
centus. J. Burzdius ir K. Shi- 
manauskas iš Freehold, 25 
centus; V. Tiliunas, iš Livings
ton—25 centus; A. Kinderas 
iš Bloomfield aukojo 25 cen
tus; F. Klastow, A. žalis, J. 
Blažiunas ir J. Ratkus iš Har-

su 
jy

šeštadienis, Kovo 2, 1935
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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
1 1114 FOSTER AVENUE
I

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
< (PETRAUSKAS)

1 65-80 GRĄND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
. i—2 p. p.

■ 6—8 vak.
Išskiriant Ketvirtadienius 

ir Sekmadienius.
Tęl. 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

vyrų ir jame buy b viena mo
teris. Jos tėvas bijosi, kad 
kartais mergina nepatektų j 
baltų vergių tarpą. Visgi ji 
jau blogai elgiasi, kada neva 
mokyklon eina, o tuom kartu 
po miestą trankosi.[Neck, aukojo “pocketbooką”, n i i •. n i. n. T 

j setą laikymui druskai, pipi- Dalyvaukite S10SC PrakalbOSC- 
Į rams ir muštardai. Drg. Bu- ' Artinantis tarptautinei dar

bininkių moterų nienai, Wil- 
liamsburgo Moterų Tarybos

rison po 25 centus; J. Stanelis kant, Great Neck, aukojo šil- 
jg'kinę paduškaitę. Drg. Skridu- 

lienė iš Great Neck aukojo
iš Bayonne, Ad. Poulson 
Milburn, A. Machiulis iš Kear 
ny, W. Simon iš Irvington, P. stiklinį bliūdą ir du staliukus 
Ramoška iš Hillside, J. Pa- aht ratelių del didelių kviet- 
serpskis ir M. Sabaliauskas išikU- Drg. V. Adomonis, Great 
Jersey City, F. Pakalniškis ir Neck, aukojo du tuzinu stiklų.
J. Juška iš Brooklyn, N. Y., 
aukojo po 25 centus. C.

{Anushkis, L. Sabeckas, K. 
Yusdeska iš Newark; M. žoly
nas iš Harrison ir U. Žitkus iš 
Irvington aukojo po 20 cen
tų. J. Bindokas, J. Žilinskas, 
A. Kazakevich iš Newark; A. 
Bender ir Marcinkevich iš 
Harrison; G. Kudrika iš Hill
side; A. Kushlis, Ch. Tomca- 
vich, P. Yankauskas, S. Serge- 
lis iš Kearny aukojo po 10 
centų. G. Prunitis iš Brooklyn, 
N. Y., aukojo 5 centus.

Daiktais Apdovanojo:

Drg. Ona Welmosiene 
Brooklyn, N. Y., aukojo 2 
delius kvietkus, rankų darbo 
paduškaitę ir du kenus “bin- 
zų.” Drg. S. Skritulis iš Great 
Neck, dovanojo porą karve
lių. Drg. A. Wildges iš Brook
lyn, N. Y., aukojo bonką “Old 
Farm.” Drg. Maželienė auko
jo daug stiklinių daiktų. Vy
tautas Zablackas aukojo ran
kom padarytą elektrinę lem
pą, kuri padaryta formoje 
Sovietų emblemos—pjautuvas 
ir kūjis. Drg. A. Zablackienė, 
iš Maspetho aukojo stiklines 
sidabriniais viršeliais cukrui 
ir Smetonai laikyti. Andrius 

|Gogis aukojo portefelį, mote- 
irišką ambrelį, skūrinį siutkei- 

Ales‘lsį ir penkis moteriškus “pock- 
' Me" i etbooks.“ Drg. B. Adomavi-

Aukštos Gyvenimo Kainoso*

Šiuo klausimu įvyksta pra
kalbos ir diskusijos nedėlioj,

rengia labai svarbias prakąl- kovo (Maręh) 3 d., 3 vai. po
bas. Jos atsibus 6 d. kovo,, 8 
vai. vakare, Tarptautinio Dar
bininkų Ordeno svetainėje, 
125 Boerum St., Brooklyne. 
Bus geri kalbėtojai. Visi dar
bininkai ir darbininkės yra pa
ginami dalyvauti.

di-

dvi 
bačkutę 

Broo- 
dišes 
vai-

čius aukojo gerą žiūroną. 
Draugai Sinušai aukojo beskę 
vaisių. S. Tuba aukojo 
kvortas degtinės ir
alaus. Jonas Bibartas iš 
klyn aukojo dvi dideles 
ir vieną stiklinę sudėt 
siams. Drg. Miltakienė
New York paaukojo gražią 
elektrikinę lempą. Drg. J. 
Zajankauskas iš Brooklyno at
nešė nuo drg. M. Zuzo dvi sa- 
lames. Drg. H. Yeskevičiutė 
ir A. Kairiutė aukojo po si
dabrinę dišelę saldainiams su
dėt. Drg. B. E. Senkevičienė 
iš Easton, Pa., prisiuntė 4 ab- 
rūsėlius rankom išsiuvinėtus, 
1 paveikslą rankom išsiuvinė
tą ir 2 gražias paduškaites. 
Drg. Purvienienė iš Brookly
no aukojo gražią namų darbo 
staltiesę. Drg. Bečienė iš 
Great Neck atvežė gražią ran
kom padarytą paduškaitę. 
Draugai Marcinkevičiai, Great! 
Neck, aukojo skūrinį “jacket” 
ir įvairių mažesnių dalykų. 
Drg. Janušonienė, Newark, 
N. J., aukojo vazą su kviet- 
kais. Drg. Petkienė, Great

47-tas

BALI
S

Rengia
ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖ

METINIS

H

Sukatoj, Kovo 2,1935
Nuo 6:30 vakaro

GRAND PARADISE SVETAINĖJ 
318 Grand St., kampas Havemeyer, Brooklyn

ŠOKIAI BE PERTRAUKOS

3
3

Lietuviškiem Šokiam—Retikevičiaus Orkestrą 
Amerikoniškiem Šokiam—Kaizos Orkestrą

Kviečiame visus Brooklyno ir apielinkės lietuvius dalyvauti šiame 
didžiajame baliuje

ĮŽANGA 40 CENTŲ. KOMISIJA.
i

Saldainių Palociaus savininkai 
G inkai, Brooklyn, aukojo gra
žų baksą saldainių. Drg. Ona 
Rugienienė aukojo didelį kek
są ir namie padarytų ausukių. 
Drg. M. Vaičekauskaitė pada
rė didelį keksą su ant viršaus 
pjautuvu ir kūju ir padova-j 
nojo bazarui. Drg. A. Pakai- masinis susirinkimas į York- 
niškienė iš Maspetho aukojo ville Casino svetainę, 210 E. 
elektrinį laikrodį, setą stiklų 
ir uzboną, setą mažesnių sti
kliukų ir kitų mežesnių stikli
nių dalykėlių. Drg. Kriaučiū
nienė aukojo daug stiklinių 
puodukų ir dišiukių.

Kai kurių vardai ant blan
kų buvo nelabai aiškūs, tad 
jei mes neperskaitėme juos 
teisingai, prašome atleisti.

“Laisves” Administracija.

—

Tūkstančiai Vokiečių Aukoja
1 Hauptmanno Išgelbėjimui

Trečiadienį buvo sušauktas

pietų, Bedarbių Tarybos na
me, 413 S. 4th St., tarp Union 
Avė. ir Hewes St.

Kalbės drg. J. Siurba. Įžan
ga veltui, šis klausimas palie
čia mus visus ir juo reikia rū
pintis, kad gyvenimo kainos 
nekiltų, bet pultų žemyn, o 
tas 
yra 
visi

galima padaryti, jei tik 
pasirįžimo. Todėl būkite 
šiose diskusijose.

86th St., New Yorke. Į tą su
sirinkimą prisigrūdo apie 
3,000 vokiečių ir apie 3,000 
dar buvo lauko pusėje.

Nedėlioję Bus Didelis South- 
brooklyniečiy Parengimas
Nedėlioję, kovo 3 d., Work

ers’ Center, 5th Ave. ir kam- 
pas 23rd St., South Brooklyn,

bėjo Bruno Hauptmanno žmo- ję. y., bus labai gražus paren- 
na teisindama savo vyrą ir jo R-imaSi
advokatai Reilly ir kiti, b,ei 226 kuopos turės dviejų aktų

LDS 50 ir jaunuolių

Pirmadienį Bus Svarbios 
Prakalbos “Laisvės” Salėj

Pirmadienį, 4 d. kovo, 7 :30 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, 419 Lorimer St., Brook
lyne, įvyks labai svarbios pra
kalbos. Jas rengia vietinė Ko
munistų Partijos 4 kuopa. 
Prakalbos rengiamos protes
tui prieš reakcionieriaus 
Hearsto melus, kuriuos jis per 
savo didlapius skleidžia prieš 
Sovietų Sąjungą, Komunistų 
Partiją, darbo unijas ir abel- 
nai visą darbininkų revoliucinį 
judėjimą.

Kalbės drg. J. Siurba lietu
vių kalboje. Drg. Dominick 
Flaiani Jtalų ir H. Hodess an
glų kalboje. Šios prakalbos 
bus labai svarbios. Visi darbi
ninkai ir darbininkės yra kvie
čiami dalyvauti. Įžanga veltui.

Iš TDA Atsibuvusio Bazaro
Tarptautinis Darbininkų Ap

sigynimas buvo surengęs pen-: 
kių dienų didelį bazarą. Man 
teko būti pereitą sekmadienį; 
kaip kiekvieną dieną pirmiau, 
taip ir tą dieną buvo progra
ma. Vietos pionieriai labai ge
rai sudainavo “Internaciona
lą.” Jiems gausingai plojo su
sirinkusi publika. Pionierių 
grupė, tai yra tarptautinė dar
bininkų vaikų grupė, kur nėra 
jokio prieš tautas nusistatymo. 
Paskui stygų orkestrą skam
bino malonias melodijas. Pas
kui 10 metų mergaitė ir 7 me
tų berniukas, abu jau prasila
vinę muzikos srityje, gražiai 
pašoko rusišką kazoką.

žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė, bet iš biznio atžvilgio, 
tai bazaras nebuvo pergeriau- 
sias, nes darbininkams stoka 
pinigų, bet vis gi kiek nors bus 
rengėjams pelno.

tulas John O. Weiss. Reilly 
sakė, kad būk valdžia, nesu
rasdama tikro kaltininko, va
gies Lindberghų vaiko, tai su
grėbė Bruno Hauptmanną jr 
nuteisė elektros kedėje sude
ginti. Jie duos apeliaciją i nariais. Matyt, kad jie savo 
valstijos teismą, o jeigu t^,s, prižado laikosi. Susimokino la- 
negelbės, tai net į augščiausį baj naudingą veikalėlį sulošti 
Jungtinių Valstijų teismą, čįa jr šiaip darbuojasi kuopos 
pat ant vietos sukėlė Bruno *naudai. Jie jau turi savo tarpe 
Hauptmanno gelbėjimui virš j lošėjų, dainininkų ir muzikan- 
$2,000 ir dar visi dalyviai mo- 'tų. Ne

perstatymą ir balių. Veikalą 
“The Inquiring Reporter” su- 
loš jaunuolių kuopos artistai.

Praeitame kuopos susirinki
me jie psižadėjo darbuotis, 
kad kuopą išauginti skaitlingą

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

$2,000 ir dar visi dalyviai mo-jtų. Net ir šiam parengimui 
kėjo po 25 centus įžangos. (ia!muziką suteiks kuopietis Mack 
pat pranešė, kad vokiečiai žižiunas.
Puerto Ricoje sukėlė Haupt-1
manno

Visi vietos ir apielinkės lie- 
gelbėjimui $3,000. Iš tuviai būkite šiame puikiame 

to matyti, kad fašistiniai nusi-, parengime. Atsilankydami pa
statęs elementas nemažai .sų-Jtys linksmai laiką praleisite ir 
kels pinigų ir stengsis išgelbe- prisidėsite prie išauginimo jau
ti Bruno Hauptmanną. Tuom nuoliu kuopos ir nasmarkini- 
pat kartu kažin kas Bostono rno viso darbininkiško veikimo 
apielinkėje paskleidė Lind- South Brooklyne. Pradžia 5 :30 
berghų pinigus, kurių ten su
graibė $850.00. Hauptmanno 
apgynėjai tą naudoja savo rei
kalams, kaipo įrodymą, kad 
ve kur nors yra tikri vagiai, 
leidžia Lindberghų pinigus ir 
juokiasi, kad Hauptmannas 
nuteistas.

Programas 7 vai. vak.
Koresp.

5iHaniBiHanioiiiatiiaiiiautaiiiaiiioiiianiaiiiaiiismaiiiaiiiatiiaiii3tiiaiiionioiitsiiioiiioi>/-

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
v Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nūpiginimas tik trumpam Jaikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Puse Bloko nuo “Laisves” Svetainės

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Vlado ZulnoS, įnamio. 

Jis w'na iš Kauno rėdvbos. Kas a- 
nie ji' žinote, malonėkite pranešt, ar
ba paties prašau parvažiuok ir pasi
imk savo daiktus: jau 6 mėnesiai 
kain kambarvs užimtas bet randa 
nemokėta. Jeigu iki 1 d. Anril nena- 
siimsi, tai viskas bus atiduoda kur 
yra tinkamiausia. B. Bortkevičia, 64 
Mohawk St., Stratford, Conn.

_ _____________ (51-53)

PARDAVIMAI
Parduosiu ūke arba išmainysiu ant 

pavienio menamo namelio kuris 
randasi Philadelphijoj.

Turiu 90 aki’ii žomės ir miško, 
dvi didelės vištinyčios. mūriniai 
rodžiai ir teartai taingi yra ir 
lauko įrankiai. Namas gražiai 
budavotas, turi 9 kambarius, 
vanduo namuose, elektra, ir/ maudy
nės. Prie ūkės yra daug vištų, žąsų, 

jk’alių arklys ir daug vaisingų me- 
; džiu.
• Vieta 22 mylios nuo Philadelnhijos 
ir busai eina pro šalį, nuveža Į 

' miestą į pusvalandį.
’ i 

'mėnesį gyvenimo draugą ant kelio 
užmušė mašina ir viena negaliu an-

> kites sekamu antrašu del tolimes- 
: Nellie Gavėnas, 

Box 245. Black Horse Pike, Williams
town, N. (f.

(51-64)

PARSIDUODA
Parsiduoda barzdaskutykla. Lietu

viais apgyventa vieta, d^ug metų 
kaip čia biznis gyvuoja. Biznis ge
ras, lietuvis. barzdaskutys šioje vie
toj gali pasidaryt puikų pragyveni- 
---- Tn Tomas, 62 Hudson Ave.,

(50-52)

Sustreikavo Kailiasiuviai
Sustreikavo k a i 1 i a siuviai 

darbininkai Fur Dressers ir 
Dyers Industrinės unijos na
riai pas London Fur Co., 318(- 
26 E. 32nd St., ir Jacob Bech
er and Bros. Co., 218 W. 26th 
St., New Yorke. Išnaudotojai 
atsisakė išpildyti darbininku 
reikalavimus, tai jie ir paskel
bė streiką. • j

Darbininkai savo darbo są
lygas ir gyvenimą gali patai
syti'tik per kovą. Išnaudotojų 
tikslas kuo daugiau pavergti j Priežastis pardavimo, tai gruodžio 
darbininkus, gi darbininkų pa- \egaVn
reiga kovoti už geresnes saly-ir nrižiūrėt tiek lauko. Kreip-

i Kibęs seKumu <ii 
j :nių informacijų:

Yra 
ga- 
visi 
pa
yra

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.

|wini°inT°im°iii^

1/ ft 111 | | O fl O Atviri kojų skauduliai, Garankš- 
K I If 11*| I I 111 Ičiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 

matizmas, 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 Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Štai Ką Reiškia Protestai
Prospect Theatre, Prospect 

ir. Westchester Ave., Bronx, 
jau buvo išgarsyta, kad rodys 
judį “Puusijos Jaunimas,” ■___
yra (pagamintas vienos Ameri
kos firmos tikslu niekinti So
vietų Sąjungą. Bet ten Komu- 
nistų Partija ir Jaunų Komu
nistų Lyga surengė protestą. 
Po pasitarimo su demonstran
tais judžio manadžerius Harry 
Bydarian atsisakė rodyti tą 
priešsovietinį judį ir jo vie-, 
ton paėmė iš Garrison Film 
Co. Sovietų Sąjungoje gamin
tą judį vardu “Broken Shoes”' 
rodyti, šis tik vienas įvykis pa
rodo, ką’reiškia darbininkų ko
vos ir demonstracijos.

Surado Palikta Mergaitę
Surado tik apie 3 valandų 

mergaitę ant laiptų 83-22 Vei- 
tor Pl., Elmhurst, Queens. 
Mergaitė buvo įsukta į seną 
blanketą, įdėta į rudą popiė- r Tomas 
rinį baksą. ir palikta ant laip- B^klyn, N^3?’. 
tų. Tuom kartu smarkiai sni- j 
go. Paimta į Flushing ligoninę 
ir daktarai sako, kad jų gy
vens. Veikiausiai, paliko ko
kia labai varginga motina, kū- 

lwvtyo,ri neturi ir pati iš ko gyventi, 
kuris]Yorke ant 8th Avė. ir Marion

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas ir restauran- 

tas. Biznis eina gerai. Parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis pardavi
mo: savininkas išvažiuoja kitur. Del 
platesniu informacijų kreipkitės se
kamai: FitzSimmons Restaurant, 230 

... . .. T. , -i l iWest Broadway, New’York City,įlipo i jį. Karas buvo pilnas | (49-55)

PARENGIMAS - LOŠIMAS IR ŠOKIAI
Rengia LDS Jaunuoliu 226 kp. ir LDS 50 kp.

Nedėlioj, 3 d. Kovo (March) 1935
WORKERS CENTER SVETAINĖJE

723—5th Avė. South Brooklyn, N. Y.
Šokiai prasidės 5:30 vai. Losimas 7 vai. vakare

Bus sulošta veikaliukas anglų kalboj 
“The Inquiring Reporter”

Grieš Mack Zidziuno Orkestrą Įžanga 35 c. ypatai.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parent, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y,

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

i Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
Ka t arj n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
MėŠlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų 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 Iš
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.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

, Chroniškos




