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kas liečia algų, darbo valan* 
dų ir kitų sąlygų. Jeigu į 
kompanijos nenusileis, tai 
streikan galės išeiti jūrinin
kai ir darbininkai dar 220

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Baigiama byla prieš 126 Klai
pėdos hitlerininkus Kaune. Sme
tonos prokuroras reikalavo 
jiems'mirties bausmės arba il
gų metų kalėjimo. Del to suju
dę fašistų laikraščiai Vokietijo
je; rėkia, kad Lietuvoj viešpa
tauja “Azijos barbarizmas.”

Nesmagu, mat, kai vieni fa
šistiniai barbarai ima čiupinėti 
kitus.
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Kun. Pr. Virmauskas šaukia' 
katalikus remti ne tik priešdar- 
bininkišką “Darbininką,” bet 
iškelti ir jo radio valandą į “ne
numatomas didybes.” Ta gi va
landa yra kuknia juodžiausių 
melų prieš Sovietų Sąjungą ir 
komunistus.

Bet jau matėme, kaip pasi
piktinę lietuviai darbininkai 
siunčia protestus minimai radio 
stočiai prieš šmeižtus. Toliau 
gali susidaryti ir būriai pikie- 
tuotojų prieš kun. Kneižį ir ki
tus palaidaburnius.

Mes taipgi suprantame, kad 
darbininkų protestai - gali išvyti 
tokias radio “programas” ir pn 
daryti jas ištikrųjų “nenuma
tomas.”

KRISLAI
Barbaras prieš Barbarą.
“Nenumatoma” Valanda.
Fašizmas ir Karas.
Mūnšainas Koplyčioje.

Rašo T. G.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko*
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N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

't

“Naujienos” rašo, kad “visai 
Europai tenka bijotis karo” del 
to, “kad tenai dabar yra tiek 
daug privisę tų diktatūrų.”

Išeina, kad jeigu nebūtų dik
tatūrų, tai nereikėtų bijotis ir 
karo. Bet pirm pasaulinio karo 
“civilizuotuose” kraštuose gy
vavo “Naujienų” garbinama 
“demokratija.” O vis dėlto jis 
įvyko.

Nors fašistiniai diktatoriai 
didina karo pavojų, tačiaus ir 
buržuazinė demokratija neapsi
eina be karų.

Socialistau.įančios “Naujie
nos” vi^ norėtų žmonėms įkal
bėti, būk yra iš esmės skirtu
mas tarp kapitalistinės demo
kratijos ir diktatūros. Tikrumo
je gi to nėra.

Kol viešpataujančiai’ klasei 
sekasi darbo žmones lengvai iš
naudoti ir valdyti, ji žaidžia de
mokratiškomis ^~«monijomis. 
Bet kai susidaro rimtesnis, bur
žuazijai pavojingas dirbančiųjų 
pasipriešinimas, tai demokrati
ja pasiunčiama į muzėjų. Ka
pitalistai tada nusimauna bal
tąsias pirštinaites ir įveda at
viro teroro ir smurto režimą. 
O viešpataujančioji klasė pasi
lieka ta pati; kapitalistinė tvar
ka nepasikeičia, tik sugriežtė- 
ja. ’ . • . , .

Japonija Priešinga 
Amerikos Orlaivių

Stotims Pacifike
Jungtinių Valstijų karo 

laivyno ministeris Swanson 
leido Pan American Air
ways orlaivių, kompanijai 
įsitaisyti < lėktuvų stotis 
Guam, Midway ir Wake sa
lose, netoli Filipinų, kurie 
randasi nepertoli nuo Japo
nijos. Filipinus valdo Ame
rikos imperialistai. O Guam 
sala, priklausanti Jungti
nėms Valstijoms, guli tarp 
Japonijos valdomų Marian
ne ir Caroline salų. Pasta
rąsias salas Japonija gavo 
iš Tautų Lygos po pasauli
nio karo, globoti per tam 
tikrą skaičių metų. Bet Ja
ponai “globojamąsias” salas 
kariškai ansidrūtino ir pa
reiškė, kad jų niekad nepa
leis iš savo rankų.

Japonijos karo laivyno 
viršininkai, todėl, su ap
maudu dabar atsiliepia nrieš 
steigimą Amerikos orlaivių 
stočių Guame, Midway ir 
Wake salose. Jie sako, kad 
tuomi Amerika tiesioginiai 
grasina Marianne ir Caroli
ne saloms, net ir pačiai <Į^" 
ponijai. •

Jungtinių Valstijų vy
riausybė daVe leidimą ir. su
prantama. parama Pan Am
erican orlaiviu kompanijai 
neva tik del prekybos ir biz
nio. Bet Japonijos politikai 
mato, kad Prekybinių bei 
pasažirinių lėktuvų stotis 
o-alima tuoiaus paversti į 
kariškų orląivių stovykla^

SSRS Turės Drūčiau 
Apsiginkluot, Jeigu 
Anglai Rems Hitlerį

MASKVA. — Kad Anglių 
jos valdžios tarybos pirmi
ninkas Baldwin savo šalies 
seime nupasakojo apie “pa
vojus” iš Sovietų Sąjungos 
ginklavimosi, Sovietų val
džios organas “Izviestija” 
iš to Supranta, jog Anglų 
vyriausybė pataikauja Hit
leriui prieš darbininkų šalį, 
Drg. Karl Radek “Izviesti- 
jose” persergsti Angliją; sa
ko, jeigu Anglų imperialis
tai duos tiesioginę arba ne
tiesioginę paramą Hitlerio 
planams delei kariško apsi
ginklavimo, tai Sovietų Są
junga bus priversta taipgi 
stipriau ginkluotis. Sovie
tai nesirengia bent ką už
pulti, bet turi būt pasiruošę 
apgint savo darbininkų ir 
valstiečių laimėjimus.

Vėl Gręsia Generalis 
Streikas Vakariniam
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Amerikos Pakraštyj,

“Kas-“Vilnies” pastabose 
diena” skaitome:

Aną dieną “Naujienos” rašė:
“Palydovu šios ekskursijos 

bus visiems gerai žinomas, kai
po linksmas, smagus ir teisingas 
biznierius J. J. Bagdonas. Jis 
žada prižiūrėti, kad ant laįvo 
visi turėtų patogumus.” 1

O vakar rašė:
“Bagdono ; koplyčioj . • užtikę 

bravorą—munšaino sandėlį.”
Kažin ar tai dalis prisirengi

mo patenkinti “Naujienų” eks
kursantus?

prieš

Kruvinas Apsidirbimas 
su Kubos Streikieriais
HAVANA. — Karo teis

man pastatytas M.. P. Peną, 
Kubos komunistu vadas ir 
revoliucinio streiko darbuo
tojas. Jis veikiausia bus su
šaudytas. Jau išnešta mir
ties nuosprendžiai
daugelį kitų streiko daly
viu., . • . ......

Budelis prėzįdentas Men
dieta, davė visa galia armi
jos komandierių teismams 
nrieš darbininkus. ' Be to, 
Mendieto oficieriai įsiver
žia, ypač nakti. į butus ko
vingų darbininkų: ir studen
tų, kuriuos ant vietos šau
do. Taip sušaudė < kairiųjų 
studentų vadą Silvio Macha
do. . : ’

I š d a u žyta Spaustuvių 
Darbininkų centras ir pa
žangių gydytojų “Circulo 
Medico”, raštinė. Uždaryta 
visos dalyvavusios streike 
unijos. Per dieną areštuota 
dar 800 streikierių. Streika
vusieji valdžios darbininkai 
nepriimami darban.

14 Žmonių be Savo Šalies
Duesseldorfo srityj, Vo

kietijoj, atimta piliętystė iš 
14 žmonių, daugiausia žydų 
už nepalankumą hitlerinin
kams. Jie dabar laikomi 
svetimšaliais ir prieš juos 
naudojama įvairūs varžan
tieji įstatymai. ■ Kadangi jie 
nėra piliečiai jokio Jkito kra
što, tai lieka žmonėmis be ninku nutarimą 
savo šalies.

27 MAINIEfclU BADO 
STREIKAS VOKIET.

Beutheno kasykloj, Vokie
tijoj, randasi arti mirties 27 
mainieriai, kurie jau tris 
savaites badu streikuoja, 
protestuodami prieš savi- 

uždaryt 
darbus toj kasykloj.

kalbėt San Francis- 
del to veikiausia 

nusiminęs. Yra su-

Auga Protestų Banga 
Prieš Rašytojo John 
Strachey Deportaciją
WASHINGTON. John 

Strachey, žymus Anglų ra-1 
šytojas, komunistų pritarė-, 
jas, areštuotas deportavi-1 
mui iš Amerikos, dabar išsi-' 
kovojo savaitę laiko prisi
rengt apsigynimui prieš a- 
teivybės viršininkus ir iš
rodyt, kodėl jis neturi būt 
deportuojamas.

Strachey sako, kad tos 
kelios dienos' duoda jam 
progos 
coj, ir 
Hearst
prantama, kad pagal reika
lavimus fašisto Hearsto, 
geltonųjų didlapių leidėjo, | 
Strachey ir buvo suimtas 
deportavimui.

Kovo 13 d. Strachey turė
jo Clevelande debatus, kur 
jis įrodė, jog negalima iš
gelbėti kapitalistinę tvarką. 
Studentų Sąjungos kuopa 
Michigano Universitete pa
kvietė Strachey kalbėti, bet 
universiteto valdyba už
draudė jam prakalbą savo 
įstaigos pastogėje. Todėl 
studentai pąsisamdė priva- 
tišk'ą; svetainę arti universi
teto. , 1 < . _ . j

Jam taipgi rengia prakal
bas studentai Williams Col
lege, Yale Universiteto, Co- 
lumbijos. Universiteto ir ki
tų augštųjų mokyklų.

Golumbijos Universiteto 
studentų laikraštis “Specta
tor” aštriai pasmerkė val
džią už pasimojimą depor- 
tuot J. Strachey ir šaukia 
visus studentus, profeso
rius ir šiaip piliečius pro- 
testuot prieš reakcinius val
dininkus.

Protesto telegramas A- 
merikos darbo ministerijai 
pasiuntė Viking Press, Mo
dern Library, Simon and 
Schuster ir ilga eilė kitų 
knygų leidimo kompanijų.

Strachey sako? “Aš nesu 
i Komunistų Partijos narys, 
'bet aš tvirtai įsitikinęs šios

ALDU) VAJUS PRATĘSTAS IKI 
GEGUŽES 1-mai DIENAI

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugi
jos 1 kuopa, Brooklyn, N. Y? kuri yra’ priešakyje visų 
kuopų narių gavime, savo susirinkime 14 d. kovo davė 
A.L.D.L.D. Centro Komitetui pasiūlymą, kad organi
zacijos vajus už naujus narius būtų pratęstas iki Pir
mai Gegužės. Vajaus pratęsimas reikalaujamas sąry
šyje su drg. Vinco Mickevičiaus-Kapsuko įmirčia. Kaip 
žinia, mirtis išplėšė iš mūsų tarpo tą nenuilstantį ko
votoją. Mūsų pareiga gauti šimtus naujų narių, kad 
nors kiek atpildžius tą didelę spragą revoliuciniame 
darbininkų judėjime.

A.L.D.L.D- Centro Komitetas priima Pirmos Kuopos 
pasiūlymą, ir vajų už naujus narius pratęsia iki Pir
mai Gegužės. Tas duoda progą kiekvienai kuopai dar 
pasidarbuoti.

Chicaga Ir Brooklynas Lenktynėse
A.L.D.L.D. 1 kuopa, Brooklyne, kuri yra dienraščio 

“Laisvės” teritorijoje, vien 14 d. kovo priėmė 32 nau
jus narius ir viso jau turi 34 naujus narius. Chicagoje, 
“Vilnies” teritorijoje, yra A.L.D.L.D. 19 kuopa, kuri 
naujų narių gavime yra antra kuopa ir jau turi į cen
trą prisiuntus už 22 naujus narius duokles. Taigi, lenk
tynės eina ne juokąis, nes ir vienoje ir kitoje kuopoje 
yra susispietę veiklūs draugai.

Į 1 kuopą vien-drg. P. Buknys gavo 22 naujus na
rius ir sekamam susirinkimui pažadėjo dar kita tiek 
turėti.

Readingo, Pa., draugai turi jau 22 nauju nariu ir 
reikalauja, kad Raudona Vėliava būtų suteikta tai kuo
pai, kuri pirmoji padvigubins kuopos narių kiekį.

Newarkas ketina visas kuopas pralenkti. Jie moka 
dirbti, nes laimėjo “L.” vajų.

Dirbkite visi) draugai ir draugės! Vajus už naujus 
narius pratęsiamas. Ląiko dar turime. Kalbinkite dar
bininkus į mūšų organizaciją! Budavokime Amerikos 
Liet. Darbininkų Literatūros Draugiją!;

D; M. šolomskas,
v ALDLD" CK Sekretorius.

LIETUVOS ŽINIOS
Bausme už Slėpimą Lytiškų 

Ligų
KAUNAS. — Ministęrių ka

lbinėtas nutarė, kad būtų bau*- 
džiami kalėjimu- tie, kurie sirg
dami lytiška liga apsives, iš- 
anksto nepranešdami apie tai 
antrajai pusei.

Nuteistas Kunigas už Pa- 
rapijones Įžeidimą

KAUNAS. — Tabariškių kle
bonas Kizlaitis tapo nubaustas 
250 litų pabaudos arba 10 parų 
arešto už tai, kad per pamokslą 
iškeikė Drulieųę, moterų katali
kių draugijos pirmininkę. Dru- 
lienė pirmiau gyveno Jungtinė
se Valstijose.

Neužtenka Statybinės 
Medžiagos

PERNARAVA.—šioje apylin
kėje tiek daug perka statybinės 
miško medžiagos, kad per vie
šus pardavimus neužtenka vi
siems pirkti, todėl įvaržo net iki 
50 nuoš. brangiau.

■ , T , ■  

Pašto Viršininkai Nušmu- 
geliavo 2,600,000 Litų

KAUNAS. —. Pasibaigė by
la prieš 5 buvusius' Lietuvos 
paštų viršininkus. Jie (prbo 
falšyvus pašto ženklus, parda
vinėjo juos kaip gerus, arba dė
jo vieton paimamų tikrų pašta-

Partijos principais.” Jis pa
reiškia, kad Amerikos val
džios žygis prieš jį yra dalis 
bendros kampanijos prieš 
komunistus šioje šalyje.

ženklių. Tuo būdu nušmugelia- 
vo *2,600,000 litų; Dabar ąpy- 
gardos teismas kaltinamuosius 
nubaudė: A. Sruogą — 15 met. 
sunkiųjų darbų kalėjimu, Au- 
gūną — 5 met.,' Vasiliauską — 
3 met., Jurkšaitį — 2 met. ir 
Šimanskį — 6 men. lygtinai.

Paterson, N. J. — šilko 
dažyklų darbininkų pirmi
ninkai nutarė iš paskutinių
jų kovoti, kad neleist sam
dytojam sulaužyt padarytų 
su unija sutartį....

Prieš Nazią Orįaivyną
Spardosi Francija

PARYŽIUS. — Francuos 
politikai susijaudinę, kad 
Himlerio valdžia viešai įstei
gia karišką orįaivyną. Iki 
šiol Hitleris slapstė savo* 
ginklavimąsi iš oro, po prie
danga “civilės” orlaivinin- 
kyętės “sporto.” Francija 
tikisi patraukti savo pusėn 
Anglijos ir Italijos valdžias, 
kad bendrai prigrasintų 
Hitlerį laikytis Versailes su
tarties. O ta sutartis už- 
drkudžia Vokietijai turėti 
karišką orįaivyną.

FašistinisAthenai.
Graikijos diktatorius Tsal- 
daris nori panaikint šalies 
senatą; tai būtų žingsnis 
linkui karaliaus valdžios su
grąžinimo. (

Seattle, Wash. — Strei
kan išėjo visi 100 “Presi
dent Jefferson” laivo darbi
ninkai ir jūrininkai. O lai- 
vakroviai atsisakė tavorus 
į jį krauti.

San Pedro, Cal. — Kiek
vieno žibalą vežančio laivo 
darbininkai ir jūrininkai 
tuojaus sustreikuoja, kaip 
tik žibalinis laivas pasiekia 
prieplauką. Tokių streikie- 
rių yra jau 800. Sykiu su 
kitais darbininkai meta dar
bą laivty radio-telegrafo o- 
peratoriai.

Darbininkai tavorinių lai
vų abelnai stato kompani- 
|joms savo reikalavimus,

Crockett, Calif. — Dar* 
bininkams paskelbus streikį 
prieš didžiausią pasaulyj 
California-Hawaii cukraus 
fabriką, ^ompaniįa,' kaip • 
pranešama, neišleido laukan . 
450 darbininkų. Bet 250 
streikuojančių , laivakrovių 
sudarė pikietą ir privertė 
savininkus išleist darbinin
kus ir pasižadėt, kad su
stabdys visokį darbą fabri
ke.

GRĘSIA BADAVIMAS, 
400,000 BEDARBIŲ

PHILADELPHIJOJE
PHILADELPHIA, Pa. — 

Vakar išsibaigė visokia pa? 
šalpa šimtui tūkstančių be
darbių šeimynų, arba 400 
tūkstančių žmonių. Vyriau
sias pašalpų administrato
rius Harry L. Hopkins 
Washingtone atsisakė Penn- 
sylvanijai duoti, fyent kiek 
našalpinių pinigų,'kol val
stija neprisidės su savo da
lim tam tikslui. Philadelphi- 
jos miestas gi jau nuo 1931 
metų visai nieko neduoda 
bedarbiams šelpti. Tuo bū
du beveik pusė miliono žmo
nių mieste susiduria akis a- 
kin su badu.

Komunistai ir Bedarbių 
Tarybos penktadienį sušąu- 
kė demonstraciją reikalaut 
pašalpinių darbų su unijinė
mis algomis arba tinkamos 
tiesioginės1 pašalpos.

N. J. Teisinas Atmetė
NRA Kaipo Neteisėtą

NEWARK, N. J. — Jung- 
tinių Valstijų apskrities 
prokuroras H. Besson rei
kalavo, kad federalis teisė
jas Guy L. Fake išduotų in- 
džionkšiną prieš Acme kom
paniją, smulkių metalinių 
daiktų fabrikantus, už tai, 
kad jie laužo NRA taisyk
les: nemoka darbininkams 
nustatytos algos, neprisilai
ko skiriamų valandų ir ne
duoda NRA valdybai jokių 
apyskaitų.

Teisėjas Fake atmetė rei
kalavimą ir paskelbė, kad 
sulig šalies konstitucijos pa
ti NRA yra neteisėta įstai
ga ir visai negali kištis į 
pramonės reikalus. Daryda
mas sprendimą, Fake rėmė
si ir federaliO teisėjo Nields 
nuomonėmis, kuris užgyrė 
Weirton plieno fabrikų 
kompąniška uniją prieš dar
bininkų uniją.

NAZIAIIŠVYSTYSIA 
KARUI LĖKTUVUS, 
VAROMUS KEROSINU
BERLYNAS. — Vokieti

jos inžinieriai sušilę darbuo
jasi ištobulinti Dieselio mo
torus orlaiviams, ypač to
kiems, kurie tiktų karui* 
Dieselio. motorai dirbą ty
liau, negu paprastieji dabar
tiniai motorai, kur gazoliną 
padega elektros kibirkštys. 
Dieselio motorams nereikia 
elektros ir jie gali naudoti 
pigios rūšies kerosiną vie
toj gazolino. Čia susidaro 
65 nuošimčiai sutaupymo.

Ypač svarbu kariškiems 
Hitlerio planams, kad Die
selio motorams nereikia ęl-* 
ektros, ir todėl priešas ka
ro metu negalėtų sustabdyt 
tų motorų jokiais radio- ’ 
elektros spinduliais, leidžia
mais nuo žemės. ’ Vokiečiai 
gi turį išradę tokius « spin
dulius, kad jais galį sustab
dyti dabartinius orlaivių 
motorus net 4 mylių augšty- 
je. .

Vokietijos Lufthansa or
laivių kompanija jau turi 
aštuonis didelius' lėktuvus, 
varomus Dieselio motorais. 
Dabar tos rūšies motorus 
tobulina del lengvesnių ir 
greitesnių kariškų lėktuvų.

Anglai Nepasitiki Karo 
Laivynų Sutartim

LONDON. — Anglijos 
karo laivyno ministerįs B. 
Eyres-Monsell kreipėsi į sei
mą, kad šiemet paskirtų 
500,000 svarų sterlingų dau
giau laivyno reikalams ne
gu pernai. Svaras sterlingų 
dabar skaitosi vertas $4.77 
Amerikos pinigais. Jis iš
reiškė pageidavimą, kad 
šiemet vėl susirinktų didžių^ 
jų šalių atstovų konferenci
ja pasitarti del karo laivy
nų apribojimų; . beft sako, 
kad dabartinė laivynų apru- 
bežiavimo sutartis yra neį
vykdomas dalykas. / **,4
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ĮVAIRUMAI Agitacijos Fondas

sovietu Amerikoj, turėtų skaityti “New
Masses.” ' i

rūšies organizacijos ne tiks neauga, bet 
puola ir randasi labai dideliam križyj.

Jei ne socialistų lyderių ir fašistų skun
dai, tai, žinoma, LDS šiandien kur kas 
būtų buvęs stipresnis.

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
The Laisvė Inc.

every day, except Sunday
I6XTEN EYCK STREET, BROOKLYN; NEW YORK

nijimas auga. Tiesa, auga jis ne . taip 
smarkiai, kaip tūli mūsų norėtų, bet vis- 
tiek auga. Reikia atsiminti ir tai, kiek 
daug jo kelyjė: į štiprėjimą yra kliūčių! 
Antra, reikia atsiminti, kad kitoš tos

SUBSCRIPTION RATES;
United States, per year------------------ $5.50
Brooklyn, N. Y.,’ per year--------------- $7.50
Foreign countries, per year------------$7.50
Canada and Bražil, per year-------- $5.50

United States, six months ------------- $3.00
Brooklyn, N. Y., six months-------- $4.00
Foreign countries, six months-------- $4.00

f Canada and Brazil, six months----- $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

, of March 3, 1879

Antras Puslapis • šeštadienis, Kovo 16, 1935sypsenos
“Laisves” Bendrovės Dalininkų 

Metiniam Suvažiavimui
Besiartinant

Lietuvių Spaudos Kooperatyvės Bend
rovės (arba, paprastai, kaip mes sako
me, “Laisvės”) dalininkų metinis suva
žiavimas šiemet įvyks balandžio mėnesio 
7-tą dieną, Brooklyne(

Su kiekvienais metais mūsų šėrininkų 
suvažiavimai įgauna vis didesnės reikš
mės, patampa vis didesni ir svarbesni. 
Tai visai natūralu. Mūsų dienraštis juk 
taip pat su kiekvienais metais patampa 
vis svarbesnis ginklas darbininkų ranko
se kovoje su išnaudotojais.

Patsai gyvenimas, kuris taip sparčiai 
keičiasi ir stumia darbininkų klasę lin
kui kovos už būvį ir išsilaisvinimą iš ka
pitalizmo sistemos, reiklaūja iš mūsų vis 
geresnės ir stipresnės revoliucinės spau
dos.

Suvažiavę, šėrininkai-daiiųinkai ne tik
tai susipažįsta su raportais iš pereitų 
metų darbuotės, iš bendro mūsų dienraš
čio stovio, bet taip jau padaro svarbių 
nutarimų, nustato gaires ateities veik
lai. Todėl juo didesnis suva.žiavimas, 
juo daugiau ir didesnių darbų bus gali
ma atlikti mūsų dienraščio naudai.

Kviečiame visus šėrininktiš’ jau dabar 
prie to ruoštis. Tolydžio raginame tas 
organizacijas, kurios turi serų, išrinkti 
delegatus į šėrininkų suvažiavimą.

Raginame visus lietuvius darbininkus, 
mūsų skaitytojus ir veikėjus^ diskusuoti 
“Laisvės” turinį, duoti kuodaugiausiai 
naujų sumanymų, . kuodaugiausiai svei
kų patarimų.

Musų broliškos organizacijos ragina
mos ^siųsti savo pasveikinimus “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimui. Nebūtų pro ša
lį, ’ prie pasveikinimo įdėti dolerį kitą 
dienraščiui aukų, kad galėjus jį sustip
rinti medžiaginiai ir, žinoma, padaryti 
turiningesnių. ’
K Draugai ir draugės šėrininkai! Balan
džio 7 d. mes norime jus visus matyti 
Brooklyne!

Pirmasis Sovietas Amerikoj
Šios savaitės “New Masses” žurnale 

telpa įdomus Juozefinos Herbst straips
nis apie pirmąjį Sovietą Amerikoj. Pir
masis Sovietas yra paskelbtas Kuboje, 
kalnynuose, t. v. “Realengo 18” srity j.

Išviso sovietinė tvarka apima 15,000 
valstiečių. Sovieto vadu yra Levas Al
varez, Ispanų-Amerikoš karo dalyvis ir 
ten tarnavęs leitenantu. Federalė val
džia keliais atvejais norėjusi pasmaugti 
šį sovietą, bet griežtas komunarų pąsi- 
rįžimas prie to -neprileido; jie atmušė 
priešą savo suburtomis pajėgomis.

Žemė ten derlinga, žymi rašyto-' 
ja, tačiaus pirmiau buvo labai apleista. 
Dabar, pradėjus dirbti bendrai, ji pasi
darė kur kas našesnė, derlingesnė. Bied- 
natvė, tačiaus, didelė. Valstiečiai kovo
ja su vargu ir .pasirįžę greit iš jo pasi- 
liuosUoti. Nebuvo ten seniau nei mo
kyklų, nei kitokių kultūroj bei apšvietos 
Įstaigų. Tiktai dabar, kuomet valstie
čiai pasiėipė savo žinion tą nedičkę sritį, 
prasidėjo* veikla minėto j srityj. Iš Ha
vanos Anti-Imperialistinė Sąjunga pa
siuntė ten mokytojų, ir kitokių reikalin
gų dalykų švietimui vaikų ir suaugusių.

Tai pirmu kartu minėtą sritį aplankė 
svetimos šalies korespondentė. Rašyto
ja Herbst ten, žinoma, pateko slapta ir 
slaptai iššmugeliavo savo straipsnį iš Ku
bos. Straipsnis buvo parašytas Hava
noj kovo 9 d., kuomet ten virė mūšiai 
tarpe darbininkų streikierių ir policijos.

Norį plačiau susipažinti su pirmuoju

“Kuopų Protestai Išspręsti..
Po tokia antrašte “Tėvynė” rašo įžen

giamąjį. Viso, pasak “Tėvynės” redak
cijos, SLA pild. taryba gavo .nuo 38 kuo
pų rezoliucijas, protestuojančias prieš 
pakėlimą SLA nariams duoklių. Kuopos 
reikalavo paskelbti jų protestus “Tėvy
nėje”, bet redakcija atsisakė^- Tuomet 
tūlos kuopos paskelbė savo protestus pa
šalinėj spaudoj. Kaip žinia, v ir “Lais
vėje” tokių rezoliucijų buvo tilpę. Da
bar Vitaitis, nuduodamas naivų Jurgelį, 
rašo, kad, girdi, pild. tar.. svarstydama 
“kuopų rezoliuc.. pareiškimus ir patari
mus nekreipė nei daugiau, nei mažiau 
dėmesio į tas rezoliucijas, kurios tilpo 
spaudoje... Todėl ir gerb. SLA veikėjų 
reikalavimas rezoliucijas būtinai pa
skelbti spaudoje nesudaro jokios pridėti
nės reikšmės rezoliucijoms...” -

Kaip žinia, rezoliucijos reikalaujamos 
talpinti spaudon vyriausiai ne tam, kad 
jos sudarytų “pridėtinę” reikšmę, bet 
tam, kad parodžius organizacijos arba 
kuopos nusistatymą tuo ar kitu klausi
mu ir paakstinus kitas kuopas veikti pa
našiai. Bet Vitaitis nuduoda Jurgiu dur
neliu ir bando nukreipti dalykų padėtį į 
priešingą pusę.

Dabar kiekvienas paklaus: kaipgi SLA 
pild. taryba išsprendė tuos protestus, 
tuos reikalavimus atšaukti pakėlimą ŠL- 
A nariams duoklių? Ogi štai kaip:

...Pildomoji Taryba ilgai ir nuodugniai 
šį reikalą svarstė ir negalėjo surasti gali
mybių tokį kuopų reikalavimą patenkinti.

Kitais žodžiais: SLA pild. taryba pali
ko SLA nariams pakėlimą duoklių. Kur 
čia tas “išsprendimas?”, Tai ne išspren
dimas, bet SLA nariams akių dūmimas! 
Šituo būdu Vitaitis bando nųbovinti SLA 
narius,-užmigdyti ir užčiaupti jiems-bur
nas.' ■ ' • \ < ; . . . •: : _ ■

Pereitais metais SLA lėšų fonde ir vėl' 
turėjo $12,000 deficito, rašo “Tėvynė.” 
Tai, ištikrųjų, skandalas! Čia va, rėkė- 
šaukė, kad į organizaciją įvedamas tau
pumas, geresnė tvarka ir podraug susi
daro $12,000 deficito lėšų fonde!

Na, ir Vitaitis, kad kaip nors nutrauk
ti domesį nuo to fakto, išdidžiai pareiš
kia, kad “SLA kuopų protestai išspręsti” 
ir viskas jau tvarkoj.

\ ■
Mes manom kitaip. Mes manom, kad 

pakėlimas SLA nariams duoklių nereika-' 
lingas. Ažuot to, SLA pild. taryba tu
rėtų įvesti tikrą taupumą, o ne fiktyvį. 
Viršininkai turėtų nusikirsti mažiausiai 
pusę savo algų (darbininkams-tarnauto
jams algos neturėtų būti kapojamos); 
sumažinti “keliones ir sugaištis”, neeik
voti SLA pinigų teismams, bylinėji- 
mams. A Atsiminkim, kad tik vienam 
Worcesteryj byloje su tūlais LDS na
riais, Bagočiaūs pareiškimu, SLA išleido 
$5,000. Toji byla, kaip žinoma, dar ne
užsibaigė. Bagočius pasirįžęs dar toliau 
klampotisi

LDS Pastogėje
“Tiesa” praneša, kad Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo vajuj už naujus na
rius, kuris tęsėsi Illinois valstijoj ir apie* 
linkėjė, gauja 202 nariu. Vajus tęsėsi 
per' tris mėnesiUsi ’Tai, palyginti, neblo
gai,” bet mums rodosi; kad galima buvo 
ktir kas geriau pasirodyti.

Mašs. valstijoj, kur’ vajus taipgi tebei
na, iki šiol gauta 35 nauji nariai. Dau
giausiai gavo Sb. Bostono kuopa. Tūlos 
kuopos, kaip Worcesterio, visai dar nie
ko negavo. “Tiesa” tinkamai nurodo:

Worcesterio, Lowell, Bridgewater ir dar 
kelios kitos kuopos iki šiol daf nepi’isiuntė 
centran nei viehos naujų narių aplikacijos. 
So. Bostono kuopa geriausia stovi. Kodėl? 
Todėl, kad ten ^raugai daugiau domės krei
pia į vajų.

K,uomet turime vajų, tai reikia, kad kiek
vienoj kuopoj draugai ir draugės šiek tiek 
darbuotųsi. Jau mes gana turime patyri
mo: kur tik daugiau veikiama, ten ir pasek
mės būna geresnė! ,

Todėl Masačūzės draugai, kreipkite dau
giau domės į vajaus darbą. •

Šiemet įsikūrė trys LDS jaunimo kuo
pos: So. Bostone, St. Charles, III., ir 
Moline, III.

Vadinasi, Lietuvių Darbininkų Susivie-

Tvirtuma iš žmonių Kaulų
Laike basmačių (buožių) 

Turkestane sukilimo, Rau
donosios Armijos pulkas 
maršavo per dykumas. Jo 
kelias buvo pro griuvėsius 
senovinės tvirtumos Zmuch- 
šir, kuri yra 140 kilometrų 
ats,tumę nuo Taškento ir jo- 

. jo ten padaryti apsistojimą. 
Diena povaliai artinosi pa
baigos, komandierius sky
riaus, jaunas kovotojas, pa
spaudė arklį ir visi skubiai 
jojo. Taip jie pasiekė ir 
tvirtumą.

—Gyviau, draugai, miego
sime,—šūktelėjo dėdė Žban, 
diktas sibiriokas, armonis- 
tas ir skyriaus linksmuolis. 
Visi gyvai kalbėjosi, arkliai 
patkavomis tauškino į tvir
tumos išgrįstą gatvę. Tvir
tuma prisipildė Žbano juo
kais, šlamėjimu ir barškėji
mu nubalnojamų arklių.

Laikas naikino tvirtumą. 
Sienose išvirtę akmenys ir 
skylės juodavo, senumu vi
sur atsidavė.

—Draugai, nedaryti bil
desio. ’Už bereikalingą bil
desį būsite nubausti, — ta
rė skyriaus komandierius, 
žengdamas į skylę buvusių 
durų. Raudon armiečiai, 
įėję įtovirtumoš vidų, pama
tė’, kad sienos nutrupėję, 
matosi jų vidus ir nustebo: 
siena buvo sukrauta iš žmo
nių skeletų, sukrautu vienas 
ant kito storu volu, susipai
nioję kaulai ir galvų kau- 
kuolės. Tūlose vietose kau
lai kabojo nuo sienų, o kitur 
jau buvo nuvirtę ir sukritę 
ant žemės.l Raudonarmie
čiai sustojo.

—Drauge komandieriau, 
o ką tas viskas reiškia? — 
negarsiai klausė kovotojas 
Žban. — Kodėl sienos iš 
žmonių kaulų?

—Apie tai, drauge, yra il
gas padavimas. Apie tai 
yra net knygelė išleista ir ją 
galima gauti armijos kliu- 
be, — tarė komandierius. — 
Ši tvirtuma yra nelabai toli 
nuo šaltinių, kaip toje kny
gelėje rašoma, — kokių 
dviejų dienų kelionė. Ji va
dinasi Zmuchšir, ką reiškia 
tas žodis, aš nežinau ir ne- 

. galiu jums paaiškinti. Tvir
tumą išbūdavo jo rodosi
Čingis Chanas, totorių va
das, ar kas kitas, apie 700 
metų atgal Sena tvirtuma; 
tas1 aiškiai matęsi. Budavo- 
jo jų ne visai paprastai. Da
lykas buvo taip; pribuvo 
chanas su savo armija ir 
įsakė budavoti tvirtumą. 
Jos išbudavojimui pritrūko 
akmenų. Sienos, matote, iki 
pusės jau buvo išbudavotos, 
daugiau medžiagos nebuvo 
ir pristatyti iš toli negalėjo. 
Tada chanas įsakė — buda
voti tvirtumą iš belaisvių. 
Ir tai labai paprastai: už
mušė kelis šimtus belaisvių, 
sudėjo žmones eilėmis, mo
liu aplipdė, akmenimis už
vertė. Baigta! Daug laiko 
jau prabėgo, molis nutrupė
jo ir matote. Na, eisim gul
ti, rytoj anksti keltis,—bai
gė komandierius.

Raudonarmiečiai nusiren
gė ir sugulė ant grindų tvir
tumoje be stogo. Rytdienos 
kelionė ir kova su basma- 
čiais nedavė ramumo. Da
bar aplinkui Zmuchširą dau-

giau pavojaus, kaip 700 me
tų atgal, todėl apie senus 
kaulus mažai kas ir galvojo. 
Komandierius n u s i traukė 
batus, pasidėjo po galva bal
ną, užsiklojo ploščiumi.

Tuom kartu Žban pasiro
dė tarpduryje ir tarė:

—Žiūrėkite, draugai, ko
kia maža kaukuolė. Vei
kiausiai buvo moteris, o ir 
^ląntys!

Raudonarmiečiai pamatė 
nepaprastus dantis.1 Tai bu
vo gerai išsilaikę ir gražio
mis eilėmis ružavi dantys.

—Neišvengiamai ji buvo 
kokia kunigaikštytė.1 Jos 
kuo tai išsitepdavo dantis, 
matomai visai jaunos būta, 
—tarė vienas iš raudonar
miečių. Ir raudonarmiečiai 
sujudo. Senų kaulų, priver
stų vienas ant kito, daugybė, 
jie panašūs į trunėjančias 
medžių šakas, į susigulėju
sius akmenis. Bet tie dan
tys išsilaikė 700 metų ir pri
mena gyvą žmogų. Gilios 
praeities tragedija, Zmuch- 
širo tvirtumoje, vaizdavęs! 
kovotojams. Net smagus ir 
gyvas Žban atsigulė kampe 
ir žiūrėjo į dangų. Labai 
augštai dausęse mirgėjo 
žvaigždės. Už sienos vaikš
tinėjo arkliai ir prunkštė.. 
Bet čia niekas nemiegojo: 
komandierius > užsidegė žva
kutę, pasistatė, nuo jos pa
sidarė šviesiau. . Jis išsi
traukė žemlapį, paišiuką, 
suraukęs kaktą žiūrinėjo. 
Raudonarmiečiai t y 1 o m is 
vartėsi po ploščiais ir visų 
mintyj sukosi apie tvirtu
mos sienas. Tų minčių bu
vo tiek, kad reikalingas 
joms numalšinimas. Savo 
kampe smarkiai apsivertė 
galingasis Žban ir garsiai 
sušuko:
/—Eh, prakeiktoji žalia

akė gyvatė! Niekšas, žmo
gus, o kokis žvėriškas!

—Kas toks? — klausė 
mandieriūs.

—Tas, Čingis Chanas,
kaip jį ten/ Argi tai leisti
nas dalykas krauti žmones 
į sieną vieton plytų... Na, 
laimingas tas chanas. — 
Žban atsistojo > ir nutvėrė 
galingą savo revolverį. — 
Būtų pakliuvęs man tas žvė
ris, aš iš jo rėtį būčiau pa
daręs! Eh, prakeikta kara
liška giminė!

Ir Žban paspaudė gaidu
ką, laikydamas revolverį 
galu į dangų, trenkė šūvis, 
nuo kurio toli balsas nuai
dėjo. Po to žban . ramiai 
pasidėjo revolverį; po savo 
balnu ir atsigulė, tarytum 
jis būtų sušaudęs tą žiaurų
jį chaną. ' <

Žban nustojo vartytis, ko
mandierius užgesino žvaku
tę, patikrino sargus, atsigu
lė ir užviešpatavo tyla iki 
sekančio ryto.

a

Harrison-Kearny, N. J
Čionai lietuvių darbininkų, 

judėjimas beveik visai būtų 
Užmigęs, jeigu čia nebūtų Am
erikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 136 
kuopos, ši kuopa rengia pra
kalbas, rišančias darbininkų 
klasės reikalus, taip pat pasi
linksminimo vakarėlius su 
programomis. Panašus vaka
rėlis įvyks kovo 16 d., šešta-

Gražus Pavyzdys Kitoms 
Organizacijoms

Komunistų Partijos Lie
tuvių Frakcijų Centro Biu
ro atsišaukimas del para
mos Agitacijos Fondui pra
deda duoti gražių rezultatų. 
Organizacijėš ir draugai 
pradeda atsiliepti ir siųsti 
aukas. Skaitykite sekamą 
laišką:’ . ‘
Gerbiami Draugai:

Į šitą, laiškutį aš įdedu 
$5.75 del Agitacijos Fon
do. Tai yra likęs pelnas 
nuo paminėjimo kovo 8 d., 
Moterų Darbininkių šven
tės. Šį parengimą surengė 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos 103 kuopos * moterys. 
Visą likusį pelną paskyrė- 
me Agitacijos Ęondui.

Draugiškai,
V. Grigienė, 
Hudson, Mass.

Šitas ALDLD 103 kuopos 
darbas turėtų būti pavyzdys 
kitoms Literatūros Draugi
jos kuopoms ir visoms dar
bininkų o r g a n i z acijoms. 
Prašome draugų visados tu
rėti mintyje Agitacijos Fon
do reikalus.

Įix>dė, Jog Kunigas Meluoja
“Ar žinai*, jog laužai die

vo prisakymą, meškerioda
mas šventadienį?”, pastebė
jo kunigas berniukui.

“O kur yra tas tavo die
vas?”, užklausė berniukas.

“Dievas yra danguje, ant 
žemės ir visose vietose”, pa
aiškino kunigas.

“Ar dievas yra ir vande
nyj?”, klausinėjo toliau ber
niukas.

“Taip,” atsakė kunigas.
“Ir bre?”
“Taip!”
“Ir mūsų name?”
“Taip,—visur!”
“Ir mūsų skiepe, po na

mu?”
“Taip!”, griežtai tvirtino 

kunigas.
“O, dabar aš žinau, jog esi 

didelis melagis! Mes jokio 
skiepo po mūsų namu netu
rime,” piktai sušuko ber
niukas.

Surinko J. šilingas.

O kaip su pavieniais drau
gais, kurie* dar turi darbus 
ir sugyvena su doleriu ki
tu? Centro Biuras kviečia 
visus tuos draugus talkon. 
Drg. Ji Brukąs, iš Detroito, 
prisiuntė -,$2. Labai ačiū, 
drauge. Ten pat, Detroite, 
tikime, yra daugiau draugų, 
kurie galėtų pasekti d. Bru
ko pavyzdį.

Dar kartą primename 
draugams: aukas siųskite 
tiesiai Ci 
Ten Eyck
Y. Norime “Laisvėje” re
guliariai skelbti vardus or
ganizacijų ir draugų, kurie 
prisideda prie parėmimo 
Agitacijos Fondo.

Centro Biuras.

Kalėjime
Kriminalistas į savo mo

terį;
“Kaip kitą sykį neši man 

pajų, tai atnešk ir pjūklą.”
Moteris: “A! ššššš, tai tu 

planuoji išpjauti lahg'd štan
gas?0 į i < '

,Kriminalistas: “Visai ne. 
Aš jį vartosiu pajui per
pjauti.”

J Biurui, 46 
Brooklyn, N.

šeimynoje
Kartą šeimininkas užtiko 

besibučiuojant šeimininkę 
su burdingierium ir sako: 
“Kas galėtų tikėti šitokį 
manų prisiekos pasielgsimą! 
Ir kodėl aš turėjau tokį ne
malonų reginį užtikti?”

Burdingierius: “Todėl,
kad tamsta nešioji batus su 
robinėmis kulnimis.”

J. J. Butkus.

Worcester, Mass
I }

Clevelando Žinios
Aukos Lietuvos Pol. Kaliniams

LD.S. 44 kuopa paskutinia
me savo sus. paaukavo Lietu
vos politkaliniams $1 iš savo 
'menko iždo. Kuopos pirm., 
drg. Kulakauskas,/ nenorėda7 
mas siųsto-. tik $1, jieškojo 
progos parinkti kiek daugiaus, 
ha i ir- surado : vas. 16, daly
vaudamas'draugų Kulvinskų 
25 m. ženybinio gyvenimo , su
kaktuvėse, prisiminė svečiams 
apie L. pol. kalinius ir surin
ko $2.70. Svečiai aukavo se
kamai: B. KUlvinskas $1, B. 
Kulvinskienė 50c., J. Vitkaus
kas 35c., J. Kalakauskas ir J. 
žemantauskas po 25c., M. Ka
zėnas 20c., M. Lapėnienė 15c., 
Viso $2.70; pridėjus $1 nuo 
L.D.S; yra $3.70. Aukas pa
siunčiu^ “L.” Red., kuri, tiki
mės, perduos kur reikalinga.

dienį, Labor Lyceum svetainė
je, po num. 17 Ann St, Har
rison, N. J. Įžanga tiktai 10 
centų. Todėl kviečiame visus 
šios ' apielinkės lietuvius atsi
lankyti ir smagiai Įaiką pra
leist. , i ,

V. Žilinskas.

Kas įvyks kovo (March) 16, 
suhatbje, kaip 7 vai. vakare, 
29 Endicott St??—Tai “Min
strel” ir šokiai, kuriuos rengia 

Aido Choras!!
—Kiek bus dainų ?
—O, bus solų; duetų; kvar

tetų, vyrų, merginų ir maišy
tų; oktetų; Aido Choras še
šias naujas dainas dainuos.

—Kiek juokų ?
—Tiek, kad Visi iki valios 

prisijuokšite. šokiams grieš 
Sukaskų orkestrą.

' —Kiek įžanga? • <
Tiktai 35c.!! Bus valgių, 

gėrimų, namie dalytų saldai
nių. Aido Choras kviečia vi
sus atsilankyti į šį parengimą, 
užtikrina, kad visi praleisite 
vakarą smagiau, negu bent 
kada pirmiaus. \ .

Aido Choras 
ktynes eiti su 
Choru ir Finų Sporto Grupe 
delei gavimo 
Yoūng Worker. Kad Visi Aido 
Choro nariai stengsis, tai esu 
tikra, kad mes tose lenktynė
se būsim laimėtojais. Visi į 
darbą!

Aido Choras buvo kviestas 
per In’t Worker^ Chorą turėti 
“synopsis” arba debatus, ir 
apsiėmė. Išrinkta komisija, 
“educational ” grupė tam dar
bui. Daugiau žiriių apie tai 
pranešiu vėliau.

Aido Choro Koresp.,
D. Lukienė.

apsiėmė į len-
In’t Workers

skaitytojų ’del
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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. *

“Svetimas Vaikas

Kuri ALDLD,. LQS ir Jaunuolių 
■kp. įstos j Meno Sąjungą žj mė
nesi? Minėtą kuopą draugai turi 
būtinai diskusuoti Šį 
Kiekviena kuopa moka 

j men's.
Meno Sąjunga, 46 Ten 

Brooklyn, N. Y.

klausimą, 
po $5.00

Ryrk

(Pabaiga) »
* “Svetimas Vaikas”—naujutėlis sceniškas 

šedevras, farsas, V. škvarkino pagamintas.
r Veikimas būk įvyksta Sovietų Sąjungoje 1933 

metais, vasarnamy (“na dače”), netoli nuo 
Maskvos.

“Svetimas Vaikas”. Įdomiai skamba ir pats 
> tas vardas. Ir įdomus, be galo įdomus jo turi

nys, kaip jį tėmiji atvaizdinant ant pastolio. 
Plačiai atvertom akim, kartais net prasižiojęs 
žiūri, klausai ir stebiesi! Faksas gyvai vaiz

duoja dalelę lyties klausimo. Parodo, kaip mo
derninės idėjos apie lytinį laisvumą paliečia 
įvairaus stovio piliečius šių dienų Sovietų Są
jungoje. Labai įdomus dalykas, ar ne? Tik, 
susimildami, nemanykit sau tuoj, kad čia-yra 
kokių riebių šlykštybių, kaip kad daugely bur
žuazinių teatrų. Nieko panašaus. Vaidinimas

* grynas, skaistus, kaip ta blizganti ryto rasa.
Turinys? Labai, labai trumpai—šitoks, žvi

tri senyvų tėvų dukraitė Mania mokinasi dra
mos meno. Rengiasi debiutui. Jai pavesta ro- 

r lė — atvaizdinti tragedijas apleistos nevedu- 
sios motinos, prigautos mergos. Vaikšto mer
gaitė vasarnamio prieky, repeticijas savo ro- 
4ės daro, pakartoja dramingai žodžius, lyg ji 
stovėtų priešais publiką ant pastolio. ...Taip 
ir taip, kur aš dėsiuos, kur savo biedną galve
lę- priglausiu, visų išniekinta, atstumta?... 
Ką aš darysiu, kaip man gims tas vaikas, 

' svetimas vaikas?... Ir taip toliau.
O čia jos gera draugė komsomolka (kom

jaunuolė) Zina, už sąsparos pasislėpusi, nu
girsta tuos graudingus žodžius ir įsivaizdina, 

/ kad Mania tikrai bėdoje, kad ji nėščia. Mania, 
lyg tyčia, kaip ir pritinka artistei nuduoti, ne
norom prisipažįsta Zinai, kad taip, kad ji 
“pergyvena tragediją.” Zina tuojau jai pasiū
lo nueiti pas tam tikrą moterį, aborciją pada
ryti, pasiliuosuoU nuo “vaisiaus živato.” Įeina, 

! f o čia pirma jų dviejų tik kad buvo įėjusi da 
viena jaunuolė Raja, jau ištikrųjų “bėdoje.” 
Smalsi moteris Agripina jau rengiasi apžiūrėt, 
kaip ir kas čia yra. Tuo tarpu Mania pasisako 
savo draugei Zinai, kad ji pakeičia savo planą 
ir nusprendžia pasilikti nėščia ir laukti-kūdi- 
kio. Tai jos abi ir išmauna iš’Agripinos kam
bario, o paskui jas ir Raja, kuri irgi nuspren
džia pasekti Manios pavyzdį. Gerai, čia vat 
ir užsimezga pats tas mazgas, vaidmenio maz
gas.

Mahios geraširdžiai jautruoliai tėvai, 
t truputį senoviškų pažiūrų ir griežtoki savo 

apsiėjime, dagirdę, kad jų jauna dukraitė 
* “pagadinta”, sukelia lyg ir naminę dramą, 

žvitri Mania savo rolę puikiai atlošia. Nu
duoda tėvam, kad ji, girdi, modemiška ir 
nieko nepaiso: tegul sau bus, kas bus... 
Jos senis tėvas — muzikantas, pusėtinas in- 

' teligentas, galų gale susitaiko su ta gręs- 
minga minčia ir suramina savo sengalvėlę 
žmonelę.

b čia įvyksta visa eilė labai įdomių nesusi- 
i pratimų, dėl kurių publika net plyšta juo- 
f kais. Mat, pas Manios tėvus/ vasarnamy, 

ant antrojo aukšto yra apsigyvenę du gra
žūs jaunuoliai, inžinierijos studentai, kurie, 
žinoma, saldžiom akim sekioja šauniąją Ma- 
nią, ypač jautruolis Kosfia. Tėvai visaip 
spėlioja, na, katro gi čia dabar galėtų būti 
darbas. Mania visaip išsisukinėja, tikrai 
artistiškai nuduodama, kad “jis- toli, jis kur 

I pasislėpęs.” Kaip ant tų nebuičių užeina vy- 
) '• resnysis inžinierius Pribilevas,. senyvas ka- 

/ valierius, tų dviejų studentų perdėtinis. Pri
bilevas jau ne kartą yra tėmijęs žvitriąją 
Manią, kuri jam taip ir įsmigo akim. Pra
šo tėvų, kad jiedu leistų Manią už jo te
kėti. Dasiprbtėję, kad tai ya jis ir yra tas 

£< y kaltininkas, jeigu jau šitaip prašosi, tėvai 
labai nudžiunga ir ima bučiuotis, kabinėtis. 
Girdi, jiedu išauginsią vaiką, 
šią... Vaiką? Kokį vaiką? 
bilevas anei ištolo nesileidžia 
ir nebenori Manios.

Studentas Kostia kankinasi,
vydo perimtas. Kas gi čia dabar galėjo jo 
Manią suvedžioti? O Pribilevas ir gi nerims
ta : jam rūpi dažinot, karto čia kaltė, ar 
Kostios ar Jakovo. Kad išgavus prisipaži- 

' nimą, jis daro sumanymą, kad gelžkelis rei
kės pravesti pro šitą vasarriamį, ir kad tėvo- 
muzikąnto namukas prisieis nuversti. Abu 
jaunuoliai daro kitokius sumanymus. Tuo 

v /tarpu pribūva dantistas Senička, ir gi jau 
4 bent kelis kartus daręs žygių prie Manios, 

• bet vis be pasėkų, šiuo kartu Senička, 
drauge su Kostia ir Pribilevu, daro nuožiū
rą Jakovui: tai jis vaikiausia yra tas šel
mis... Čia užbėga pati Mania ir bara den- 

bėdos nebū- 
Kieno ? Pri- 
jokios kaltės

skaugės, pa-

tistą Senička, kam jis išplepėjo jos paslaptį. 
Mat, kada Mania buvo užėjusi pas tą patar
nautoją moterį Agripiną, tai tuo tarpu jos 
kabinete buvo ir Senička, su savais sumeti
mais, ir, pasislėpęs, girdėjo merginų kalbą. 
O, kadangi ir jis pats svajojo apie Manią 
ir net prašė jos rankos, tai. iš tos kalbos jam 
teko skaudžiai nusivilti savo idealizuojama 
Mania. Iš apmaudos Senička pasigeria ir, 
girtas atėjęs, išsiplepa apie Manios prieti
kį jos tėvam Karulevam. Tai dabar Mania 
ir subara Senička, kam jis išdavė jos pa- 
laptį. Seniena pripažįsta savo kaltę ir pats 
save nubaudžia,'prie visų pats save per vei
dą uždroždamas plaštakų.

Jaunikiai išsiskirsto, tik Pribilevas vis da 
stoviniuoja, lūkuriuoja. Susijaudinę ateina 
tėvai Karulevai, ir čia jiem Mania išmetinė- 

„ ja už jų “buržujišką kultūrą”. Tėvas susi- 
kiršinęs pradeda mėtyti iš namų savo kny
gas ir muzikos lapus, o smalsusis Pribilevas 
tik kuopt ir pagriebia vieną sąsiuvinį: tai 
esama Manios .kasdieninių užrašų, dienyno. 
Pasiglemžęs, duj į krūmus, patyrinėt Ma
nios slaptybių, iš jos asmeninių užrašų.

Tuo tarpu ateina Raja,, ir Mania jai pata
ria vely neturėt vaiko, nes, girdi, Rajos ne
palankios apystovos. Čia Raja pamato ir 
prisimena Jakovą, su kuriuo ji pirmiau tu
rėjusi pažintį. O jo draugas, jautruolis Kos
tia nusprendžia, kad ir kažin kas, vesti Ma
nią, bet jam kelią pastoja vėl tas pats jau 
gerokai panešiotas viengungis Pribilevas, tų 
dviejų vaikinų mokytojas—inžinierius. Pri
bilevas užbėga Kostiai už akių ir įsikalba, 
save tėvams Karulevams, ir gauna jų ir Ma
nios sutikimą. Gavusi naujo ūpo, Mania jau 
pataria Rajai gimdyti vaiką. Bet Raja pa
sisako Maniai, kad jos prigavėjas yra ir gi 
Pribilevas, kuriam, lyg ant tų nebuičių, iš
krinta iš užančio Manios dienynas, ir čia 
jam gerokai tenka nuo visų atsiimti už jo 
šelmystę.

Pribilevas vis da stovi ant to, kad gelžkelį 
pravest per Karulevų sklypą, bet Jakovas 

. tvirtina žinąs geresnį planą. Kostia vis la
bai nori susitaikyti su Mania ir vesti ją, bet 
lyg neužsiviežia, nedrįsta. O čia jam vėl 
kitas konkurentas: dentistas Senička noriai 
vestų Manią, kad ir su visu jos būsimu “pa- 
sogu”.

Tuo tarpu Jakovas, svajodamas apie savo 
gimtąjį Kaukazą, prašo Rajos rankos ir mo
demiškai prie jos meilinasi. Čia vėl įsikiša 
Pribilevas, kurs atnaujina savo prisiplakimą 
prie Rajos. Jakovas iš to tik turi smagaus . 
juoko; džiaugiasi, kad pirmutinis Rajos mei
lužis buvo daug negražesnis už jį. Jakovas 
su Raja pilnai susitaiko vesti ir maloniai 
laukiasi būsimo vaiko. Jakovas jį "mylės 
ir mokins, kaip savo.

O Maniai lyg ir nesmagu jaučiasi, liūdna,’ 
kad jai nebus gražaus, gyvo vaiko, kaip kad 
jos draugei Rajai. Mania vat ir gi nori vai- «
ko, ištikrųjų, nebe juokais. Ir čia ją atme
ta ir Senička, už tai, kad ji neturi vaiko, o 
jis jau buvo apsipratęs su minčia augint Ma
nios vaiką. Tačiau Mania išmoko savo ro
lę iš paties gyvenimo: ji dabar jau žino, 
kad ji gerai galės sulošti per savo debiutą.

Karulevai jau prisirengę apleisti savo jau
kų namuką. Susikrovę ryšulius ir lagami
nus jau vat-vat' važiuos į Maskvą. O čia 
netikėta pašvaistė: Pribilevas peržiūrinėja 
braižinius, planus ir patėmija, kad’gelžkelio 
linija ant planų pravesta per jo sodybą. 
Kain? Kam? Kas? O gudrusis Jakovas ir 
išaiškina, kad tai jis taip sutaisė, ir jau, 
girdi, kitaip ir nebegalima.' Paduoda Pribi- 
levui paskaityti laikraštį “Krasnodorožnik”, 
kur Jakovas iškilmingai praneša visuomenei, 
jog inžinierius Pribilevas, girdi, didvyriškai 
sutiko paaukauti net ir savo kampelį, ben
druomenės labui—sutiko pravesti gelžkelį 
per savo sodybą.
Pribilevas negi ką bedarys: sutink 
džiaugiasi. Karulevai glebeščiuoja 
lį Jakovą; Karuleviehė net' stebisi: girdi, 
ji nie manyt nemanė, kad tai kokiam ten 
tamsiam Kaukazo užukaboryj būtų galėjęs 
gimti ir išaugti toks šaunus jaunuolis Jako
vas. Nors ir ne “pravoslavnas”, bet geras 
vyras. Nebereikia jau seniokam kraustytis 
iš gūštos!

Čia Jakovas, įsidrąsinęs, prisiprašo Manios 
rankos—ir jungtuvės jau čia pat. Kita po
relė—Raja su Jakovu tik džiaugias, spindu
liuoja! čia ateina telegrama Pribilevui: 
sveikina jį draugai už didvyrišką žygį... 
Pasimaišo sukurin ir kita Manios draugė Zi
na, ir čia ją nusiveda pasivaikščioti prašmat
nusis Pribilevas.

Tėvas Karulevas atneša' vyno butelį, ir visi

Psichologiškam momente, 
Visi 

udruo-

išsitraukia po burnelę, dėl -laimingos užbai
gos.—

Nors ir labai trumpai suglaustas, turinys 
vis gi išsitęsė. Turinys įdomus, gyvas, bet 
jau tas aktorių nudavimas, vaidinimas! At
sigerėti negalima. Ot tai miklūs artistai, tai 
gabūs vaidytis!

Teko išsikalbėti su draugais, kurie matė 
tų pačių artistų kitus perstatymus: Gogolio 
“Revizorą”, Ostrovskio “Biednost nė porok” 
(Biednystė ne nuodėmė). Jie prisimygę tvir
tina, kad šitie teatrai da gražesni ir tobu
lesni ir už “Svetimą Vaiką”. Ir netenka abe
joti.

Perstatymai vis da tebeina “Majestic the
atre,” 45 St. W. of Broadway, New, York.” 
Visa eilė tų įdomių perstatymų. Be viršpa- 
minėtų trijų, da keturios kitokios pjesos pa
kaitomis pereina ant teatro pastolio.

Ištikrųjų, turi kuo pasirodyti, turi kuo 
pasididžiuoti Sovietų Sąjunga, išauginusi ir 
auginanti tokius stebėtinus artistus!

Kupinas džiaugsmo ir estetinio pasitenki
nimo, negalėjau išturėti visa tai sau sukau
pęs ankštai krūtinėje. Turėjau bent dalele 
pasidalyti su draugėmis, ir draugais, per Pro- 
letmeno skyrių. Yra kuo pasididžiuoti, ir 
Jto pasimokinti—iš tokių artistiškų vaidini
mų !

Beje, da mažmožėlis. “Svetimam Vaike” 
nie su žvake nerastum nie jokios propagan
dos, agitacijos. Tačiau pati vidujinė vai
dinimo dvasia, tas intymus, nuoširdus vie
nos gyvenimo fazės perstatymai iškalbiai 
nusako naują, augančią ir bręstančią gyve
nimo eigą Darbininkų šalyje. Visa kas te
nai taip gyva, taip įdomu, pulsuote. pulsuo
ja nauju, vaiskiu'gyvenimo pavasariu!

Jonas Kaškaitis.

Meniškos Nuotrupos

OPEREČIŲ KLAUSIMU

Pas mus vis vra didelis trūkumas onere- 
čių. Lietuvių visuomenė originaliai kaimįe- 
tiška, eufoniška. Ji turi daugiau patrauki
mo, prisiminimo senovei, kaimo gyvenimui. 
Jaunystėje skambėjusios dainos pasilieka 
atmintvi’e. Kitaip sakant, mūsų visuomenė 
muzikališka.

Todėl negalima stebėtis, kad lietuviai mė- 
gia operetiškus veikalus, dainas, ašaras, 
prietarus. Mes, menininkai, turime imti tai 
domėn.

Užkišimui tokios skylės, Meno Sąjungos 
Centras turėtų paruošti vieną kita iš senes
niu iu klasikų. Mano manymu, Ostrovskio 
veikalai turi daug-realaus vaizdavimo ir lie
tuviams. Ypač veikalas “Neturtas — Ne 
Yda” lengvai galima paruošti mūsų scenai. 
Šitas veikalas yra operetiškas savo turiniu. 
Jame yra gana apsčiai dainų. Vaizduoja ka
lėdas.

Tačiaus veikalas reikėtų perstatyti. Kain 
kas jame galima pakeisti ir perredaguoti, 
taip pat palengvinti mūsų neprofesionalię- 
kai scenai. O tai būtų tinkama’ operetė.

* * *
Teatro Unija vėla pasiruošus su nauju vei

kalu, “Black Pit”. Kaip matome, tai ir šis 
veikalas bus klasinis, iš darbininkų gyve
nimo ir kovų. , . c

Ypatingai, kuomet veikalas yra iš mainie- 
rių gyvenimo, tai jis bus labai žingeidus 
New Yorko gyventoiams, kurie nėra matę, 
nei buvę mainose. Veikalą taip pat turėtų 
atvažiuoti ir pamatyti mainieriai, kuriem tik 
galima* Mainieriai geriausią galėtų pasa
kyti, kaip jų gyvenimas atrodo scenoj.

Vaidinimas prasidės 20 d. kovo, Civic 
Repertory Teatre, 14th St. ir 6th Ave., New 
Yorke. * i

Shenandoahriečiai vaidino neišleistą1 Meno 
Sąjungos veikalą “Vestuvės Pušyne”. Jie 
padarė , eksperimentą. Parengimas gerai 
pavyko. Jie parodo, kad mūsų jėgos gali 
veikti, jei tik yra susiklausymas ir noras. 
Tokiai kolonijai suvaidinti operetė yra dide
lis darbas. O pasidaryti patiems ir muziką, 
—tai yra dar didesnis. Už tai bravo, šenan- 
doriečiai! Jie įrodė, kad mes turime kuria
mųjų jėgų. Jei ir kitose kolonijose atsiras
tų tokių draugų ir draugių, tai mes greit 
kiltumėme.

Pasiūlymas šenandoriečių veikalą vaidinti 
ir kitose kolonijose reikėtų i priimti visur, 
kur tik galima. Jei kur negalima šį pava
sarį, jei jau “vėlu”, tai reikėtų šenandorie- 
čius pakviesti “anksti” rudenį.

♦ * < *
New Yorke, Naujo Teatfo svetainėje, 114

plečiasi, veikalų, 
režisierių reikalavimas darosi di-

ir lavinimas reikalinga. Mokytojais 
profesionalai, kurie yra pasizymė- šį

Detroito Menininkų 
Naujienos

W. 14th St., su šiuo pirmadieniu atsidaro 
teatro mokykla. Paskutiniu laiku New Yor
ke prasidėjo tikra “revoliucija” teatro srity
je. Revoliucinis teatras 
aktorių, 
dėsnis.

Todėl 
parinkti
j.ę savo darbais.

Kursai sutvarkyta taip, kad kiekvienas 
darbininkas gali lankyti jų bent vieną. Pa
mokos įvyksta vakarais, kartą į savaitę tuo 
pačiu klausimu. Tad ir dalyvaujantiems 
veikime galima ištekti-vienas vakaras į sa
vaitę delei dramos plėtimo.

Mokinimas eina sekamais klausimais: 
Veikalų rašymas, socialis veikalų pagrin
das, režisieriavimas, grimavimas (make up), 
scenos technika, balso lavinimas, judėjimai ir 
taip toliau.

Menininkas. buvo pasek-

Judžiai-Teatras-Muzika dar didesnis 
operetė “In-

Ką Veikia Aido Choras?

Mūsų didžiulis Aido Choras 
šį žiemos sezoną pusėtinai ge
rai darbuojasič Choristės-cho- 
ristai ir mūsų mokytojas d. 
W. Gugas labai draugiškai 
sugyvena. Tas pagirtina!

Šią žiemą išmokta visa eilė 
gražių darbininkiškų dainų. 
Turėta eilė parengimų. Tarpe, 
mažesnių bei didesnių paren*- 
gimų turėta trys ganėtinai di
deli parengimai. Pora koncer
tų buvo, kuriuose dalyvavo žy
miausia lietuvių dainininkė, 
Konst ancija Menkeliuniutė. į 
Koncertai abudu 
mingi.

Paskui turėta 
parengimas, tai 
kvizicija.” Prie to reikia pa
sakyti, kad mūsų choras < šią 
žiemą pildė programas net 14 
kartų kitoms organizacijoms, 
kaip lietuvių, taip ir svetim
taučių darbininkų organizaci
joms. Choras turėjo keletą 
pakvietimų, kuriuose ir nega
lėjo dalyvauti del savo buvu
sių parengimų. Choras visuo
met patarnauja organizacijom 
ir niekuomet nereikalaudamas 
jokio atlyginimo už tai.

Mūsų choras yra didelis. 
Narių priskaitoma arti .70. 
Tačiaus ne visi lankosi ant pa
mokų ir parengimų. . Vienok 
maž-daujg' reguliariškai choris
tų dalyvauja apie 60. Dainuo
jame pusėtinai gerai. O kad 
dainuoja Aidas gerai, tai fak
tas patvirtina, kad labai daug 
turėjom ir dar turėsime 
kvietimų dainuoti. •

čia reikia prisiminti ir 
kad mūsų choras pereitą

pa-

tai, 
me

tą laimėjo 15 dolerių dovaną 
atsibuvusiam Detroito Darbi
ninkiškų Chorų Federacijos 

; dainų konteste. Šiame konteste 
* dalyvavo 12 skirtingų tautų 
! chorai. Iš tų 12 chorų pasiro- ’ 
dė geriausiai su savo daino
mis, kostiumais ir skaitlingu- 
me žydų, finui ir lietuvių cho
rai. ’

Mūsų chorą mokina dar 
jaunas žmogus, d. W. Gugas, 
kuris pažįsta gana gerai mu
ziką. Jis moka geroj santai- . 
koj su choriečiais sugyventi. Ir 
dėlto mums yra -nesunku pa
laikyti-didelį skaičių narių 
chore. Choras pamokas laiko 
du kart į savaitę. Penktadie
nio vakarais nuo 7 :30 ir sek
madienio ryte nuo 10:30.

Mokinasi Gražią Operetę

Aidas stropiai mokinasi la
bai gražią operetę, “Onytė ir 
Jonukas.” Ir todėl mūsų cho
ro nariai, kurie yra kiek to- 
liaus nuo veikimo, stovi nuo
šaliai, arba yra biskutį kiek 
prie tinginio, prašomi lankyti 
pamokas reguliariškai ir da
bar yra laikas jiems sugrįžti 
į chorą. O vėliaus, kuomet ’ 
choras įsigilins į operetę, tada 
nebus galimybių tiems drau
gams į chorą sugrįžti net iki 
po vaidinimo operetės. /

Choro atsibuvusiam susirin-. 
kime, 1-mą kovo, tas tapo nu
tarimu. ši graži operetė, ka
da bus statoma, bus pranešta 
vėliau.

Choras deda visas savo jė
gas, kad šią operetę suvaidinti 
kuo puikiausia. Lošėjai jau 
yra parinkti. Rolės išdalinta, 
šiuo sykiu galima tiek pasa
kyti, kad choras jau pusėtinai 
gerai dainuoja operetės, “Ony
tė ir Jonukas,” dainas, o jų 
yra visa eilė. Nekurtos dainos

(Tąsa 4-tam pus.)

“garbingus” namus “gėda”, 
suktybes fabrikanto Koršu-

sutartis suįra. Fabrikantas

Chekhovo Vaidintojai New Yorke

New Yorko publika pastaruoju laiku turi 
progos pamatyti geresnių veikalų iš senosios 
ir naujosios Rusijos gyvenimo, žinoma, 
Maskvos Meno Vaidintojai, po vadovyste 
Chekhovo, nėra atvykę iš Maskvos. Pasta
ruoju laiku jų grupės nariai vaidino Pary
žiuje ir kitur. Tačiaus vaidinimų metodas, 
kaip ir kai kurie aktoriai, turi artimas Sta
nislavskio teatro mokyklos tradicijas.

Tokiu būdu, Chekhovo grupės vaidintojai 
yra pirmaeiliai vaidylos. Jų pasižiūrėti eina 
daug teatro mylėtojų ir profesionalų.

Ostrovskio Veikalas
Čia tenka kalbėti ąpie Ostrovskio kome

diją—“Neturtas—Ne Yda”. Veikalas vaiz
duoja caristine Rusiją. Turtingas pirklys 
vaizduojama žiauriu, beširdišku charakte
riu. Jisai duoda įsakymus ne tik darbinin
kams, bet ir savo šeimai, žmonai, dukteriai.

Tačiaus pirklio brolis, kaipo pasėka sis
temos, yra “valkata”, driskius, šitas biedna- 
sis brolis, rodos, vaizduoja simbolį Rusijos 
liaudies skurdo ir vargo. Jisai daro gėdą 
turtingam broliui ir fabrikantui.

Biednasis brolis valkata, bet jo siela tyra. 
Turtingieji yra žiaurūs, saumyliai, apgavi
kai. Ir kuomet tėvas-pirklys savo dukterį 
bando prievarta išleisti už seno, nesveiko 
fabrikanto, tai biednasis pirklio brolis. Tor- 
covas, atneša į 
nes-jisai iškelia 
novo.

Todėl vestuvių
tampa įžeistu ir sulaužo sutartuves su pirk
lio jauna dukteria. Bet pirklys Torcovas, 
taip pat pastato savo “ragus” ir siūlo savo 
dukterį savo raštininkui Mitei. O čia kaip 
tik pataikyta—Mitės ir pirklio dukters Liubos. 
jau būta įsimylėjusių.

Veikale Torcovas pirklys nenori pažinti 
driskių Torcovą. Tačiaus pirklio tarnas la
bai gražiai atsineša link nubiednėjusio Tor- 
covo brolio. Rodos, kad tam tikra ekonominė 
padėtis žmones vienija. Kad ir nėra Ostrovs
kio veikale aiškaus klasinio siūlo, kaip kad 
mes suprantame, tačiaus, kad ir ne sąmonin
gai, klasinis visuomenės pasidalinimas yra 
aiškus.

žinoma, Karpičiaus Torcovo (nubiednė
jusio) charakteryje galėtų būti daug aiš
kesnis vaizdas caristinės sistemos visuome
nės. Jame galėtų būti aiškesnis simbolis, 
pranašas būsimų kovų ir revoliucijos. Aiš
kiau jame galėtų būti vaizduojama biednuo- 
menės skurdas ir geismai. Tačiaus to nėra. 
Todėl veikalas neturi to stiprumo, neturi to
kios istorinės vertės, kokią jisai galėtų tu
rėti. Bet ką darysi, kad Ostrovskis dar ne- 
įmatė 1917 metų Spalį.
z •• * * *

Veikalas vaizduoja kalėdų laiką. Tojciu 
būdu jame yra geroka doza “linksmybių”. 
Ypatingai antrame akte, kur’ sueina dau
giau jaunimo, čia šokiai, dainos, muzika. 
žiūrovus tai daro' nepaprasto įspūdžio.

Tik kuomet pirklys Torcovas parvažiuo
ja, tai jis vėl išvaiko visą tą sueigą. Pas- 
kiaus prasidada ,ašaros, verksmai. Todėl 
veikalas įvairus, daro smagaus įspūdžio ir 
gauna gana daug aplodismentų.

Menininkas.
* * *

“Waiting For Lefty” yra naujas dadėlis į 
darbininkų dramą. Tai veikalėlis viename

(Tąsa 4-tam Pusi.)
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MENO SKYRIAUS DALIS
Labai Graži Daina

to pa-Brooklyne Aido Choro vakarienėje, 
ties choro Vyrų Sekstetas labai sugabiai su
dainavo Raudonarmiečių maršą. Publika 
dainininkus iššaukė paantrinti dainą. Verti
mas atliktas iš rusų kalbos drg. K. Matu
laičio. Dainos labai graži muzika ir darbi
ninkui traukianti žodžiai, kurie yra:

Laukelis laukas,
Tai platusis laukelis, laukas.
Lauku važiuoja didvyriai, 
O tai raudonieji didvyriai, oi!

Pažvelgkite, merginos, 
Ant mūsų kelelio. 
Pinas tolimas kelelis, 
Oi, tai linksmasis Kelelis.

Merginos, žiūrėkit,—
Mes priešą prisitaisę sutikti.
Mūs arkliai greitakojai,
O mūs šarvuočiai greitai bėga, oi!,

Patartina ir kitur, kad mūsų dainininkai 
pasirūpintų tą dainą dainuoti.

š.

Judžiai-Teatras-Muzika
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

akte apie taxi šoferių streiką. Jame vaizduo
jama kova darbininkų su reakciniais unijos 
vadais.

“Waiting For Lefty” vaidina Group The
atre organizacija. Be to, reikia pažymėti, 
kad ta pati organizacija vaidina dabartiniu 
laiku, ir to paties autoriaus, Clifford Odetso, 
veikalą “Awake and Sing”.

Pastarasis veikalas vaidinamas Belasco 
teatre, pačiame teatrų centre. Tiesa, “Awake 
and Sing” nėra tokio turinio veikalas, kaip 
kad “Waiting For Lefty”. Tačiaus veikalas 
(“Awake and Sing”) yra skirtingesnis, ne
gu kiti buržuaziniai veikalai. Veikalas ver
ta pamatyti. Jo autorius taip pat padarė 
daug pažangos nuo laiko, kuomet jis rašė 
veikalą “Awake and Sing?’

Detroito Menininkų 
Naujienos

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
turi labai malonią, jautrią 
muziką.

Operetės solistai-tės taipgi 
stengiasi kuo širdingiausia su
simokyti savo roles ir dainas. 
Ypač principalę rolę turi 
Ruth Astrauskiutė, tai jauna 
mergina. Bet ji turi gražų, 
malonų balsą ir mokosi su no
ru ir atsidėjimu, Tai bravo to
kiems jauniems žmonėms, ku
rie širdingai darbuojasi mūsų 
meno dirvoj. Antras į svambių
jų mėgėjų vietą, tai y n 
kirtas d. W. Gugas, į 
choro mokytojas. Be 
nes, jis toj vietoj pilnai
kys. Paskui ir kiti draugai įei
na į,vaidinimą tinkami. Bū
tent, d. J. Adomaitis, O. Dem- 
skienė, J. Dundulis, J. J. But
kus, V, Tvaska. “Onytės”

r pas- 
»atsai 
bejo- 
atsa-

A.P.LA. REIKALAI
Rengkimės prie 26-to Seimo

APLA 26-tas Seimas įvyksta 
geg. 31 ir birž. 1, Darbininkų 
Centre, 325 East Market St., 
Wilkes Barre, Pa;

Delegatų rinkimai eina1 šia
me ir balandžio mėnesį. Taip
gi ir Centro Komiteto balsa
vimai. Kiekviena kuopa turė
tų apsvarstyti, kaip pasiųsti 
delegatus į sekantį Seimą.

Drg. J. Urbonas Rezignavo 
Iš Centro Komiteto

Drg. J. Urbonas pridavė 
Centrui rezignaciją iš Centro 
Komiteto ir taipgi iš kandida
tūros į naują Centro Komite
tą. Jisai sako, kad jam nepa- 
LiUlkios aplinkybės priverčia 
tai daryti.

Gaila netekus Centro Ko
mitete tokio gero ir veiklaus 
teaugo. 1934 metais mirė 
Cėntro pirmininkas A. čelkis, 
o už mėnesio laiko rezignavo 
ir d. Geo. Urbonas. Jie taipgi

LAISVĖ šeštadienis. Kovo 16. 1935f - - • f y-;.............. 1

Kita veltus, tai tik du .rnetai, gal kiek 
daugiau, nuo pirmojo parašymo. Bet šiame 
periode, kuomet kapitalizmo krizis gilėja, 
autorius, kuris atsistoja ant materialistinės 
dialektikos pagrindo, per du metu labai toli 
gali pažengti pirmyn. Myliomis jis palieka už
pakalyje tuos,, .kūne, ant vietos stovi.

$ / *. *
1 . •} * t' * *'■;./ i •

.Skaitantiems ir įdomaujantiems apie sce
ną, 4abar galima įsigyti ir skaityti “Film
front” ir “New Theatre”. Tai gražios me
džiagos apie sceną.

Rep.
❖ * *

Muzikos Simpoziumas
Kompozitorių- organizacija suruošė 

poziumą padiskusavimui 
“Ponia Makbeth” (Lady Macbeth of Mt- 
zensk). Į šį simpoziumą 
pakviesta buržuazinių laikraščių muzikos 
kritikai, kaip tai N. Y. Post, N. Y. American 
ir kiti.

Pirmą kalbą pasakė gerai žinomas teno
ras' ir muzikas Sergiejus Radamski. Jis 16 sy
kių matė minėtą operą Sovietų šalyj. Taip 
pat .jis matė ją ir čia vaidinant.

Radamskis gerai nurodė, kad Amerikoj 
Šostakovičiaus operą buvo silpniau pasta- 
tyta scenoje, negu Sovietų Sąjungoj. Kai 
kurios vietos čia buvo net. sudarkytą, per
dėta. ( . . ... •

Radamskis nurodė, kaip Amerikos kriti
kai nežino tos dvasios, kurią operą, vaizduo
ja. Jie nežino to Rusijos gyvenimo, kuris 
buvo 1840 metais. Todėl nei negalima tikė
tis, kad jų kritika būtų, teisinga.

Kuomet paskiau kalbėjo N. Y. American 
laikraščio muzikos kritikas, tai jisai viešai 
prisipažino, kad darė .‘‘klaidą”, nesuprato 
veikalo tikros reąlybės. Paskiąus jam prisi
ėjo, tik girti Sovietų jauną kompozitorių, ku
ris parašė minėtą operą, kokios niekas ne
parašė per pastaruosius 25 metus.

Negerai, kad lietuviai menininkai nelanko 
. tokius,.p.ąrengimus4 prelekcijas. , , . .

. ; ( , Dalyvis.
______________ _________ ..i.---------------------------------i--------------------------------------

a surubšė sim- 
Sovietų \ opęros

specialiai buvo

kad Amerikoj

iš reales .pusės kurinį, kurs nu
švietė publikai daug užsiliku
sių užduočių, kurios ir šiandien 
da nėra išgyvendintos iš mūs 
tarpo. O būtinai tas reikėtų 
atlikti.

Paimkime pačią svarbą kū
rinio, kur da ir šiandien neiš
gyvendinti buržuaziniai prie
tarai. Tikra meilė, jaunuolių 
sueitis į porą draugiško, šei
myniško gyvenimo klausimu. 
Vedusių visa laimė rišasi tik 
laisvos meilės ryšiais, vienas 
kitam ištikimų, čia tai jaun
uolių laimei užkerta kelią se
ni prietarai* iš buržuazijos. 
Jaunuolių laimę patys tėvai 
stumia į tamsų ateities gyveni
mą.

Tėvai nežiūri, kokia ateitis 
bus jų mylimos dukrelės, bet 
jai neleidžia išsirinkti mylimą 
bernelį už ateities gyvenimo 
draugą, o su prievarta verčia 
už pinigus pasenusiam, pli
kam, sukrypusiam, į kurį mer
gaitės siela neleidžia nė žvilg- 
terėt.

Šičia Justė, duktė šeflerio, 
karČiamninko, pilnai tą prob
lemą atvaizduoja realiai,
vas, sutaręs su pirkliu, senu 
kavalierium, (turtingu) par
duoda dukterį neklausdamas, 
ar jai patinka toks ateinančio 
gyvenimo “draugas?” Ar ji 
sutinka aukoti savo nekaltybę 
tokiam “kavalieriui,” į kurį 
negali pažiūrėt šviesiomis aki
mis, reiškiančiomis meilę ? ! To 
visai ‘tėvas neklausia. Tik at
sivedė pas dukterį, perstatė, 
kad ji tau bus už moterį. O 
dukteriai • pasako : “Tu turėsi 
būt šito pono moteris!” Mer
gina neleidžiama pasiaiškyti. 
Neklausia, ar ji jį myli ar ne. 
Tekėk už to pono, ir dėl ko ne
nori ’•būti jo moteria ?' Tėvas 
taip sutarė ir taip turi būti, 
sulyg jo noru. Ir jau ant grei
tųjų rengia vestuves. .

Justė (duktė) įpuola į tokį 
nusiminimą ir nesumąsto ant 
greitųjų, kaip išvengti tų kil
pų, kurios, jai surengtos.

J. Ramanauskas.
(Daugiau bus)

Tė-

draugės rolėj vaidins mūsų ga
bi d. Marytė.

Per pirmutines operetės dai
nų pamokas d. J. Dundulis 
pastebėjo, kad taip chorui ge
rai sekasi mokytis dai
nos, kurios bus dainuojamos 
operetėj “Onytė ir Jonukas,” 
iš to pasitenkinimo, aukavo 
net $5 chorui už gerą darbuo
tę. Ir pareiškė, kad ir ant to
liaus rems Aido Chorą pagal 
savo išgalę. Tai graži auka. 
Daugiau tokių širdingų drau
gų 1 Drg. J. Dundulis yra cho
ro narys ir labai širdingas ir 
geras aktorius bei daininin
kas. Drg. J./Dunduliui už au
ką, varde viso Aido Choro, ta
riu širdingą padėkos žodį.

Na,tai tiek šiuom sykiu..To
liau daugiau teks pabrėžti 
mūsų spaudoj apie šią gražią 
būsimą operetę ir iš. Yfiitymo 
aidiečių.

J. J. Butkus.

buvo1 veiklūs ir pasišventę 
draugai.

Drg. J. Urbonas .pasižada ir 
nebūdamas Centro . Komiteto 
nariu darbuotis kiek tik 
ma delei APLA reikalų.

Darbuokimės Gavimui 
Naujų Narių

gali-,

v '' * t • . • •' ■ *' .

Kadangi Centro Komitetas 
yra pratęsęs pusiau numažintą 
įstojimą į APLA, todėl dabar 
gana gera proga ir toliaus 
darbuotis gavimui naujų na
rių. . ’ • . .

1

Vajaus laiku gauta 60 n a u-, 
jų narių. Tiktai 24 kuopos te^- 
dalyvavo vajuj gavime naujų 
narių. Dabar tos kuopos, ku
rios nedalyvavo vajuj, turėtų 
stoti darban, ,kad • iki 26-to 
Seimo gavus nors po vieną 
naują narį. Be abejones, tos 
kuopos, kurios vajuj pasidar
bavo, ir toliaus darbuosis.

Visi draugai ir draugės, 
APLA nariai, darbuokimės su 
visa energija delei APLA bū
davo j im o.

APLA Centro Sekr„
J. Galiūnas.

Operetė “V.estates 
Pušyne” Pavyko

Shenandoah, Pa.—Kovo 3 d. 
Lyros Choras vaidino „trijų 
aktų operetę “Vestuvės Pušy
ne.” Todėl keliais žodžiaįs 
reikia prisiminti apie pasek
mes perstatymo ir pažengimą 
shenandoahriečių pirmyn dal
ioj, proletarinio meno ir kul
tūros žvilgsnių.

Pasekmės buvo geros šio pa
rengimo, publikos atsilankė 
skaitlingai, buvo pilna didžiu
lė svetainė, High School Audi
torium. Bet publikos didesnę 
pusę sudarė svečiai, suvažiavę 
iš aplinkinių miestukų ir gana 
iš toli, kaip iš Scranton, Pitt
ston, Wilkes Barre, Pa., ir jo 
aplinkinės, iš Readingo ir tt. 
Kiek buvo patėmyta, tai mi- 
nersvilliečių gal skaitlingiau
sia dalyvavo.

Tad visiems svečiams pri
klauso nuo rengėjų tarti ačiū. 
Bet patiems shenandoahrie- 
čiam darbininkam^ papeikimas 
už neįvertinimą tokio parengi
mo, kuris atvaizdavo daug ką 
reiškiančio patiems darbinin
kams. .

Pennsylvanijos kietosios an
glies darbininkų meno scena 
pasisuko į kairę, proletariniu 
žvilgsniu žiūrint.

Pirmu kartu darbininkų is
torijoj atsiskyrė, darbininkų 
dailos kūriniai nuo patriote 
nių—tautiškai buržuazinių, ko
ki pirmiau buvo vaidinami 
darbininkiškai publikai kaip 
tai dramos, tragedijos, kome
dijos ir operetės buvo buržua
zinės, išskyrus .paskutinių laikų 
mažesnius vaidiųimus, kurie 
tai šen, tai ten buvo vaidina
mi iš šiandieninių darbininkų 

’klasinių kovų. ,Bet didesni kū
riniai, kaip operetė “Vestuvės 
Pušyne,
ir noriu apie šį vaidinį savo 
mintis išsireikšti. . i

Negalima, perdėti, kad šitas 
kūrinys pilnoj šviesoj atvaiz
davo dabartinę padėtį darbi- 
nipkų, kad jis nebuvo silpnas 
tuo klausimu iš autoriaus pu
sės, kaip iš publikos pusės tū
li daro užmetimus aktoriams 
ir rengėjams. Bet jie neima

-pirmas. Todėl aš

III Internacionalo panaikinta 
bedarbė ir darbo žmonių būklė 
kiekvieną dieną eina geryn, ir 
kad .baigiama naikint klasės. 
Jam taipgi nesvarbu, kad dar
bininkų priešai žudo darbininkų 
klasės vadus.

Po prakalbų buvo leista dis- 
kusuot nuo “flioro” po penkias 
minutes. Iš pozicijos diskusijo
se dalyvavo jaunuolis Motiėjū- 
nukas, J. Bimba, J. Gilius, Ker- 
šulis, F. Buslavičius ir J. Mata- 
čiūnas. Visi kritikavo Butkų 
už ardymą darbininkų vienybės 
ir šmeižimą komunistinio judė
jimo. Ypatingai reikia duot 
kreditas jaunuoliui Motiejunu- 
kui už drąsą ir ugningą kritiką. 
Draugas Motiejūnųkas yra bu
vusių sklokininkų sūnus. Bra
vo, Motiejūnai! Abelnai pa-, 
ėmus, Butkaus prakalba buvo 
ne darbininkų vienybės, bet 
darbininkų spėkų skaldymo 
prakalba.

Daliai* daugumas sako, kad 
būtinai reikia surengt d. A. 
Bimbai -prakalbas, kuris atmuš
tų Butkaus darbininkiško judė
jimo šmeižtus ir nurodytų reikš
mę darbininkų vienybės kovoje 
už jų pačjų reikalus.

■ . J. Bimba.

vai. Grieš gera orkestrą vadovaujant 
Joe Kedas. Kaina į vakarienę 30 cen
tų, vien tik į šokius 20 centų. Kvie
čia Komisija.'^

’ (62-64)

PATERSON, N. J.
TDA rengia didelį masinį mitingą 

kartu su koncertine programa, pami
nėjimui Paryžiaus- Komunos. Įvyks 
16 d>. kovo (March), Carpenters Hall, 
56 Van Hbunten Street. Įžanga 25 
centai. Programoj dalyvaus Jack 
London Club iš Newark ir Rusų-Uk- 
rainų Jaunuolių balalaikų orkestrą. 
Kalbėtojas bus TDA Nacionalis Or
ganizatorius R. B. Moore. Taipgi 
bus ir gerų dainininkų. Užkviečia vi
sus.

Komitetas.
, . (62-64)

Tel. TRObridgė 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 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

i

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskričio komiteto su

sirinkimas įvyks 17 d. kovo, 2-rą 
vai. po pietų. Darbininkų Centre, 
325 E. Market Street. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite, nes yra labai 
daug svarbių dalykų aptarti.

Sekretorius, F. M. L 
(63-64)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kuopos susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 17 d. kovo (March), 2:30. 
vai. po'pietų pas drg. Indriulį, Kriau
čių Šapo j (Bulls Head), po 
1321 N. Main Avenue.

Visi nariai atsilankykite, 
svarbių reikalų aptarti.

numeriu

Kapsuko Paveikslai
Visi turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pasiau
kojusio kovotojo už darbininkų 

klasės reikalus. -

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko) 

♦

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.
Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at- 

r-mintės vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už* viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI

ČIUS-KAPSUKAS
Paveikslų reikalaudami rašykite

i 6 i 9 9

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Paterson, N. J.I _
'“Kovo 10 d. nevą( vienybės 

klausimu pas mus kalbėjo dar
bininkiško judėjimo griovikas ir 
visų šalių komunistų partijų ir 
Trečio Internacionalo plūdikas, 
“Naujosios Gadynės” redakto
rius Juozas Butkus. Aš girdė
jau tą žmogų kalbant Paterso- 
ne metai laiko atgal. Jis tuo
met kalbėjo šiek tiek prisideng
damas, bet šiuo sykiu tą figos 
lapą pasidėjo į šalį ir kalbėjo 
kaipo atviriausias darbininkų 
priešų bernas. Po jo kalba 
Hitleris bile kada padėtų savo 
parašą.
. Jo. visos kalbos aprašyt nema
tau reikalo, nes jis, matomai, 
visur tą patį plepa. Tik paduo
siu porą pavyzdžių iš jo kal
bos, ir užteks, kad suprast dvie
jų. valandų kalbos reikšmę.

Jam'Komunistų Partijų na
riai “tamsūnai’ “akli uzurpąto- 
riškų .savo vadų pasekėjai^’ Jų 
vadai taipgi yra “akli,” “nesu
prantanti klasių kovos logikos.” 
Girdi, jų vadai duoda viešus 
įsakymus eiliniams nariams, 
kad eitų užpult viešai krautu
ves ir išplėštų, o kurie to jų 
kvailo įsakymo nepaklausą, tai 
tuos metą iš K. P. ir apšau- 
kią renegatais!1

Jam III Internacionalo Pil
dantysis Komitetas tai “uzur
patorių komitetas” ir jis “neat
stovauja jokio III Internaciona
lo.”, J ■

Kada taip bjauriai Butkus 
‘'plūdo darbininkišką veikimą, 
įai net 1 jo pasekėjai neišdrįso 
plot, išskyrus tris moteris, ku
rios niekuom daugiau neužsi
ima, kaip tik pletkų nešiojimu. 
Butkus nei puse lūpų neprasi
tarė apie darbininkų vedamas 
kovas vadovybėje K. Partijų vi
sam kapitalistiniam pasaulyje. 
Jam> nesvarbu kova už socialę 
apdraudą bedarbiam, ir nusenu- 
siem pagal H. R. 2827. Jam ne
svarbu kova už paliuosavimą 
Lietuvos politinių kalinių. Jam 
nesvarbu kova prieš karą ir fa
šizmą, kuris rengiasi praryt 
milionus darbo žmonių gyvy
bių. Jam nesvarbu, kad Sovietų 
Sąjungoj po yądovybe K. P. ir

. , . '/A vJ- i • > « • -•••* ■** •

nes yra
(-63-64)

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra pranešimas visiems ILD ir 

feWSWWWX 
7'vai. Vakare, 701 No. 8th St; bus 
ILD distrikto organizatorius su la
bai svarbiu ateiviams išleidžiamo 
įstatymo pronešimu. Būtinai reikalin
ga visiems ateiviams apie tą įstaty
mą žinoti.

Būkit laiku visi, nes kalbėtojas 
turės eiti į kitą susirinkimą už 2-jųl 
valandų. ,

A. Ramanauskas. I 
, (63-65) j

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 18 d. kovo, 8 vai. 
vakare, M. and H. Sabenko Svetai
nėje, 91 Steamboat Rd. Visi kuopos 
nariai privalo, atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti. Dabar ‘ yra mūsų 
draugijos vajus ir mes esame pasi
žadėję gauti po naują narį. Taigi pa- 
sistengkime tai išpildyti.

Sekr.. V. A.
'(63-65)

HARTFORD, CONN.
Tarptautine Moterų Diena bus ap

vaikščiojama 17 d. kovo, Y.M.C.A. 
svetainėj, kampas Church ir Ann 
Sts. Pradžia 2 vai. po pietų. Bus ge
ra kalbėtoja iš New Yorko ir graži 
muzikalė programa. Užkviečia visus 
Suvienytos Moterą .Organizacijos.

' •* ■ (62-64)

NEWARK, N. J.
Liūdnas laikas, šokiai uždrausti, 

nėra kaip susirinkti ir pasilinksminti. 
O gyvi ir smagumo pilni žmones sa
ko: “Negalima be pasilinksminimo 
būti.”

Tai Sietyno Choras nutarė nors 
linksmą “Card' Party” surengti, kuri 
įvyks 17 d. kovo (March), 3 vai. po 
pietų, Lietuvių Svet., 180 New York 
Avė. t

Todėl Visi Sietyno sankeleivihi ir 
prieteliai būkite su mumis minėtoje 
dienoje ir paskirtu laiku. Turėsime 
skanių užkandžių ir šiltų gėrimų su
lig pareikalavimais, o kortavime lai
mėtojai gaus dovanas. Įžanga 35 cen
tai. Nuoširdžiai užkviečia Sietyno 
Choras. .. , -.

(62-64)

HAMTRAMCK, MICH.
Vakarienė'‘ir šokiai, rengia ' Lais

vės Choras. Nedėlioi,. kovo (Mąr.) 
17 d., 1935. Tarptautiniam Darbinin
kų Name, 3014) Yemahs Sf. Prie va
karienės bus ir programa. Vakarienė 
prasidės 7:30 vai. vakare, šokiai 9:30

t

FOTOGRAFAS
' JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų,’ ves
tuvių, l^tokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

rtsudarau su 
amerikoniškais.
Reikalui esant 
ii* padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidatija- 
ma; Taipgi at> 
maliavoju įvai
riom spąlvom. 
Kainos prieina
mos.

4

JONAS STOKEŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

r^l^g
1 • 1

(RUSSIA)
Siųskite Torgsin orderį j Sovietų Sąjun- 

' , ' gą\savo giminėm ar draugam, ir padėki
te jiems pirkt iš Torgsino krautuvių, ku
rios yra kiekvienam didesniam mieste 
m . U.S.S.R.. . :

’ » * e

Tose krautuvėse y'ra laikomą apie . . 
15,000 augštos rūšies skirtingą vietos 
gamintą ir importuotą daiktą; DRA
BUŽIŲ, AVALINĖS, apatinią, MIL
TŲ, cukraus, džiovintą ir .konservuo
tą daržovią, kavos ir kitokią VAL
GOMŲ DAIKTŲ; prie gaspadinys- 
tės reikmenų, tabaką ir, kitko.' v

Į VIETAS, KUR NĖRA TORGSINO 
KRAUTUVIŲ DAIKTAI BŪNA GREIT 

PASIUNČIAMI PER PAŠTĄ
Kainos prieinamos, palyginant su kainom Amerikoje

Patarnavimai' visur prielankūs, greiti ir mandagūs

TT ,r\

čia

i OilGSIN

DEL TORGSINO ORDERIŲ KREIPKITĖS 
Į BANKĄ SAVO APIELINKĖJE ARBA 

Į AUTORIZUOTĄ AGENTĄ

Nusistatykite radio ant “MELO- W 
DIES OF NEW RUSSIA”, trečiadie- ■ 
niais, 7:45 iki s8 vai, vakarofl otis ! r'

i.r .rn- ’n'"'W.M.V.A.' - ______
; ' ęiMtUAL Ot W UMTATIve « U.

tt AMTORG,

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS CAMPA U A VE., DETROIT, MICH.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

. j »* A * \.r »■

-r—--........   ■■ . ■■■■ ....

r——■ .............. .... ---------- ------- - b- ' .......... . .i i------------------------ —>■„ . ........ . ---------------

; GERIAUSIA DUONA
ftSCHOLES BAKING

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsitę; tai nereikės 
‘ \ . ? - į išmokėti gydytojui.

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

; j kitus miestus. .
Tel.: Evergreen 8-9538 Say. V. LUKOŠEVIČIUS

..4 • • * •• •• — ■* • • *•«*-*.» •• •
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Montreal, Canada
* Montreal© Lietuviai Darbinin

kai Bendrame Fronte
Mėnuo atgal ALDLD kuo

jose pakeltas klausimas, kaė 
bendromis jėgomis siųsti dele
gatus į Bedarbių Kongresą 
Ottavon nuo visų Montreale 
gyvuojančių lietuvių organiza
cijų. Buvo atsikreipta į visas 

r organizacijas. Jos sutiko. Ben
dromis jėgomis pasiuntėme du 
delegatu ir ruošėme jų sutiki
mui bendrą parengimą.

1 šiame darbe parapijonų or
ganizacijos pasirodė gana ge
rai, garsindamos parengimą ir 
remdamos finansiniai delega
tų pasiuntimą, taipgi skaitlin
gai dalyvaudami nariai išgirs
ti raportų iš Bedarbių Kongre
so, atsibuvusio vasario 17-18 d.

Kada atstovai iš bendro 
fronto grįžo į šv. Kazimiero 

^Pašalp. Dr-ją, ir pakėlė toli
mesnio darbo tęsimo klausimą 
organizuojant bedarbius kovai 
už socialę apdraudą bedar
biam, už kongreso tarimų pra- 
vedimą gyveniman, tai atsira
do pora asmenų, tam priešin
gų, bet greitai jų apgailesta
vimas buržuazijos buvo nuslo
pintas, o darbininkai dalyva
vusieji susirinkime kovo 10 d. 
vieningai pasisakė už tęsimą 
bendro fronto .veikimo ir nu
tarė paaukoti $5 del išlaidų 

M padengimo. Tai didžiausia pa
rama už visų kitų draugijų at
skirai

Šv. Jono Pašalp. Dr-ja irgi 
gerai remia
L.D.K. Vytauto Nepr. Kliubas, 

# kaipo tautinių nusistatymų 
darbininkai, gerai pritaria ir

imant.

bendra frontą.*• c

simas bendro fronto komjte- ačiū Už aukas. New Havene, 
tui. Tikimasi, kad jis savo už- kaip teko girdėti, būna tan- 
davinį įvykdys, jeigu tik tur-kiai tokių pasilinksminimų, 
čių agentai bus atatinkamai bet ne visuose svarbūs reika- 
atmušami, kur jie tik norės 
ardyti darbininkų vienybę, 
kaipo geriausią ginklą kovai 
prięš pavergimą — išnaudoji
mą;

jai būna atmenami, kaip šiame 
padaryta.

Pusvetys.

Bridgewater, Mass
New Haven, Conn KLAIDOS PATAISYMAS

“Laisvės” No. 59-tam, kores
pondencijoje iš Bridgewaterio 
įvyko stambi klaida. Ten pa
sakyta, kad šis miestelis turi 
1,000 gyventojų, o turėjo būti
7,000. .

nimui Gardnerio lietuvių “iš- 
tautėjusiais” “Vietinis” neturi 
jokio pamato. Mokėjimas dau
giau kalbų nepažemina jokio 
žmogaus bei jokios tautos, o 
dar duoda žmonėms progą 
plačiau susipažinti, organi
zuotis ir bendrai veikti del ge
resnės darbininkų ateities.

Jeigu “Vietinis” skaitytų 
naudingus darbininkiškus lai
kraščius, kaip “Laisvė’’ arba 
“Vilnis”, ir kitokią darbininkų 
literatūrą, tai ne tik sustotų 
šmeižęs Gardnerio lietuvius, 
bet da pasimokintų rašyti 
naudingesnius straipsnius.

Kaimietis.

Dr. William H. Walker, 
brolis buvusio majoro Jim 
W a 1 k e r i o, skaudžiai su
žeistas automobiliaus. Prieš 
tai jis apžiūrėjo kumštininką 
Primo Camerą Valstijos- At
letų Centre.

Korės.

Minersville, Pa.
Kovo 5, š. m., komunistinio 

judėjimo draugai-gės bei sim- 
patikai, čia buvo surengę va
karėlį su šokiais. Mūsų drau-

EKSKURSIJOS

remta^fronto
Bedarbių ir dirbančių būvio ' c’JOs Fondo.

Parėmė Agitacijos Fondą
Kovo 10 d. Lietuvių Svetai

nėje A. Gutausko gimtuvių 
dienos paminėjimo buvo su
ruoštas vakaras, į kurį susirin
ko kokis šimtas ar daugiau 
žmonių. Dalyviai besišneku
čiuodami, leido laiką linskmai 
iki vėlumai vakaro. Užkan
džius bekramtant ir taip sau 
leidžiant liuosas valadas prie 
stalų, iš netyčių pakilus drau
gė O. Latvienė perstatė vieną
kitą pakalbėti, o prie užbai- gai, geri komjudėjimui simpa- 
gos tarė keletą žodžių ir sve
čias. Jisai suminėjo, kad da
bar lietuvių dSrbininkų orga
nizacijos veda labai svarbią 
kovą už Socialės Bedarbių 
Apdraudos Bilių II. R. 2827. 
Ir tam esą labai reikalinga iš
leisti lapeliai ir siuntinėti kal
bėtojai po kolonijas aiškini
mui darbininkams, kaip yra 
svarbus ir reikalingas toksai 
bilius, kad jis būtų įvestas 
įstatymu. Toksai bilius yra 
įneštas kongrese ir jis bus pri
imtas tik tada, kuomet darbi
ninkai masiniai darys spaudi
mą ant kongreso. Todėl, ve
dant agitaciją už tokį bilių, 
pasidaro ir išlaidų. Dalyviai 
tokiam paaiškinimui rimtai 
pritarė ir sudėjo šešis dolerius 

ctet'Agita-

Kadangi tokio rimto dalykopagerinimas yisiems lygiai 
svarbus reikalas. Organizavi- dalyviai nepamiršo, tad reika- 
mas bedarbių dienos yra klau- las viešai ištarti visiem didelis

laisvės'Naudai Parengimai
Prašome Įsitemyti ir Būti Juose

BINGHAMTON, N. Y. KONCERTAS
Rengia L. D. S. 6-ta Kuopa

Šeštadienį, 30 Kovo (March)
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton St. Binghamton, N. Y.
Dainuos Menkeliunrutė ir A. Višniauskas. Kiti pro
gramoje dalyviai: K. Kizis, armonistė; S. Smyk, 
smuikininkas; Jaunų Lietuvių Dainininkų Grupė. Po 
Koncertui bus šokiai. Įžanga 40 centų. Pradžia 

7 :30 vai. vakare.

WILKES-BARRE, PA. BANKIETAS
Rengia “Laisvės” Skaitytojai ir rėmėjai

Dainuos Menkeliuniutė^ Višniauskas, Sheriahdoah 
Mainiferių Kvartetas, Vaineikis ir kiti.

Sekmadienį, 31 Kovo (March)
DARBININKŲ CENTRO SALĖJE

325 1E. Market Street

'SCRANTON, PA. BANKIETAS
Rengia “Laisvės” skaitytojai ir rėmėjai

Pirmadienį, 1 Balandžio (April)
Programoj dalyvaus tie patys kaip suminėti prie 

Wilkes-Barrio

tikai, J. Kupčinskas ir V. že
maitis, buvo iš pirmiau pasi
reiškę, kad jie nori kiek pa
aukauti Lietuvos, politinių kali
nių gelbėjimui bei kitų kovų 
paramai už darbininkijos tei
ses čia, Amerikoj. Tai šiame 
parengime, keliais sakiniais 
prisiminta apie Lietuvos kru
vinojo fašizmo režimą, provo
kacinius darbo žmonių areštus 
ir nežmoniškus jų kankinimus 
— galabinimus. Paprašyta, 
kiek kas galint paaukoti virš- 
minėtiems reikalams.

Aukojo šie: J. Kupčinskas 
$5. V. žemaitis $3. F. Reu- 
bienė, V. Ramanauskas, A. 
Kazakevičius, M. Zeikienė, 
A. Arbačiauskas po 25 c.; 
smulkesnių 65., ..viso $9.90. 
Vėliaus, ALDLD 9-tas apskri
tys aukojo $2 į agitacijos fon
dą. Tai pasidarė $11.90, (13c. 
persiuntimas, tai .pasiųsta če
kis $11.77, 
Paskirta 
niams $5.,

I malonėsite perduoti į 
jos Fondą.

Čia reik pažymėti 
karną: mes d. V. 
vardą tankiai matom, dar ir 
pirmose eilėse tarp aukotojų. 
Jisai nuo senų laikų buvo mū
sų judėjimo geras veikėjas ir 
finansiniai rėmėjas.. Bet savu 
laiku frakcijiniai draskymas! 
daugelį mūšų senų draugų iš
blaškė į visas puses. Vieni su
grįžo į komunistines eiles, ki
ti vis dar nuošaliai stovi. Tarp 
tų stovi del kokių tai išroka- 
vimų ir d. V. žemaitis. Bet 
jis, visgi netik aukomis, bet ir 
kitokiais dalykais gerai pare
mia mūsų veikimuose.

Kitas mums labai artimas 
draugas tai J. Kupčinskas. Ji
sai taip pat, netik aukomis ir 
parengimuose gerai visada fi
nansiniai paremia, bet ir kai
po miestelio “councilman”, 
kitus valdininkus kiek galint 
padarė prieinamesniais. Pav., 
pirmiaus tankiai užpuldinėjo 
ant mūsų prakalbų ir pavie
nių draugų, sunku4buvo gau
ti leidimas ir panašiai. Dabar 
miestuko valdininkai pasidarę 
daug minkštesni. Taigi, J. 
Kupčinskas yra darbininkų 
draugas ir iš širdies geradė- 
jas—reikale jį reikia irgi pa
remti.

TIESIOG I KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukia iš New Yorko
GEGUŽĖS 25 Dieną, 4935 m.

Antra ekskursija' išplauks
Liepos 3 d., 1935

Tuo pačiu motorlaiviu 
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą-Stockholm) 
Rengiamos:

Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
Kiti išplaukimai iš New Yorko

Drottningholm Balandžio 20, 
Kungsholm ........ Gegužės 2,
Kungsholm ........... Birželio 4,
Drottningholm . . Birželio 12,
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į bet kurį Sąjungos narį, autorizuotą 
vietinį laivakorčių agentą, arba į bet 
kurią mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas “MARIEHOLM”.

Swedish American Line

Sovietu Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dvieju Svaru Dėžė 7 n
6 Skirtingų Rūšių • U C

Persiuntimas Apmokėtas ’ 
k

Kartu su užsakymu' prisiųskite 
ir mokestį. Galite mokėti pašto 

stampomis.
Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose pate ilgimuose 
yra naudojami saldainiai, 

" bet dažnai matosi Latvi
jos ar Ėstonijos darbo.

\ NAUDOKIME

SOVIETU SALDAINIUS
Tuojaus- užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

DIDEUS NUPIGINIMAS
Dviejų doleriu vertės knygą 

Dabar ąausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apįe Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Table tus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavhnui nuo ko
sulio arba gerklės 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.

(jz S. Sasna vardu. 
Lietuvos 

, o $6.77,
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
politkali- 

drauge 
Agitaci

dar se- 
žemaičio

A., Arbačiauskas.

Gardner, Mass
Nesusipratusio Žmogaus 

Raštas

No.NOTICE is hereby jriven that License 
RL-8447 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqtUH* at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 68 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD J. Me NOBLE
68 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8493 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2642 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JOHN STAMPEL
2642 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9537 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A .of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 550 State St, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

Law at 550

thč premises.
LIDA MAY SLATTERY

OXFORD CAFE
State St.-, Brooklyn, N. Y.550

NOTICE is hereby^ given that. License No. 
A-11130 has been issued to the ūndersigrtėd 
to sell beer kt retail, under Sectioh 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1114 
8th Ave., Bdrough of Brooklyn, County 
of Kings, to be cortsumed off the premises.

JOSEPH TESOR1ERO
1114 8th Ave., Brpoklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License NO. 
A-11126 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5111 
7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PAUL'A. SCHUMANN
5111 7th Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-11117 has been issudd to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3165 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

IRVING ARKIN
FULTON CUT-RATE DAIRY & GROCERY 
3165 Fulton St, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7950 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2682 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo ednstuYicd on the premises.

CATON REALTY CO., INC
2682 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7940 has been issued to the undersigned 
to sęl| beer at retail under Section 76 Of 
the Alcoholic Beverage Contrdl Law at 369 
19th St., ’ BdroUgh 6f *' . __ _
of Kings, to be consumed on the premises.

369* 19 th St.

NOTICE is hereby given that License Nt>. 
B-7939 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the AlcohoUc Bevel-age Control Law at 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County} 
of Kings, to be consumed on the premises. ' 

ANNA. SCOTT
360 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, County

DANIEL LANAHĄN
Brooklyn, N. Y.

ROCHESTER, N. Y. VAKARIENE
Rengia “Laisvės” Skaitytojai ir Rėmėjai

Šeštadienį, 27 Balandžio (April)
gedemino SVETAINĖJE

Bus Puiki Dailės Programa
ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

“Amerikos Lietuvio” No. 10, 
kovo 9 d., tilpo keistas ir be 
jokio pamato straipsnis apie 
Gardnerio lietuvius. “Vieti
nis”, matyt, visai nesusipaži
nęs su Gardnerio lietuviais ir 
nepriklausąs prie jokios ap- 
švietos organizacijos bei drau
gijos, kurioje galėtų apsišvies
ti ir sužinoti, kad šioj civili
zuotoje gadynėje turėtumėme 
užmišrti senovės tautinę nea
pykantą. O šmeižimui ir zvadL

CHARLES UP TO-DATE 
BARBERSHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

0

Tel. Stags 2-0783 t NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1761-03-05 No. Dover St
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTĖRIMS STALAI ~

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir .kitokiom^ parėkia 
Šaukite ar. naktį

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770 g

PAUL GUSTAS. f 
LIETUVIS GRABORIUS |

Sena^ dirbąs graborystės pro- & 
fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar £ 
atidarė savo ofisą ir patarnauja S 
balsamavimu ir palaidojimu r 

«. mirusių. . ■ S

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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. 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.

Siemmų 
Laikrodžiu 
Vedybiniu

8
[1 1st. 1892

MARMAN
Laikrodėliai

Mes
■■ Brangakmenai
perkame seną auksą

kovo mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Pet., Graham & Manhattan Aves.

. . _i -----  r... —■ . i __ r r - !■------- 1--------- ■■grr—

Laike 
puikią

1/fl III I IOOO Atviri kojų skauduliai, Garankš-II II gi II I I Įl ĮJ Įg čiuotos Kraujagyslės,' Kojų Reu-■ fcai 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 St., Arti Central Park West, New York City

DR.L.A.BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas
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Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

r?

ireireireireireireireMWMWireMWMWireMvireMMireireireireireireire vu

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Oregon 5136

Lietuviu Angliy Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitemyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
. •-(. Telefonas: EVergreen 7-1661
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dainuos šiame parengime. Bus gera muzika šokiams. 
Parengimas atsibus “Laisvės” Svetainėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, šeštadienį, 16 d. kovo (March), Dalyvau- 

i . kime visi; paremkime sekciją. £

1

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Šį Vakarą Visi j Komunisty Parengimą!

» *

Komunistų Partijos šešta 
Sekcija rengia didelį balių su 
pamarginamais. Parengimas į- 
vyks šeštadienį, 16 d. kovo, 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, 419 Lorimer St., Brook- 
]yne. šis parengimas bus ne
paprastas, šokiams grieš gera 
muzika, bus koncertinė pro
grama ir prakalbų. Įžanga į 
parengimą tiktai 25 centai y- 
patai. •

Komunistų Partijos šešta 
Sekcija yra labai svarbioje 
darbininkų industrijos sekci
joje. Čionai nuolatos yra visa 
eilė darbininkų streikų, kovų 
už geresnes sąlygai. Komu

nistų Sekcija’nuolatos tose ko
vose dalyvauja ir tas reikalau
ja lėšų. Komunistų'Partijos 6 
Sekcija užlaiko ir svetainę, 
kur įvairios darbininkų orga
nizacijos laiko susirinkimus. 
Komunistų Partijos organiza
cija pasilaiko tik iš darbinin
kų draugiško atsineši m o į jos 
parengimus, nuoširdžios para
mos. Taigi ir šiuom kartu yra 
kviečiami visi darbininkai, 
darbininkės ir pažangūs biz
nieriai paremti Komunistų 
Partijos parengimą, kuris >- 
vyksta gerai jums žinomoje 
vietoje. Dalyvaukite patys įr 
pakalbinkite savo kaimynus, 
kad ir jie kartu dalyvautų.

prelekcija, kas daugiau narių 
paakstintų lankyti susirinki
mus.

ALDLD Narys.

Atminčiai Drg. J. Marozo
25 vasario, 1935 m., 12:30 

p. m. mirė drg. Juozas Maro- 
zas, palyginamai dar nebuvo 
seno amžiaus žmogus—apie 
50 metų amžiaus.

Paliko dideliam nuliūdime « \ 
savo gyvenimo draugę, Petro
nėlę, dukrelę — Oną, vieną 
posūnį ir dvi podukras, Ele
ną ir Elenorą.

Mirties priežastis: Ėdimą 
of Glottis, Necrotizing Tonsi- 
litis. Velionis iš amato buvo 
prosytojas. Mažažemių kilmės, 
Stirbaičių kaimo, žigaičių pa
rapijos, Tauragės apskričio,

rinkimd komisijos, del kokio 
parengimo, visuomet apsiim
davo ir nuoširdžiai dirbdavo. 
Kuopoms nutarus rengti vaka
rienę, darbuojasi komisijoje ir 
platina tikietus, kurių tik jis 
Vienas išpardavė apie 45. 
“Laisvės” vajuj matome su 
drg. Kazokyte vaikščiojant po 
Richmond Hill ir padedant jai’ 
gauti naujų skaitytojų. “Lais
vė” rengia bazarą ir ten ma
tome jį su auka, ir dalyvau
jant. Kur tik reikalinga aukų, 
visuomet prisidėdavo pagak 
savo išgalę. Ir kartais galia 
sunkiai jam tekdavo už savo 
veikimą nukentėti. Du kart 
tapo paleistas iš darbo del re
voliucinio* nusistatymo.

Jis griežtai smerkdavo sklo- 
kininkus-renegatus vadus, bet 
ne eilinius narius. Sakydavo,

DIENINIAI

Š EŠTA DI EN J /IR S EK M A D. 
KOVO 16rtą IR 17-tą

Gryni Saldainiai
Ice Cream Wrapped
Kisses

40c vertes—pilnas svaras ’ z
Woodland Brittle • 1QC

40c Vertės—pilnas svaras • S?
Pieniniu Šokoladu
Aplieti Caramels > ?Z1C

60c vertės—pilnas svaras^1**
•Brazil Butter Crunch 2.QC

60c Vertės—pilnas svaras^“*—*
Namų Darbo šbkolddinis -iqq
Fudge Keksas 4,,c vertės 1tz

PRIE FONTANŲ 
i ■

Sliced Chicken Senvičius IRC 
reguliariai 20c... *

Maple Walnut Sundae 
reguliariai 20c • 

Keksas ir Ice Cream i 
reguliariai 20c i V/

Pineapple Ice Cream Soda 
reguliariai 15c IV

DYKAI puodukas kavos su bile 
. 20c pirkimo

New Yorko Dark Delegacija 
Aplankė Polit. Kalinius k

Darbininkų organizacijų de
legacija aplankė New Yorke 
kalėjimus, kur yra laikoma vi
sa eilė darbininkų kovotojų už 
dalyvumą streikuose ir de
monstracijose. Darbininkų de
legacija surado politinius re
voliucinius kalinius blogose są
lygose. Kaliniai skundėsi, kad 
išnaudotojų pastatyti kalėji
mų sargai laba? žiauriai su 
kaliniais apsieina, maistas 
prastas ir dažnai neįleidžiama 
darbininkiška ,pagalba iš lau
ko pusės. Blogiausios sąlygos 
yra Welfare Island kalėjime.

Inter. Workers Order 
Sveikina “L’Unita Operai?”

Tarptautinis Darbininkų Or_ 
denas sveikina italų komunis
tų frakciją, kuri rengiasi sa- 
vąitraštį “L’Unita Operaia” 
paversti į dienraštį. Minimo 
laikraščio naudai yra rengia
mas didelis parengimas, kuris 
Įvyks šeštadienį, 16 d. kovo 
8 v. vakare, New Star''Casino 
svetainėje, 107th St. ir Park 
Ave., New Yorke. Italų darbi
ninkų Amerikoje yra milionai, 
jie labai išnaudojami ir Mus- 
solinio ageptų apgavinėjami. 
Tarpe jų revoliucinę darbinin
kų apšvietą gali paskleisti tik
tai dienraštis—centralizuotas 
propagandistas ir agitatorius 
už darbininkų klasės reikalus. 
Reikia sveikinti italus darbi
ninkus, kurie eina prie išleidi
mo dienraščio. Lietuvių darbi
ninkų pareiga paremti šį pa
rengimą. >

Vieša Padėka
Visa Marozų šeimyna drau

giškai dėkavoja visiems drau-
gams ir giminėms, pažįsta
miems ir ALDLD 185 bei LDS 
13 kuopoms už širdingą at
jautimą mūsų liūdnoje valan
doje, kaip tai prisiuntimą gė
lių ir palydėjimą į kapus.

Taipgi ačiuojame “Laisvei” 
ir drg. J. Siurbai už draugišką 
patarnavimą ir pasakymą kal
bos ant kapų.

• širdingai, P. Marozienė.

Puikiai Pavyko ALDLD 
i Pirmos Kuopos Susirinkimas

Ketvirtadienį įvyko Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 1 kuopos 

i susirinkimas. Jis buvo vienas 
į iš skaitlingiausių. Šis susirinki
mas buvo pusiau su koncertu. 
Kadangi į kuopą įsirašė net 
32 nauji nariai, daug jaunuo
lių, dainininkų ir muzikantų, 
tai drgg. L. Kavaliauskaitė ir 
A. Klimiutė gražiai sudaina
vo duetą—porą dainelių. Ma
no manymu, jos geros solistės, 
bet dažnai turėtų dainuoti ir 
duetus. Baigiant susirinkimą 
pribuvo drg. A. Višniauskas, 
baritonas, iš Bayonne. Jis su
dainavo dvi dainas ir dar bu
vo iššauktas sudainuoti trečią. 
Visiems dainininkams pianu 
akompanavo nauja narė drg. 
A. Depsiutė. Visiems didelis 
ačiūI

Pirma kuopa stoja į revoliu
cines lenktynes su Chicagos 
19 kuopa. Drg. P. Buknys ga
vo net 22 naujus narius ir pa
sižadėjo kitame susirinkime 
turėti mažiausia 10 nauju na
riu arba- ir- daugiau, kad , su
pliekus Chicagos draugus ir 
laimėjus Raudoną Vėliavą. D. 
M. šolomskas gavo 7 narius, 
kiti po mažiau. Bet daugelis 
pasižadėjo gauti naujų narių 
sekamam šusirinkiihuk

Kuop’a pasiūlė ALDLD Cen
tro Komitetui, kad sąryšyje su 
drg. Kapsuko mirtimi vajus už 
nauius narius Į mūsų organi
zaciją būtu pratęstas iki Pir
mos Gegužės, kad nors dali
nai užpildžius tą spragą, ku
ria padarė žiauri mirtis.

Kuopos susirinkime septy
nios komisijos išdavė raportus 
iš praeito mėnesio veikimo ir 
eilė komisijų išrinkta, kurios 
darbuosis ateityj. Nutarta tu-
rėti du vasarinius parengimus 
ir “arbatos vakarėlį” šį pavar 
sari, jeigu dar bus proga. Iš
rinktas delegatas į bendrą ko
mitetą šaukimui visuotino lie
tuvių darbininkų kongreso 
nrieę karą ir fašizmą ir eilė 
kitu delegatu. Man rodosi, kad 
galima tankiau turėti susirin
kimus su koncertine progra
ma, tam spėkų yra, arba su

^KOMPARTIJOS 6 SEKCIJOS NAUDAI PARENGIMAS

Aido Choro Merginų Ensemble

Kauno rėdybos.'
> i

Juozas Marozas

kad eiliniai nariai yra suklai
dinti ir jie nežino, ką daro, 
ir jų apgailestaudavo.

Kuomet Pruseika gyveno 
pas jo giminaitį, tai jam teko 
su juomi susipažinti iš “vi
daus” ir jis sakydavo, kad 
Pruseika nėra tokiu, kokiu 
mėgino nuduoti prieš darbi
ninkus, ir kad Pruseikai nerū
pėjo darbininkiškas judėjimas, 
bet tik jis žiūrėjo savęs. Lin
kime tau, drauge, ilsėtis amži
nai Alyvų Kalno kapuose.

K—mas.

Demonstracija Brownsvilleje
-------------------------------------

PRAMOGOS
SO. BROOKLYN, N. Y.

Komunistų Partijos Sekcija 6, vie
netą 2 rengia šaunų parengimą, ku
ris Įvyks 16 d. kovo (March), Work
ers Center, 723—5th Ave. ir kampas 
23rd St. Programoj dalyvaus Cher- 
nishevskio balalaikų orkestrą, A. 
Shalaeff graijis ant didelės armoni
kos ir kiti. Bus trumpa prakalbėlė. 
Šokiams grieš Int. Orkestrą po va
dovyste N. Dovhalenko.

Visi So. Brooklvno ir apielinkės 
lietuviai būkite. Čia turėsite progą 
smagiai laiką praleisti ir kartu pri
sidėsite prie sustiprinimo darbinin
kiško veikimo šioj apielinkėjj

Rengėjai.
(63-64)

REIKALAVIMAI“

Dar jaunutis, vos keletos 
metų sulaukęs, netenka savo 
tėvo, pasilieka jis ir dar kiti 
du broliai. Užauga prie patė
vio. Juozui suaugus į vyrą, ta
po paimtas caro kariuomenėn 
į “raitelius” ant Kaukazo, kur 
ištarnavo 4 metus. Atitarna
vęs kariuomenėje, atvyko į 
Jungtines Valstijas, Brook
lyn, N. Y., apie ,1909 metus. 
Pagyvenęs t keletą metų, susi
pažįsta ir apslveda su, si
ti ene. Apart savo šeimynos, tu
rėjo pusseserę • Chicagojė ir 
antros eilės pusbrolį Juozą 
Marozą, Brooklyn, N. Y. Mo
tina mirė Lietuvoje, rodos, 
1922 m. Vienas brolis pareida
mas iš kariuomenės staiga su
sirgo ir mirė kelyje. Antras 
brolis tapo nušautas per vo
kiečius enant per rubežių, 
1921 m.

Nors būdamas patėviu ki
tiems savo šeimynos nariams, 
labai gražiai ir pavyzdingai 
sugyveno, taip, kad net jo po
sūnis ir podukros nesivadino 
savo tėvo pavardėmis, bet va
dinosi drg. Mąrozos pavarde 
ir jį laikė už savo tikrą tėvą.

Velionis buvo linksmo būdo 
ir labai draugiškas ir tas liudi
ja, kad jam mirus nuo draugu 
ir pažįstamų buvo prisiųsta 24 
vainikai gėlių, 11 dol. 30 c. 
auka pinigais, ir 22 karai pa
lydėjo į Įtapus, nors ir buvo 
darbo diena.

Ackermano darbininkai, su 
kuriais jis drauge dirbo, nu
pirko labai didelį ir gražų gė
lių vainiką, o kito skyriaus, 
kur pirmiaus dirtyo — nupirko 
gėlių vainiką ir kas liko pini
gais perdavė drg. Marozienei.

Mirus drg. Marozui revoliu
cinis darbininkų judėjimas ne
tenka nuoširdaus ir atsidavu- 
sio veikėjo ir rėmėjo ir ta 
spraga bus sunku užtaisyti. 
Tveriantis Lietuvių Darbiniu-- 
kų Susivienijimo kuopai, jis 
viens iš pirmųjų stojo į Sus. 
su savo šeimyna ant aukš
čiausio laipsnio, kad tik pagel
bėjus LDS įsikornoruoti. Pri
gulėdamas prie LDS 13 kp. ir 
ALDLD 185 kp. veikė, kiek 
tik jam jo jėgos leido, kas ant 
susirinkimo ateis ar ne, o jis 
visuomet būdavo; priėjus prie

šeštadienį, 9 valandą ryto,; 
ties Bedarbių Tarybos buvei
ne, 78 Thatford Avė., susi
rinks bedarbiai darbininkai su 
savo kūdikiais ir maršuos prie 
vietos šąlpos biuro reikalauti, 
kad bedarbių vąikams būtų 
duodamas apsivilkimas ir ap
avai. Daugelis bedarbių, dar
bininkų vaikų negali į mokyk
las lankytis, nes neturi kuom 
apsirengti.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA fornišiuotų kambarių 

biznis ir visi rakandai. Yra 18 
kambarių ir visi išrandavoti. Galima 
geras pragyvenimas padaryti. Par
siduoda pigiai.

Kreipkitės sekamu antrašu:
C. BROWN,

21 Liberty St., Brooklyn, N. Y. 
Trys blokai nuo Brooklyno tilto.

(59-64.)

REIKALINGA moteriškė prižiūrėji
mui 3-ju kambarių, porą ir kūdikį. 

Mokestis $25.00 j mėnesi ir guolis. 
Atsišaukite bėp*vie savaitės laiko. 
Buckminster 2-7085.

(63-65) 
----------------------- ------------- t t »---- t—r* ♦—---------

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI 

iPA.TIEŠKAU savo vvro Aleksandro 
I RemenČ-iaus IRaymond). Aš Domi
cėlė Remenčienė prašau tavęs sugrįž
ti. Už mažą dalyką prasišalinai iš 
namų, tu žinai, kad tavo kaltė. Pra
šau tavęs sugrįžti ir vėl gyvensim 
kuo geriausiai.

Tavo mylinti žmona.
Domicėlė Remehčius,

97 Ru*s St.,
Hartford. Conn.

(64-66)

PAJIEKOJIMAS
PAJIEŠKAU teisingo žmogaus į 

partnerius. Turiu saliūna ir bučer- 
nę. Atsišaukite šiuo antrašu:

Lessing,
57 Siegal Street, 

Brooklyn, N. Y.
(62-64)

Parduosiu ūkę arba išmainysiu ant 
pavienio gyvenamo namelio kuris 
randasi Philadelphijoj.

Turiu 20 akrų žemės ir miško. Yra 
dvi didelės yištinyčios, mūriniai ga- 
radžiai ir tvartai, taipgi yra ir visi 
lauko Įrankiai. Namas gražiai pa- 
budavotas, turi 9 kambarius, yra 
vanduo namuose, elektra, ir maudy
nės. Prie ūkės yra. daug vištų, žąsų, 
kiaulių, arklys ir daug vaisingų me
džių.

Vieta 22 mylios nuo Philadelphijos 
ir busai eina pro šalį, nuveža j 
miestą į pusvalandį.

Priežastis pardavimo, tai gruodžio 
mėnesį gyvenimo draugą ant kelio 
užmušė mašiną ir viena negalių ap
dirbt ir prižiūrėt tiek lauko. Kreip
kitės sekamu antrašu del tolimes
nių informacijų: Nellie Gavėnas, 
Box 245, Bląck Horse Pike, Williams
town, N. S.

■ ■ : v (51-64)
— ■ ■ ' •• - ' \
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Tol. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway,. 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža. ;
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Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom 1

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.
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HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
t *

Puse Bloko nuo “Laisves” Svetainės

Tel. Stagg 2-2996
•4------------------------ :------------------------License L-1870

Z . '

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

irioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

o] oi

E

Brooklyn, N. Y.

<♦>

<♦>

<!>

Gaminami Lietuvišku *
Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

PABANDYKITE 1

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

(♦>

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

.šeštadienis, Kovo 16, 1935 5

--------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ -r— ■ ■ , ......— i i

BROOKLYNO LIETUVIAI, GYDYTOJAI
1 _ __________ . ■ „ _ ______ '

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 vdk.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787 .

DR. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS)

65-80 GRAND AVENUE
- MASPETH, N. Y. <

VAU A NIKIS: 
t .’ 2 P- P-

’ 6—8 vąk.
Išskiriant Ketvirtadienius 

ir Sekmadienius.
Tel. Juniper 5-4488

L’ . *

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
, .9—12 ryte

1—8 vakare i
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

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, ■ • Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
/

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro sav6 ofisą
WILLIAMSBURGHE:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoją tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsarmlau automobilius vestuvėm, 

par€m, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) . 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, -EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
»

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi-

• mas, Nervu Jė- 
Sos išeikvojimai, 

a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės

gos. Hemorrhoidai, Nervų (degimas 
ir įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų HgOs gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. ' - '.j
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 St, N. Y., •

Įsisteigęs virš 25 metai;
„ Tarp 4U» Avė. ir Irvin* PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 R, M.
O sekmadieniais 9 iki 8. P. M.

- MES KALBAME LIRTPV1SKAI

GARSINKITES "LAISVĖJE




