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Jurgis Pakaušis.

k Dabartinis ALPMS 
Sekretorius.

* Paskaita Apie Menę. 
Rašytojas Jieško Darbo. 
Panait Istrati.

* Rašo Ii. AI.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

* Gaila d. Jurgio Pakaušio!
Tiesa, pastaruoju laiku jis pas 
nuis neveikė; tūlą laiką jis bu
vo net pašlijęs į prūseikinių ei
les, tačiaus niekas neužginčys 
to fakto, kad jis yra daug dir- 
fcęs mūsų judėjimui seniau. Jei 
būtų gyvenęs skirtingose sąly
gose, jei būtų buvęs sveikas ir 
drūtas, tai, be abejo, jis dar bū
tų sugrįžęs darbuotis su mu
mis.

Jurgis Pakaušis kadaise bu
vo Amerikos Lietuvių Proleta
rų Meno Sąjungos sekretorium. 
Jis bandė ir rašinėti—du sce
nišku veikalu pagamino. Buvo 
juose netobulumų ir klaidų, bet 
juk tai buvo pradžia; susidėju- 
sios sąlygos vėliau neleido d. 
Pakaušiui darbuotis literati- 
niam fronte.

Drg. Pakaušis gimė vasario 
21 d., 1892 metais, Mėlynų kai
me, Panevėžio apskrityj, Kauno 
gub. Numirė gegužės mėn. 21 
d., Roselande, III., palikdamas 
savo žmoną Besę ir sūnų-Rojų. 
Palaidotas 24 d. gegužės lietu
viškose laisvose kapinėse, Chi- 
cagoje. Beje, velionies brolis 
Petras gyvena Sovietų Sąjun
goj.

Po to, kuomet velionis Pa
kaušis pasitraukė iš ALPMS 
sekretoriaus pareigų ėjimo, tos 
organizacijos sekretoriais buvo 
visa eilė draugų. Meno Sąjun
ga šiandien gerokai pasikeitė, 
šiandien mūsų chorai ir teatra
linės grupės susideda daugiau
siai iš čiagimio ir augusio jau
nimo.

Sąjungos sekretorium šiuo 
tarpu turime taipgi jauną, bet 
gabų draugą—Praną Pakalniš
ki, kuris ne tik bando rašyti 
(poeziją ir vaizdelius po įvai
riais slapyvardžiais), bet ir mu
zikoj prasisiekęs, šiuo tarpu jis 
mokina Great Necko chorą— 
“Pirmyn.’’ Draugas Pakalniš
kis, beje, yra “Laisvės” linoty- 
pistas.
•f

Kalbant apie menininkus, 
tenka priminti, kad šiuo tarpu 
d. V. Bovinas ruošia apie pro
letarinę dailę paskaitą. Tai la
bai laukiamas dalykas. Tokia 
paskaita reikėtų atspausdinti 
mimeografu daugelyj kopijų ir 
siuntinėti chorams ir kitom or
ganizacijom, trokštančiom gir
dėti paskaitą. Visur juk atsiras 
draugų arba draugių, kurie ga
lės tinkamai ją perskaityti.

Be to, Brooklyne pasireiškė 
tūluose drauguose noro rašinė
ti sceniškus veikalus. Tai kitas 
geras reiškinys. Dabar reika
linga atsargiai tuos veikalus 
peržiūrėti ir apabliuoti. Tam 
tikslui brooklyniečiai šaukia 
pasitarimus visų tų draugų, ku
rie yra suįdominti menu. Ten 
bus veikalai skaitomi ir klauso
mos nuomonės.

Skaitau vienam “Liet. Aido” 
numeryje skelbimą: “Lietuviai, 
dėkingas būsiu, jei sutelksite 
bet kokį darbą, kolei aš pabaig
siu rašyti vertingą, įdomų ro
maną...” Tas gerai vaizduoja 
Lietuvos rašytojų sunkią pa
dėtį. Bet podraug kyla klausi
mas, kaip gi šis rašytojas ra
šys romaną, dirbdamas kitą 
darbą?

Europos spauda praneša, 
kad jau tūlas laikas atgal 
kai mirė Panait Istrati, rumu
nų rašytojas, rašęs daugiausiai 
francūzų kalba, šis žmogus ka
daise buvo radikalas, bet pas
kui patapo reakcininku. Sugrį
žęs vizitavęs Sovietų Sąjungą, 
jis smarkiai niekino Sovietų 
tvarką. Nors jis buvo gabus
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MANEVRUOSE ŽUVO 
8 JUNGI. VALSTIJŲ 
KARINIAI LAKŪNAI
Amerikos laivynui ir or- 

laivynui bedarant kariškus 
manevrus ties Wake sala 
Pacifiko vandenyne, nukri
to didelis ųaujoviškas lėktu
vas ir prigėrė du jo oficie- 
riai ir keturi lakūnai. Be to, 
nukrito ir nuskendo kitas 
toks, lėktuvas, bet jo lakū
nai buvo išgelbėti. Kiek pir
miau tuose pačiuose mane
vruose, belėkdamas nuo 
“Saratoga” laivo, karinis 
lakstytuvas nutūpė j vande
nį, ir žuvo jo oficierius ir 
lakūpas.

Susikūlime laivų-drasky- 
tojų “Sicard” ir “Lea” vie
nas jūrininkas tapo užmuš
tas ir keturi sužeisti. Taigi 
dabartiniuose manevruose 
žuvo jau 9 žmonės.

ČIA GIMĖ VOKIEČIAI 
TURĖSIĄ TARNAUTI 
HITLERIO ARMIJOJ?

B E R L Y N AS. — Pagal 
I Hitlerio įstatymą delei vi
suotinos tarnybos Vokieti- 

i jos armijoj, tai ir Jungtinė
se Valstijose gimusiems vo
kiečiams bus privaloma ka
riška tarnyba Vokietijoj. 
Nors einant Amerikos įsta
tymais joje gimęs yra laiko
mas Jungtinių Valstijų pi
liečiu sulig savo gimimo vie
tos.

Jeigu Amerikoj gimusieji 
vokiečiai, tarp 18 ir 45 me
tų amžiaus, norės pasiliuo- 
suoti nuo kariškos tarnybos 
Vokietijoje, tai turės kreip
tis su prašymu į Hitlerio 
valdžios atstovus. Prašymą 
galės galutinai patenkinti 
arba atmesti Vokietijos ka
ro ministeriia arba kokia 
ios įgaliota ištaiga. Be to, 
Hitlerio valdžia patvarkė, 
iog visi minimo amžiaus vo
kiečiai užsieniuose paeina 
no kariška Vokietijos prie
žiūra.

Jeigu kuris vokietys, neiš- 
nildęs tu reikalavimų, nuva
žiuotu Vokietijon, tai būtų 
smarkiai nubaustas.

Sudegė Vasarnamis
Kulautuvos kurorte kilo gai

sras—sudegė p. Šimkaus dvie
jų aukštų vasarnamis. Gretimus 
vasarnamius gaisrininkams pa
vyko nuo ugnies išgelbėti.

rašytojas, Istrati buvo trumpa
regis politikoje ir ekonomikoje. 
Jis, kaip ir daugelis kitų jo tipo 
rašytojų, vadavosi tiktai savų 
karštais jausmais. Jis neėmė pa
vyzdžio iš tokiu didelių rašyto
jų, kaip Romain Rolland, Bar- 
busse, ir kt., kurie tik Sovie
tuose mato žmonijai išeitį.

Buržuazija pradėjo labai 
garbinti Istrati tuojau, kai tik 
jis pradėjo pulti Sovietų Sąjun
ga. Bet ilgainiui liovėsi daug 
kėlus jį. Gaila, kad tokis ta
lentingas rašytojas buvo nuėjęs 
su darbo žmonių priešais. Va
dinasi, darbo žmonėms Panait 
Istrati jau senai buvo miręs.

8 Nauji “Maksim Gorkiai” 
Būsią Statomi Sovietuose
MASKVA, —i Sovietų 

vyriausybė svarsto rau
donarmiečių ir darbinin
kų reikalavimą—pastatyt 
aštuonis naujus tokio dy
džio orlaivius, kaip šio
mis dienomis sudaužytas 
milžinas “Maksim Gor- 
kij.” Tyrinėjama, kaip 
galima būtų tos rūšies or
laiviuose įtaisyt atkabina
mus kambarius, idant, ne
laimei pasitaikius ore, tie 
kambariai su žmonėmis 
galėtų didžiais parašiu
tais saugiai žemyn nusi
leisti.

Anglijos Valdovai Yra 
įsivėlę Ginklu Biznyj
LONDON. — Neva daro

ma valdiškas tyrinėjimas 
ginklų biznio. Tyrinėtojams 
įteikė pareiškimą Anglijos 
Komunistų Partiją. Pareiš
kimas primena,' jog pats 
ginklų tyrinėjimo komisijos 
pirmininkas Sir Eldon Ban- 
kes turi Šerų kariškoj Che
mikalu Pramonių kompani
joj. Tokiu Šerų taipgi turi 
Anglijos iždo ministeris N. 
Chamberlain ir vyskupas 
St. Andrews. Kunigaikštis 
Arthur of Connaught, Dys- 

’art ir kiti didžiūnai yra da
lininkai Vickers ginklų ir 
amunicijos kompanijos.

Anglija pristato trečdalį 
visų pasaulyj ginklu, išveža
mų į užsienius. Todėl aišku, 
jog valdiški tyrinėtojai ne
norės nukirsti toki riebų 
biznį sau bei savo sėbrams.

Anglų Komunistų Partija 
ir organizacija kovai prieš 
kara ir fašizmą reikalauia 
sustabdvti privatišką gink
lų gaminimą ir pardavinėji
mą, v

1,500,000 III. Bedarbių 
Susiduria su Badu

SPRINGFIELD, III — Su- 
ėjo jau 2.000 alkanųjų mar- 
šuotojų. Jie demonstruoja 
prieš valstiios seimą; pro
testuota prieš gubernato
riaus Hornerio sumanymą 
50 nuošimčiu pakelti taksus 
ant pirkinių: reikalauia, 
kad bedarbiai būtų šelpia
mi. apdedant tam tikrais 
mokesčiais kanitalistus. Bi
jodamas dar didesnio bedar
biu subruzdimo, Illinois val
stijos seimas keturis sykius 
atmetė sumanymą pakelti 
taksus ant pirkinių.

Tuo tarpu III. valstijoj te
bėra uždari beveik visi pa
šalpų punktai, ir 1,500,000 
bedarbiu susiduria su badu. 
Vyriausias gi Roosevelto 
pašaipu administratorius H. 
L. Honkins neskiria jiems 
nei dolerio, kol valstijos val
džia neužtikrins nustatytą 
pašalpoms pinigų dalį iš sa
vo pusės.

Roma. — Italijos diktato
rius Mussolini pranašauja, 
kad kitą met galėsiąs kilt 
karas Europoje.

MUSSOLINI NIEKO NE
PAISĄS ŽYGYJE PRIEŠ 

ABYSSINUS
ROMA. — Italijos fašisti-. 

nis diktatorius; Mussolini, 
kalbėdamasis su New York
Times korespondentu, gegu
žės 23 d., už reiškė, kad jis 
nęatlaidžiai vykdys savo ka
riško prisirengimo planus 
prieš Abyssiniją (Ethiopiją) 
ir visai nepaisys, ar tas 
Tautų Lygai patinka ar ne
patinka.

Matomai, karo pradžią iš 
Italijos pusės prieš Abyssi
niją yra atidedama tik to
dėl, kad Abyssinijoj prasi
dėjo ilgas sezonas didelių 
lietų.

Abyssiniją, kaip jau minė
ta, yra įteikus Tautų Lygos 
Tarybai reikalavimą, kad 
paveiktų į Italiją, idant iš
vengt karo, į kurį veržiasi 
Italijos imperialistai. Bet 
Italijos atstovas Lvgoie ne
sukalbamas; ir jeigu Fran
ci jos ir Anglijos atstovai 
pradėtų daryti didesnio Ita
lijai spaudimo delei susitai
kymo su Abyssiniją, tai vei
kiausia Italija atsimestų 
nuo Tautų Lygos.

Manevruojantieji kapita-. 
listinių šalių diplomatai, to
dėl, rengiasi to ginčo svars
tymą “atidėti” iki rudens. 
Bet apie tą laiką bus praė
jęs lietu sezonas Abyssini- 
ioj, ir Mussolini jau galės 
būt pradėjęs karą.

Litvinov už Taiką Tarp 
Bolivijos ir Paraguay

GENEVA: — Sovietų Są- 
jungos užsienių reikalų ko
misaras M. Litvinov ragina 
Tautų Lygos Tarybą daryti 
nastangų, kad būtų užbaig
tas karas tarp Paraguayans 
ir Bolivijos Pietinėje Ame
rikoje.

Paraguay pradeda vėl at
sigriebti kovoj su Bolivija. 
Paskutinį mėnesį Bolivija 
buvo atėmusi iš Paragua
yans 25,000 ketvirtainių 
mylių plotą.

Jungtinių Valstiiu impe
rialistai remia Boliviją, o 
Anglijos imperialistai—Pa
raguay)]. Karas eina del 
Chaco žibalo (aliejaus) ver
smių. i

Revoliucinis Socialistas 
Matthews Metė Partiją

NEW YORK.—Iš Sočia- 
įistų Partijos išstojo J. B. 
Matthews, vadovaujantis re
voliucinis socialistas. Tuom 
jis išreiškė protestą, kad 
Soc. Partijos vadai laiko or
ganizacijoj 'Harry Langą, 
Sovietų šmeižiką, vedėją 
soc. žydų dienraščio “For- 
wardo”. Lang ypač nešva
riai pagarsėjo, spausdinda
mas fašistiniuose Hearsto 
laikraščiuose savo melus ir 
šmeižtus prieš Sovietų šalį.

London. — Pranešama, 
kad rengiasi atsistatydint 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas Ramsay MacDonald.

Gelžkelių Sutartis Tarp 
Sovietų Šalies ir Rumuny

BUCHAREST. — Nuo 
pat 1917 metų iki šiol Ru
munijos traukiniai neva
žinėjo per sieną gelžke- 
liais Sovietų Sąjungos pu
sėje, ir nei vienas Sovietų 
traukinys tuo laiku nebu
vo įvažiavęs į Rumuniją. 
Bet dabar rengiamasi at- 
naujint gelžkelių susisie
kimus tarp tųdviejų šalių. 
Padarymui gelžkelių su
tarties važiuoja j Maskvą 
Rumunijos užsienio reika
lų ministeris N. Titules- 
cu su keliais kitais.

Kongrese Kepama įsta
tai prieš Darbininkus

WASHINGTON. — Kon- 
greso teisių komisijoj dabar 
svarstoma Kramer’io įneši
mas H. R. 6427, pagal kurį 
būtų uždrausta Komunistų 
Partijos organas “Daily i 
Worker” ir kiti revoliuci
niai darbininkų laikraščiai.

Kongresinė ateivystės ko
misija pataria kongresui 
priimti Dies biliu H. R. 
7120, kuris reikalauia de- 
portuot iš Amerikos kovin
gus ateivius darbininkus, 
nepiliečius.

■ Paskutinis teisių komisi
jos posėdis buvo slaptas ir 
iš jo tapo išmestas “Daily 
Workerio” korespondentas 
Seymour Waldman.

Darbininkų organizacijos 
turi siusti protestus prieš 
tuos žalingus sumanymus, 
kongreso taisyklių komiteto 
pirmininkui, adresuojant: 
(Chairman John J. O’Connor 
of the House Rules Commi
ttee, Washington, D. C.

Iš Armijos Pavaromas 
Pulkininkas už Kyšius

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų armiios pul
kininkas Al. E. Williams 
1933 m. prašė ir gavo $2,500 
.“paskolos” iš atstovo vienos 
automobiliu gumų kompani
jos. Tuo laiku iis buvo aug- 
ščiausias viršininkas delei 
aprūpinimo armijos važio
tos reikalų. Aišku, iog ta 
“paskola” buvo kvšis, už 
kuri pulkininkas Williams 
žad.ėio pirkt armijos auto
mobiliams gumas 1 iš tos 
kompanijos. Už tai genero
lu teismas patarė išmest 
Williamsa iš tarnybos, bet 
tas galutinai nriklauso nuo 
karo ministerijos.

Sudegė 100 Chiniečiy
Hunan nrovincijoi, Chi- 

niioi, ant Tishui upės, eks- 
nlodavo nedidelio garlaivio 
katilai, kilo gaisras ir su
degė 100 keliautojų.

Mukden. — Protestuoda
mas prieš perdidelį Japoni
jos valdininku sauvališku- 
mą,* atsistatydino Manchu- 
kuo ministeris pirmininkas 
Cherig Hsiao-hsu.

Senatas "Užmušė” Ex- 
Kareivių Bonų Bilių; 
Bet Kova vėl Užverda

WASHINGTON.—Už tuo- 
jautinį . atmokėjimą ex-ka- 
reiviams bonų, sulig Patma- 
no biliaus, balsavo 54 sena
toriai, prieš—40. Tuo būdu 
bilius nupuolė. Kadangi jis 
buvo prezidento Roosevelto 
atmestas (vetuotas), tai rei
kėjo dviejų trečdalių visų 
senatorių pritarimo, tai yra 
63 senato balsų, kad bilius 
taptų įstatymu, nežiūrint 
prezidento.

Kongreso atstovų rūme 
bonų bilius buvo priimtas 
322 balsais prieš 98, reiškia, 
kur kas daugiau negu dviem 
trečiadaliais.

Per kongrešmanų rūmą ir 
senata dabar už bilių pasi
sakė 376 kongreso nariai 
nrieš 138. Bet Jungtinėse 
Valstijose tokia “demokra
tija”, jog bilius liko atmes
tas. pagal prezidento pasi
priešinimą.

LIETUVOS ŽINIOS
Sunki Lietuviu Būklė 

Vokietijoje

“Lietuvos Aidas’’ spausdina 
tokia žinia anie lietuvių išei
viu vargus Vokietijoje:

KYBARTAI. Paskutiniuoju 
laiku pro Kybartus vis dau
giau grižta lietuvių iš Vokie
ti ios. Vieni, kaino ištremti, 
kiti—dėl nepakenčiamo ten su 
jais elgesio ir sunkios medžia
ginės būklės.

Net ir tie lietuviai, kurie 
ten išvyko dar prieš didįjį ka
rą. dabar, negaudami darbo 
ir lėšų pragyvenimui, privers
ti grįžti į savo gimtinę. Pav., 
balandžio 30 d., grįždamas iš 
Dortmundo su savo šeima kilęs 
iš šakiu lietuvis Narbudas nu
siskundė, kad jis, nepaisant 
to, kad į ten išvažiavo net 
1911 metais ir buvo laikomas 
geru ir sąžiningu darbininku, 
paskutiniais metais darbo ne
gaudavo. Teko tenkintis be
darbių pašalpa. Pats gauda
vo 7 markes, žmona—3.5 mar
kės ir abu vaikai po 3 mark, 
kas dvi savaitės. Kas sudarė 
33 markes mėnesiui. Bet gau
namą pašalpą pilnai sunaudoti 
maistui negalėjo. Priverstas 
buvo mokėti už butą 20 mar
kių ir šviesą 1 markę mėne
siui. Tokiu būdu pramisti be
likdavo vos 12 markių. Pašai
pininkams verstis bent kokiu 
uždarbiu uždrausta. Už tai jo 
žmona buvo nustojusi net pen
kių savaičių pašalpos. Kas ne
turi sutaupų, tas tikrai badau
ja.

Bedarbių ten gana daug. 
Vargsta ne tik lietuviai, bet ir 
patys vokiečiai. Baisiai skau
džiai jų būklę paliečia augš- 
tos maisto produktų kainos. 
Už bulvių centnerį mokama 
4.25 R. M. (10.20 lt.), juodos 
paprastos duonos kepaluką (5 
svar.) — 1 markė, rūkytos 
mčsos svarą—1,20 mark, ir 
jautienos—0,80 mark. (1.90 
lt.).

Senatorius Thomas ir ki
ti žada panaujinti kongre
se kovą už greitą atmokė
simą bonų ir planuoja nau^ 
ją sumanymą. Bet jie taipgi 
reikalauja, kad ex-karei- 
viams bonus atmokėti būtų 
išleista bilionai popierinių 

i dolerių. Tas reikštų nau- 
I ją numušimą dolerio vertės 
ir juo labiau pablogintų 
darbininkams būkle. Komu
nistų Partija ragina visus 
ex-kareivius ir kitus darbi- 

i ninkus kovoti, kad bonai ex- 
! kareiviams būtų atmokėti 
{taksais ant kompanijų ir 
šiaip turčių pelnų.

J. E. Van Zandt, koman- 
dierius užsienių Karų Ve
teranų organizacijos, ir R. 
W. Robertson, vienas iš va- 

■ dų 1932 m. ex-kareivių mar- 
j šavimo, ketina antra tiek 
I pasmarkinti kovą už tuo
jau tini bonų atmokėjimą.

Lietuviai ten niekinami. Hit
lerininkai šūkauja, kad greit 
Lietuvai “ateis galas” ir iš lie-^ 
tuvių tyčiojasi. Hitlerio politi
ka. pasak Narbudo, ne visi vo
kiečiai patenkinti. Dažnai ry
tais randami išlipinti ant sie
nų plakatai, nukreipti prieš 
dabartinę vokiečių valdžią.

Paskirta Voldemaro Byla
KAUNAS.—Vyriausias tribu

nolas gegužės 28 d. paskyrė 
spręsti A. Voldemaro kasacijos 
skundą. Apeliaciniai rūmai Vol
demarą nubaudė 6 mėn. papr. 
kalėjimo.

Voldemaras baudžiamas už 
pernykščių bandymą padaryt 
sukilimą del Smetonos nuverti
mo.

Dar 2 Vienuolės Nuteistos - 
Už Markių Šmugeliavimą

BERLYNAS. — Penkiais 
metais kalėjimo nuteista 
Augustino vienuolyno virši
ninkė Neophyta už tai, kad 
iššmugėliavo 200,000 mar
kių Vokietijos pinigų į Bel
gija. Tomis markėmis at
mokėjo dalį skolos vienam 
vienuolynui Belgijoj. Teis
mas taipgi nusprendė, kad 
Neophytds vienuolynas turi 
sumokėt Hitlerio valdžiai 
virš 311,000 markių. Kita 
vienuolė, Neophytos pagel- 
bininkė šmugelyje, nuteista 
10 mėnesių kalėjimo. Da
bartiniais įstatymais už
drausta markių išgabeni
mas į užsieni be valdžios lei
dimo. Laukia teismo už 
markių šmugeli dar keturi 
desėtkai dvasiškių.

Viena.—Hitlerininkai pri
rišo savo vėliavukę su krei
vu kryžium prie lavinto ba
landžio kojos, kad lakstyda
mas varytų jų propagandą.
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Sovietų Sąjunga, Francija ir 
T aika

Sovietų valdžia nuo pirmos dienos sa
vo gyvavimo stovi už taiką. Ji paskelbė 
imperialistų slaptas sutartis, kuriomis 
pasiremiant buvo vedamas pereitasis im
perialistinis karas. Ji pasiūlė visoms ka
riaujančioms valstybėms užmegsti tai
kos derybas užbaigimui 1914-1918 metų 
•karo. Ji padarė taiką su imperialistine 
Vokietija, Austrija ir Turkija, ir Rusiją 
išvedė iš karo, tuom išgelbėdama imlio
mis darbininkų ir valstiečių gyvasčių.

Po piliečių karo, kada imperialistai 
buvo Raudonosios Armijos išspirti iš So
vietų šalies žemės, kada tarpe Sovietų 
Sąjungos ir kapitalistinių valstybių atsi- 
steigė diplomatiniai ryšiai, Sovietų Są
junga įvairiose Tautų Lygos nusiginkla
vimo konferencijose siūlė visiems nusi
ginkluoti—sugriauti tvirtumas, panaikin
ti karo laivus, sunaikinti kanuoles, karo 
orlaivius, tankas, likviduoti karo genera- 
lius štabus ir t. t.

Imperialistai linkui Sovietų Sąjungos 
pasiūlymų buvo kurti, jie juos atmetė. • 

.Tada Sovietų Sąjungos delegacija su d. 
Litvinovu priešakyje siūlė kapitalisti
nėms valstybėms nors dalinai nusigink
luoti, nors užpuolimo karo ginklus panai
kinti, kaip tai šarvuočius, tankas, 
les kanuoles, gazus, karo orlaivius, 
ir šie Sovietų Sąjungos pasiūlymai 
atmesti.

Nepuolimo Sutartys
. < 1 C t f •

Sovietų Sąjunga pirmoji su kaimynais 
pasirašė ant tam tikro metų skaičiaus ne- 

| puolimo protokolus, tai yra, kad per tą 
’ laiką nei Sovietai, nei jos kaimynai ne
darys jokių agresyvių žingsnių. Nors 
Sovietai visados buvo nusistatę prieš 
bent kokį puolimą ant kaimynų, bet tik 
su tokių protokolų pagelba buvo galima 
gauti nors ant popieros Sovietų kaimynų 
sutikimą nepulti ant* SSSR.

- Tuom kartu dar imperialistai nedrįso 
•atvirai kalbėti apie naują karą pasaulio 
pasidalinimui. Užgimė Kelloggo-Bran- 
do “Taikos Paktas”, arba sutartis pa
smerkianti karą. Ją pasirašė Sovietų 
Sąjunga ir veik viso pasaulio šalys. Bet 
greitai Japonijos imperialistiniai grobi
mo žygiai Mandžurijoje, Chinijoje, Pie
tų Amerikoje karas tarpe Bolivijos ir 
Paraguay ir eilė kitų imperialistinių ka
ro žygių pavertė į nieką tą ( Kelloggo- 
Brando “Taikos Paktą.”

Sovietų Sąjunga tęsė pasirašymą ne
puolimo, draugiško sugyvenimo sutar
čių su kaimynais—Afganistanu, Persija, 
Turkiją; Estonija, Latvija, Lenkija ir ki
tomis šąlimis. Siūlė nepuolimo sutartį ir 
Japonijai, bet ji atsisakė ją pasirašyti, 
tuomi aflškiai parodant savo nusistatymą 
už kar^/pideš Sovietus.

Pėrett&if metais Sovietų Sąjunga išdir
bo naięjtl& planus tam tikram susitari
mui, sp&ųd^je žinomam kaipo “Rytų Lo- 
karno?*. Tą sutartį siūlė pasirašyti Fin- 
liandijdl, Estonijai, . Latvijai, Lietuvai, 
Lenkijai, Rumunijai ir Vokietijai. Ta su
tartis buvo tam, kad* visos šalys, kurios 
ją pasirašys, pripažįsta dabartinius savo 
nibežius pastoviais, kad jos nedarys jo
kių karo žygių užpuolimui viena ant kie
tos per tam tikrą metų skaičių, o paskui 

j vėl gaįes tą sutartį atnaujinti. Vokieti- 
| jos ir Lenkijos fašistinės valdžios atsisa

kė tą sutartį pasirašyti. Tuomi išsiaiški
no, ka<į Japonijos imperialistai, Lenkijos 
ir-Vokietijos fašistai turi bendrą sutartį 
puolimfii ant Sovietų Sąjungos.

U ***><•* i

Tarj# Japonijos, Lenkijos ir Vokieti- 
į jos valflŽių prasidėjo karo bendradarbia- 
. vimas, vienų kitoms teikimas pagelbos

dide- 
Bet 

buvo

ginkjąįs ir. medžiagomis. Japonijos im
perialistai iškėlė obalsį “Išvyti Sovietus 
iš Azijos!” Vokietijos ir Lenkijos fašis
tai kitą obalsį — “Išvyti Sovietus iš Eu
ropos!” Karo pavojus prieš darbininkų 
ir valstiečių valdomą šalį—Sovietų Są
jungą pasidarė didelis. Draugas Stalinas 
apibūdino padėtį, kad jeigu Sovietų Są
junga dar gali džiaugtis taika, tai tik dė
ka tam, kad savo šalyje turi galingą in
dustriją ir neįveikiamą, gerai ginkluotą 
Raudonąją Armiją.

Fašistai ir Karas
Japonijos imperialistai ir Vokietijos 

fašistai, kad niekas jiems netrukdytų ka
ro žygiuose—pasitraukė iš Tautų Lygos. 
Vokietijos fašistai su Hitleriu priešaky
je spjovė ant Versalio sutarties ir apsi
ginklavo nuo galvos iki kojų. Jie pasta
tė ant kojų apie 900,000 vyrų armiją, 
išsibudavojo galingą karo orlaivyną, pri
sigamino daug nuodingų dujų, prisiveisė 
visokių ligų perų, pasigamino submari- 
nus ir daug kitų karo laivų. Vokietijos 
fašistai atvirai rašo ir kalba, kad jie turi 
atplėšti nuo Sovietų Sąjungos Sovietinę 
Ukrainą, pavergti Pabaltijos valstybėles. 
Hitleris nepasako nei vienos prakalbos, 
kurioje jis nepultų Sovietų Sąjungą, ko
munistus, bolševikų idėjas. Hitleris ban
do sumobilizuoti eilę imperialistinių vals
tybių prieš Sovietų Sąjungą ir paskelbti 
kryžiaus karą Sovietų Sąjungai, kad ją 
sunaikinus. Vokietijos fašistai karu 
kvėpuoja, atvirai prie jo rengiasi, ruošia
si. i

Tuom pat kartu, kada Vokietijos fašis
tai ruošia karą prieš Sovietų Sąjungą, jie 
negali piktumu išsilaikyti prieš tuos, ku
rie pereitame kare nugalėjo Vokietijos 
imperialistus ir atėmė nuo Vokietijos vi
sas jos kolonijas, tai yra, neapkenčia 
Francijos, dūksta prieš Čechoslovakiją, 
Belgiją, kreivai žiūri į Angliją ir planus 
daro pavergimui Danijos ir Holandijos. 
Francija pasijuto karo pavojuje.

Sovietų Sąjunga ir Francija
Francijos imperialistai dabar vengia 

karo, nes jie prisigrobę teritorijų nuo 
pirmiau. Jie supranta, kad būsimame 
kare jie nieko negali laimėti, tik dar pra
laimėti. Jie mato, kad Vokietijos fašis
tai, spjaudami ant visų Versalio sutar
ties punktų, kartu ryžasi ant Francijos 
Alsace ir Lorraine gubernijų.

Sovietų Sąjunga visada buvo ir yra 
už taiką. Ji bendradarbiauja su kiekvie
na šąlim, kuri priešinasi karui. Sovietų 
Sąjunga ir Francija pasirašė prieškarinę 
bendros pagelbos sutartį.

Kas gi yra ta sutartis: ar ji yra lygi 
buvusiai prieš pereitą karą Francijos ir 
Rusijos sutarčiai ? Nieko panašaus! Tais 
laikais Francijos ir Rusijos valdonai tu
rėjo sutartį karui prieš savo kaimynus, 
užkariavimui Konstantinopolio, Galicijos, 
Rytų Prūsijos—Rusijos naudai, atėmi
mui nuo Vokietijos kelių provincijų ir 
kolonijų—Francijos naudai. Tai buvo 
imperialistinė, užpuolimo sutartis. Tai 
buvo slapta sutartis, karą ruošianti su
tartis.

Sovietų Sąjungos ir Francijos dabarti
nė sutartis yra apsigynimo. Ji ištisai. 
paskelbta viešai. Ji inkorporuojama į 
Tautų Lygos įstatus. Pagal Sovietų- 
Francijos sutartį, viena šalis kitai teiks 
pagelbą tik prieš užpuoliką, tai yra,, jei
gu kas puls Sovietų Sąjungą, tai Fran
cija gelbės Sovietams, o jeigu kas puls 
Francija, tai Sovietai gelbės Franci ją. Ši 
sutartis pažeboja Vokietijos fašistus. Bet 
ši sutartis tuom pat kartu yra atvira, 
Sovietai ir Francija kviečia tą pat sutartį 
pasirašyti ir Vokietiją, Lenkiją ir kitas 
šalis. Jegu kitos šalys ją pasirašytų, tai 
ji virstų bendra nepuolimo, taikaus vals
tybių sugyvenimo sutartimi.

Sutartys ir Komunistai
Komunistai yra karo priešai. Kiekvie

ną žygį, kuris yra nukreiptas prieš karą, 
komunistai remia. Kaip Francijos, taip 
Vokietijos ir visų kitų šalių ne tik ko
munistai, bet ir taip revoliuciniai darbi
ninkai remia Sovietų ir Francijos šią ap- 
sigypimo sutartį, nes ji atitolina karą. 
Bet tas anaiptol nereiškia, kad Francijos 
Komunistų Partija jau dabar išsižadės 
kovos prieš savo buržuaziją. Ne. Fran
cijos komunistai kovoja prieš Francijos 
buržuazijos karo žygius, prieš pavergi
mą kolonijų gyventojų, prieš bent kokius 
karinius suokalbiąvimus ir prieš pačią
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Francijos buržuazinę sistemą, už Sovie
tų sistemą. Daiį K. Marksas ir F. Engel
sas “Komunistų Manifeste” rašė: “Kiek
vienos šalies proletariatas, žinoma, turi 
visų pirma apsidirbt su savąja buržua
zija.” Vokietijos proletariato priešakyje 
su Komunistų Partija pareiga kovoti 
prieš fašistų viešpatavimą, už fašistinio

JPTT

režimo nuvertimą. Frąncijos proletaria
to uždavinys kovoti pridš savo šalies bur- ! 
žuazijos tvarką. Tuom pačiu kartu bent 
koki žingsniai prieš karą ir jų tarpe 
Francijos-Sovietų prieškarinė sutartis 
gelbėja milionų gyvastis net ir Vokietijos 
darbininkų, kurie naujo karo liepsnoje 
turėtų žūti.

POLEMIKA IR KRITIKA Scranton, Pa

Bet, štai, čia pat, šitam nas tūkstantis.
bu-
Jis
nu- i va-

Reporteris Nemiegodamas , prirodyti; bet ne. apie tai čia 
Sapnavo

“Laisvės” No. 105, reporte
ris—Gasiūnas, aprašydamas
APLA 1-mo apskričio parengi
mą, tarp kitko, sako: Tasai 
vienas yra J. D. Sliekas, ka
daise Pittsburgho apielinkėj 
tarpe lietuvių darbininkų 
vęs vadovaujamo] vietoj, 
dabar tikrai renegatiškai 
kalbėjo. Pasisakė, kad jis
žiuojąs APLA Seiman kirsti 
vadovybei galvą. Esą, jūs iš
girsite žinių apie didelius AP
LA Seime mūšius, kokie buvo 
SLA Chicagos Seime, ir t.t.

Kadaise Rusijos revoliucio
nieriai juokdavosi iš caro, kad 
jis įbaugintas revoliucionierių 
ir nemiegodamas sapnuodavo 
apie revoliucionierius ir bom
bas.

Lygiai dabar Gasiūnas iš ne
apykantos prieš mane nemie
godamas sapnuoja ir girdi ne 
tai, ką aš sakiau, bet tai, kas, 
matomai, jam norėtųsi, kad aš 
sakyčiau. Suprantama, iš žmo
gaus, kuriam meluoti daug ge
riau sekasi, negu teisybę saky
ti, geresnio ir laukti negalima.

Tikrenybėje mano prakalbė- 
lė buvo tokia: Aš manau, kad 
APLA 26-tas Seimas bus te
kis, kokis buvo SLA Seimas 
prieš keliolika metų tam at- 
gal, kuriame dalis delegatų 
nurodinėjo, jog tuolaikinė SLA 
valdyba ir jos organas “Tėvy
nė,” nebetarnauja visiems SLA 
nariams, kaipo tokiems, o tik 
tam tikrai dalei-grupei narių. 
Tiesa, tuomet didžiuma dele
gatų ir narių to dar neperma- 
te ir ‘Sunku juos buvo įtikinti, 
kad tas viskas yra SLA orga
nizacijoj. Didžiurąa SLA narių 
tai pamatė tik šiomis dieno
mis, bet tai jau buvo pervėlu.

Kas buvo anuomet su SLA 
valdyba ir jos organu “Tėvy
ne,” tas šiandie yra su APLA. 
Jos valdyba ir organas “Lais
vė” tarnauja ne visiems APLA 
nariams, o. tik tam tikriem na- 
riam-grupei. Tiesa, daugelis 
APLA narių dar to nemato ir 
mum bus sunku juos įtikinti, 
bet mes važiuojame į APLA 
26-tą Seimą tam, kad visą tai 
iškelti aikštėn ir rodyti tai 
tiems, kurie dar to nemato. Aš 
manau, kad tai bus didelis 
mūšis, apie kurį jūs skaitysite 
laikraščiuose.

Kai apie Chicagos Seimą, 
nei apie kapojimą kam nors 
galvų, visiškai neminėjau, ką 
gali paliudyti visi, dalyvavę 
minimam parengime, kuriem, 
žinoma, nemiegant nesisapna- 
vo taip, kaip reporteriui—Ga
liūnui. Įsivaizdinkite, “Laisvė” 

. tankiai prašo rašyti tik teisy
bę, o čia, va, jos pasiuntinys, 
vadas, Gasiūnas rodo pavyz
dį,' kaip reikia iškraipyti sau 
nepatinkamų ypatų kalbą ir 
mokina, kaip neteisingai apra
šyti įvykius ir kalbas. Reikia 
pasakyti, kad tokią taktiką 
vartoja ne vienas Gasiūnas. . . 
Tai, mat, tokia jų savikritika. 
Klampokite, vyrai, tuo pur
vynu, pažiūrėsime, kurgi jūs 
nueisite eidami tokiu keliu.

J. D. Sliekas.
“Laisves” Redakcijos Pasta- z

ha. Mums išrodo, kad J. Slie
kas rašo tiktai tam, kad ra
šyti, nes jis peužginčija nieko,
ką Reporteris yra parašęs (Jis turėtų ją šitiem tikslam sunau- 
čia visur tą reporterį krikština doti: darbininkų kovose prieš 
“Gasiūnu,” ko jis taipgi negali kapitalizmą.

mes norime pakalbėti). Repor
teris rašė apie tai, kad Sliekas, 
kalbėdamas, pareiškė, jog “jūs 
išgirsite žinių apie didelius A- 
PLA Seime mūšius. . .” Sliekas 
surinka, būk Reporteris meluo
jąs.
pačiam rašinyj jis pareiškia: 
“AŠ manau, kad tai bus dide
lis mūšis, apie kurį jūs skaity- 

įsite laikraščiuose.” Vadinasi, 
mūšis būsiąs APLA sekančiam 
seime. Prieš ką tas mūšis? 
Aišku, prieš esamą APLA va
dovybę.. Na, tai kame “L.” re
porteris “pamelavęs”? Sliekas 
sako, tame, kad jis nesakęs, 
jog bus “kapojimas vadovybei 
galvų.” Gerai, bet tai kam tas 
“didelis mūšis”? Kas gi dide
liam mūšyj daroma, jei ne 
“kapojimas galvų” (žinoma, 
tai figuratyvis išsireiškimas, 
kurį pavartojo mūsų Reporte
ris; nes nei Reporteris, nei 
skaitytojas nesuprato tame 
Slieko grąsinime, kad jis, Slie
kas, kaposiąs galvą vadovy
bei, panašiai, kaip dabar Vo
kietijoj komunistam kapoja
ma galvos; Reporteris pavar
tojo tą žodį ta prasme, kad 
Sliekas mano moraliai APLA 
“užmušti”).

Sliekas, pasirodo, ne juokais 
rengiasi “dideliu, mūšiu.” Jis 
tą mūšį pasirengęs skelbti vi
siems, kas tik ne su juo: AP- 
|LA centro sekretoriui J. Ga
šlūnui, “Laisvei” ir kt. Kokiu 
tikslu? Mes nežinome, mums 
išrodo mysterija, daugiau nie
kas. Sliekas kaltina “Laisvę,” 
būk ji neorganaujanti “visiems 
APLA nariams, o tik tam tik
riem nariam — grupei.” Ką jis 
tuo nori pasakyti, mums neaiš
ku. Ar mes neąpausdinam AP
LA narių raštų ? Taip, gali bū
ti geru pavyzdžiu kad ir šis 
Slieko rašinys. Ne tik spausdi
nam, bet dar pataisom ir gra
matiškas paklaidas, nepaisant, 
kad raštas atsuktas prieš re-

Mūsų mieste yra masinis ne
darbas, tai, rodos, verta buvo 
Pirmosios Gegužės demonstra
cijai būti masinei, didelei, bet 
kaip tik priešingai, vos keli 
šimtai dalyvavo; maršavo gat
vėmis keturi ar penki šimtai, 
ant circus grounds apie vie- 

Tai stačiai 
gėda, o ypatingai lietuviams iš 
ALDLD 39-tos kuopos. Iš apie 
50 narių skaičiaus vos keli da
lyvavo. Buvusių gi Komparti
jos narių visai nesimatė. Nors 
jie žodžiais daug veikia, bet 
viešumoj bijo pasirodyti.

Bedarbių Tarybos šiuo tar
pu nors nariais netaip 
biednos, bet vadovybė 
biedna, vargiai gali būt 
nesnė. Prasilavinę daug 
nės mažai ima dalyvumo 
visai ne.

Tiesa, čion buvo pora 
darbuotojų— Elena Doris, J. 
Duehart ir Komunistų Parti
jos org. drg. Spencer, bet del 
viso Lackawanna County toli 
gražu permažai. Jie negali vi
sur visados pribūti, dalyvauti, 
ir viską smulkmeniškai tvarky
ti. ALDLD 39 kp. nariai, o 
ypatingai buvę Kompart. na
riai, turėtų daugiau dalyvau
ti bedarbių judėjime.

Na, o kaip su jaunimu? Jau
nimas čion visai neorganizuo
tas lietuvių tarpe. Rodos, kad 
progresyvių lietuvių tarpe nė
ra jaunimo.

Draugai, daugiau gerų kla-

DR. J. X KAAKIAUCIUS

Telephone: Humboldt 1-7964

dakciją, jos reporterį ir AP-jputaiimo 
LA vadovybę. Pereitais metais! 
turbūt atsisakėme spausdinti, 
tiktai porą ar tris APLA rei- į 
kalais rašinius, kurie turėjo 
tam tikros provokacinės spal
vos. Bet juos sugrąžinome su 
paaiškinimais jų rašytojams.

(Prie progos norime pastebė
ti, kad, mūsų nuomone, sekan
tis APLA seimas turėtų orga- 
navimo klausimą pasvarstyti ir 
sudaryti tam tikras taisykles: 
išrinkti tam tikrą redakcinę 
komisiją, kuriai, atsitikime, jei 
kieno rašinys neaiškus arba 
turįs kokių defektų, redakcija 
turėtų sugrąžinti peržiūrėji
mui : užgyrimųi arba atmeti
mui,)

Grįžtant prie Slieko grąsini- 
mų apie “didelius mūšius,” 
mums išrodo, kad tie mūšiai 
APLA seime nereikalingi. Jei
gu kokių nesusipratimų orga
nizacijoj randasi, tai jie reikė
tų išrišt šaltai, gražiai. Mes 
manome, kad APLA seimo di
džiuma delegatų panašiai ir 
padarys, jie “narsuolio” Slie
ko nepaklausys. Darbininkų 
energija reikalinga taupyti 
mūšiams prieš išnaudotojus, 
prieš fašizmo, prieš karo pa
vojų; už geresnį darbininkų 
gyvenimą, prieš kapitalistų pa
sikėsinimą ant darbininkų gy
venimo jau ir taip žemos lyg- 
malos. Jeigu Sliekas turi tiek 
daug energijos mūšiams, tai jis

būtų 
visai 
bied- 
žmo- 
arba

gerų

šeštadienis, Geguž. 25, 1935

ŠYPSENOS

sinių pavyzdžių iš savo revo
liucinio veikimo, daugiau dar
bo, o mažiau pasyvumo.

Kom. Veteranas.

Apsukrus Vagilius
(Perdirbtas Senas

Anekdotas)
Vienas kišenvagis nutė- 

mijo tūlą kleboną turint 
brangų laikrodėlį. Jis sugal
vojo tą laikrodėlį pavogti ir 
“grieko” išvengti. Nuėjo 
vagilius į bažnyčią, neva tai 
išpažinties eina—ir prisitai
kęs nukabino klebono laik
rodėlį. Priėjęs išpažinties 
pas tą patį kleboną, jis ir 
pasisako pavogęs nuo žmo
gaus laikrodėlį. Kunigas lie
pia atiduot, kitaip, sako, 
negausi nuodėmės atleidi
mo.

Vagilius (duodamas kuni
gui skarelėn suvyniotą lai
krodėlį) : “Tai še, kunigė
li.”

Klebonas: “Aš' nenoriu; 
atiduok tam, nuo ko paė
mei.”

Vagilius: “Bandžiau ati
duoti, bet jisai neima, sako 
nenorįs.”

Klebonas: “Na, tai jeigu 
savininkas neima, tai gali 
sau laikrodėlį laikytis.”

“Dėkui, kunigėlį” paačia- 
vo vagilis, pasilenkdamas, 
kad gauti “išrišima”.

J. K

DARBININKŲ 
SVEIKATA

GIRTUOKLIO SKILVIS

Drauge gydytojau, prašau 
i per “Laisvę” 

i dėl mano brolio. Jis turi 24 
metus, yra 5 pėdų ir 8 colių 

I aukščio ir sveria 137 svarus. 
Pirmiau jis sverdavo 175 sva
rus ir daugiau, bet jo svoris 
sunyko, perdaug geriant deg
tinę. Ir jis dabar nesveikas, 
serga, panašus. į kokį džiovi
ninką, v

Buvom pas gydytoją, tai sa
kė, kad jo skilvis susitraukęs 
nuo degtinės. Jis gydytojo pa
tarimus ir vaistus vartoja, bet 
nieko jam negelbsti. Per savo 
nesusipratimą sunaikino svei
katą, ir dabar klausimas, ar 
bus galima atgauti. Dar jaunos 
būtų dienos ir pat gyvenimo 
laikas.

Atsakymas

Tai gi, tai gi, Drauge. Nevie
nas taip sudegina alkoholiu 
sau vidurius, sudegina orga
nus, liaukas...i *

[mas dėl stokos vitaminų. Ir 
Itų vitaminų ir tų mineralų jam 
neatpildysi vien kokių vaistų 
pavidale: reikia ypatingai 
maisto, žmoniško, paprasto, 
nesugadinto maisto.

Tegul jis kas dieną suvar
toja bent po 4, 6 ar ir daugiau 
kietai virto kiaušinio trynių. 
Tegul sugeria bent po kvortą 
pieno. Taipgi sūrio, grietinės, 
sviesto, kepenų ir šiaip švie
žios mėsos ir žuvų, jūros žuvų. 
Ir įvairių daržovių ir vaisių. 
Tai labai svarbu. Vis dau-, 
giausia žalių, nevirtų daržo
vių, nors kartais galima ir vir
tų. konservuotų bei džiovintų. 
Tegul tik gerai kramto.

Po kiekvieno , valgio tegul 
paima po. trečdalį šaukštelio 
kreidos miltelių, Prepared 
chalk 1 1b. Arba po šaukštelį 
Čitro-carbonAte, ' Upjohn, 8 
ozs. Kas diena tegul jis sunau
doja mielių, bent po 3, 6 ir 
daugiau plytelių. Arba džio
vintų mielių, Dried brewers

Kaip ten nebuvę, o vis rei-!yeast> P° trejetą tablečių po 
kia stengtis jam padėt. Ir valgio. Mielės turi daug vita- 
padės jam daugiausia mais-1minto B—nervams ir viduriams, 
tas. Matot, kaip yra su tais 
svaiginamais gėrimais. Jie ne
tik kad chemiškai jaudina, 
degina vidurių plėves, sukepi- 
na jas, sugrumuluoja, ir paskui 
dėlto menkiau teesti viduje sy
vų, bet organizmas nukenčia 
da ir dėl stokos pačių esmin
gųjų maisto dėsnių—vitaminų 
ir mineralinių druskų. Gir
tuoklis dažniausiai maisto ne
labai tepaiso, bile tik jam bū
tų to nelemto marmalo. Ir 
pasėkoje to jam išsivysto avi- 
taminozč — sisteminis sūnyk i-

Tegul taipgi, jis ima žuvies 
kepenų aliejaus, Cod liver oil, 
po šaukštą-kitą po valgio arba 
šiaip valgant: tai teikia vita
mino A ir D. lodo tinktūros ir 
jam būtinai reikia: po lašą kas 
pora dienų, su vandeniu.

Kasos syvai (pankreatinės 
liaukos) insulinas, įleidžiant 
jo į kūną, jam labai daug pa
dėtų atgauti svorio ir jėgų. 
Išpirmo gydytojas įleistų ke
lis kartus, pamokytų, o pas
kui ir pats išmoktų įsileisti, 
įsišvirkšti.
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į Darbininkų Suvažiavimo, Įvyks-

Trečias Puslapis

Cleveland, Ohio!

Rausvos Gėlės

Vėju želi s.

užsipelnė tik krūvelę molio viršun lygumos.
Tas pats laukia ir visų...

Isėkis, drauge Pakauši! Nors dar pergreitai, 
bet jau užbaigei savo kelionę!

i . --------------•
Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
Į k p. įstos į Meno Sąjungą šį mė-l 
nesį? Minėtų kuopu draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą.! 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

j meres.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyck 3v., 

Brooklyn, N. Y.

1 Draugai Menininkai, Rengkimės 
I

► Prie Visuotino Amerikos Lietuvių

> tančio Birželio 30 ir Liepos 1,

štai, pražydo 
Rausvos gėlės, 
Jas bučiuoja 
Plaštakėlės; 
Jas linguoja, 
Jas ir supa

II.
štai, užaugo 
Mergužėlė— 
Tai motušės 
Užvadėlė;
Bet ją ima 
Sau ir veda, 
Pamylėjęs, 
Bernužėlis.

Btiolio Simus.
19-V-29.

Apleido Viltis
Viltis apleido, 
Skausmai kankina, 
žemyn nusviro 
Jau sunki galva... 
Svietas nemielas, 
Nes aš apleistas 
Klaidžioju vienas— 
žvėris pažeistas.. . 
Ar kas da ranką 
Pagelbos išties? 
Nuvargusią sielą 
Pastogėn pakvies.. .

J. A. Svyrūnėlis. 
Vas. 8, 1920.

Susi- 
Meno 
Meno 
jokių 
buvo

bu- 
tik 
ki- 
už-

Minint Draugą J. Pakaušį
? Gegužės 21 dieną, Roseland, Ill., mirė Jur
gis Pakaušis, buvęs Proletmeno Sąjungos sek
retorius. Bet pirma to jis ilgai sekretoriavo 

» ir buvusiam Am. Lietuvių Dainininkų 
vienijimui, kuris paskui visas perėjo į 
Sąjungą. Kas buvo sumanytojas tverti 
Sąjungą, mes C. B. archyve neturime 
dokumentų, nes visas tvėrimo darbas
pradėtas Chicagos menininkų, kurių tarpe bu
vo ir velionis d. J. Pakaušis.
♦ Meno Sąjungos pirmas suvažiavimas įvyko 
Chicagoje, pradžioje sausio mėnesio, 1924 me
tų, kuriame jis buvo išrinktas jos sekretorium 
ir, rodosi, vedė jos visą darbą iki d. Krakaičio 
laikų.

^Kuomet pradžia Meno Sąjungos rišasi mi
nint mirtį mūs buvusio pirmo sekretoriaus, o 
^neturint jokių dokumentų, tai bandžiau suras
ti minimų metų ir mėnesio “Laisvės” kom- 
plete kokį nors fundamental} rašinį apie jos 
pradžią, nes tada ten įvyko ir Darbininkų Par
tijas Suvažiavimas. Tiesa, sausio mėnesio 17 
d., tų pačių metų, “Laisvėje” radau d. A. B. 
parašytą straipsnį, kuriame tik tiek pasakyta:

“Metai laiko tam atgal, chicagiečiai sutvėrė 
*Meno Sąjungą, prie kurios buvo prisidėję tik 
keli chorai. Dabar ji turėjo savo suvažiavimą 
ir nutarė kreiptis prie Dainininkų Susivieniji
me, kad jis prie jos prisidėtų, nes D. S. neat
sako į visus meno klausimus. Prisidėjimas 
prie M. S.—bus pasiųsta visiems D. S. cho
rams referendumo balsavimams.”

Taigi ir šitas padavimas nepasako, kas 
*-vo pirmtakūnas jos tvėrimosi. Pasilieka 
spėjimas, gal būt Pakaušis, gal kas nors 
taq. Lauksime Chicagos draugų menininkų 
baigimui šio klausimo.

Savais laikais velionis Jurgis Pakaušis daug 
darbavosi meno srity j. Jis ne tik sekretoriavo, 
vedė jo visą darbą, bet dar parašė ir porą 
veikalu, J. P. Karnaukalo slapyvarde. Jo vei- 

► kalar: “Vėją Sėji, Audrą Pjausi,” 3-jų veiks
mų drama ir “Buožės” tragidrama, taipgi 3-jų 
veiksmų, šie kūriniai buvo plačiai vaidinami 
ir, manau, nėra reikalo pakartoti jų turinį 
bei dvasią.

Teko su juo susidurti ne tik Meno Sąjungos 
suvažiavimuose vėlesniais laikais, bet dar Dai
nininkų Susivienijime, kuomet suvažiavimuose 
dar lankydavosi palaikytojai dailės dailei, ta- 
čiaus jis jau suprato, kad tokio dalyko nėra, 
kaip kad bepartyviška dailė ir savą pusę ap
gindavo nesikarščiuodamas.

Įvykus skilimui tarpe lietuvių darbininkų 
judėjimo, jis ilgokai palaikė opozicijos pusę. 
Paskui pradėjo atšalti nuo jos, bet, jei ne- 

4 klystu, veikimo irgi neparodė. Ant galo už
klupo besveikatė, liga, kurios sėkmėje kas 
nors turėjo iškasti duobę ir, jį ten įleidus, 
užversti žeme amžinai. Iš viso savo gyvenimo

Darbininką Streikų Pardavikams
Vadai darbininkų? Niekšai, bernai turčių, 
Kurie vergų minią skandina, išduoda, 
Kurie lobius krauna iš skurdo beturčių, 
O jų kovų siekius—sutrempia, parduoda, 
Ir kad patys galėtų pertekliuj būti, 
Už tai milijonai vergų turi žūti.

Ir krinta ir žūva vargšų milijonai, 
Už tai, kad jie tiki gaujai išdavikų, 
Kad juos apgaut moka turčiai, sukčiai, 
O jiems eina talkon eibes pardavikų, 
Ir taip vargšus engia jie iš visų šonų, 
Su pagelba burtų, tikybų ir monų.

ponai,

Bet nuskriaustos minios jau pradeda kilti, 
Purtosi nuo globos tranų ir dykūnų.
Jų gale didėja ir jiems ugdo viltį, 
Nusikrėst tą brudą nuo savųjų kūnų, 
Siurbėles nukauti, panaikint vergiją, 
O tuomet įsteigti beklasę draugiją.

Andrius Keleivis.

Ką Mums Paliko Julius Janonis?
Julius Janonis bus vienas iš daugelio lietu

vių tarpe taip gausiai gamtos apdovanotas 
poetišku talentu, šiandien jo naujais eilėraš
čiais bei vaizdeliais negali darbo klasės laik
raščiai pasipuošti. Mes galime tik pasidžiaugti, 
pasimokinti ir pasididžiuoti su jo paliktais 
jam gyvam esant parašytais raštais—ęilėmis 
bei apysakaitėmis.

Julius Janonis, kaip jo nors ir trumpa gy
venimo biografija parodo, jo paties raštų rin
kinėlio pradžioje, yra kilęs iš vargingai gyve
nančios bežemių šeimynos ir tik per savo ga
bumą ir neatlaidžias pastangas pasiekia augš- 
tesnio mokslo. Bet žiaurioji Rusijos caro val
džia, kaip ir daugeliui mūsų brangių veikėjų, 
taip ir mūsų talentingajam proletarų poetui, 
suardo sveikatą.

Trumpoj sutraukoj paėmus, Juliaus Janonio 
biografija, kuri, kaip minėjau, yra jo raštų ir 
apysakų rinkinyj, išleistam “Varpo” Bendro
vės Spaustuvės Kaune, 1921 metais, skamba 
sekamai:

“Julius Janonis gimė 1896 m. kovo 23 d., 
Biržų mieste. Tėvai, Marė ir Martynas, Jano
niai turėjo vien menką grįtelę. žemės suvisai 
neturėjo. 1911 m. tėvai persikėlė į Melaišių 
sodžių, kame paėmė nuomon trečią dalį valako 
žemės. Apart Juliaus buvo vyresnysis brolis 
Mykolas ir dvi seserys,—viena už Julių vy
resnė, kita jaunesnė.

“Julius labai noriai ėmės mokslo. Tris žie
mas vaikščiojo Biržų pradinėn liaudies mokyk
lon. Paskui per ašaras išsiprašė leist į Biržų 
miesto keturių klesų mokyklą, kurią 1.913 m. 
ir pabaigė. Tais pačiais metais įstojo į Šiau
lių gimnaziją, į 5 klesą. 1915 m., karui užėjus, 
išsikėlė Rusijon, kame išpradžių tęsė gimnazi
jos mokslą Voroneže, o iš ten persikėlė Petra- 
pilin, kame 1916 metų gale caro valdžios buvo 
uždarytas į garsųjį “Kresty” kalėjimą.

“Iš kalėjimo kuriam laikui buvo pabėgęs, 
slapstydamos bastėsi po Rusijos miestus, be 
galo pavargo ir galutinai suardė savo ir taip 
silpną sveikatą. Tas laikotarpis poeto ryškiai 
atvaizdintas eilėse: “Pailsus besibastant.’U

“Prasidėjus 1917 m. pavasaryje Didžiai Ru
sijos Revoliucijai, Julius išėjo iš kalėjimo, būvą 
stojęs revoliucijos darban, bet visiškai pakri
kusi sveikata (turėjo jau smarkiai įsigalėju
sią džiovą) kliudė tam darbui. Tas ir privedė 
jį prie tragiškos mirties ir 1917 m. gegužės 
17 d. tarp Petrapilio ir Carskoje Sielo Julius, 
puolęs po bėgančio traukinio, tapo suvažinė
tas.”

Tai mes tik iš šios trumpos ištraukos iš jo 
biografijos matome, kad mūsų gabusis ir bran
gusis poetas, nuo pat savo kūdikystės iki pas
kutinės savo gyvenimo minutės, kovojo su 
gyvenimu, su skurdu ir jo buvo tik vienas ir 
nepasikeičiantis idealas, tai troškimas revoliu
cijos, troškimas laisvės vargšams ir pavergtie
siems. Jis nematė reikalo ir naudos parduoti 
savo gabumą už pinigus ir būti paklusniu ca
rui ir jo pavaldiniams. Vieton to, jis pasirinko 
kelią erškėčių, kuriuo jis eidamas matė pada
rysiąs naudą darbininkų klasei. Jis nuo savo 
kūdikystės dienų jau pradeda rašinėti eiles 
proletarinėj dvasioj, kurios rado atgarsius tik 
pas vargdienius. Toliaus Julių Janonį sutinka 
kalėjimai ir persekiojimai ir ištrėmimai, vie

nok savo nusistatymo jis nepakeičia ir dirba 
del savo klasės.

Kadangi Julius buvo revoliucinio judėjimo 
dalyviu ir ėjo pereigas kaipo revoliucinis ka
reivis, be pertraukos ir be poilsio, tai net pas
kutinėse savo gyvenimo dienose jis to darbo 
neapleidžia; jis perduoda kitiems veikliems 
savo draugams eiti tas pareigas, štai Juliaus 
Janonio paliktas testamentas:

“Esu tos nuomones, kad kiekvienas žmogus 

todėl sveikatai nebeleidžiant tinkamai gyventi, 
nenoriu būti niekam sunkenybe ir išbraukiu 
save iš gyvenančių tarpo...

(Toliaus nurodyta kas daryti su įvairiais jo 
daiktais).

“Rajono Komiteto sekretariato knygas rasit 
mano lovoje po pagalve; ten pat yra ir mano 
rašinių. Labai norėtųsi, kad jie nežūtų, o būtų 
sutvarkyti ir galėtų būti apskelbti. Tiek šį 
paskutinį kartą teprašau.

“Su visais kitais draugais nespėjau atsis
veikinti, nespėjau jiems kiekvienam atskirai 
ir parašyti. Rašau visiems bendrą atsisveikini
mą, kurį, Garbusis Drauge, malonėkie per
skaityti artimiausiame Rajono susirinkime.

“Linkiu kuogreičiausios socialės revoliucijos 
įvykimo.”

Julius Janonis.

dirbti revoliucinės socialdemo- 
neįleisti į organizaciją opor- 
greičiau žengti prie galutino 
revoliucijos realizavimo. Ne-

1Q17-V-17.
Toliau seka draugo Juliaus Janonio bendras 

laiškas, atsisveikinant savo pažįstamuosius 
draugus ir drauges, kuris skamba sekamai: 
“Gerbiamieji Draugai ir Draugės!

“Esu dirbęs, ką galėjau. Gal da būčiau Jūsų 
tarpe ir daugiau dirbęs, bet nelemtas likimas 
sulaužė sveikatą ir neleido toliau dirbti. Pa
gal iaus sveikata privertė net išsibraukti iš gy
venančių tarpo. Persiskirdamas su gyvenimu, 
nieko kito negaliu jums palinkėti, kaip tik 
dirbti, dirbti ir 
kratijos darbą, 
tunizmo ir juo 
tikslo,—socialės 
sulaukiau aš jos, bet Jums, Draugai ir Drau
gės, likimas gal bus nuolankesnis ir Jūs išvy
site naują atgimusį pasaulį.

“Dvasia ir aš jame gyvenau. Paskutinė ma
no mintis—tai prisiminimas, kad jau atsiranda 
ženklų, rodančių, kad socializmas jau pradeda 
vykdintis ir kad jokia mūsų gadynės vaidentu
vė negali įsivaizdinti tų įstabių visuomenės ir 
asmens išorinių ir vidujinių gyvenimo permai
nų, kurios paseks pilną socializmo tvarkos 
įvykinimą. Linksmu šypsuliu sveikinu Jus, sa
kydamas :

“Tegyvuoja 'socializmas!
“Tegyvuoja jo vykintoja revoliucinė social

demokratija !
“Visa dvasia su jąja buvęs, Jūsų draugas 

Julius. Janonis.
1917-V-17.”
Tai matote, mieli skaitytojai, ant kiek Ju

lius Janonis buvo pasiaukavęs socialistinei re
voliucijai ir ant kiek įvertino komunistinį dar
bą. Net paskutinėse savo gyvenimo valandose 
neapleido jo be kitų draugų priežiūros!

Connecticut Valstijos !5PėTS
Draugams

Mes gi iš savo pu- 
. kaip greit galima, prane

šim jums galutinai, kiek mes 
galėsime priimti jūsų delega
tų. Pirmenybė bus pirmiau at
siliepusioms kolonijoms. Pra
nešimus siųskite Brooklyn©

Klaidų Atitaisymas

Brooklyno ir Newarko or- 
ganizac., kurios siunčia dau
giausia delegatų į A. L. Darb. jSuv. Komisijos sekretorei se- 
Visuotiną Suvažiavimą, tariasi'^amu antrašu: S. Sasnauskie-

.. i *, . • x. v In^j 419 Lorimer St., Brooklyn,paimti busą. Norime paimti di- 1 ’ y ’
delį busą, kadangi taip parei
na pigiau ir patogiau juose va
žiuoti. Tačiau patys vieni ne
sitikime visą užpildyti, liks 
apie 8-10 vietų. Mes manome, 
kad Connecticut valstija galė
tų būti mums talkininke. Tuo- 
mi tik patarnautų suvažiavi
mui ir savo kolonijoms, nes 
be buso sunku pasiųsti reikia
mą skaičių delegatų.

Apsiklaustnėjom busų kai
nas. Pasirodo, kad bus .galima 
iš New Yorko j Clevelandą nu
vežti delegatus ir parvežti 
maždaug už $10, nedaugiau 
$12. Už keletos dienų tikimės 
jau turėti kontraktą ir galė
sim paskelbti galutiną kainą. .

Jei eonneetikiečiai sutinkat 
su mūsų pasiūlymu, pasitarkit 
ant vietos, kiek delegatų jūsų 
kolonija siųs ir greit mums

ri 
žės, 
džia,

Mano korespondencijoj, ku- 
tilpo “Laisvėj” 22 d. gegu- 

aprašyme veikalo “Pra- 
’ Redakcija padarė klai

dų sudėdama iškraipytas lo
šėjų pravardes: J. Kavaliaus
kas turėjo būti J. Kalakaus- 
kas, A. Pečiesiutė turėjo būti 
A. Pačiesiute, A. Kavaliauskiu- 
tė turėjo būti A. Kalakauskiu- 
te; M. Kežienė turėjo būti M. 
Kižiene; suflerius pavadin
tas šrupienas, turėjo būti Šiu- 
pienas; drg. Naru.šiavičiui tu
rėjo būti ačiū drg. A. Naruše
vičiui už padėjimą rinkti pro
gramų.

ALDLD 11 Kp. Koresp.

Jis tuom kartu neturėjo jokių pavyzdžių, 
kaip darbininkai galėtų gyventi be pavergėjų, 
tuomet dar revoliucijos tik ženklai tebesirodė 
vienur bei kitur. Vienok jis puikiai sau per
sistatė naują socialistinį gyvenimą. Jau jo vi
sos apysakos, vaizdeliai bei eilės puikiai nu
piešia visą revoliucijos pobūdį ir revoliucijos 
laimėjimą.

Paėmus Janonio raštus, ypatingai eiles, mos 
randame jų ne vien tik revoliucinėj dvasioj 
parašytų; randame taipgi liaudiškų ir net ro
mantiškų. Vienok visos yra suderintos ir tin
kamos proletarų klasės menui, šios eilės yra 
tiek tobulos, kaip prasme, taip technika, kad 
ot paėmęs, rodos, jas skaitysi, .skaitysi ir nie
kad nenorėsi persiskirti. Tiesa, mes jo keletą 
eilių turime šiandien jau apdekoravę net su 
muzika ir yra jos dainuojamos chorų bei solis
tų ; bet, mano nuomone, būtų galima mums dar 
daugiau pasinaudoti Juliaus Janonio eilėmis.

Kadangi Julius Janonis pats visą, nors ir 
trumpą savo gyvenimą vargęs ir sunkiai dir
bęs, todėl jo ir eilės daugiausiai surištos su 
darbu, su vargu—jis tą viską puikiai patyrė ne 
teoriniai, bet praktiškai. Abelnai jo raštų rin
kinys nėra bibliškos knygos didumo, bet labai 
daug pasakantis ir labai daug reiškiantis.

Dar toliau. Jojo apysakaitės ir vaizdeliai 
susideda daugiausiai iš tokių žodžių, kokius 
mes paprastai vartojame savo kasdieniniuose 
gyvenimo reikaluose. Skaitant jo raštus, nerei
kia žodyno pagelbos ir tuom pačiu sykiu da
lykai perstatomi tartum veidrodyj; skaitosi 
sklandžiai, lengvai ir noriai.

Negalima persistatyti, kaip mūsų proleta
rinis menas būtų turtingas, jeigu mes šian
dien turėtume bent kelis tokius Julius Jano
nius gyvųjų tarpe.

Julius Janonis jau yra miręs; nebeveikia 
jis daugiau; neberašo jau daugiau 
ti jo ranka; nebėra mūsų poeto 
cionieriaus. Bet jojo nuoširdūs 
klasei darbai, jo beribiai brangūs raštai nebe- 
mirs. Mes turime jį kaipo pavyzdį. Mokinki- 
mės iš jo raštų ir tęskime jo taip brangų 
pradėtąjį darbą !. . .

nenuilstan- 
ir re vol i u- 
darbininku

Chorą ir Dramos Gru 
pilį Atydai

Draugai, perrenkant chorų ar 
dramos grupių valdybas, ypa
tingai sekretorių antrašai turi 
būt pranešami Proletmeno Są- 

I jungos, sekretoriui. Kuomet to 
! nepadarot, mes siunčiame vei- 
į kalus buvusio choro sekreto
riaus antrašu ir todėl, del vie
nos ar kitos priežasties, negau
nate veikalų arba dainų.

Mes visiems vienetams siun
čiame naujai išleistus kūrinius 
ir todėl visi turėtumėt gauti. 
Jeigu negaunat, kas nors nege- 

i rai su antrašu.
Pastaruoju laiku, siųsdami 

chorams dainas, išsiuntėme ir 
Proletmeno dainų katalogą, kad 
draugai galėtų patikrinti, ko
kias dainas turi ir kokių netu
rit. Kurie vienetai negavo ka
talogo—praneškite — prisiųsim.

Siųsdami užsakymus, visuo
met pažymėkite, kiek kopijų tos 
ar kitos dainos ar veikalo nori- 

j te, taipgi leidinių vardus. Tuo 
palengvinsite darbą centre.

Pranas Pakalniškis, 
A.L.P.M.S. sekretorius.

-I

“Povilas Jurka”

V eismūnišlcis. 11

Liepa
Sode kėrojos sena liepa: vidurys—išpuvęs; 

ilgos šakos, kurios dabino liepą ir augštai ore 
iškilę gaudė saulės spindulius, jau audrų nu- 
sukiotos. Vietoje šakų dabar liūdnai kyšoja 
niekam nebereikalingi žarklai, tartum įsišovę, 
surambėję kaulai. Smulkutės šakų atgajos la
puoja, žadindamos vilčia vėl iškelti liepos gar
bę augštumon, bet liepa mato, kad jos jau ne
auga taip, kaip kadaise augo pirmosios, nebesi
džiaugia jomis—jos auga ne del garbės. . .Pats 
kamienas prie mažiausio vėjelio braška, girgž
da, dejuoja, rodosi guodžias ir liūdnai laukia 
valandos, kada pakils audra ir ją nugaluos.

Liepa jaučia, kad jos neapkenčia jaunosios 
obelaitės; žino, kad pyksta ir sodauninkas, nes 
jis dažnai bado ir drasko šaknis, didina žaiz-

(Tąsa 4-tam pus.)

Amerikos Lietuvių Darbi- 
| ninku Literatūros Draugi- 
| jos 39-tas leidinys; 318 pus
lapių; apysaka iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo; paraše 
Mikas Rasoda.

“Povilas Jurka” atvažiuoja į 
Ameriką būdamas jaunu vaikė
zu: kupinas energijos ir pasi
ryžimo. Pradėjo dirbti restau- 
rante—mazgojo lėkštes. Darbas 

' nepelningas. Tačiau, nuo kūdi- 
i kystės dienų pripumpuota sme
geninė apie Ameriką, kaipo lai
mės šalį, Povilas kantriai dirba 
ir tikisi greitu laiku pralobti.

Povilas atvažiuoja į Brook- 
lyną pas dėdę Miką Jurka, ku- 

: ris paskendęs biednatvėj ir gir- 
Ituoklystėj. Pas jį apsigyvena. 
Miko duktė, Marytė, fabriko 
darbininkė, bet jau gerokai pra
dėjus “gęsti,” Povilo manymu.

I Ji draugauja su susipratusiu 
; vaikinu, Svirneliu, kuris ją “iš- 
■ vedęs iš kelio”.

Povilas rašo laišką dėdei An
driui, Miko broliui, kuris gyvena 
New Yorke. Andrius turtingas

(Tasa 4-tam Pusi.)
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MENO SKYRIAUS DALIS
LIEPA

(Tąsa iš 3-čio' puslp.)
das liguistame kamiene. Senai ją būtų jau ir 
nukirtęs, šaknis išdraskęs, tik to nepadarė vien 
todėl, kad joj nuo senai kabojo “dievo” mūka, 
primindama garbingą praeitį. Spdauninkas, 
vargu ir į tai būtų atsižvelgęs, būtų su pasi
gėrėjimu nukirtęs, tik būdamas prietaringu 
bijojos ’’dievo bausmės” ir apkalbų ir todėl, 
del akių svieto, rodydamasis geru, nekantriai 
laukė audros...

Papūtė šiaurys, supurtė medžius ir nusuko 
liepą nuo kelmo. Džiaugsmingai tada suplojo 
rankomis sodauninkas; nudžiugo jaunos obe
laitės. ..

J. A. Svyrūnėlis.
Red. Pastaba.—Dgr. J. A. Svyrūnėlis mįf’ė 

1920 metais, Montelloj, Mass., džiovos^liga. 
Jis buvo talentingas ir daug žadąs rašytojas. 
Alegoriškas vaizdelis “Liepa” ir eilėraštis “Ap
leido Viltis” buvo užsilikę pas tūlą darbininką, 
su kuriuo tuomet Svyrūnėlis gyveno, rankraš- 
tyj. Jis nesenai mums perdavė tuos likučius. 
Daugiau Svyrūnėlio rašinių-vaizdelių telpa 
“Atžalose,” išleistose 1921 metais.

“Praeities Šešėli’ Suvaidinus i
Įdomavau šiuo veikalu, nes jį režisavo Jo- | 

nas Valentis. Pirmiaus jau teko matyti kele- | 
tą kartų Valentį vaidinant, tačiau, regis, jis 
dar pirmu kartu pasirodė kaipo režisėrius. 
Skelbta, kad vaidylos buvo parinkti tik tie, į 
kurie pasidavė jam mokinti. Reiškia, laukta 
ko tai geresnio, naujesnio lietuvių scenoje.

Pats Valentis nevaidino. Svarbiausias vyrų 
roles vaidino jaunuoliai. Moterų rolėse vaidi
no jau žinomos moterys—Ramanauskaitė, Rai
nienė, Paukštienė.

Bendras vaidinimas, reikia pasakyti, išėjo 
geriau vidutinio lietuviško vaidinimo. Profe- 
sionalio veikalo perstatymo dar nepasiekta. 
Vienok Valentis daug ką pagerino šiame vai
dinime. Tuojaus matyti įdėtas triūsas. Sce- 
nerijų įruošimas, mėgėjų aprengimas, grima- 
vimas buvo tinkamiau paruošta, kaįp papras
tai lietuvių vaidinimuose. ;

Vienok vaidinimas turėjo ir defektų. Jeigu 
žiūrėsime. į vaidinimą ne pagyro akimis, o 
vaduosimos tikromis meninės kritikos minti
mis, tai gana apŠčiai męs jų matysime, nepai
sant to,l kad Valentis įdėjo, matomai, daug 
darbo pastatymui šio veikalo.

Iš moterų vaidintojų, kaipo smarkios, jau
nos, .linksmos merginos tipas, Elzbieta geriau
sia atatiko. Smagume, linksmume, gyvume— 
ji visai tiko. Tačiau magnetiškam romansui, 
vyrų viliojimui, jau ne taip jai sekėsi; čia 
nevisai ji natūrali.

Veronika ir tarnaitė vaidino vidutiniai. Kar
tais jose matėsi apsčiai dirbtinumo. Kai kurie 
jų momentai buvo geri, kiti silpni, perdėti. 
Ypač tarnaitė kartais nudavė sena, bejėgė, o 
kartais persmarki. Kalba jos dažnai girdėjosi 
prakalbinę, o ne sceniška.

Tarnaitės dievotumas, davatkiškumas nebu
vo natūralūs. Paukštienė negalėjo padaryti 
tikrą, gyvą senos, dievobaimingos tarnaitės 
tipą. Dievotumas išėjo satyriškas.

Jaunuoliai, kurie vaidino Geramylio, Kol- 
kos, Seriožino, Rožieniaus rolėse, pasirodė pu
sėtinai. Prie jų pridėta daug darbo režisuo
jant. Jų kalbos gana aptašytos, kaipo čiagi- 
mių. Ateityje jie galės pasirodyti geriau, šia
me vaidinime, nepaisant, kad J. Valentis juos 
atydžiai lavino,—dar nepasirodė artistais. Jie 
vaidino su “nudavimais,” išmokyti. Tačiaus 
jie neadarė rusų tipus, rf’er gana gerus rusiš
kus scenos kostiumus fr grimą, dar matėsi, 
jautėsi amerikoniški jaunuoliai. Nei vienas iš 
jų nedavė tikrų, gyvenamųjų rusų tipų. Ne
pajėgė pereiti į veikalo roles su savo siela, 
jausmais.

Rožienius, kaipo “latras,” mergininkas ir 
žiaurūnas, caro oficierius neišreiškė savo tipą 
nei išvaizda. Jis buvo perjaunas ir tokiam 
tipui netinkamai grimuotas. Jo kalba neturėjo 
jausmo, jutrumo. Kuomet jis barasi arba mei
linasi—tonas tas pats, jausmas, intonacija, ta 
pati. Tokių trūkumų matėsi ir pas kitus. Vie
nok šie jaunuoliai padarė gerą pradžią.

Vaidinime matėsi ir daugiau paklaidų. Pa
vyzdžiui, pačiam veikalo čiukure, kuomet mir
tinas ginklo susikirtimas revoliucionieriaus su 
reakcionierium, kada gręsia vienam mirtis, čia 
pasimaišo tarnaitė kampe .scenos ir nusineša 
publiką—prajuokina. Vadinasi, estrados už
kampis pasirodė stipresnis, negu pats centras, 
ir tai pačioje vaidinimo aukštumoje. Tai bloga.

Bejausmis pasirodė ir Seriožinas, “revoliu
cionierius.” Jis išmokęs kai kuriuos nudavi-' 
mus. Nuvargęs, nukamuotas kalėjime, susiti
kęs savo mylimąją, fiziniai alpsta, sukrinta. 
Tačiau dvasia, jausmais, kalbos tonu tą silpi- 
mą neišreiškė. Rodos, kad jo fizinis veikimas 
persiskyręs su dvasiniu veikimu. Todėl pasi
taikė ir tokios staigios atmainos—čia jis griū
va, nusilpęs, o už momento vėl stiprus ir svei
kas. ,

Veikalas taipgi turi defektų, žinoma, tokius 
ir dar mažiau revoliucioniškus veikalus darbi
ninkų judėjime vaidinama.

Bendrai, veikalas nenuobodus. Publikai jis 
patiko—romantiškas. Vyriausia veikalo figū
ra, tai kankinė Veronika. Ji priversta ištekėti 
už oficierio, o myli “revoliucionierių” Serioži- 
ną. Oficierius atrodė jai perjaunas ir labai 
žiaurus. Tėvas ją apvezdino su oficieriu tik 
todėl, kad ji mylėjo revoliucionierių.

Bet veikale “revoliucionierius” parodyta tik 
pabaigoj. Galima sakyti, tik pasakyta, kad jis 
nuteistas kaipo revoliucionierius. Kodėl jis nu
teistas, už ką, veikale visai nepasakyta. Vadi
nasi, revoliucionieriaus rolės veikale visai nėra, 
nesimato. Todėl šio “revoliucionieriaus” vy
riausias pasaulinis gyvenimas ne revoliucija, 
bet moteris. “Niekas pasaulyje negalėjo mane 
sulaikyti nuo pasimatymo su tavim, nors ir ži
nojau, kad tu esi moteris kito..

Tas klaidingas revoliucionieriaus charakte
rio supratimas, veikiausia, ir padarė Serioži- 
ną bejėgį, bedvasį, ne kovingą, bet drimbantį.’ 
Jis parodytas ne kada kovotojas, bet kada be
jėgis. |

Taip pat labai silpnai parodyti ir kiti revo
liucionieriai. Veronikos brolis, kuris tampa re
voliucionierium bestudentaudamas, ir gi nepa
rodytas darbais. Jo revoliucingumo visai nesi
mato ant scenos—“revoliucionierius” tik iš 
vardo. Visa jo revoliucija pasirodo tik tada, 
kai pastebi laikraštyje, kad Peterburge jau 
sukilimas, kad Rasputinas nužudytas. Rodos, 
kad Rasputino nužudymas, tai būtų revoliuci
jos branduolys. Studentas Kolka čia šoka ant 
kėdės ir ant stalo iš džiaugsmo, kad sukilimas. 
Bet čia jis, matomai, ne revoliucijos dalyvis, 
tikras revoliucionierius, bet tik pritarėjas.

Pagaliau, gale veikalo, ir pats Geramyla 
tampa “revoliucionierium.” Bet kodėl? Kokios 
gyvenimo aplinkybės jį pakeitė?—nėra paro
dyta. Išvada—jo žento žiaurumas ir ištvirka
vimas. Gerai, bet gyvenime taip nėra. Todėl 
ir veikale visi trys revoliucionieriai buvo taip 
silpni, nieką neįtikinanti. Jų darbai visai ne
parodyti, kaipo revoliucionierių.

Kiek teko stebėti apie šį veikalą skelbimus, 
tai nebuvo pasakyta, kas jį parašė, kas jo au
torius. Bet veikalas labai panašus į rusų kla
sikus. GI būt perdirbtas iš senesniųjų veikalų 
ir “surevoliucionizuotas,” privestas iki 1917 
metų revoliucijos. Veikalas panašus į kopiją • 
Ostrovskio “Neturtas—Ne Yda.” Pridėta ir 
kelios dainos, kai kurios visai netinka. Pavyz
džiui, kalėdų vakare daina apie vasaros darbą, 
šieną. Dainos skiriasi nuo veikalo.

Tad, galima pasakyti: Veikalo vaidinimas 
turi kai kurių pasisekimų, pagerinimų vaidi
nime, priruošime. Tačiau turi nedateklių, klai
dų meniniu ir ideologiniu atžvilgiu.

Menininkas.

šios apysakos.
Skaitydamas šią apysaką, per

gyveni nužudymą keturių ko
munistų Lietuvoj, nužudymą 
Sacco ir Vanzetti. Taipgi šioj 
apysakoj yra nemažai romanso, 
kovų, pralaimėjimų ir laimėji
mų.

Mano manymu, ši apysaka 
bene bus vertingesnė ir už 
“Sliakerį.”

Draugas Mikas Rasoda įnešė 
didelį pliusą lietuvių darbinin
kų literatūrom Mūsų kritikai, 
perskaitę “Povilą Jurka,” tikiu 
padarys šios apysakos nuodug
nią peržvalgą ir duos jos įver
tinimą.

P. P.

Prasidės 7:30 vai. vakare. Visi Bing
hamton© lietuviai kurie pritaria ko
munistiniam veikimui prašome at
silankyti į šią pramogą ir savo at
silankymu paremsite taip svarbų 
darbą, kurį veda Komunistų Partija, 
įžanga visiems veltui.

K. P.

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia pirmutinį šio 

sezono pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 
gegužės (May) 26, Mačiutos far- 
moj, Green Road. Pradžia 12 vai. 
dieną ir tęsis iki 12 vai. nakčia. Bus 
perstatyta vaizdas iš Rusijos Revo
liucijos 1917 m. atvirame ore. Taipgi 
bus įvairių žaislų, dainų ir šokių. 
Bus duodama viena dovana prie į: 
žangos tikietų, $3.00. Visus širdin
gai užkviečia Lyros Choras.
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“Povilas Jurka”
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

dėdė, jau nesi vadina Jurka, bet 
York. Povilas nekantriai laukia 
dėdės York atsakymo. Kitaip 
Povilas negali matyti to turtin
go dėdės, nes jis, York, visuo
met Užimtas įvairiais reikalais 
ir todėl reikia būtinai laukt dė
dės, kuomet jis turės liuoslaikio 
priėmimui svečio. Pagaliau, Po
vilas gauna pranešimą, kuris 
nusako valandą, dieną. Reiškia 
dėdė pasirengęs turėti pasikal
bėjimą su Povilu.

Povilas, įėjęs dėdės York pa- 
lociun, stebisi puikiais rūmais. 
Štai ir dėde Andrius, žilas senis,

kuris iždidžiai paduoda Povilui 
ranką. Pastarasis, senu papro
čiu, kurio dar nespėjo išgyven
dinti, siekia bučiuoti Andriui 
ranką, bet dėdė ją atitraukia.

Po atlankymui dėdės And
riaus, Povilas gavo du paveiks
lu : skęstantį mūnšaine ir var
guos dėdę Miką ir puikiam pa- 
lociuj gyvenantį ir turtuose be
sivoliojantį, kaip inkstą taukuo
se, dėdę Andrių.

Povilui, tie du, vienas kitam 
skirtingi, vaizdai ilgai nedavė 
ramybės.

Povilas dirba saliūne (spyk- 
yzėje). Jo savininku yra Burto- 
nas, kuris vedęs Miko vyresnę 
dukterį, čia dirbdamas, Povilas 
pergyvena neapsakomai daug 
ir šiurkščių tragedijų, čia jis,

Povilas, pastebi baisų supuvimą. 
Burtono ir kįtų jam panašių 
vertelgų kostumėriai krinta, 
kaip musės nuo musmirių: juos 
n u o d i j a nuodingu alkoholiu, 
stiklais ir kitkuo; grąžon gau
na iš apdraudos kompanijų 
tūkstančius dolerių už savo au
kas. Nuo čia Povilas pradeda 
rimtai galvoti.

Dėdė York Povilui suteikia 
darbą savo dirbtuvėj ir stengia
si padaryti Povilą savo pakali
kų. Bet kilus streikui, Povilas 
eina su darbininkais ir todėl 
nustoja dėdės Andriaus malo
nių. Jį suareštuoja ir įkalina, 
rengiasi išdeportuoti į Lietuvą, 
kaipo neteisėtai įvažiavusį šion 
šalin.

Tai šitoks daug-maž turinys

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR WABKOS UNIJA
HARTFORD, CONN.

Moderniškuoju motorlaiviu
“G R I P Š H O L M”

B. ir D. rengia balių jaunuolių 
naudai. Įvyks gegužės 25 d., 57 Park 
Street. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prašome visų skaitlingai atsilankyti 
i šį parengimą, remkime jaunuolius, 
nes jiems finansinė parama labai rei
kalinga. Užkviečia visus

Rengimo Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo 9-tos kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, gegužės 28 d., 
kaip 8 v. v., Liaudės Name, 701 N. 
8th Street.

Draugai ir draugės, visi privalom 
ne tik patys atsilankyti ant susirin
kimo, bet ir naujų narių turim atsi- j 
vest. Juk vajus gavimui naujų narių. 
Apart to, kurių užsivilkę narinės mo- 
kestys malonėkim pasimokėt.

Sek.Potienė.
(123-125)

Išplaukia iš New Yorko
Liepos 3 d., 1935

Per Gothcnburgą Švediją
Keleiviai išplaukia iš Stockholm© 
nauju modernišku laivu “MARIE- 
HOLM” per Baltijos jūrą j KLAIPĖ
DĄ., Kelionės laikas 24 valandos.

EKSKURSIJA RENGIAMA
Liet. Laiv. Agentų Sąjungos Amer. 
Kartu išplaukia Studentų ir Profesi- 
jonalų ekskursija, kurią vadovaus 
pirmininkas Jonas K. Morkūnas, Ro
chester, N. Y.

Kitas patogus išplaukimas
Drottningholm, birž. 12

Informacijų, laivakorčių ir ekskursi
jos (brošiūrėlės (folder) kreipkitės į 
bet kurį autorizuotą laivakorčių agen
tą arba bet kurią raštinę:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St., New York, N. Y.

HUNTSBURG, OHIO
ALDLD 51 kuopa rengia pikniką 

kuris įvyks ; birželio 2 d., 1935, J. 
Ruba farmoji Draugės ir draugai vi
sus užkviečiame dalyvauti mūsų pik
nike. Bus muzikos, šokiai ir kitokį 
pasilinksminimai. Taipgi bus ir vir
vės traukimas; clevelandiečiai jau du 
kartu pralaimėjo su farmeriais. Gau
site progą išlaimėt! įvairių dalykų 
piknike. r'

Kelrodis: Važiuojant No. 87 keliu 
tris mylias į rytus,- nuo Middlefield 
imk County Line kelią į šiaurius; va
žiuojant Mayfield dvi mylias į rytus, 
nuo Huntsburg ir į pietus tiesiog į 
J. Ruba farmą.

Rengimo Komisija.
(122-124)

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choro repeticijos įvyks 26 

d. gegužės, nedėlioj, 7 vai. vakare, 
302 S. Main Street, Darbininkų Cen
tre. Turėsime sulošti operetę “Ves
tuvės Pušyne” 2 d. birželio, Maha- 
noy City. Todėl visi dainininkai ir 
dainininkės privalo pribūti skaitlingai 
ir laiku, nes reikės gerai pasimokin
ti, prisirengt prie lošimo operetes.

Org. A. žemaitis.
(122-123)

GARDNER, MASS.
Lyros Choras rengia Koncertą ir 

šokius, 25 d. gegužės, 7:30 vai. va
kare. Dainuos A. Mickevičiūtė ir Ig. 
Kubiliūnas, šokiams grieš šauni Ra
dio orkestrą. Visus širdingai kviečia 
atsilankyti. įžanga 35 centai.

Lyros Choras.
(122-123)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 9-to Apskr. Vaikiančio Ko

miteto susirinkimas įvyks 1 d. birže
lio, subatoj, 7:30 vai. vakare, Dar
bininkų Svetainėje. Malonėkite visi 
draugai ir draugės laiku pribūti į su
sirinkimą, nes yra daug svarbų rei
kalų aptarti kas link mūsų organi
zacijos.

Org. A. Žemaitis.
(122-124)

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partijos vietine kuopa 

rengia pasilinksminimo vakarėlį, bir
želio 1 d., Elm Street Svetainėje.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo 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 Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

DIDELIS NUP1GINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie 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.

—CENTRALINIS KOMITETAS KVIEČIA JUS—
Sveikinti Komunistų Internacionalo 

7-tą PASAULINĮ KONGRESĄ 
Organizacijos ir Draugijos siųskite savo representatorius į 

ŠAUNŲ BAN KIETĄ 
kuris yra ruošiamas išleistuvėm delegatų j 7-tą Pasaulinį 

'Komunistų Internacionalo Kongresą.
Oddfellows Svetainėj 105 E. 106th St,, N. Y.

"Bankietas Įvyks July (Liepos) 27-tą
Jžanga $1.00. Iš anksto Įsigykite bilietus

Bankieto pirmininkas Clarence Hathaway. Earl Browder, Mother 
Bloor, I. Ainter, Mike Gold, Jack Stachel ir M. Olgin 

suteiks pasveikinimus
Bus profesionališkų artistų. Įvairių dailininkų, kurie 

sudarys puikią programą.
Money-orderius ar čekius rašykite vardu, A. Benson,

P. O. Box 87, Sta. D., N. Y. C. /
Kalbinės organizacijos turės savo atskirus stalus. Lietuvių organi
zacijos tuojaus užsisakykit bilietus ir reservuokitės sau stalus.

MONTELLO, MASS.

PIRMAS DIDELIS

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Tautiško Namo 

Draugovė
ĮVAIRIAI ĮRENGTAME 
SAVAME PARKE <

PRASIDĖS GEGUŽES 29 D., 1935
Naktiniai šokiai nuo 9 vai. vakaro tęsis iki 2 vai. ryto 

Nuo 12 vai. diena su visokiais žaislais ir šokiais 
tęsis liki vėlumos

^PIKNIKAS PRASIDĖS GEGUŽĖS 30 D.~
O

BIRŽELIO 1, šokiai nuo 8 vai. vakaro iki 12 
vai. nakties.

BIRŽELIO 2, Piknikas prasidės nuo 12 vai. die
ną su žaislais, muzikališka programa, tęsis 
iki vėlumo.

Per visą pikniką šokiams grieš
BERT ORRIS ORKESTRĄ

Atsilankykite visi skaitlingai į šį pikniką. Publi
kos bus atvažiavę iš visos apielinkės. Susieisite su savo 
pažįstamais, kurių nematėte per daugelį metų.

Kviečia Komitetas.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Ncdėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

iiaiiiamBiHaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiai

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

iibiiibiiibiiibhibiiibiiibiiibiiibhi ihsiubhibiiisiiibiiibį

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

a
5
5

1
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License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.



Ž^tadienis, Geguž. 25, 1935 LAISVE Penktas Puslapi?

ŠIANDIEN

taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

205 Seneca Str

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

■ HARMAH

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

“MAČIO-KEKŠTO EILES”
ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA” 
90c vertės, tik už 30 centų 

įvyniok 3 dešimtukus

Iškilmės
Bazaras
ĮŽANGA: šeš. 40c.; Sek. 25c. Veltui šes. ir Sek. iki 5 vai. vak.

ir

512

4

S

s

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

negauna jokio darbo, taip 
laukia nežinodami ko.

Šalna.

57 BROADWAY NEW YORK

Rengia: 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 

N. Y. DISTRIKTAS

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

| Harry’s Cafe | 
w Kur Geri Draugai Susieina S 
g 1701-03-05 No. Dover St. S 
| PHILADELPHIA | 
n Ant Columbia Ave., tarpe S 
g 28th & 29th g
8 Smagiausia Vieta Mieste g 
8 Specializuojasi įvairiais Žuvų « 
g Valgiais (Sea Foods) o
| MOTERIMS STALAI “3 i

8 BUSINESS MEN’S LUNCH g 
g HARRY SLOBODIAN |
S Savininkas w
$ Bell Phone Poplar 9257 g

Montello, Mass.

Alcoholic Beverage 
Avenue, Borough 

Kings to be con-

l)e LIA
TAVERN)

256: 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-10763 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1623 7th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings to be con
sumed on the premises.

WILLIAM GREENSTE1N 
JACK’S TAVERN

4623 7th Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
IlW-1280 has been issued to the undersigned, 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the A'.—1. 
Law at 206 42nd St., 
County

Alcoholic Beverage Control 
Borough of Brooklyn, 

of Kings to be consumed on the

FRANK De NICOLA
20G 42nd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-103 lias been issued to the undersighed 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4812 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

II. T. DUNWORTH
4812 3rd Avenue Brooklyn, N. Y.

GREIČIAUSIA KELIONE 
Į LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogu nuvykimą j 
KLAIPĖDA

Trumpai atsakius, nepaken
čiamos sąlygos, kurias jie tu
rėjo pernešti. Pernai darbinin
kai apie šį patį laiką buvo bc- 

Bet čia

NOTICE is hereby given that License No. 
HL-991H has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the 
Control Law 256 4th 
of Brooklyn. County of 
sumed on the premises.

ROBERT S.
(BOB’S

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bnidlieiiner’s Sons, Inc,

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAI MANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Ave. 

karai priveža.

trečdaliu darbininkų. Tai to
kios sąlygos darbininkus pri
vertė cit kovon.

J. M-ka.

c* • i c* • i| Clevelando KronikaSoviety Sąjungą
* Delegato Fondo Stovis

LDS Jaunimo
praneša, kad vis po biskį atei- 
na*pinigiškos paramos pasiun
tinei jaunuolio delegato So
vietų Sąjungom Bet dar visas 1 
fondas apmokėjimui kelionės i 
lėš$ perlėtai auga. Reikalinga 
pasmarkinti darbą, kad grei-( 
čiaus tą reikalingą sumą, $300I 
sukeli.

Visose organizacijose reika- pasitarimas tarpe Federal Uni- 
linga tą klausimą iškelti. Jį įjos lokalo, į kurį yra susiorga- 
reikia kelti mūsų choruose, |nizavę White Motor Co. darbi- 
LDS jaunimo ir suaugusių kuo- ninkai, ir kompanijos atstovų, 
pose, prakalbose, ALDLD kuo-(vadovaujamų nauju preziden- 
pose, parengimuose, kad iš vi- tu Mr. Beck, kuris norėjo dar- 
sų kolonijų po dolerį-kitą su-'bininkus gražiais pažadais už
plauktų į tą svarbų fondą, kad (bevyti. Aiškinosi, kad jis nan
nies būtume tikri, kad galėsi- jas, pirma turįs susipažinti su 
mt^ pasiųsti mūsų jaunuolį į (kompanijos visu bizniu. Bet 
darbininkišką šalį, pamatyti, darbininkai paėmė griežtesnį 
pastudijuoti, kaip tenai jau-(žingsnį. Didžiuma nubalsavo 
nimas gyvena, ir parvažiavus į už streiką. Balsavimo pasek- 
visase kolonijose raportuoti. 'mės: 1,300 už streiką, o tik

Visi tada galėsime patys iš- 67 balsai prieš streikavimą. 
girsti, ką mūsų delegatas tuiės j Unijos komitetas buvo da- 
pasakyti ir kartu mūsų jau- VęS kompanijai laiko iki 10 
nuolius užkviest į susirinkimus, va] ry(0 išpildymui jų reikala- 
kad ir jie žinotų, kas ten de-i 
dasi, kur darbininkai valdo ša
lį. Tai vienas iš svarbiausių 
Jaunimo Komiteto užsimojimų. 1 
Iš visur reikia, nors ir maža 
suma, bet reikia pasiųsti dele- į 
ga^o fondan.

Reikia, kur galima, paren- 
gimėlį surengti del sukėlimo 
finansų. Kelios kuopos jau tu-,vo lauk. Tiek, 
rėjo parengimus tam tikslui, 
kaip tai, Newarko jaunimas, 
Clevelando jaunimas ir Brook- 
lyno jaunimas leidžia ant lai- i 
m ėjimo gražų elektrinį laikro- ( 
dį sukelti finansų tam tikslui. (

Paskutiniais laikais tam fon-! 
dui gavome sekamai: ALDLD ' 
8 T kuopa, Paterson, N. J., su- 
kolektavo $7.10, Geo. Warso-1 
nas, Brooklyn, aukavo $1.00,' 
CIevelandiečiai : 
prakalbas: J. Kirstukas $1.00, 
J. N. Sisnauskas $1.00. John! 
Gataveckas 50c., 
50c. Karolienė 2 
25« 
Stripeika 
kas 25c. 
so $7.08.

Pereitą 
ta $129.75.

Viso fonde yra . . .
Reikalinga.............
Trūksta ..................
Taigi matome, kad 

ra nei pusės pinigų sukelta, o 
delegatas jau liepos 20 d. iš
važiuoja. Paskubėkime trupu-

komitetas streikavo,

1 White Motor Co. ir Industrial 
j Rayon Corp. Darbininkai Su-

Reikalauja Algų 
Pakėlimo, “Closed Shop” ir 

“Seniority Rights”

21 d. gegužės White Motor 
Co. apie 2,000 darbininkų su
streikavo, kuomet kompanija 
atsisakė išpildyti jų reikala- 

ivimus: “closed shop”, pakelti 
algas 20% ir “seniority” teises. 
Čia jau ėjo nuo 1 d. gegužės

panijos unijos narių pajėgė su 
policijos pagelba įsigauti vi
dun. Bet del antros atmainos 
pikietas padidėjo iki 4,000 
žmonių, čia ne tik visi strei
kieriai buvo pikieto linijoj, 
bet ir tūkstančiai darbininkų 
gyvenančių apie dirbtuvę atė
jo jiem į pagelba. Kompanija 
su policijos pagelba norėjo pi- 
kietą išardyti, bet gavo tokį 
nuo pikietuotojų pasipriešini
mą, kad buvo priversta mainy
ti 
bų 
PO
Su 
dyti Pikietą Žemai Skraidant, 

bet Nepavyko

Vakarui artinantis, kompa
nija visaip norėjo pasirodyti, 
kad darbininkų dirba, ne visi 
streikuoja, t. y., išleisti na
mon patikimus, kurių, kaip 
sakiau, apie pora tuzinų įsiga
vo rytinėj pamainoj. Bet dar
bininkai nesiskirstė nežiūrint, 
kad specialiai pasamdytas 
aeroplanas šaudė viršuje jų 
galvų. Tarų nepavykus, tuo pa
čiu “paukščiu” atnešė skebams 
maisto ir žemai skrisdami nu-

savo strategiją. Pora ske- 
gavo gerai apkulti. Kiti ta- 
uždaryti viduje.
Aeroplanu Norėjo Nubai-

vimų. Kompanija atėjus pažy- 
metam laikui, reikalavo pra
tęsti iki 2 vai. po pietų. Bet| 
unijos streiko vedimo komitc-įme^® dirbtuvės kieman.
tas, vieton sutikti su kompani- Ąnj- Rytojaus Naudojo Dėdę 
jos tęsimu, nutaiė daibininkų 5arn^ icaj gis Pristatytų Ske- 
nuomonę išpildyti, iššaukiant | bams Maisto
juos 1 streiką. Visa dirbtuve, 
kaip vienas žmogus, išmarša- Ant rytojaus (21 d. geg.) 

manoma, unijos! maistą skebams atvežė su U.S. 
komiteto negerai padaryta, I Mail automobilium. Pikietas 
kad nepastatyta masinis pikie-Įbuvo pastojęs jiem kelią, bot 
tas apie dirbtuvę. Daryta būk (unijos vadai pasakė, kad jie 
todėl, kad kompanija sutikus' nenori su Dėde Samu turėti 
duoti savo atsakymą 2 vai., o'nesmagumą. Čion, mano ma- 

! unijos susirinkimas irgi šaukia-jnymu, buvo padaryta klaida. 
Imas kaip tik tuo laiku. Nori-'Jeigu kompanija naudoja 
ima, kad visi darbininkai gir-(paštą už skobą, tai unijos pi- 
dėtų kompanijos atsakymą. (kietai turi pilną moralę teisę 

i Tiek galima pasakyti, kad šios 
j unijos viršininkai' yra kovingi 
ir patikimi White Motor Co.

smuikavo^ per (jarbirfinkų. 5 vai. jau pikietas 
’ į pastatytas apie visą dirbtuvę. 

** I
A. Jakaitis į Industrial Rayon Corp. Darbi- 

Vaupso i ninkai Masiniai Pikietuoja 
-- - Dirbtuvę

. dirbtuvės darbininkai 
susiorganizavę į United 

Pir- 
pa- 
pa-

Galinauskienė 25c., J 
25c., J. Zajankaus 
Smulkiais $2.35. Vi

sykį buvo raportuo

$144.93
$300.00
$155.07 
dar nė-

šios 
; yra ;
(Textile Workers Union, 
madienio ryte prieš pirmą 

'mainos darbo laiką buvo 
statytas masinis pikietas. Tik 
apie pora tuzinų ištikimų kom-

tį, draugai! Aukas siųskite 
sekamu antrašu;

LDS Jaunimo Komitetas, 
419 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

kovoti, kaipo su tokiu. Jeigu 
valdžia eina kompaniją remti 
ir pasiima skebams pristatyti 
maistą, ir jeigu streikieriai no
ri laimėti streiką, tai turi 
skelbti kovą ir prieš tą kom
panijos pagelbininką-skebą.
Inžinieriai Atėjo Darbinin
kams Pagelbon, Pamatę Dėdę 

Šamą Skebaujant

Po pietų visi dirbtuvės in
žinieriai išėjo į streiką, sustab
dydami visą dirbtuvės mašine
riją. Darbininkai - streikieriai 
juos sutiko didžiausiais aplo
dismentais ir šaukė “Ura!!!” 
Po to gauta iš dirbtuvės vi
daus žinia, kad skobai sutin
ka apleisti, jei jiem nieko 
streikieriai nedarysią. Ką 
streikieriai į tai atsakys, neži
nia.
Kas Privertė Šiuos Darbininkus 

Streikuot?

Programas Šį Vakarą
Didelis Balius
Nedčlioj
Young Pioneers
Children’s Dance Group
Bugle and Drum Corps

NEW STAR CASINO 
107 St. & Park Avenue 
New York City, N. Y.

RYTOJ
PASKUTINĖ DIENA!

IŠ LIETUVOS
Prasideda Prekybos ir
Pramonės Banko Byla

Kauno apyg. teisme praside-

ROBERT LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

8E
Dovanos

Sumažėjo Darbai Čeverykų 
Išdirbysteje

W. L..Douglas Shoe Co. dir
ba apie 14 šimtų darbininkų. 
Per tūlą laiką čion darbai ėjo 
neblogiausiai, bet dabar bosai 
pranešė darbininkams, kad 
dirbs 5 dienas savaitėj, tik po 
5 valandas į dieną.

Fred Field Shoe Co. buvo 
kiek darbai pagerėję, bet da
bar ir vėl susimažino ir neku- 
riuos darbininkus, kurie vėliau 
buvo priimti, atleido.

Diamond Shoe Co. dirba 
apie 6 šimtai darbininkų. Per 
visą žiemą visai mažai dirbo 
ant vyriškų čeverykų, bet da
bar ant vyriškų biskį darbai 
pagerėjo, o ant moteriškų vi
sai suslobnčjo. Minėtose kom
panijose daug dirba lietuvių 
darbininkų, tai juos daugiau
siai nedarbas ir paliečia.

Taipgi ir kitos kompanijos 
dirba nepergeriausiai. Randa
si nemažai ir bedarbių, kurie

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Gleninore 5-6191

da stambi buv. prekybos ir pra
monės banko byla. Byla užsitęs 
keletą dienų. Bylos tardymas 
tęsės daugiau kaip 10 metų.

Kaltinamaisiais patraukti ad
vokatas M. Yčas, Prūsas ir kt. 
Dalis kaltinamųjų yra mirę. 
Liudytojais šaukiami buv. mi-; 
nisteriai ir šiaip žinomi žmo
nės.

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir. 
Susižeidavi" 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
Bet. Graham & Manhattan Avės.

MmMMHnrawni

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

Siųsk šiandien
BALTRUŠAITIS

Pittsburgh (19) Pa.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone-r-Main 9669 

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

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street.

METINIS PIKNIKAS-i 
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo III Apskritys K

Nedėlioj, 26 d. Gegužės-May, 1935 | 
P. Vaičionio (Meadow Grove) Darže, Cranford, N. J. t
Dalyvauja keli darbininkiški chorai iš plačios apie- w 
linkės; taipgi matysime, iš Elizabetho jaunų merginų & 
Raudonos žvaigždės Sekstetas; geriausiai šokanti pora f 
polką ir antra—geriausiai šokanti valcą gaus dovanas; S 
bėgimo lenktynėse greičiausias taipgi gaus dovanas; > 
Elizabetho gera orkestrą grieš šokiams, nuo virdurdie- S 

nio iki vėlai naktį. w
UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ TAIP PAT ANT VIETOS >

Pradžia 12-tą Vai. Dieną Įžanga 25 Centai

Gegužės mėnuo, tai yra linksmiausias metų laikotar
pis ir kiekvienas trokšta pakvėpuoti tyru oru, pasivaikš
čioti po lapuotais medžiais girioje, pasigrožėti malonia 
pavasario gamta; tad tokiam praleidimui linksmai lai
ko, mes rasime vietą tik P. Vaičioilio ūkėje. Čia suva
žiuos visos apielinkės chorai; susidarys didelis būrys 
jaunimo, taipgi ir suaugusių. Galėsime visi kartu links
niai pasišnekučiuoti, pažaisti ir smagiai pasišokti.

Pasarga: Jeigu tą dieną lytų, tai parengimas įvyks 
L.D.P. Kliube, 408 Court Street, Elizabethe.

Kviečia LDS III Apskričio Valdyba.
KELRODIS Iš Elizabetho ant West Jersey ir Broad gatvių im

kite Union gatvekarj 49 ir važiuokite į vakarus iki Garwood 
stoties. Išlipę eikite iki North Ave., sukite po dešinei iki Cedar St. 
ir paskui eikite Cedar St. iki Brookside Hospital, sukite po kairei 
in Division Ave. iki Meadow Grove. Ten bus piknikas.

Automobiliais važiuokite j Elizabeth, N. J. Važiuokite North 
Broad Street iki Westfield Ave. Westfield Ave. važiuokite iki North 
Ave., Garwood, N. J. North Ave. važiuokite iki Cedar St. čia suki
te po tiesei, kaip augščiau nurodyta.

sirengią streikuoti.
Juos apgavo su Labor Board ir 
arbitracija. Kuomet jie pasida
vė arbitracijos malonei, kance
liarijų pasitarimams, ant visų 
jų reikalavimų kompanija su 
Labor Board u juos sukirto. 
Negana to, kompanija griebė
si organizuoti pasitikimuosius į 
savo Associaciją ir vėliaus 
prievarta visus darbininkus 
rašyti į ją. Padarė taip, kad 
iš “pėdės” atėmė po 2z5c į 
mėn., o jei kuriam darbinin
kui nepatinka, tai jis gali pats 
pranešti į ofisą savo nesutiki
mą. Keli tą padarę gavo at
leisti iš darbo. Unijai pasiskun
dus, Regional Labor Board vi
sada priėmė kompanijos pasi
aiškinimą, kad ne del to tas 
darbininkas-kė atleistas, bet 
visai del kitų priežasčių. Dar 
vėliaus pasirodė, kad kompa
nija visoj eilėj departmentų 
yra prisirengus įstatyti naujas 
mašinas ir kitus įtaisus, ku
rių pagelba manoma tuojaus 
išmesti 500 darbininkų, o ant 
tolinus apsieiti tik su vienu

Lietuvoj!Jus Laukia
' Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą

w im mt tnt mm wm tm mm mt wv mt im tnt tm w tM w

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Į NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
Paskutinis Užkvietimas Į IDS Trečio 

Apskričio Metinį Pikniką
Coughlinui Atsakymo Mitingas Gardene

Paskutinėse dienose pasirodė, kad labai daug brookly- 
niečių nori važiuoti į pikniką busu, dėlto komisija paėmė 
didelį busą. Visi norintieji važiuoti į pikniką susirinkite 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lorimer St., 11 vai. ryto. Nesi- 
vėluokite. Jei į busą netilps visi, likusieji bus nuvežti į 
pikniką traukiniu, gerai kelią žinančų vadų. Kelonė trau
kiniu kainuos apie tiek pat, kiek ir busu. Bet minėkite, 
kad ir traukiniu norinčių važiuoti nelauksime ilgai, tad 
būkite laiku.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Trečias Apskritys šie-i 
met suruošė savo metinį išva- į 
žiavimą kaip tik pačiame gra
žiausiame metų laikotarpyj, 
kuomet laukuose pats gražu
mas, kuomet medžiai pilnai su-; 
žaliavę, kvietkai sužydėję ir I 
miestų gyventojai to visko taip | 
išsiilgę.

Piknikas gi įvyks šį nedėl- 
dienį, gegužės 26 d. Tai bus

Apskričio valdyba karštai 
ragina šios organizacijos kuo- 

(pas bei pavienius narius daly
vauti šioje • savo metinėje .iš
kilmėje. Raginkite savo pa- 

ižįstamus draugus bei drauges 
važiuoti į šį linksmą gegužinį 
išvažiavimą. Čia turėsime pir
mą sykį šiemet progą laikyti 
tokį gražų pokilį atvirame ore, 
kur bus galima ne tik laikas 
linksmai praleisti, bet taipgi ir 
sveikatos žvilgsniu naudinga, j

Mes pasitikime, kad jūs į- 
vertinsite apskričio valdybos 
pastangas šiam darbe ir jųjų

Šį pirmadienį, 27 gegužės, |lybos priešdarbininkišką pro- 
didžiojoj Madison Square I gramą.
Garden svetainėje, šaukiamas 
masinis mitingas. Iš jau gau
namų pranešimų atrodo, kad 
tai bus milžiniška demonstra
cija atsakymui į kunigo Coug
hlin iškeltus klausimus ir pro
testui prieš vergiškas algas, 
prieš Wagnerio streiklaužišką 
bilių, prieš karą ir fašizmą.

Kas slepiasi už kun. Cough
lin raęlikališkų frazių prakal
boje, kurią jis pasakė Madison 
Sq. Garden pereitą trečiadie
nį? J,.

Kodėl kun. Coughlin taip 
karštai agituoja už infliaciją?

Kas duoda finansinę para
mą radio kunigo kampanijai?

Tai tik keli iš svarbių klau
simų, kuriuos ’ atsakys Earl 
Browder, generąlis Komunistų 
Partijos sekretorius savo pra
kalboje pirmadienio vakarą, 
27 gegužės, Madison Square 
Garden mitinge. Jis taip pat 
aiškins vergiškas algas, kokias 
nustatė Roosevelto administra
cija šalpos darbininkams ir
nurodys, kaip galima praplės- Darbininkų Knygyne, jos kai
ti kovą prieš visą Naujos Da- nuoja po $1.

nėję, 82 Graham Ave., Brook
lyne, atsibus Komunistų Parti
jos šeštos Sekcijos, Ketvirtos 
kuopos parengimas. Šis pa
rengimas bus ant antro augš- 
to. Bus gera muzika, užkan
džiu, dailės programa, kurią 
išpildys Tarptautinio Darbinin
kų Teatro spėkos.

Visas pelnas nuo parengimo 
yra skiriamas Scottsboro neg
rų jaunuolių paramai. Visi ži
nome, kad jau keli metai, kaip 
viešpataujanti klasė nekaltai 
laiko kalėjime tuos jaunuolius 
ir . juos rengiasi nužudyti. 
Tarptautinis Darbininku Ap
sigynimas gina jaunuolius ir 
tam labai daug pinigų reikia.

Ateikite visi ir visos 
niai! Tikieto 
centu ypatai! 
kviečiame!

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

Tel. Mansfield 6-8787

Cr--------- ----------------------------------------------------------------------——

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vžtkare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

piknikas, arba geriau sakant, 
bus piknikų, atidarymas.

Šiam piknike mes turėsime 
visas meno spėkas; dalyvauja
didžiausi darbininkiški cho-Triūsą del šio išvažiavimo, kad 
rai; dalyvauja jaunų merginų |jūs skaitlingai dalyvausite ŠĮ 

. baletas iš Elizabeth, N. J. Bus i NEDĖLDIENĮ, 26 dieną gegu- 
lenktynės su dovanomis; ge
riausi šokėjai taipgi gaus do
vanas. Gerų ir sveikų užkan
džių ir gėrimų bus galima gau
ti ant vietos.

žės, Vaičionio ūkėje (Meadow
Grove Park), Cranford, N. J.

Pradžia 12-tą vai. dieną. Į- 
žanga tik 25 centai ypatai.

LDS 3 Apskr. Sekr. P. B.

Kaip Atrodo Komunistų Partijos Pažaras

už ką publika, kurios buvo ga
usi, daug, pilna didžiulė sve
tainė, suteikė gausių aplodis
mentų. p '

Sekantis ant programos bu
vo tenoras Cibulsky, buvęs So
vietų Sąjungoje. Padainavo 5 
darbininkiškas dainas, viena 

: . C 2 * • t j * f •
dainą iš Sovietų^—kazokė ro
mansą su komunistine mergi-

Tas didelis ir puikus bazaras apie 30, iš ko susidavė benas. 
atsibūna dabartiniu laiku, New Sugriežė sutartinai ir. puikiai, 
Yorke, New Star Casino sve
tainėje, 107th St. ir Park Ave.

Svetainė puiki, erdvinga, iš- 
puoštia komunistiniais obal- 
Siaiš, iškabinta geriausiųjų 
darbininkų judėjimo vadų pa
veikslais.

Įžengus į svetainę įgauni to
kį jaukų pasitenkinimą, jog 
atrodo lig tai viso pasaulio
darbininkų sueiga: žmonės, į- na. Raudonų kareivių dainą 
vairių tautų ir rasių, kaip jau- dainavo sykiu ir publika tokia 
ni, taip ir seni, visi suėję ben- kalba, kokią kas moka, bet 
droš komunistinės idėjos veda- garsai išėjo labai ritmingai ir 
mi; tai priruošiančioji armija sutartinai. Programa nesitesė 
kapitalizmui nugriauti.

Besidairant po įvairius kam
pelius, kuriuose išstatyta par
davimui ii4 parodai įvairūs da
lykai, labiausiai metasi į akis 
John Reedo Kliubo piešiniai, 
vaizduojanti darbininkų kovos 
vaizdus ir daug šiaip patrau
kiančių vaizdų. Jaunimas šoka 
griežiant puikiai orkestrai. Se
niai šiaip kalbasi arba pasiper- 
ka reikalingų dalykėlių, ku- ^as ^us ^azare ^e*2a^*en^ *r 
rie pigesni, kaip bile krautu
vėj.

Neilgai laukus prisiartino 
programa. Pirmiausia pasirodė 
Jaunieji pionieriai lūpomis pu
čiamomis armonikomis, dvi 
jaunuolės kanklietės, viena 
pučianti menką dūdelę, ir apie 
7 tnetų vaikutis ant mažytės 
kanstajitinkos; viso jų buvo

ilgai, nes laikoma visos dailės 
jėgos subatos vakarui, kada 
žmonės galės ilgiau užtrukti. 
Patartina kiekvienam dalyvau
ti.

Bus puiki programa ir šo
kiai. Prie to, galima pigiai pa- 
sipirkt reikalingų dalykų ir sy
kiu paremt komunistinį judėji
mą, v

ATLETŲ DIENA
ir

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Atletų Kliubas

CLINTON PARK
Betts ir Mlaspeth Avės., Maspeth N.Y.

Grieš Du Benai
Bob Barret and his Royal Knights 
Anton Griss and his Hi-De-Hi Boys 

Įvyks Subatoj
8 d. Birželio (June), 1935

Bus duodamos dovanos už atletiš
kus pasižymėjimus. Speciales dova
nos kliubams, laimėjusiems virvės 
traukime. Sidabrinis indas kliubui. 
kuris skaitlingiausiai pasirodys pik
nike.

Įžanga 40 centą asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos.
Šokiai prasidės 6:30 vai, vak.

Sekmadienp?
šiandien taipgi atsidaro ba- 

zaro restauranas, užimantis iš- 
' s

tisą apatinę svetainę, kurioj 
bus galima gauti visokių karš
tų ir. .šaltų valgių: ir gėrimų. 
Juos gamins specialistai virė
jai, unijų, nariai. Restaurane 
visą laiką grieš balalaikų or
kestrą. Restauranas veiks šeš
tadienį ir .sekmadienį visą die
ną.

šeštadienio i vakarą įžanga 
40 c., bet nuo pietų iki 5 vai. 
įžanga veltui.

Sekmadienį bus paskutinis 
išpardavimas likusių dalykų ir 
gera proga pasipirkti labai 
pigiai.

Sekmadienis bus Pionierių 
Diena bazare, tad IWO Vaikų 
Trimitų ir Bubnų Benas, Vai
kų Šokikų Grupė, taipgi Dra
mos Grupė išpildys programą, 
šokiams grieš didelė džiazo or
kestrą.

Įžanga sekmadienio vakarą 
25c, nuo piet iki 5 vai. vakaro 
veltui.

I. U.

Demonstracija yra šaukia
ma atsakymui į kun. Coughlin 
fašistinius šūkavimus. Ji taip 
pat yra tinkamam pasveiki
nimui Robert Monor, Gallup 
Apsigynimo Komiteto sekreto
riui, kuris patsai buvo auka 
vigilančių teroro Pietvakariuo
se. Apie Francūzų-Sovietų su
tartį aiškins d. Clarence Hat
haway, “Daily Worker” re
daktorius.

Vokiečių tremtinys suteiks 
p i r m a r a nkias informacijas 
apie padėtį Vokietijoj ir kaip 
didvyriškai veikia priešfašis- ’ 
tai Vokietijos Komunistų Par
tijoj. Sveikinimą nuo Tom 
Mooney, iš San Quentin kalė
jimo, asmeniškai perduos jo 
brolis John Mooney.

James W. Ford, K. P. ’Har
lem sekcijos organizatorius 
pirmininkaus ir sykiu nušviesi 
kun. Coughlin ir Huey Long U- Pamatykit puikų judį ir sy-

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

kaina
Visus

K. P.

nusistatymą negrų klausime.
Įžanga 30 centų. Rezervuo- 

tas vietas galima užsisakyti

Lyros Choras Atsisakė Daly- įSmetonos va'dži
. > . n .. . Kai drg. Ormvaut Jaunimo Demonstracijoj

Užvakar vakare, Lyros Cho-(“galvos” choro, pasakė spy-

ŽIOS.

„ai drg. Orman pabaigė sa- 
,vo kalbą, tuojaus suaugusieji,

masi- 
tiktai 10 
ir visas

Kuopa.

TEATRAS-DA1N0S-MUZIKA
Williamsburgieciai neužilgo 

galės pamatyti garsųjį judį 
“Chapayev” visai arti namų, 
Model Theatre, 131 Lee Ave., K
Brooklyne. Komunistų Parti
jos 6-ta sekcija taipgi platina 
tikietus ir sulyg sutarties su 
teatru gaus tam tikrą nuošim-

kiu paremkite K. Partiją, įsi
gydami iš anksto tikietus. Par
tija gaus nuošimtį tik už iš 
anksto parduotus tikietus, tad 
svarbu jucs įsigyti iš anksto, 

i Gaunami pas visus partijiečius 
ir kitus veikėjus.

PARENGIMAI

’F

<!>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir' Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9-—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, j’og jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

<t>

<

<♦>

<f>

<f>

ras, taip vadinamų “sklokinin- 
kų”, gavo užkvietimą dalyvau
ti Jaunimo Demonstracijoje 
kartu su Aido Choru, LDS jau
nimu ir kitomis jaunimo orga
nizacijomis. Lyros choro vadai 
atsisakė, nes jie anksčiau gavę 
pakvietimą dainuoti Grigaičio 
skridėjo Vaitkaus priimtuvėse, 
tad dabar būk negalį permai
nyti tarimą.

Į jų susirinkimą' buvo pa
siųstas drg. Johnnie Orman, 
LDS jaunimo organizatorius, 
nuo Liet. D. S. Jaunimo Kuo
pos Komiteto ir aidiečių, kurie 
rengias dalyvauti ir’organizuo
ja kiek galint daugiau jauni
mo maršuoti demonstracijoj.

Drg. Ormanas perstatė, ko
kia svarba yra ypatingai jau
nimui kovoti prieš karą ir fa
šizmą. Jis taipgi nurodė, kaip 
Vaitkaus lėkimas yra rengia
mas del Grigaičio biznio ir del 
garbinimo Lietuvos fašistinės

“GHAPAYEV”
Raudonasis Komandierius

BROOKLYN, N. Y.
Šiuomi pranešam jog Lietuvių 

Amerikos Piliečių Kliubas rengia 
pikniką, kuris įvyks 21-mą dieną 
liepos, 1935, Klaščiaus Parke. Todėl 
prašom kad kitos draugijos nieko ne
rengti} tą dieną.

įčius neva pritardami kovai 
prieš karą ir fašizmą, bet iš
reikšdami nuomonę, kad ne
galima permainyti anksčiau 
padarytą tarimą.

Po tokių spyčių įvyko bal
savimas ir, žinoma, tapo vien
balsiai nutartą nedalyvauti 
jaunimo parade.

AF of L Viršininkai Garbino 'p,n„Tr>Tmn. .... ,..„ o n . [PARSIDUODA saliunas tirštai apgy- 
NRA Mnnięnn Sn harnpn Ventoj lietuvių apielinkej, kur gali- 
imrt LUdllibUU oų. UdlUUIl Ima padaryt geras pragyvenimas. Del

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

d>

<♦>

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

<♦>

<♦>

Kom.
(123-125)

PARDAVIMAI
pardavimai

<

<

Mitinge
Madison Sq. Garden mitin

gas pereitą ketvirtadienio va
karą AF of L viršininkų buvo 
panaudotas nuslopinimui dar
bininkų kovingumo, kurie 
streikavo vyriausia prieš Roo-(džius ir patalna bizniui. Biznis eina 
qpvpltn vpvo-iąkn nlp-11 skale ir'Rerai’ yra Su Pabaiga birže-seveito veigiSKą algų SKaię n jj0 Į,aigiasi ]aiSniai ant alaus, tai 
perpildė Madison Sq. Garden, naujam savininkui gera proga ant 
n iii n eini likosi už durii savęs išsiimti laisniai. Parduodu del O tūkstančiai llKOSl UZ aurų. |svarbios priežasties, kurią sužinosite

! daugiau informacijų kreipkitės šiuo 
antrašu: 794 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y.

(119-124)

PARSIDUODA aline ir restauracija 
labai geroj vietoj, prie prieplau

kų, arti dirbtuvės ir tirštai apgy
ventoje vietoje. Parduodu su namu 
dviejų šeimynų, trim karam gara-

lio baigiasi laisniai ant alaus, tai

<♦>

<t>

<!>

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

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

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

Tel.: Foxcroft t-6>01

i>

<

<♦>

<♦>

<!>

Kalbėtojų sąraše radosi Jo
seph Ryan, ILA laivakrovių 
unijos- pirmininkas; David Du
binsky, ILGWU pirmininkas, 
Sidney Hillman, ACW of A 
pirmininkas, John L. Lewis, 
United Mine Workers pirmi
ninkas. Nei vienas iš jų nepri
siminė apie streiką už pačių 
darbininkų reikalus, tik išgy- 

gero- 
O William Green veid

mainiškai rėkė:

Puikiausias Sovietų kalbinis 
paveikslas, narį giria laikraš
čiai visose šalyse, kur tik jis, 
buvo rodomas. New Yorko lai- re NRA ir jos atneštą 
kraščiai gyrė jį neatsidžiaug- vę. 
darni puikumu technikos; ta
lentingumą artistų žymėjo pa- Į 
kartotinai. Net Lietuvos spau
da beduoda, kad kur tik Lie
tuvoje buvo rodomas “CHA
PAYEVA^” visur publikoš bu
vo persipildę. New Yorke jis 
buvo rodomas per keletą mė
nesių su dideliu pasisekimu, 
dabar bus rodomds
MANHATTAN THEATRE 

1059 MANHATTAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

“Negalima nei pamislyti, jei 
mes dabar sustotume ir grįž
tume atgal, panaikintume NR-' 
A, vienintelę turimą praktiš
ką pagalbą, vienintėlę gyduo
lę, kuri buvo panaudota ir yra 
naudojama pagelbėjimui be
darbių. Darbininkai jokiu bū
du, jokiose sąlygose nesutiks 
pasiduoti planui, kuris panai
kintų NRA.”

“CHAPAYEVAS’ 
pūliais veriantis 
“Chapayevas” yra 
dailydė, kuris patampa raudo
nosios armijos komandierium. 
Jis didvyriškai kaujasi su bal
tagvardiečių armijomis. čia 
pąrodoma revoliucijos laimėji
mai, nors pats “Chapayevas” 
miršta.
Bus rodoma sekančią savaitę 
Antradienį, Geguž.-May 28, 
Trečiadienį, Geguž.-May 29 
Ketvirtadienį, Geg.-May 30 

Įžanga 25c. Asmeniui
Nusipirkite bilietus “Lais

vės” ofise ir būtinai pamatyki
te tą nepaprastai gražų ir įs
pūdingą veikalą.

yra šiur- 
vaizdas. 

valstietis

ant vietos. 564 Wythe Ave., Brook
lyn, N. Y.

(119-124)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Antano Sanitsko, 

girdėjau, kad esantis apie New Yor- 
ką. Taipgi pajieškau Antano Merkia, 
manau kad jis yra apie Argentiną. 
Kas žino apie šiuos du draugus, ma
lonėkite pranešti man. Būsiu labai 
dėkingas už tai. Kazimieras Selemon, 
Goddard Rd., Route 2, Lewiston, 
Maine.

(121-123)

Paremkite Scottsboro Jau
nuolių Parengimą

Sekmadienį, 26 d. gegužės, |
7 vai. vakare, I.W.O. svetai-

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
i Z • ’* <• . 1 ■ . i .

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

I
Tel. Statg 2-0783 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.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

plaukus ar veidą.
1OO Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 g
1 PAUL GUSTAS | 
| LIETUVIS GRABORIUS | 
S Senai dirbąs graborystės pro- § 
» fesijoje ir Brooklyn© apielin- g 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar g
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja g
S balsamavimu ir palaidojimu c 
5 mirusių. S

I Veltui Chapel Šermenim | 
» Parsamdo automobilius Serme- S 
5 nims, vestuvėms, krikštynoms 8 
ž ir kitokioms parems «
5 Saukite dienu ®r naktj 8

S 423 Metropolitan Avė. | 
8 Brooklyn, N. Y. :g

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy 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.

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

____ __ Mėšlažarnės In
gos, Hemorrhoidal, 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 ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Are. ir Irving Pi. 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




