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Susivienijimo L i e t u v ių 
Amerikoj Pildančiosios Ta
rybos nominacijose tauti-

* ninku sriovės kandidatai 
gavo iš viso 15,789 balsus, o 
socialistų, šiaip pažangiųjų 
ir komunistu kandidatai —__ c

17,029. Taigi pažangieji 
viršijo dešiniuosius tauti
ninkus bei fašistus 1,240 
balsų.

Progresyvių kandidatas į
* prezidentus Bagočius gavo 

3169 balsus; Mažiukna į 
vice-prezidentus 2637; Jur- 
geliūte į sekretorius 1470; 
Gugis į iždininkus 2642; Mi- 
kužiūtė 2544; Miliauskas 
1663; Dr. Stanislovaitis 
2904.

Tautininkų k a n d i d atai 
gavo: Rastenis 1806 balsus, 

w Šalna 2058, Vinikas 3364, 
Lopato 2072, Mockus 2905, 
Zalatorius 1805, Dr. Naike- 
lis 1518, Dr. Graičiunas 261.

Jurgeliūtė ir drg. Miliau
skas ne tiek daug balsų ga
vo dalinai todėl, kad jie ne
buvo dabartinėj Pildančio- 
joj Taryboj ir tuo būdu pa-

* sidarė lyg netaip jau gerai 
žinomi.

Nominacijose laimėjęs di
džiumą, progresyvis frontas 
senajame Susivienijime ga
li dar geriau pasirodyti rin
kimuose. Bet tai priklau
sys nuo pažangiųjų veiklos 
ir kantraus aiškinimo na
riams, kodėl neturi būt lei
sta Susivienijimo vadovy- 

rf* bėję jsigalėti fašistiniams 
elementams.

EXTRA!
ETHIOPAI PAGROBĖ 6 

> TANKUS Iš ITALŲ
? __________

DESSYE, Ethiopija, Sau
sio 10.— Šiauriniame fron
te ethiopai sumušė italų 
tankų būrį ir pasigrobė 6 
tankus ir 9 kulkasvaidžius. 
Atimtus iš priešo tankus 
ethiopai naudoja prieš ita
lus. Daug italų užmušta ir 

Ą vienas jų oficierius suim
tas.

Kaip šiauriniame, taip 
pietiniame frontuose ethio
pai smarkiai atakuoja ita
lus.

VETERANŲ BONŲ BI- 
LIUS PRIIMTAS

WASHINGTON, Sausio 
10.— United Press praneši
mais, matyt, jog šiandien 
kongreso atstovų rūmas 
priims Vinson-Patman-Mc- 
Cormack bilių, reikalaujan
tį * tuojaus išmokėti bonus 
tarnavusiems pasaulinio ka
ro metu kareiviams ir jūri
ninkams.

Minersville, Pa.
Mirė Drg. Antanas 

Leyanavičius 
..Numirė Komunistų Par

tijos narys drg. Antanas 
Levanavičius. Bus palaido
tas šį sekmadienį 2 valandą 
po pietų.

Carl Herman.

Berlynas. — Hitlerio val-
< džia nutarė daugiausia pa

šalpos duoti tiems studen
tams, kurie buvo ištikimi 
nazių smogikai (šturminin-
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Ethiopai Sumušė 43,- 
ooo Italu; Grasina 
Iš Jų Atimt Makalę
ETHIOPAI PERĖJO PER 

TAKKAZĘ UPĘ
ADDIS ABABA. — 60,- 

000 ethiopų pietiniame 
fronte sausio 9 d. sumušė 
18,000 italų ir 25,000 jų So
maliu kareivių ir atmetė 
a t g ai į s i veršelius, kurie 
bandė įsibriaut į Rif klonį 
į vakarus nuo Dolo.

Nepavyko italam ištie
sinti savo linijas tarp Fa- 
fan ir Webbe Shibelli upių 
ir jie buvo supliekti ties 
Imi ir Geli. Daug italų nu- 

: kauta Karanle apskrityj. 
j Ties Danan jų krito 31.

Atvyko dar tūkstančiai 
! ethiopų kareivių į Dagaha 
Moda talkon kunigaikščio 
Dėstą Demtu armijos deši- 
niam sparnui.

Ethiopijos šiaurėje per 
visą savaitę nuolat lijo. 
Tuom pasinaudodami ethi
opai persimetė per Takka- 
ze upę ties Mai Weri, nu
stumdami italus toliau at- 
gal.

Ethiopai grąsina perkirs- 
1 ti italų susisiekimus tarp 
Adowos ir Makalės. Gręsia 
italams pavojus netekti pa
ties Makalės miesto.

ROMA.—Vyriausias ita
lų komandierius Ethiopijoj 
P. Badoglio sausio 9 d. pra
nešė, kad italai, šaudydami 
iš didžiųjų kanuolių, atmu- 
šę ethiopus, kurie buvo už
puolę italų pozicijas į pie
tus nuo Makale. 

—

Mirė John Gilbert, Žy
mus Judžią Aktorius
LOS ANGELES, Cal.— 

Nuo širdies ligos mirė pa
garsėjęs judamųjų paveiks
lų aktorius John Gilbert, 38 
metų amžiaus. Jis buvo pa
sižymėjęs “Big Parade,” 
“Anna Karen ina,” “Re
demption,” “Queen Christi
na” ir daugelyj kitų veika
lų. Per metų eilę jis gauda
vo po $10,000 savaitinės al- 

Igos. Bet įsigalėjus garsi
niams judžiams, Gilbertui 
ne taip jau sekėsi. Nes jo 
balsas buvo peraugėtas ir 

, nemalonus.
John Gilbert buvo kilęs 

iš vargingij tėvų; vaikystė
je jam kartais tekdavo 
jieškoti maisto net atmatų 
dėžėse. Kuomet jam. buvo 
14 metų amžiaus, mirė jo 
motina, ir jis nuėjo tar
naut kaip guminių daiktų 
pardavinėtojas, už ką gau
davo $7 algos per savaitę.

John Gilbert buvo ketu
ris kartus vedęs ir vis per- 
siskyręs.

Mirė Drg. A. Aimanas
Sausio 10 d. atėjo telegra

ma, kad numirė drg. Anta
nas Aimanas, buvęs komu
nistinio dienraščio “Vilnies” 
spaustuvės darbininkas- li- 
notypininkas. Jis sirgo 
džiova ir gydėsi Arizonos 
valstijoje.

2,000 Italijos Karių 
Pabėgo į Jugoslaviją

BELGRAD, Jugoslavija. 
Jau 2,000 Italijos kareivių ir 
oficierių yra pabėgę į Jugo
slaviją. Jų dauguma susi
daro iš slovėnų ir austrų-vo- 
kiečių, paimtų armijon iš 
Italijos užgrobtų svetimų 
plotų; bet tarp pabėgėlių 
yra ir tikrų italų.

Pabėgėliai laikomi trijose 
koncentracijos s t o vykiose. 
Vis didėjant jų skaičiui, Ju
goslavijos valdžia žada sta
tyti dar vieną jiems stovy
klą. Pabėgėliams duodama 
ir darbo, kiek jo galima su
rasti.

Pereitą penktadienį buvo 
suimta viena italė kaip 
Mussolinio šnipė šiaurinėj 
Jugoslavijoj.

1.200 Pabėgę Vokietijon
Bėga iš Italijos armijos 

arba nuo kariuomenės tar
nybos vokiškai kalbantieji 
Mussolinio pavaldiniai ir į 
Vokietiją. Dabartiniu laiku 
Bavarijos stovyklose hitle
rininkai laiko 1,200 iki 
1,500 tokių pabėgėlių.

Morgano Biznis [vėlė 
Ameriką į Karą

WASHINGTON.— Sena- 
torių komisija su Nye prie
kyje sausio 9 d. atidengė 
faktą, kad prezidento Wil- 
sono valdžia 1915 m. rug
pjūčio 25 d. nusilenkė di
džiausiam Amerikos banki
ninkui Morganui ir slapta 
davė jam leidimą organi
zuot šioj šalvj $500000,000 
karinę paskolą Anglijai ir 
Franci j ai.

Tuo laiku Anglijos pini
gai svarai sterlingų buvo 
labai nupuolę ir del to būtų 
galėję skaudžiai nukentėt 
Amerikos kapitalo įvesdini
mai Anglijoj. Todėl ir mi
nisterial McAdoo ir Lan
sing darė spaudimo prezi
dentui Wilsonui, kad pa
remtų Angliją kare prieš 
Vokietiją.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Herrick Francijoj 
taipgi darbavosi, kad prez. 
Wilsono valdžia nekliudytų 
talkininkams gaut kuo dau
giausia paskolų, ginklų ir 
amunicijos iš Amerikos.

O kada talkininkai buvo 
jau gavę iš šios šalies $3,- 
000,000,000 vertės ginklais 
ir įvairiomis karo medžia
gomis tarp 1915 ir 1917 me
tų. tai juo labiau Amerikos 
valdžiai reikėjo ginti savo 
kapitalistu pelnus, del ku
rių. pagaliaus, ir buvo pa
skelbtas karas prieš Vokie
tija.

Iš tardymų Morgano ir 
jo partneriu senatinėj ko
misijoj paaiškėjo, kad jie 
norėjo, idant karas kuo il
giau užsitęstų.

UETUVIV DELEGATU PAREIŠKIMAS 
KONGRESE PRIEŠ KARA IR FAŠIZMĄ
Į Visas Lietuvių Organizacijas Jungtinėse Valstijose
62 LIETUVIŲ DELEGATAI ATSTOVAVO 99,590 
ORGANIZUOTŲ ŽMONIŲ TREČIAME PRIEŠKA

RINIAME PRIEŠFAŠISTINIAME KONGRESE

Mes, 62 lietuviai delegatai, suvažiavę j Trečią ’Kongresą 
Prieš Karą ir Fašizmą, 3, 4 ir 5 dd. sausio, 1935 metais, Pub
lic Auditorium, Cleveland, Ohio, atstovaudami 20 Bendro Fron
to grupių, 2 Nacionalines organizacijas, 3 Apskričius ir 76 
pavienes organizacijas, susidedančias iš 99,590 organizuotų 
lietuvių Amerikoj, atsišaukiame į visus Amerikos lietuvius, j 
darbininkus, j biznierius ir profesionalus, į visus tuos, kurie 
nenori karo ir fašizmo, kurie myli taiką ir laisvę.

Šis Trečias Kongresas, kurį sušaukė Amerikos Lyga Prieš 
Karą fr Fašizmą; parode, kad Amerikoj jau išaugo galinga 
masinė jėga kdvai prieš du didžiausius žmonijos priešus— 
prieš karą ir fąšizmą. šis kongresas padarė svarbius nutari
mus, išdirbo tinkamą programą pastojimui kelio fašizmui ir 
karui. Mums, lietuviams, šis kongresas dar ypatingai yra 
reikšmingas tuomi, kad jis pareiškė savo galingu balsu už 
gynimą Lietuvos nepriklausomybės, kurią grūmoja sunaikinti 
Vokietijos fašizmas planuodamas užgrobti Klaipėdos kraštą 
ir per Lietuvą maršuoti į rytus.

Mes raginame Amerikos lietuvius visais būdais remti šio 
kongreso išdirbtą veikimo programą.

Mes raginame lietuvių organizacijas prisidėti prie Ameri
kos Lygos Prieš Karą ir Fašizmą, kad tuo būdu dar labiau 
sudrūtinti prieškarinį ir priešfašistinį judėjimą.

Kuomet Italijos fašizmas veda plėšikišką karą Ethiopijoj, 
kuomet Japonijos imperializmas drasko Kiniją ir rengiasi pul
ti Sovietų Sąjungą, kuomet Vokietijos fašizmas užsimojęs gin
klu pasidaryti sau kelią per Lietuvą ir kitas Pabaltės valsty
bes puolimui Sovietų krašto, tai tas parodo, kad pasaulis vėl 
randasi išvakarėse naujo karo, dar baisesnio, negu buvo per
eitas pasaulinįrJkąrąs., ' \

Todėl mes sakome, kad be atidėliojimo reikia tuojaus veik
ti; reikia jungti į daiktą visus žmonės, nusistačiusius prieš 
karą. Geriausiai mes galime veikti vadovybėje Amerikos Ly
gos Prieš Karą ir Fašizmą. Todėl ne tik remkime tos lygos 
veikimą visais būdais, bet dėkime visas pastangas, kąd kuo- 
daugiausiaį Amerikos lietuvių organizacijų aktyviai prisidėtų 
prie Arrierikos. Lygos Prieš Karą ir Fašizmą. Lai lietuvių 
organizacijos palaiko Artimiausius ryšius su Amerikoj lygos 
skyriais įvairiuose miestuose ir miesteliuose. r .

Organizuokime, vystykime kuoplačiausią lietuvių bendrą 
frontą priėš karą ir fašizmą, už gynimą Lietuvos nepriklauso
mybės, o per tuos masinius organus tuojau susiriškime su ta 
didžiule Amerikos liaudies jėga—su Amerikos Lyga Prieš Ka
rą ir Fašizmą.

Iš savo pusės mes pasižadame dėti visas pastangas, kad 
pravesti gyveniman šio kongreso nutarimus.

Mes dirbsime visa energija, kad supažindinti kuoplačiausias 
mases su kongreso nutarimais ir kad sujungti įvairias lie
tuvių organizacijas į bendrą veikimą vadovybėj Amerikos Ly
gos, kuri yra vienatinė masinė jėga Amerikoj kovai už tai
ką, už demokratinių laisvių išlaikymą, prieš ateivių teisių var
žymą, prieš karą ir fašizmą.

Lietuvių judėjime mes užgiriame bendro veikimo progra
mą, kurį išdirbo visuotinas Amerikos Lietuvių Suvažiavimas 
pereitais metais Clevelande, pasisakydamas už šiuos pagrin
dinius punktus:

1. Bendro fronto kova pries karą ir fašizmą.
2. Bedarbės ir socialės apdraudos klausimas
3. Gelbėjimas Amerikos lietuviams darbininkams organi

zuotis į darbo unijas ir už uniją vienybę.
4. Kova už sveturgimdą teises.

5. Gelbėjimas Lietuvos prieš fašistinių kalintą ir kova už ci
vile^ darbo žmonią teises Lietuvoj.

Akyvaizdoj gręsiančio pavojaus Lietuvai, mes siūlome šį 
paskutinį (5) punktą sekamai atžymėti:

“Gynimas Lietuvos nepriklausomybės, gelbėjimas Lietuvos 
žmonėms kovoj už atsteigimą demokratinės santvarkos ir gel
bėjimas Lietuvos priešfašistinių kalinių.”

Mes taipgi pripažystame, kad ikišiol permažai buvo veikta 
šiame klausime amerikoniško lietuvių jaunimo tarpe. Dėlto 
mes, lietuviai delegatai, pasižadame sugrįžę iš Trečio Nacio- 
nalio Kongreso Prieš Karą ir Fašizmą dėti pastangas, kad 
suinteresuoti kuodidžiausį skaičių jaunimo ir įtraukti jį į ko
vą prieš karą ir fašizmą.

Nors mes skaitome svarbiu ir dideliu žingsniu atsibuvusį 
pereitais metais visuotiną Amerikos Lietuvių Suvažiavimą 
prieš karą ir fašizmą, tačiaus mes skaitome, kad tasai suva
žiavimas palyginamai dar permažai apjungė Amerikos lietu
vius kovai prieš karą ir fašizmą.

Todėl mes pasisakome už sušaukimą antro, daug didesnio, 
daug reikšmingesnio lietuvių suvažiavimo, kuriame imtų da- 
lyvumą visos lietuvių organizacijos, nusistačiusios prieš karą 
ir fašizmą. Mes patariame Nacionaliam Lietuvių Veikimo 
Komitetui darbuotis toj linkmėj; mes raginame lietuvių orga
nizacijas svarstyti, šį klausimą.

.Mes skaitome labai reikšmingu dalyku, kad šis kongresas, 
kaipo galinga masinė jėga Amerikoj, pasisakė už Lietuvos ne
priklausomybės gynimą. Mes tariame padėkos žodį Naciona-

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykite*! JO* Nieko 
N e p r a 1 aimč*ite, Tik 
Retežius, o Išlaimesito 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

SSRS Suėmė Japonų 
Šnipų Lėktuvų, Nu
tūpusį į Sibirą.

Manchukuo Karininkai 
Bėga į Sovietų Sąjungą

MASKVA,"Sausio 10. — 
Sovietų užsienių reikalų ko
misariato žiniomis, vis dau
giau mandžurų oficierių 
perbėga iš Manchukuo ar
mijos į Sovietų pusę. Trys 
tokie oficieriai paskutiniu 
laiku, pervažiavę per sieną 
į Sovietų Sibirą, pareiškė: 
“Mes daugiau nenorime tar
naut Japonijai, bet geistu- 
me įstoti į Sovietų armiją.”

Scottsboro Jaunuolių 
Teismas Sausio 20 d.

KAIMIETIS NUGINKLA
VO JAPONŲ ŠNIUKŠTĄ

MASKVA’"Sausio 10. — 
Ketvirtadienį vakare Japo
nijos lėktuvas su dviem ofi- 
cieriais nusileido Sovietinia
me Sibire, 22 mylios nuo 
Manchukuo sienos, ties Po
krovka. Abudu japonai ka
rininkai buvo ginkluoti re
volveriais, durklais ir kar
dais. Vienas pasiliko sau
goti lėktuvą, o kitas nuėjo 
ant vieškelio; suturėjo va
žiuojantį kaimietį ir bandė 
jį nusivaryt ir įsodint į lėk
tuvą. Bet kaimietis sučiu
po japoną, nuginklavo jį; 
jo paties kardu jį sužeidė; 
įsimetė japoną į savo veži
mą ir vežė jį linkui Pokrov-

ROMA

POTSDAM, Vokietija. — 
Čia Hitlerio valdžia atidarė

Fašistų valdžia 
bando užginčyti žinias, apie 
500 savo kareivių sukilimą 
ties Mareno.

Japoną Generolai Daro 
Bloką su Hitleriu :.

MASKVA. — Sužinotą, 
jog kariškoji Japonijos šžti- 
ka per savo pasiuntinius 
Berlyne veda derybas apie 
sudarymą sąjungos tarp 
Japonijos ir Vokietijos ar
mijų. Deryboms tarpiniri- 
kauja Japonijos ambasados 
kariškas narys.

Suprantama, jog ši talka 
daroma karui prieš SovięL

BERLYNAS. — Sausio 
9 d. valdiškomis žiniomis.! 
bedarbių skaičius Vokietijoj 
gruodžio mėnesį pakilo dar 
522,354. Dabar naziu w-| 
riausybė priskaito' 2,506,- 
806 įregistruotus bedarbius. 
O kiek dar yra neregistruo
tų ir j verstinų darbų sto- j 
vykias suvarytų ? Tokių na-i 
ziai nepriskaito prie bedar-!

[Bedarbė Vokietijoj Vėl 
i Smarkiai Pakilo

DECATUR, Alabama. — 
Sausio 20 d. paskirta pra
sidėt teismui prieš Hay- 
woodą Patersoną. vieną iš 
devynių nekaltų Scottsboro 
jaunuolių. Kitą, Cl. Norrisą 
pradės teisti sausio 23 d.

Baltieji teismininkai sa
kosi idėję ir 20 negrų į 
grand džiūrės sąrašą, ku- 
rin įtraukta 146 baltieji. 
Bet dar gali negrus iš
braukti.

PENDLETON. Ind ,
Per dujų eksploziją mieste- naują didelę puskarininkų 
lio valdybos rūmo skiepe mokyklą su 35 akrų skypu 
tapo užmušti 4 žmonės. muštrams.

nimo komitetas, susidaręs 
iš penkių organizacijų, per 
savo advokatus reikalavo 
perkelti bvla i federalės val
džios apskričio teismą, nes 
iš Alabamos valstijos teis
mų negalima tikėtis teisy
bės. Bet teisėjas W. ’W. 
Callahan atmetė šį reikala
vimą.

Scottsboriečių apgynimui 
reikia greitu laiku gauti 
$15.000. Draugai, aukokite 
ir siuskite šiuo adresu:

Col. Wm. J. Scieffelin, 
treasurer, Scottsboro De
fense Committee, 112 East 
19th St, New York City.

Toliau ant kelio kaimietis 
sutiko du Sovietų rubežiaus 
sargus ir pranešė jiem, kur 
yra japonų lėktuvas. Saugo
jąs lėktuvą japonų oficie
rius bandė gintis, bet po 
persišaudymo, kuriame jlą 
tapo sužeistas, buvo priver
stas pasiduot. Taip SovJ£ 
tų sargai ir paėmė lėktuvą#

Abudu sužeisti japonai 
yra gydomi Pokrovkoj. 
Jiems pašaukta daktarat- 
chirurgai iš Vorošilovkos.

Yra suprantama, kad ja
ponai norėjo nusivežt tą 
kaimietį į Manchukuo ir ten 
kankindami išgaut iš jo ko
kių kariškų žinių bei pa
slapčių.

Sovietų vyriausybė dabar 
tyrinėja šį naują japonų šni- 
pišką žygį.

liam Lietuvių Veikimo Komitetui už pasidarbavimą, kad Lie
tuvos nepriklausomybės gynimo klausimas būtų tinkamai te
keltas ir atžymėtas visame kongrese.

Lietuvių Delegatų Sesijos pirmininkas S. K. Mažanskas. , 
Sekretorius L. Jonikas.

Nacionalio Lietuvių Veikimo Komiteto sekretorius:
L. Jonikas
3116 S'. Hoisted St., 
Chicago, Illinois.
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Vėl Mūsų Kova už Socialę 
Apdraudą

Minnesotos kongresmanas Lundeen iš- 
naujo įnešė į Atstovų Butą Darbininkų 
Socialės Apdraudos Bilių. Tai bus ir 
naujas bilius, daug platesnis ir nuosai
kesnis, kaip buvo jo paties įneštas bilius 
No. H. R. 2827. Svarbu ir tas, kad šis 
pats bilius yra įneštas ir į Senatą per 
North Dakotos senatorių Frazier. Va
dinasi, dabar kova eis abiejuose kongre
so butuose.

Ką mes turime daryti? Kaip žinoma, 
pereitam kongrese Darbininkų Socialės 
Apdraudos Bilius gavo 50 balsų. Tai bu
vo graži pradžia. Tai buvo dėka masi
nio spaudimo į kongresą. Tuo pačiu ke
liu reikia dabar eiti. Greitu laiku bus 
išvystyta plati kampanija už Lundeen- 
Frazier bilių. Tai didžiausia dienos pro
blema visiems darbininkams ir jų orga
nizacijoms.

Komunistų Partija nuoširdžiausia re
mia šį naują Lundeen-Frazier bilių. Mes 
irgi turime darbuotis to biliaus pravedi- 
mui. Tai turėtų būti vienas iš tų pama
tinių punktų, kuriais mes galime sudary
ti plačiausį bendrą frontą.

Amerikos lietuviuose virtų suirutė, kad 
čia organizacijos būtų sudaužytos.

Tą puikiai žino ponas Vitaitis? Bet 
ką jis daro, kad tam pastojus kelią? Ogi 
nieko. Dar daugiau. Vitaitis nuvažiavo 
Kaunan, nusispjovė ant SLA narių pa
geidavimo, kad jų atstovas gintų Lietu
vos liaudies demokratines teises nuo sme
toninių uzurpatorių ir nuėjo pas Smeto
ną paūžti. Tai kam Vitaitis pasitarnavo, 
jeigu ne tiems smetonininkams, kurie da
bar griauja SLA, jeigu ne SLA prie
šams? Patys mušate, patys rėkiate. La
bai negražu.

Kas liečia socialistinę spaudą, tai mes 
štai ką turime pasakyti. Mes, pav., nesu
tinkame su jos politine fiziognomija, ne
sutinkame su jos nusistatymu prieš bend
rą darbininkų frontą, su jos (“Naujie
nų”) atkakliąusiu puolimu ant So
vietų Sąjungos. Tą visi žino. Bet 
tos spaudos atsinešimo link SLA ne
palyginsi prie “Dirvos” ir “Vieny
bės” atsinešimo. Socialistų spauda šiuo 
tarpu tik gina SLA ir jos Tarybą nuo 
smetoninio “Sargybos Komiteto,” kuris 
užsispyręs ant žūt-būt ant SLA narių 
užtupdyti tokius aiškius fašistus, kaip 
Rastenis ir Mockus. Vitaitis juk padeda 
tam “Sargybos Komitetui” diskredituoti 
SLA. Tad nereikia apsiversti nekaltu 
avinėliu, negražu nuduoti priešą šmeiži
mu, kuomet pats dalyvauji to šmeižtų 
fabriko palaikyme.

(Opozicijos) Narių 
Svarstymui

organizacijos išauklėjimo. 
Jis gerai žino organizacijos 
padėtį ir fali numatyti jos

Štai Kokia Plutokratija Nori 
Fašizmo Amerikoje

.Nereikia stebėtis, kad Hearstas ir jo 
< ’'plikai reikalauja fašizmo Amerikoje 
ir tad tokiu įtūžimu kovoja prieš komu
nizmą. Pernai pats William Hearst pa
siėmė algos $500,000; jo laikraščių ko- 
lumnistas Brisbane gavo $265,000; jo sa
vaitinio laikraščio “Hearst’s American 
Weekly” redaktorius Goddard gavo al- 
vo algos $161,222. O kur tų “redaktorių” 
įplaukos už bankuose ir korporacijose 
įvestą kapitalą?

Komunizmo lygiai neapkenčia korpo
racijų p r e z i d e n t ai. Pav., Charlie 
Schwab, galva Bethlehem Steel kompani
jos, gavo algos $250,000; Walter S. Gif
ford, prezidentas Amerikos telefonų 
kompanijos, gavo $210,000; Carl Con
way, pirmininkas Continental Can Co., 
gavo $295,034 ir tt. Tai vis tūzai, kapi
talistai, galvos įvairių trustų. Tai Ame
rikos šaunioji, supuvusioji plutokratija. 
Kuomet darbininkai priversti gyventi iš 
mizėrnos almužnos, kurią vadina “’re
lief,” tai plutokratija tunka pertekliuje. 
Apsaugojimui tų savo interesų, jinai 
ruošia fašizmą ant liaudies sprando.

Dar ir štai kas reikia pastebėti. Vitai
tis turėtų paklausti savęs, kada ir ką jis 
yra gero pasakęs savo vedamoje “Tėvy
nėje” apie Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimą, arba apie tokią kultūros organi
zaciją, kaip Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija? Ne tik kad 
nieko gero jis nėra apie jas pasakęs, bet 
dar pusėtinai išniekinęs. Jis net LDS 
vardo nemoka teisingai parašyti. Jis jį 
vadina “bolševikų Susivienijimu.”

Tai kokią teisę turi ponas Vitaitis 
reikalauti, kad jau visa lietuvių spauda 
taip karštai remtų tą organizaciją, ku
riai jis už algą dirba? “Kaip šauki, taip 
atsiliepia,” yra senas posakis.

Be to, Vitaitis naudoja “Tėvynę” nie
kinimui komunistinio judėjimo. Jis yra 
pakartojęs savo laikraščio špaltose visus 
melus, paleistus prieš komunistus. At
simenate, kaip tas pats Vitaitis “Tėvynė
je” skelbė Hearsto pramanytą badą So
vietų Sąjungoje. Dar anksčiau jis be
gėdiškai tvirtino, kad bolševikai “išpjo
vę” milionus inteligentų!

Tai šitaip dalykai stovi su Vitaičiu. 
Kas liečia mūsų “Laisvę,” “Vilnį” ir ki
tus laikraščius, tai mes niekados nesame 
išėję prieš SLA, kaipo tokį, priešingai, 
mes tai organizacijai karštai simpatizuo
jame. Mes šimtais atvejų esame nurodę, 
kad SLA susideda iš darbo žmonių ir 
kad jis turėtų tarnauti tiems darbo žmo
nėms, o ne saujelės tautininkų-fašistų 
užmačioms, kokias nori užvelti ant jų 
Vitaičiai, Rasteniai, Karpiai ir Tyslia- 
vos iš po negarbingo “Sargybos Komite
to” pastogės. Ir ateityje mes remsime 
tuos SLA darbus, kurie bus naudingi 
SLA nariams, kaipo darbo žmonėms, ir 
abelnai visai darbininkų klasei.

Kas Kaltas del Tokios SLA 
Padėties'!

Sausio 10 dienos “Tėvynėje” ponas Vi
taitis vėl skundžiasi del SLA padėties. 
Dabar jis kaltina taip vadinamą “pašali
nę” spaudą. Jis sako, kad Rymo-Katali- 
kų Susivienijimo reikalus gražiai remia 
katalikų srovės spauda, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą karštai palaiko ko
munistinė spauda.

^Tačiau mūsų Susivienijimas tokios 
talkos niekuomet neturėjo ir neturi iš tos 
spaudos, kuri dedasi didžiausiais Susivie
nijimo draugais.” Toliau, girdi, “už tai 
musų Susivienijimui pritarianti Ameri- 

. kos lietuvių spauda pilna visokių neigia
mų dalykų, net šlykščiausių šmeižtų ir 
prasimanymų apie Susivienijimą, jo 
virSininkus ir veikėjus.”

Ątrodo, kad Vitaitis čia kalba apie so- 
z -cialistinę ir tautininkų spaudą. Kas lie

pa tautininkus, tai Vitaitis, būdamas 
■ienas iš jų, geriausia žino, kodėl jų 
Ipauda užkimšta šmeižtais. Argi Kar- 

^Jiui ir Tysliavai rūpi masinės organizaci
jos reikalai? Jie gyvena ne savo-protu, 
bet Smetonos. O Smetonai, kaip žinoma,

Judėjimas už Farmerių-Darbo 
Partiją

Kasdien auga daviniai, kad Amerikos 
darbininkai ir darbo farmeriai susirūpi
nę atsipalaidojimu nuo demokratų ir re- 
publikonų partijų. Užteko jiems kapita
listinių partijų. Jie nori pradėt savisto
viai politiniai darbuotis ir ginti savo kla
sės interesus.

Štai Pietinių Valstijų Randauninkų 
Farmerių Unija priėmė rezoliuciją už 
Farmerių-Darbo Partiją. Howard pavie
to, Indiana valstijos, Centralinė Darbo 
Unijų Taryba užgyrė tą patį judėjimą. 
Labai gražiai šį klausimą svarsto United 
Mine Workers unijos lokalai. Jie nesu
tinka su Lewiso politika pasilikti Demo
kratų Partijos įrankiu. Mainieriai rei
kalauja Farmerių-Darbo Partijos orga
nizavimo. Dideli lokalai 5584, 5803 ir 
7003 priėmė rezoliucijas už Farmerių 
Darbo Partiją, šie lokalai reikalauja, 
kad būsima mainierių unijos konvencija 
prisidėtų prie judėjimo už Farmerių- 
Darbo Partiją.

Mes manome, kad lietuvių darbinin
kiškos organizacijos turėtų neatsilikti

Sausio 9 dienos “Naujoj 
Gadynėje” plačiai tęsiamos 
diskusijos vienybės klausi
mu. Mažumiečiai, tai yra 
butkiniai, pasišaukę talkon 
net Tarptautinės Opozicijos 
vadą vokietį Heinrich Bran- 
dlerį. Kaip sau norite, 
draugai, bet B r a n d 1 e rio 
rašto politinės išvados tu
rėtų a t i d a r y ti akis ir 
tiems, kurie iki šiol buvo
te nusistatę prieš vienybę. 
Jis sako: “pradedant nuo 
Septintojo Kongreso oficia- 
les partijos linija pavojingai 
oportunistinė.” Kokia iš to 
išvada? Išvada tokia, kad 
turi būti vedama griežta ko
va prieš Komunistų Partiją 
ir prieš Komunistų Interna
cionalą. Štai ko iš jūsų rei
kalauja Brandleris, Love
stono instruktorius.

Jūs sakėte, draugai, kad 
Lovestono grupė nori vie
nybės, ale tik partija su ja 
nesiskaito. Bet ka sako 
Brandleris? “Visai aišku,” 
jis sako, “kad amerikinė 
Komunistinė Opozicija dar 
neatliko savo istorinės misi
jos. Mūsų pareigos šian
dien nei kįek nelengvesnės 
ir nemažiau būtinos, nei tos, 
kurių turėjome praeityje.”

Vadinasi, pasak Brandle- 
rio, “Komunistinė Opozici
ja” turi toliau tęsti savo 
kovą, nes jos “istorinė misi
ja” dar neatlikta. Negali 
būti jokios kalbos apie jokį 
tos Opozicijos žmonių grįži- 

i mą į komunistinį judėjimą. 
• Negali būti jokios kalbos 

apie jokią vienybę.
Ar jum pakeliui su tokia 

filozofija? Kur galas tos 
kovos? Kokia iš to nauda 
darbininkams, kad jūs pasi
liksite už judėjimo sienų ir 
tęsite >seną kovą, kuomet 
reikia darbininkų spėkas 
vienyti? Tie visi Brand- 
lerio sapaliojimai 
“pavojingai o p o r tunistinę 
liniją” ir apie “istorinę mi
siją” yra figos lapelis pri
dengimui visai kitų tikslų. 
Visai aišku, kad jam darbi
ninkų vienybė nerūpi. Ne
patiko jam mūsų partija ir 
Internacionalas prieš Sep
tintą Kongresą, dabar, po 
Septinto Kongreso, jau iš 
kitos pusės puola ir dar na- 
iviškesnius kaltinimus už
meta. Mat, pasakyti atvi
rai, aiškiai ir vyriškai, kad 
jam ir jo amerikiniams 
vienminčiams rūpi tik jų 
karjera, jų vadovybės troš
kimo manija, kad jie atsi
sveikino su marksizmu-leni- 
nizmu, parodytų jų veidą 
visoj šviesoje. Jų pasekėjai 
nuo jų šalintųsi. To viso 
paslėpimui reikia demagogL 
jos, “pavojų,” “istorinių mi
sijų” ir kitokių priešdarbi- 
ninkiškų nonsensų.

judinti negalima. Nuėjo 
taip toli, kad Prūseikos ir 
Kuodžio raštus konfiskuoja. 
Akivaizdoj to, drg. Kuodis 
sako:

Frakcijos diktatūra pilnam nuo
gume ii* aklume!

Kuo tatai pavadint? Kuomet jie 
savo steitmente mus vadina jau 
klika, tai lai mum atleidžia, kad 
“kliką” sugrąžinam jiem patiem!

O kuomet tuo pačiu laiku savo 
vyriausiu obalsiu mažumiečiai 
stato demokratiją partijoj, tai 
leiskit man pasakyt: lai prasmen
ga JŲ demokratija praktikoj!

Neapsirikite, LDD nariai: 
“Naujoji Gadynė” yra ran
kose ne jūsų, kurie ją įstei
gėte, bet Lovestono, kurio 
užgaidas praveda slankioji 
Katiliūtė. Vienas mažumos 
žmogus ir narys Lovestono 
grupės šių žodžių rašytojui 
pasakė: “Ko jūs norite? 
Mes pildome savo partijos 
įsakymą. Mes pildome dis
cipliną ir nutarimą Ameri
kinės Opozicijos (Lovesto
no Grupės) vadovybės.”

paaeų ir 
ateitį. Jisai, tarp kitko, pa
stebi :

Dirbant prie organizacijos per 
penkis metus, būnant jos sekre
torium, teko smulkmeningai susi
pažint su kiekvienos LDD kuo
pos veikimu, ir su tomis koloni
jomis, kur yra pritariančių opo
zicijai. Neapsiriksiu pasakęs, kad 
tik tuojau po 1931 m. “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimo, mūsų or
ganizavimosi laikotarpiu, visi opo
zicionieriai buvo gyvi-veiklūs, ka
ringi, naujų narių į organizaciją 
gaudavo, LDD kuopos kiekvienoj 
kolonijoj narių skaičiumi kilo. Bet 
per paskutinius porą metų nesu
siorganizavo nei viena LDD kuo
pa.

Man visada rūpėjo ne tik šioj 
šalyj gyvenanti lietuviai darbinin
kai, bet buvo kreipta domės ir j 
Canados darbininkus, kad ir ten 
įsikurtų nors trys ar keturios 
kuopos. Ryšiai buvo užmegsti, su
sirašinėjimas pradėtas, I 
dautinų pasekmių nebuvo (gal tik 
todėl, kad iš mūsų tarpo nebuvo 
žmogaus, kuris būtų galėjęs nu
vykti į Canadą su prakalbomis). 
Ir visa bėda su opozicija buvo 
ir yra ta, kad pas mus nesiranda 
kalbėtojų, propagandistų, kurie 
galėtų visą laiką važinėti po kolo
nijas su prakalbomis.

ir “Naująją Gadynę”. Opozįciąųie- 
riai greitu laiku sukėlė getą Sū- 
mą pinigų laikraščio išleidimui, ir 
dabar tūli išmetinėja, kad tiek iš-

Tam pačiam “Naujosios 
Gadynės” numeryje rašo 
draugai Matulevičius, Bace
vičius ir Kuodis už vienybę, 
už ĖDD komiteto didžiumos 
nusistatymą. Ypatingų da
lykų iškelia drg. J. Kuodis. 
Jis parodo, kaip mažumie
čiai, turėdami “N. G.” di
rektorių mechaniška didžiu
mą, įvedė tokią diktatūrą 
prieš tuos, kurie stoja už 
vienybę, kad jiems nė pasi-

Drg. M. Bacevičius irgi 
griežtai pasisako už vieny
bę. Jis, tarp kitko, sekamai 
kritikuoja lovestoniečius ir 
LDD mažumą:

Mažuma komiteto nesutinka ir 
tikrina, kad vienybe nereikalinga 
kol lovestoniečiai nesivienija. O 
anie nesivienija, nes nesutinka su 
Kominterno tarimais. Reiškia, jie 
turi principinius skirtumus. Pirma 
buvo skirtumai del kairumo, o da
bar del dešinumo. Dešinumą ma
to tame, kad reikia ginti mažas 
valstybes nuo grobikų. Paveizdan: 
jeigu Vokietijos fašistai užpultų 
Lietuvą pavergti, tai būtų dešinu- 
mas, jeigu gintume Lietuvą. Jie 
mato dešinumą ir tame, kad 
Francįjos darbininkai susidėjo su 
buržuazinėmis partijomis i liau
dies frontą atmušimui fašistų, 
kad neduot užgriebti valdžią. Jie 
iškelia ir kelis kitus panašius 
klausimus. Tai ar galima principe 
remti lovestoniečius? Ne. Jie 
priešinasi būtiniems reikalams, 
kad pateisinti laikymąsi opozici
joj. Mums su jais nepakeliui.

Mažuma komiteto savo pareiš
kime taipgi maišo dalykus ALDL 
D su Kom. Partijos. Bet juk nei
na kalba, kad “skloka” visa turi 
pereiti į Kom. Partiją ir po jos 
disciplina. ALDLD turi savo rin
kimus, savo demokratiją ir savas 
taisykles. Tai kam maišyti daly
kus.

Kitas negražus priekaištas, kad 
pozicija reikalauja pirma panai
kinti organizaciją, o paskui vie
nytis. Tai su kuo tada vienysis? 
Kam gi ta pigi demagogija? 
Reiškia, rimtų argumentų nėra.

Del galutinų vienybės taisyk
lių jau susitarta. Tos taisyklės 
priimtinos. Jos eina apsvarstymui 
ir balsavimui. Didžiuma kalba 
tik apie besąlyginj pasidavimą 
Kominterno 7-to kongreso 
mams principuose.

Chicagos draugai mano, 
juos vers panaikinti chorą. Nieko 
panašaus negali būti. Chorų klau
simas yra vietos draugų klausi
mas.

Korespondentas iš Chicagos ra
šo, kad jie nesivienys, nors ir di
džiuma nutartų. Manau, kad per- 
drąsus pareiškimas. Chicagiečiai 
turėjo gerą pavyzdį iš baltrušaiti- 
nių, kuomet keli atsisakė eiti prie 
vienybės. Kiek naudos padarė 
Kupreišis, Janušauskas? Ar apie 
juos dabar kas žinoma? Jie su
tirpo reakcinių grupių glėbyj.

Mažumos pozicijos gynėjai, 
ypatingai d. Butkus, suradęs- ke
lis netaktiškumus partijos veiki
me, kaltina Kominterno tarimus. 
Atrodo, kad Kominternas turi pa- 
tvarkyt iki tiek, kad pažymėt su 
kuriomis ypatomis veikti bendrai, 
o su kuriomis ne. Bet jei taip 
būtų, tai d. Butkus vėl nesutiktų, 
nes būtų biurokratiška ir nebūtų 
“išimtinumo teorijos.” Tie d. 
Butkaus priekaištai, kad del 
naujo pasisukimo d. Prūseika ir 
kiti stoję už vienybę, turės eiti 
bažnyčion, prie republikonų ir tt., 
yra pigi demagogija. Tai žaidi
mas ant tūlų narių jausmų. Bet 
tas šlykštu praktikuoti organiza
cijos reikaluose.

Drg. A. Matulevičius yra 
LDD sekretorius. Jis yra 
nemažai prisidėjęs prie tos

kaščių ir darbo padėjus tą 
taip ūmai likviduoti. Į tai štai 
reikia atsakyt. Tai nėra jokia 
naujanybė; panašių įvykių buvo \ 
ir bus. Darbininkų judėjime frak--* 
cijų buvo ir bus. Praeityj iškaš- 
čių ir darbo del pasidalinimo bu
vo, bus jų ir ateityj. Bet vienybė 
darbininkų spėkų turi paimti vir
šų, nepaisant praeities darbo ir 
finansinių nuostolių.

Tiesa, vienybę įvykinus, gal ne 
visi opozicionieriai nueis į bendrĄ*”' 
veikimą; bet su laiku ir tie drau
gai, kurie dabar griežtai nusista
tę prieš vienybę su ALDLD, pa
keis savo nusistatymą, išnyks ta 
neapykanta. Jie pasiliks ištikimi 
darbininkų judėjimui, vėliau pri
imdami abiejų organizacijų vieny
bės sąlygas.

A. Matulevičius.

Dar viena pastaba ir už
teks. Tie LDD nariai, ku
rie pritaria Butkaus-Love- 

bet gei- stono-Brandlerio pozicijai, 
turėtų paklausti savęs: Ko
dėl taip entuziastiškai 
“Naujienų” Grigaitis ir 
“Vienybės” Tysliava palaiko 
LDD mažumos poziciją 
prieš mūsų spėkų vienybę? 
Ar rasis toks, kuris many
tų, kad šiem dviem žmonėm, 
kurie yra griežčiausio nusi
statymo prieš visą komunis
tinį judėjimą, staiga parū
po darbininkų klasės reika
lai? Jei jau ką tas parodo, 
tai tą, kad Grigaičiui (pačių 
dešiniausių socialistų vadui) 
ir Tysliavai (lietuvių smeto- 
ninkų-fašistų vadui) labai 
rūpi susilpninimas viso lie
tuvių darbininkų judėjimo. 
Štai kodėl jie trokšta, kad 
kuodaugiausia LDD narių 
sulaikyti nuo vienybės su 
mūsų judėjimu.

tari-

kad

Ateities nėra, kova prieš 
revoliucinį judėjimą nepa
teisinama. Drg. Matulevi
čius išrodinėja:

Kalbėkime atvirai. Opozicijos 
gyvavimas daugiausiai priklausė 
nuo drg. L. Prūseikos. Jis buvo 
redaktorius, kalbėtojas, agentas ir 
dar magaryčiom Brooklyno cent- 
ralinės kuopos neoficialis organi
zatorius. Tūli draugai, stojanti 
prieš vienybę, nedėjo pastangų, 
kad LDD kuopą narių skaičiumi 
pakelti. Ir kuomet jie kaltina drg. 
Prūseiką, kad jis apleidžia opozi
ciją ir eina j vienybę su pozicija, 
tai aš tokių kaltinimų nedarau, 
nes žinau, kad jei bent vienam 
iš tų draugų būtų reikėję panešt 
tiek rūpesčių, kiek panešė drg. 
Prūseika, tai jų kantrybė būtų se
nai išsisėmus.

Jeigu vienybei priešingi draugai 
paimtų viršų ir atmestų vienybės 
sąlygas, tai kokia būtų iš to nau
da? “Nauda” būtų štai kokia. 
Opozicijos judėjimas nėra taip jau 
tvirtas, tasai judėjimas susiskal- 
dytų, vienybės šalininkai pasi
trauktų iš opozicijos, o pasiliktų I 
tik tie draugai, kurie griež- 1 
tai priešingi vienybei. Bet ar pa- j 
silikusieji draugai galėtų palaiky
ti opoziciją, išlaikyti laikraštį? ! 
Galiu drąsiai sakyt, kad jie neiš
laikytų nei laikraščio nei organi
zacijos. Jie išnyktų, kaip išnyko 
apšvietiečiai. Aš prie tokio ju
dėjimo—prie išnykimo-j-nelinkstu, 
nes tokis nusistatymas ne tik nė
ra garbingas, bet pragaištingas 
darbininkų judėjimui. Griežtai 
prieš vienybę nusistačiusieji drau
gai turėtų apie tai pagalvot.

Tai rimtos mintys, apie 
kurias turi rimtai pagalvoti 
eiliniai draugai, LDD mažu
mos pasekėjai.

Drg. Matulevičius puikiai 
žino lietuvių opozicijos san- 
tikius ir su Lovestono gru
pe. Tuo klausimu jisai sa
ko sekamą:

Vienybei priešingi draugai sa
ko, kad be tarptautinės opozicijos 
vieniem lietuviam taika daryti 
negalima. Jeigu mūsų LDD kuo
pos būtų tvirtai susirišę su tarp- ’ x .
tkutine opozicija, tai argumentas' įu J Apart to, kalbu lotyniŠ- 
turėtų vertės. Bet yra kaip tik , . m-. • ąnn^kritiž- '
atbulai. Mūsų LDD kuopos veik K^l, gldlKlbKdl, SdllbKilLlb 
jokių ryšių su tarptautine opozi-.kai, Šoku klumpakojį, ir tt.” .. 
cija neturi. Patsai centras irgi. ----
tvirtų ryšių su ja neturėjo. Tiesa,! 
iš užsienio ateidavo buletinas vo-!

ŠYPSENOS

Darbas iš Laikraščių
“Didžiulė chemikalų kom

panija reikalauja agento. 
Proga uždirbti lengvu būdu 
$100 ir daugiau į savaitę.”

Šimtas dolerių į savaitę, 
tai ne šposas! Tu r būt amu
niciją pardavinėt, ar tam 
panašiai. Bėgsiu, gal šiaip 
taip įsiūlysiu savo patarna
vimus. Nubėgęs ant paduo
to antrašo, klausiu net pa
ties vyriausio.

“Ar supranti kiek apie 
chemiją ir žmonių psicholo
giją?” klausia manęs.

“Kaip gi, viską supran-

| “Mums tokio žmogaus 
JO MUlVVlllUU » XZ | kaip sykis reikia. Mes esam
kiečių kalba, bet kas jame rašo-.vienintelė pasaulyje kompa- 
ma, niekas nežino—kalba nesu-1 .. . >•
prantama. “Workers Ago” retas nija, gaminanti miltelius •• 
kuris opozicionierius teskaito. žudymui bambatierių. Rei- 
Bendro veikimo kolonijose tarp-|i_* tik piti nsmil i namus*"'** 
tautine papėde nėra. Gegužinės : L1K eiU 18 namų į namUS.
apvaikščiojime patsai centras bu-1 ir tUOS miltelius Seiminin- 
vo nusitaręs dalyvaut su Kom. I 
Partija. O tarptautinė opozicija 
ėjo su Socialistų Partija ir uni-, 
jom. Reiškia, mes sutartino vei
kimo su tarptautine opozicija ne
turėjome.

Kiek stiprus opozicijos veiki
mas pasauline plotme, apie tai 
tikrų žinių neturiu ir vargiai ga
lima gauti patikrintų žinių.

Ir jeigu Lovestonui Kominter
no tarimai nėra priimtini, tai aiš
ku, kad jis pats vienas nori būti 
tarptautiniu vadu ir visiem dik
tuoti.

Kas reikia daryti? Kur 
išeitis? Ir šiuos klausimus 
LDD Centro Sekretorius at
sako aiškiai. Jis sako:

Išvada gali būti štai kokia. Vie
nybė ar mirtis. Mes esame gyvi 
ir veiklūs. Mirtis be laiko darbi
ninkų judėjimui daug žalos pada
rytų. Mes sukūrėme organizaciją

šiame svarbiame judėjime. Jeigu kur 
įvyksta vietinės darbo partijos konferen
cijos, mūsų draugijos ir kuopos turėtų

pasiųsti delegatus ir aktyviai dalyvauti 
organizavimo procese. Nestovėkime 
nuošaliai, nes tai mūsų klases reikalas.

kėms pardavinėti.”
Mėginsiu... Išėjau ant 

gatvės. Pasirinkęs taip sau 
apysenį namą, pabeldžiau 
į duris. Atidarė.

“Laba dien, Madam. Aš 
turiu garbę atstovauti di* 
džiausią pasauly kompani
ją, kuri gamina miltęlius 
žudymui bambatierių. Mil
teliai gvarantuoti ir patęn- 
tuoti. Užpylus jų bambatie- 
riui ant uodegos, jis tik 
ūsais pakraipys ir kęjas pa- 
kratys. Lotyniškai tas vadi
nas ‘Caput—mortuum’. ŽOr 
džiu, jis nusikaputys, ir at
liktas kriukis, ir tt. ir tt.”

“Labai gerai,” tarė po
niutė. “Aną dieną aš savąjį 
bambatierių ‘įšiūrinau’ net 
ant dešimts tūkstančių (Jo-

(Tąsa 5 pusi.)



Visi chorai, kurie dar ne. 
pasimokėjote Meno Sąjun
gai metinių duoklių—pra
šome tai padaryti greit. 
Taipgi raginame visas dar
bininkų organizacijų kuo
pas ir draugijas įstoti į Me
no Sąjungą. R.

'y^

Meiliau Priimčiau
(Pagal Anglišką)

Meiliau aš šiandieną
Nuo savojo draugo
Priimčiau mažytę gėlelę, 
Negu kad vežimą 
Puošniausių vainikų
Tada, kai nešvies man saulelė.

Meiliau aš priimčiau 
Užuojautos žodį
Dabar man pareikštą, nors prastą, 
Negu kad man skirtą
Gražiausią poemą,

• Užjaučiant mane užukastą.

Meiliau aš žiūrėčiau
J šypsą draugužio,
Šiandieną mane jei lankytų,

v Negu kad atėjęs
Prie manojo kapo 
Gailėjimo žodį sakytų.
6-VII-30. Si. Jasilionis.

• Reikalaujantiems Operetės
“Vestuvės Pušyne”

' ALPM Sąjunga praneša, kad operetės 
“Vestuvės Pušyne” neišleido ir jos netu
ri. Jai muziką pagamino drg. Zdaniutė- 
Judzentavičienė ir jos vadovybėj Lyros 
Choras lošė keliose vietose. Draugai, ku
rie reikalavo ir kurie reikalaus—kreipki
tės pas drg. ^daniutę-Judzentavičienę,

• 112 Ogden St., Girardville, Pa.
ALPMS Sekretorius,

P. P.

Žingsnis Prie Naujų Meno Formą
(Šie žodžiai Taikoma Newarko Sietynui)
Mūsų menas negali stovėti vietoje—jis turi 

eiti pirmyn. Reikia surasti naujas formas, 
naują turinį. Mes turime pasirodyti geriau, 
negu buržuazijos menas.

* Didelis kreditas priklauso šioje srityje 
I Newarko Sietynui ir jo vadovei, B. šalinaitei.

Sausio 5 d. Sietynas davė vakarą Brooklyne.1 
Šį parengimą galima pavadinti bandymu nau
jų meninių formų lietuvių darbininkų judėji
me. Choras ne tik dainavo, bet ir vaidino, 
davė juokelių, šokių, muzikos. Sietyno Choras 
buvo pasiruošęs kostiumuose, viename scenos 
atidengime atliko visą programą.

j Mūsų repertuaras iki šiol buvo sekamas: 
koncertai, operetės, įvairūs kiti veikalai. Pas 
mus (bent Brooklyne) nebuvo bandyta dai
navimas kitokioje formoje, sakysime, vode
vilio formoj. Profesionaliam teatre vodevilis 
yra nuolatiniai praktikuojamas. Pasirodo cho
ras, grupė mėgėju—jie dainuoja, šoka ir vai
dina įvairius sceniškus vaizdelius. Tokiam pro- 

■ gramui padarė pradžią Sietynas Brooklyne.
žinoma, tai dar tik pradžia. Kai kurie da

lykėliai išėjo nevisai vykusiai, bet didžiuma 
A, - visai gerai. Sietyno dainos išėjo labai gerai. 

Choras pasirodė operiškai, gerai. Smuikininko 
numeris labai geras. “Speed-Up” išėjo irgi 
gerai. Amerikoniškame repertuare tokie vai
dinimėliai jau ne naujiena, bet pas lietuvius, 
tai dar naujiena. Tokių simbolistinės formos 
vaizdelių reikia daugiau. čigoniškas šokis 
buvo labai graži dalis programos.

I Menkesni dalykėliai, tai taip vadinami “an-
Į t ekdotai”, kurie buvo bandoma protarpiais 

įterpti. Šį kartą jie išėjo dar silpnokai, ne 
visai vykusiai. Reikėtų tam j ieškoti kitų for
mų.

Ypač valstiečių pašaipa išėjo atbulai siekia
mam tikslui. Apie tai pora žodžių. Bandyta 
parodyti vaizdelis sekamo turinio: Du vals
tiečiai (mažažemiai) susitinka ant savo žemių 
rubežiaus, “ažios” (linijos), ir pradeda ginčy
tas žiūrėdami į iškilusį oran ir giedantį vie- 

W veršelį. Vienas kaimietis ginčija, kad viever
sėlis gieda ant jo žemės, o kitas sako—ant jo 

(žemės. Ir už tai jie pradeda “ausiuotis”, muš
tis. Išeina didelė pašaipa valstiečiams. Ro
dos, kad valstiečiai jau tokie tamsūnai, jog jie 
mušasi, varžosi net už tai, ant kurio lauko 
gieda vieversėliai. Gi vieversėlių Lietuvoje 

į i . užtenka kiekviename lauke ir valstiečiai už 
j 4 juos nesimuša.

Man rodos, nėra reikalo mūsų menui vals
tiečius, kaimiečius taip neigiamai pajuokti. 
Be to, ir neteisinga, nes valstiečiai už viever
sėlius nesimuša. Bet yra daug Lietuvoje nuo- 
tikių, kad valstiečiai “ausiuojasi” už vienas 

, kito “ažios” (lauko rubežiaus) perarimą, įsi- 
briovimą į svetimą lauką, žemę. Todėl ta 

* vieta (kitu, kartu vaidinant) reikėtų pakeisti 
kita tema, kuri būtų reiškesnė. Mūsų menas 
mažažemius turi ne išjuokti, bet juos kelti, 
gerbti.

Choras dainavo veik išimtinai lietuviškas 
liaudies dainas. Choro pasipuošimas į kostiu
mus darė dar geresnį įspūdį. Tačiaus čia 
pasirodė tarputis ir disharmonijos—dainos lie
tuviškos, o kostiumai rusiški, žinoma, meninio 
skonio tas negadino. Lietuviai darbininkai 
pripratę prie rusiškų kostiumų. Ypač dabar 
susipratę lietuviai darbininkai stoja už Sovie
tinę Rusiją, o prieš fašistinę Lietuvą, šis mo
tyvas buvo sprendėju ir šiame atsitikime. Tai 
tiesa. Tačiaus čia tvarkos ir sistemos klausi
mas. Mes lietuviai darbininkai, nekenčiame fa
šistinės Lietuvos valdžios, bet mes mylime Lie
tuvos tautą. Todėl nėra reikalo bijoti ir tau
tiškų parėdai ų.

šiame atsitikime Sietynas galėjo panaudoti 
lietuviškus kostiumus. Būtų davę daugiau 
harmonijos ir pačioje programoje. Lietuviški 
kostiumai geriau tinka prie lietuviškų liaudies 
dainų. Pagalinus, tai padarytų geresnį įspū
dį ir patenkinimą į tuos lietuvius darbininkus, 
kurie dar nėra klasiniai sąmoningi, žinoma, 
čia nekaltas vien tik Sietyno Choras, čia kal
tas visas mūsų judėjimas, jo nuotaika, buvusi 
tendencija, nusistatymas ir supratimas—nei
gimas tautinių veikimo formų. Sietynas pasi
rodė naujai šį kartą—jie padarys dar geriau 
kitu kartu.

Menininkas.

Antra Pusė “Vestuvių Pušyne”
Man rodėsi, kad operetės “Vestuvės Pušy

ne” tema nereikia rašyti. Mat, veikalas neiš
leistas. Jo vaidinimas, abelnai imant, nepa
siekė plačios visuomenės. Vienok mūsų kri
tika palietė šį (neišleistą) veikalą daugiau, 
negu daugelį veikalų, kurie yra išleisti ir pla
čiai vaidinami.

Senas revoliucionierius J. Ramanauskas apie 
operetę “Vestuvės Pušyne” atsiliepė labai tei
giamai. Gi draugas R. Mizara, paskutiniu 
laiku, atsiliepė, mano manymu, perdaug nei
giamai. Be to, d. Mizara adresuoja tiesiai vei
kalo autoriui ir gerai jį pabara. Gi didesnė at
sakomybė už veikalo “Vestuvės Pušyne” vai
dinimą gula ant manęs. Todėl prisieina ir 
man imti balsas. Buvo taip. Kuomet ALPM 
Są-gos Centro Biuras skelbė operečių kontes- 
tą, tuo laiku aš ėjau Centro Biuro sekreto
riaus pareigas. Per mane ėjo ta visa tran
sakcija—susirašinėjimas su draugais auto
riais, pats parašiau kontesto sąlygas (jas už- 
gyrė veikalų komisija ir C. B.). Pagaliaus, 
buvo tas supratimas, kad man netiko kištis 
į veikalų diskusijas ir sprendimą. Buvo tai 
daroma išvengimui nuožiūros, kad sekretorius 
nebandytų “įpiršti vieno bei kito draugo vei
kalą.” Todėl tų operečių klausime iki šiol nie
ko nebuvau sakęs. Man atrodė, kad abu vei
kalai silpni išleidimui, bet vaidinti juos gali
ma, kaip ir daugelį kitų išleistų vaidiname.

Konteste skelbėme, kad veikalai (operetės) 
gali būti ne vien tik iš klasių kovos, bet ro
mantiškos, istoriškos, komedijos. Aprobavo
me dainas, veiksmus ir tt.

Po veikalų skaitymo ir diskusijų buvo su
prasta, kad veikalai išleidimui persilpni. Da
bar draugas Mizara rašo, kad diskusantų bu
vo nuomonė veikalą sugrąžinti autoriui “su 
patarimais jį pataisyti.” Tuo laiku d. Mizara 
kalbėjo (apie “V. P.”), kad “neįmanąs, kaip 
šį veikalą būtų galima pataisyti.” Autoriui 
laišką parašė d. J. Nalivaika (vienas iš spren
dėjų) ir jokių nurodymų bei patarimų, kaip 
veikalą pataisyti, nedavė. Todėl veikalas skai
tėsi atmestu. Taip suprato ir jo autorius.

Dabar apie tai, kaip “Vestuvės Pušyne” 
“pasirodė šenandoryj”. Draugas Mizara rašo, 
kad “ALPMS CB atsakomingas narys (kodėl 
ne sekretorius? V. B.), savo iniciatyva, pa
siuntė tą veikalą į šenandorį ‘išbandymui’, pa
sak jo, ir netrukus veikalui buvo parašyta 
muzika ir jis ten vaidintas”. Prieš tą pa
siuntimą protestavo ir d. J. Nalivaika. Pasi
rodo, kad draugai tame mato didelį dalyką ir 
lyg kokį tai sauvalį, neleistiną žingsnį. Gi 
man atrodo, kad ta draugų nuomonė .klaidinga 
ir nepatarnauja mūsų meno auklėjimui. Todėl 
į tai reikia atsakyti.

Dalykas yra toks. Meno Sąjunga išleidžia 
veikalus ir dainas mūsų repertuarui. Tai reiš
kia, yra tam tikras centras, kur chorai, dra
mos grupės ir kitos organizacijos kreipiasi 
gauti veikalą mūsų scenai, šiame centre yra 
sukaupta ir kitų leidyklų veikalų, operečių. 
Organizacijos reikalauja kartais “Grigučio”, 
“Pepitos”, “Kaminkrėčio” ir daugelio kitų 
veikalų. Jei turime, pasiunčiame, nėra—ne- 
siunčiame. Ir niekas prieš tai neprotestavo. 
Taip pat nebuvo padaryta draudžiantis tari
mas, kad negalima siųsti pasiskaitymui bei 
“išbandymui” ir naujai parašyti veikalai— 
“Vestuvės Pušyne”, “Onytė” ir kiti. Dar dau
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giau, aš raginau, kad kas bandytų vaidinti 
šiuos naujus veikalus, nes jie parašyti mūsų 
draugų, kurie bando šį tą sukurti.

Taigi ta “sava iniciatyva” buvo paprasta 
transakcija. Nebuvo jokio “sauvaliavimo”. 
Taip pat šis žygis yra pateisinamas ir, mano 
manymu, labai geras žingsnis auklėjime mūsų 
meno. Galiu pasakyti dar tiek, .kad tuo lai
ku, kuomet ėjau sekretoriaus pareigas, arti
mai sekiau Komunistų Partijos kultūrinį vei
kimą. Nusistatymas buvo (ir dabar yra), 
kad auklėti darbininkų kultūrą, meną, kreip
tis į profesionalus, padaryti meną žmonių mė
giamu. Buvo vedama kova prieš sektantizmą, 
prieš dirbtiną revoliucingumą. Kad patrauk
ti ir auklėti naujus menininkus, Partija rėmė 
net Archibaldo MacLeisho “Panikos” pastaty
mą scenoje. Partija nesigaili darbo ir energi
jos meno ugdymui. Juk be darbo, be ban
dymo, be praktikos—negalima sukurti nei me
no. Todėl, drauge Mizara, nėra reikalo gai
lėtis, kad “tiek daug darbo jin įdėta.” Darbas 
mus mokina. Ir tai nėra priešpartijinis dar
bas.

Be darbo štai kas išėjo. Draugui autoriui 
pasiųsta kelių eilučių laiškas. Nei žodžio ge
ros kritikos, įvertinimo, nei žodžio iš centro 
patarimų, kaip draugas galėtų savo veikalėlį 
pataisyti. Todėl ir pasėkas gavome. Draugas 
Slapukas paliko savo veikalą “dievo valiai” ir 
dar nebando daugiau rašyti. Jis atsakė: “Tai
syk, drauge, kaip žinai, arba mesk į gurbą.”

Tada maniau (ir dabar manau), kad tokia 
mūsų kirviu kirsta metodą nepagelbsti auklėti 
naujų menininkų, naujų kūrinių. Taip pat 
toks draugų nusistatymas nesupuola nei su 
Partijos nusistatymu. Partijos dabartinė li
nija yra siekti plačios kultūros, didelio meno, 
pasinaudoti istorijos sukurtais meno kūriniais.

Negalima sutikti ir su ta draugo Mizaros 
išvada, kur jis sako:

“Na, ir tasai ‘išbandymas’, kaip dabar iš
rodo, mūsų menkučio proletarinio repertuaro 
ne tik nepataisė, bet, manding, gerokai jam 
pakenkė.”

Kodėl “gerokai pakenkė”? Priešingai, gero
kai padėjo. Juk ir paties draugo Mizaros ši 
kritika šį tą parodo, tai reiškia, ir padeda. 
Na, o suvaidinus veikalą “Vestuvės Pušyne”, 
ar ne geriau jis galima pamatyti, iškritikuoti 
ir pataisyti? Tai kame čia pakenkė? O ar ne
pasimokino meninio darbo šenandorio lyrie- 
čiai? Jei jie galėjo patenkinti net Brooklyno 
publiką ir iššaukti dažnus aplodismentus, tai 
pliusas, o ne minusas.

O kas svarbiausia. “Vestuvių Pušyne” vai
dinimas davė naują mūsų menui kompozitorę. 
Draugė D. Zdaniutė gavo praktikos visomis 
pusėmis. Ateityje ji bus daugiau patyrusi, 
bus sėkmingesnė. Na, o jei šenandorio Lyros 
Choras, anot d. Mizaros, būtų “graudinęsis” 
“tiek daug darbo jin įdėjimo” ir būtų vieton 
“V. P.”, suvaidinęs visai buržuazinę operetę, 
kaip kad “Kornevilio Varpai”, “Pepita” ar 
kitą tokią, tai kiek tada jie būtų pagerinę 
mūsų proletarinį repertuarą? žinoma, dar ma
žiau. 

t

Tai ve, kaip kalba antra pusė. Komunistai, 
reikia pasakyti, “nesigraudena”, neverkia dė
lei įdėjimo daug darbo į kūrinį. Komunistinė 
kritika autoriui ir draugam vaidintojam turi 
pasakyti: Draugai, sukūrėte kūrinėlį dar ne
labai gerą, bet pasimokinote, gavote praktikos, 
todėl dirbkite—kitą kūrinį padarysite geresnį.

Neįtikina mane d. Mizaros argumentai ir 
apie buržuazinius veikalus. Draugas Mizara 
(ir mes visi) sutinka, kad į mūsų repertuarą 
įeina ir buržuazinių veikalų vaidinimas. Taip. 
Tačiaus d. Mizara rašo, kad mes pasakome, 
“jog tai yra buržuazinis veikalas.” Pasakome, 
bet kaip? Arti dvidešimts metų, kaip dalyvau
ju mūsų vaidinimuose, juos tėmijau. Perei
tais metais buvo plačiai vaidinta buržuazinė 
komedija “Už Pinigus Vesta Pati” Brooklyne 
ir apielinkėje. Tačiau neprisimenu, kad pra- 
dėsiant vaidint būtų pasakyta: Draugai, da
bar vaidinsime buržuazinį veikalą, tai netikė
kite šiam vaidinimui, nes jis buržuazinis.

Tiesa, kad pasakome, bet tik taip, kaip kad 
pasakėme ir pasakome apie “Vestuves Pušy
ne”—po vaidinimo, savoje kritikos eigoje. Prie 
to reikia pasakyti, kad nevisus buržuazinius 
veikalus mes vaidiname. Ir Sovietų Sąjunga, 
kuomet spausdina milionus kopijų Leono Tol
stojaus kūrinių (o jie buržuaziniai), tai dar 
nereiškia, kad išleidžia visus buržuazinius kū
rinius. Sąmoningi darbininkai vaidina ir skai
to tuos buržuazinius kūrinius, kurie turi tam 
tikros vertės, rodo esamos visuomenės netVar- 
kumą, turi tam tikro sielos patenkinimo, ža
vėjimo. Pagaliaus, vaidiname tuos kūrinius, 
kurie skaitoma “bešališkais”—nėra šovinisti
niai, atkreipti prieš darbininkus. Prie tokios 

rūšies, mano manymu, jei ne geresnių, pri
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klauso ir “Vestuvės Pušyne”. “Vestuvės Pu
šyne” nėra revoliucinis, bet nėra ir anti-dar- 
bininkiškas.

Apie Veikalo Formą ir Turinį
Draugas Mizara kritikuoja “Vestuvės Pu

šyne” turinį. Kas jo pasakyta, tai tiesa— 
nėra žandarų, nėra revoliucingumo, nėra daug 
pamokinimų. Draugas Mizara autorių klau
sia: “Ką draugas per savo kūrinį norėjote pa
sakyti?” Ir atsako: “Aš nežinau.”

Man rodos, veikalo forma ir turinys aiškus. 
Veikalo forma—muzikališka komedija, pagrin
das, turinys—romansas, meilė, šie motyvai 
net iš paviršiaus įmatomi. Ruošiama vestu
vės senam kavalieriui, bet mergina pabėga, 
ji tenka kitam—iš tikrųjų vestuvių pasidaro 
komedija. Kiek tai autoriui nepavyko gerai 
vaizduoti, tai kritikos pareiga nurodyti. Bet 
jei d. Mizara prieina prie išvados, kad “ne 
vienas gražiai ir sveikai pasijuokė”, tai bent 
dalinai autorius savo tikslo pasiekė. Nesuvil- 
ta ir publika, nes ji ėjo žiūrėti vestuvių, ope
retės, o ne rimtos dramos.

Tad kad ir rimta d. Mizaros kritika, bet 
dalyką nepataiso. Draugo Mizaros kritika 
taikoma į veikalus abelnai. Ji rodo į tai, ko 
mes norime, o ne į tai—ką mes turime. Ir tai 
veltui d. Mizaros j ieškojimas muzikališkoj ko
medijoj ko tai “giliaus”, “darbininkiško”, “pa
mokinančio”. čia kritika reikia taikyti ribo
se kūrinio, kokį mes matome, turime. Jei 
veikalo pamatinė tema streikas, tai jame rei
kia streiko atvaizdinimo ir j ieškoti. Jei veika
lo forma komedija, kaipo komediją reikia ir 
įvertinti, kritikuoti.

Tad dabar klausimas reikia statyti seka
mai: Ar mūsų repertuarui reikia juokažais- 
lių meninių veikalų? Taip, reikia. Juk net ir 
d. Stalinas sako, jog mes turime būt sma
gūs, linksmi, “sveikai pasijuokti”. Net Sovie
tų Sąjungoje gaminama toki judžiai, kaip kad 
“Maskva Juokiasi”. Paskiaus skaitoma ir vai
dinama Dostojevskio, Ostrovskio, Tolstojaus ir 
kitų buržuazinių rašytojų kūriniai. Tačiaus 
juose Sovietų kritikai nejieško komunistihio 
nusistatymo.

Taigi, kuomet draugas kritikuoja veikalėlį, 
kuriame vaizduojama (arba bent bandoma vai
zduoti) tas laikas, kada nebuvo komunistų, 
nei komunistinių tezių ir veikalas parašytas 
ne revoliucine tema, tai klausimas: “Ar komu
nistai už tai stoja?” visai nevietoj. Taip pat 
nereiškia skelbimą “laisvos meilės”, jei jau
nimas pasiskiria teisėją ir “apvesdina”, čia 
klausimas apsivedimo formos, o ne šeimyninio 
gyvenimo. Viena, kad tos “vestuvės” tik kome
dija. Antra, tai gali reikšti ir antraip. Juk čia 
kalba eina apie kraštą, kur nėra civilės metri
kacijos. Tai kodėl toks jaunimo žygis negali 
būti protestas prieš tuolaikinę tvarką,. kodėl 
ne pradžia kovos už demokratiją, už laisvą 
apsivedimą? Be to, ar komunistai pasmerkia 
tuos, kurie šeimyniškai gyvena be kunigo duo
to šliūbo, kur nėra civilio apsivedimo? (Ta
čiaus nesakau, kad ta vieta vykusiai autoriaus 
apdirbta. Tai galima geriau ir aiškiau pa
taisyti.)

Tą patį galima pasakyti ir apie d. Mizaros 
cituojamą d. Dimitrovo kalbą revoliuciniams 
rašytojams. Ta kalba taikoma proletariniam 
rašytojam abelnai, o ne mūsų veikalėliui “Ves
tuvės Pušyne”. Leninas, Stalinas, Dimitro
vas ir pereitų metų revoliucinių rašytojų su
važiavimai neišėjo prieš tokios formos veika
lus, komedijas, operetes. Leninas po kelis sy
kius skaitė, ir kitiems nedraudė skaityti, L. 
Tolstojaus veikalą “Anna Karenina”. O “Ka- 
reninoj” taip pat nėra komunistinių pamokini
mų. Pabaiga—saužudystė, ne komunistinė. 
Šiame atsitikime reikėtų cituoti d. Dimitrovo 
kalbos tos vietos, kur jis kalba apie satyrą, 
komediją, muziką, klasikus, o ne bendrai.

Delei tų pačių priežasčių šiame veikale nė
ra ir žandarų. Veikalas ir su žandarais gali 
būti blogas. Tai priklauso, kokia veikalo te
ma, kokia forma.

Dabar prie pabaigos, šios pastabos ne
reiškia, kad mūsų bendras veikalų leidimas ne
būtų darbininkiškas. Tai nereiškia nusista
tymą prieš klasiniai sąmoningus veikalus. Vie
nok mūsų kritika turi būti konstruktyvė. Rei
kia imti kritikai kiekvieną veikalą atskirai, 
kaipo tokį, o ne vienodą kritikos mastą taikyti 
visiems veikalams lygiai.

“Vestuvės Pušyne”, kaipo muzikališka ko
medija, gerai pertaisius, perrašius, reikėtų iš
leisti. šiame veikale yra liaudiško motyvo, 
patenkinimo žiūrovams. O tas daug reiškia.

Šenandorio Lyros Chorui priklauso didelis 
kreditas už ėmimąsi šio darbo. Jei mes turė
tume 10 tokių chorų, kurie savomis jėgomis 
bandytų išvystyti naujus kūrinius, daryti eks
perimentus, tai mūsų proletarinis menas žy
miai ir plačiai bujotų.

V. Bovinas.

Waterbury, Conn. -į
Iš Operetės “Tamyla” 

Repeticijų

Gruodžio 29 d. Vilijos Cho
ras laikė operetės “Tamyla” 
repeticijas. Dalyvavo drg. J. ?*. į 
Juška, iš Brooklyno, kaipo re
žisierius. Lošimas ėjo gana 
sklandžiai.
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Draugas Juška davė daug J 

pamokinančių nurodymų. Ma
no supratimu, girtinas daly
kas retkarčiais turėti iš Pro- 
letmeno Centro draugą kolo- . . ‘ 
nijose, kur gyvuoja chorai ar -•» 
teatralės grupės. Jis konstruk
tyviai pamokina. Tas duoda 
daug naudos proletariniui me
nui. ;

Vilijos Choro nariai ir sim- 
patikai, kurie dalyvavo gruo
džio 29, 775 Bank St., “Tamy- 
los” generalėse repeticijose— ;
daug pasimokįno.

Visi choristai pageidavo, 
kad ben kartą dar atsilanky-.<> •’ J 
tų draugas Juška. Jis nebuvo 
tam priešingas ir, veikiausia,. 
kurį sekmadienį prieš lošimą, ;
atvyks. Taipgi visi pageidavo, . i
kad d. Juška pribūtų lošimo 
dienoje. Jis išsireiškė—jei tik 
aplinkybės pavėlins—pribus.

Operetė “Tamyla” bus su
vaidinta sausio (Jan.) 19, 
Venta Svetainėje, 103 Green 
St., Waterbury, Conn.

Visi įsitėmykite, lošimas 
prasidės lygiai 6 vai. vakaro. 
Po lošimui, apie 8:30 vai.— “ 
šokiai, prie Merrimen orkes- 
tros.

Kiek jau galima spręsti iš. . 
komisijos ir šiaip draugų dar- , 
bavimosi, tai gali įvykt taip,.....
kad svetainė gali būt perankš- 
ta. , • |

Jaunimo ir augusių, bus ga
na daug iš kitų kolonijų.

Na, o vietiniai masėmis da
lyvaus. Du komisijos draugai 
—Žemaitienė ir Kl. Strižaus- 
kas choro mokytojas, gerai 
dirba. Nuo profesionalų ir biz
nio įstaigų jie surinko d Irti g 
skelbimų operetės “Tamylos” 
programai.

Visiems, profesionalams ir ‘ • 
biznieriams, kurie davė konw 
plimentus į programą—tarim. 
širdingą ačiū... Taipgi profe
sionalai ir biznieriai žadėjo da-. 
lyvauti parengime, kai kurie jų 
ir tikietus iš kalno įsigijo.

Dabar tik tenka laukti sau
sio 19-tos.

Pasimatysime ten visi ir vi-~ 
sos!

J. ž. I

Apie Waterburiečius i

Gruodžio 2*9-tą dieną buvau 7; 
nuvažiavęs į Waterburj duot • - 
patarimus Waterburio akto-, 
riams, kurie mokosi lošt ope
retę “Tamylą.” Pamokas tu-, 
rėjom gana geras ir ilgas. Pa
mokose buvo mokinama akto
rių tipai, lošimas, balsas, see- : 
nerija, grimuras ir daug kitų 
dalykų, žodžiu sakant, akto-

1 riai buvo miklinami per 5-kias 
valandas laiko.

Pas waterburiecius aktorių 
yra gerų. Medzijano, Tamylos, 
Lakri ir Lakrašo rolės bus at- . 
liktos gerai, nes geri aktoriai 
jas apsiėmė lošt, žinoma, ir 
daugiau yra apygerių aktorių, 
bet jų mažesnės rolės. /

Augščiau minėtą operetę 
i waterburieciai loš sekmadienį, v 1 
i sausio 19-tą dieną. Operetė 
labai graži. Joje yra daug , 
gražių dainų ir daug juoko,,.. | 
verksmo, gailesčio ir pavydo. 
Antra gi, jie, lošdami, darys 
tokius judėjimus bei nudavi- 
mus, kaip kad brooklyniečiai 
darė, nes taip jau pamo
kinti. Gi tie judėjimai yra ar
tistiškai pritaikyti operetei, 
kurie žavėte žavėja žiūrėtojus.

Taigi visi ir visos, Waterbu
rio ir apielinkės lietuviai, ne
praleiskit nematę lošiant “Ta
mylos”, nes dabar jums labai 
gera progą ją matyt.

J. Juška.
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| KaunoBedarbius
šalin fašistų darbo lioge- 

riai!
šalin priverstini darbai!
Darbo ir duonos visiems be

darbiams I
šalin kategorijų skirtymas!

Draugai bedarbiai! Atėjo 
žiema. Bedarbių skaičius di
dėja. Nėra darbo, duonos ir j 
Šiltų drabužių, šaltis ir 1_____
prasiskverbia į bedarbių bu
tus. Sunku pragyventi. Prie 
Kauno miesto valdybos bei 
biržos kasdien susirenka daug 
bedarbių ir laukia darbo. Bet 
Kauno fašistų miesto valdyba 
neduoda darbo bedarbiams. 
Vieton to, kad duot bedar
biams darbo, tai Kauno fašis
tų miesto valdyba žada siųsti 
Kauno bedarbius į fašistų dar
bo liogerius. Fašistų darbo lio- 
geriuose Kauno bedarbiai bus 
priverčiami dirbti sunkius 
darbus. Fašistų darbo Mo
teriuose bus kariška bei kalė
jimo discip. taip, kaip buvo 
prie vokiečių okupacijos lai
kų. Už kiekvieną menkniekį

bedarbiai bus baudžiami, kaip 
kaliniai kalėjimuose.

Draugai bedarbiai, protes
tuokite prieš fašistų ruošiamus 
pragariškus darbo liogerius! 
Reikalaukite, kad Kauno 
miesto valdyba duotų darbą 
Kauno mieste. Rinkitės prie 
Kauno miesto valdybos. Dary- 

1OS 11 I kite savo susirinkimus. Išsirin- 
a aS kite savo bedarbių komitetus 

ir reikalaukite, kad tuč tuo
jau duotų darbo visiems be
darbiams, o ne skirstytų į ka
tegorijas. Reikalaukite švent- 
pinigus Kalėdoms. Visi Kauno 
bedarbiai be partijos skirtu
mo, komunistai, socialdemo
kratai, krikščionys, sionistai 
socialistai, visi vieningai į ko
vą už darbą ir duoną! į kovą 
prieš priverstinius darbus ir 
darbo liogerius!

Tegyvuoja vieninga bedar
bių kova!

Tegyvuoja bendras darbi
ninkų frontas!

Lietuvos Komunistų Partija.
Kauno Raikomas.

mes ateinančiose derybose ne
žiūrint, kad baronai ir nori al
gas numušti nuo 25 iki 30 nuo
šimčių ir, jo supratimu, atsiek
siąs be streiko.

UMWA Vadų Kalbos, Jų Veikimas ir 
Angliakasių Siekis

Nesenai įvykusioj kietosios minį stovį šalyje. Todėl, 
anglies kasėjų konvencijoj, nintėlis angį, siekis tegul 
kaip paprastai tokiose konven- j na tik pasitikėjimas savo 
cijose, kalbėjo visi trys šios f dams ir kooperavimas su 
unijos vyriausi tūzai: Lewis, 
Murray ir Kennedy. Tų didžių
jų tūzų kalbos, matot, visada šioje svetainėje žinotų, 
yra reikalingos tokiuose įvy
kiuose tam, kad angliakasiai 
žinotų, kokiu keliu traukti už 
savo reikalus neiškrypstant iš 
vėžių, nes vadų kalbos reiškia, 
kaip ir kokią programą, nors 
tatai ir nėra rašyta ant popie- 
ros. Kadangi ši nepaprasta 
konvencija, kurioje buvo su
formuluota angį, reikalavimai 
baronams būsimam kontraktui, 

reikšminga angį., tai čia 
bandysim susipažinti apie tai 
plačiau, kiek ir kaip šių vadų 
kalbos paveikė į konvencijos 
dalyvius.

Štai prieš apie 300 delegatų- 
angliakasių, pirmiausiai kalbė
jo šios unijos vice-pirmininkas 
Murray. Jis davė ilgą kalbą 
nei vienu žodžiu neužsiminda
mas apie esamus ir būsimus 
kietosios anglies kasėjų reika
lus. Vietoje to, jis šaukė apie 
šviežius laimėjimus minkšto
sios anglies kasėjų, kuriuos iš
kovojo tiktai 
sišventę” del 
jis, Kennedy 
vasarą. Jis 
bėgyje poros 
kuose jie iškovoję $2.00 algų 
pakėlimo taip, kad tų darbi
ninkų lygmalinė alga esanti, 
patyrusių, $5.10 iki $5.50, o 
nepatyrusių vos siekia $3.50, 
UŽ 7-nių vai. darbo dieną. Vi
ta jo kalba pilna išvadų, kad 
tų laukų kasėjams tiktai 
paukščių pieno betrūksta, o tas 
viskas atsiekta pasidėkuojant 
jų, vadų, geradarystei.

Antras kalbėjo Kennedy, 
šios unijos sekretorius-iždinin- 
kas ir, “nepamirškim,” Penna, 
valstijos leiten.-gubernatorius. 
Jis perbėgo unijos istoriją nuo 
1905 m. iki šių dienų ir atžy
mėjo kontraktų darymo laikus 
bei unijos subrendimo perio
dus. Jis “prirodė faktą,” kad 
1926 m. kompanijos, norėda
mos nuvertinti kasėjų algas, 
sužiniai numušusios anglies už
sakymus, kad sutverti bedar
bę ir priversti darbininkus nu- 
sintušti algas. Kad ir tokiom 
apystovom esant jis išsireiškė, 
kad angliakasiai dabar geriau 
stovį, aplinkybės nesančios 
blogesnės, negu buvo 5 metai 
atgal. Dabar, girdi, gaišuojan
tis Guffey įstatymas gelbstąs 
daug kietosios anglies indus
trijai. Taipgi prez. Roosevel- 
tas nesenai pareiškęs, kad mo
kėjimas augštų algų darbinin
kam atsteigs normalį ekono-

“atsidavę iią pa
augi. vadai, kaip 
ir Lewis pereitą 
prirodinėjo, kad 
metų tuose lau-

vie- 
b ti

tapo sugrąžinti prie darbo ir 
gavo užmokėti už sutrukdytas 
dienas. W. P. A. county ad
ministratorius už tai kaltina 
Pennsylvanijos valstijos W. P. 
A. administratorių Jones 
už nepaskelbimą į laikraš
čius buletino No. 36. Kuomet 
jis to nepadarė, tai daugel 
formanų elgėsi su darbinin
kais taip, kaip privatiškose in
dustrijose. Taipgi jis smerkė 
ir valstijos administratoriaus 
pagelbininką už netikusį, pa
šaukimą prie darbo darbinin
kų. Jis nurodė, kad “yra dau
gel tokių darbininkų, pašauk
tų prie darbo, kurie valdžiai 
liešuodavo po 90 dolerių, 
laikymas į mėnesį.”

Newark mieste prakalbos . 
įvyks Laurel Garden svetainė
je, 457 Springfield Ave., 19 
d. sausio, 3 vai. po pietų.

Visi darbininkai ir darbi-; 
ninkės yra kviečiami atsilan
kyti į šias prakalbas. Jas ren
gia ir tvarko Komunistų Par
tijos New Jersey distriktas ir 
kitos organizacijos.

J. Brandt.

Lenino Mirties Minėji
mo Mitingai N. J. Valst

Onondago Silk Co. Darbinin
kai Paskelbė Streiką

Streiką nutarė paskelbti 5 
d. sausio A. F. S. W. unijos 
susirinkime. Už streiką balsa
vo vienbalsiai.

mirties paminėjimui 
mitingai New Jersey 
sekamose vietose ir

Lenino 
rengiami 
valstijoje 
sekamomis dienomis:

Paterson, Carpenters Hall, 
Van Houten St., sausio 25 
8 vai. vakare. 
Davis.

Vadų Veiksmas

šie vadų kalbų padavimai 
tik yra dalelė to, ką jie kalbė

le jo angliakasių naudai ir tas 
nėra pirmas bei paskutinis įvy
kis. Už jų kalbas mes, anglia
kasiai, tik turime jiems atiduo
ti kreditą. Juk tai jie atliko 
savo priedermę, išaiškindami 
angliakasių stovį ir nurodyda
mi, ko trūksta tiems sunkiau
sio darbo vergams. Lewi so 
puolimas ant baronų, bankie- 
rių ir geležinkelių magnatų 
yra naturalis dalykas, nes juk 
kaip tokie ir sudaro kapitaliz
mą, priešą viso pasaulio darbo 
klasės. Kito ko juk niekas ir 
negali kaltinti už palaikymą 
vergijoje darbo klasės, sykiu ir 
angliakasius. Kitas niekas 
juk ir negal autoritetingai kal
bėti už angliakasių, reikalus, 
kaip tiktai jų rinkti vadai. Bet 

’ mes, angliakasiai, turime atsi
ginti ir tą faktą, kad mūsų 
i vadai prieš kiekvieno kontrak- 
I to darymo laiką tą patį atkar- 
į toja ir tiktai vien tais laikais.
Po kiekvieno kontrakto pasi
rašymo, mūsų vadai laiko ba
ronus mūsų draugais ir bile 
kokį mūsų sumurmėjimą prieš 
baronus nuuja sakydami, kad 
kontraktas pasirašytas ir turim 
tylėti. O murmėti mumis ver
čia baronai, laužydami kon
traktą, versdami mumis gyven
ti ir dirbti nežmoniškose sa- i.lygose.

Todėl vadų kalboms neata- 
tinka jų veiksmai. Kalbomis, 
nors ir puikiausiai pasakyto
mis, negalima angliak. visados 
pasitenkinti. Reikalinga veik
smo, tikro, kovingo veiksmo, o 
pas mūsų vadus tas tik sunkiai 
teįmatomas.

algas, pridėjo po 
staklių, operuoti, o 
pritaikė taip, kad 
nieko daugiau negali

56 
d., 
na

Kalbės Lė

ir

Le- 
wisu. Baigdamas savo kalbą, 
jis sušuko: “Aš noriu, kad visi 

taip
įsitikintų, kaip aš, kad di
džiausias pasaulio darbininkų 
vadas yra John L. Lewis.”

Po šio kalbos sekantis
paskutinis kalbėjo J. Lewis už
imdamas konvenciją į savo 
rankas. Jis užgiedojo visai ki
tą giesmę, priešingą Kennedės. 
Kennedy sakė, kad prie vadų 
sudarytų aplinkybių angliaka
siai dabar stovi geriau, negu 
bile kada/ pirmiau, o Lewisas 
nupiešė angliakasių būvį pasi
baisėtinai. Jis surado, kad al
gos numušta po dol. ant tono; 
daugelis kasyklų uždarytų am
žinai ; angliakasykų apielinkės 
nuteriotos, industrija einanti 
prie chaoso. Jis, kaip papras
tai, puolė baronus, New Yorko 
bankierius ir geležinkelių mag
natus už skandinimą pražutin 
šią industriją. Nejučiomis pa
sisakė ir savo 
klaidas darant
traktą. Vienok, kad ir klaidos 
buvusios, bet jos būtų daug 
tarnavusios industrijos gerovei, 
jeigu baronai būtų naudoję 
tam tikslui.

Streiko priežastis: kompa
nija netesioginiai nukirto au
dėjams 
daugiau 
uždarbį 
audėjai
uždirbti, daug sunkiau dirb
dami. Negana to, manedže- 
rius nesilaiko sutarties, pada
rytos su šapos komitetu. Ka
dangi, čia yra unija, tai kom
panija vartoja visokias prie
mones, kad nusikratyti uniją. 
Sumažėjus darbui, kompanija 
ėmė sijoti darbininkus, bet 
unija greitai pastojo tam ke
lią ir pareikalavo, kad būtų 
atleidžiami iš eilės taip, kad, 
kurie vėliau gavo darbą—pir
ma turi būt ir paliuosuojami.

Vėliaus, kuomet dar labiau 
sumažėjo, tai tuomet pareika
lavo, kad darbas būtų pada
lintas proporcionaliai, kad iš
laikyti uniją. Reikalavimą lai
mėjo, bet pasirodė, kad ne
praktiškas, daug painiavos. 
Kompanija veda darbininkus 
prie nesusipratimų. Tuomet 
jie nutarė, kad dirbti po 5 
valandas į dieną, po 5 dienas 
į savaitę ir dirbo iki minėto 
streiko. Beje, antra priežastis 
streiko, tai kompanijos užsi
mojimas atleisti nuo darbo 
dar 40 audėjų.

Steward Silk Co. vėl nukir
to 15 nuoš. algos darbinin
kams. šioje dirbtuvėje yra 
kompanična unija. Jie pasi
priešinti bejėgiai. Abelnai, da
bartiniu laiku audinyčios labai 
mažai dirba ir su labai mažu 
nuošimčiu darbininkų.

New Brunswick, 
šio, 8 vai. vakare, 
na Davis.

22 d. sau- 
IC ai b ės Le-

lį z-

Prezidento Roosevelto su
manymu rengiami baliai gel
bėjimui nesveikų kūdikių, bet 
darbininkai savo kūdikiams iš 
to fondo jokios medikalės pa- 
gelbos negali gauti. Yra jau 
patirta, kad kelios šeimynos 
bandė gauti savo nesveikiems 
kūdikiams pagelbos, bet buvo 
veltui jų bandymai.

Žibute.

Pranešimas WPA 
Darbininkams

Draugai darbininkai, neap- 
sigaukit, nes neužilgo mums 
lieps balsuoti ar mes norime, 
kad būtų mums pakelta po 
penkius dolerius į mėnesį al
gos. Jei mes balsuosime už pa
kėlimą, tai tuomet negausi
me mokėt už lijančias dienas, 
o reikia nepamiršti, kad var
giai pavyks mėnesį išdirbti, 
kad nereikėtų porą dienų ar
ba ir daugiau, būti namie del 
žiauraus oro.

W.P.A. Darbininkas.

Plymouth, Pa.

netikslumus bei
pereitą kon-

Lewisas užbaigė kalbą tuo- 
mi, kad jis, turėdamas tokius 
puikius pagelbininkus, kaip 
Murray ir Kennedy, su anglia
kasių kooperavimu daug lai-

Perth Amboy prakalbos bus' 
19 d. sausio, 8 vai. vakare. 
Kalbės J. Brandt.

Kearny mieste prakalbos 
įvyks 26 d. sausio, 3 vai. po 
pietų. Kalbės Lena Davis.

Elizabethe prakalbos įvyks 
Rusų Darbininkų Name, 408 
Court St., 24 d. sausio, 8 vai. 
vakare.

Hillside mieste prakalbos 
įvyks Barcay Hall, Bloy St., 
22 d. sausio, 8 vai. vakare. 
Kalbės Joe Brandt.

Plainfielde prakalbos įvyks 
224 W. Front St. svetainėje, 
sausio 19 dieną, 8 vai. vaka
re. Kalbės Joy Anyon.

Trenton mieste prakalbos 
įvyks Arcade Hall, 15 E. 
State St., saušio 19 d., 8 vai. 
vakare. Kalbės Lena Davis.

ganizacijos taisykles jiems lau
žyti, nes jie SLA organizacijai 
daro daug žalos.

SLA 7 Kp. Narys.

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 7-0 vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniais: 

10-12 ryte

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiua 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Angliakasių Siekis

Angliakasiai, žinodami tik
rai, kad jie dirba pavojingiau
sioj industrijoj, prie sunkiau
sio darbo ir ilgas valandas,, sie
kia, kad vadai, prie gražių ir 
džiuginančių kalbų, prisidėtų 
su veiksmu, kuris reikštų nau
dą unijai ir kasėjams. Naudą 
tokią, kad kontraktas, koks jis 
jau nebūtų, bet būtų pildomas 
per kompanijas; kad po pasi
rašymui kontrakto unija nebūtų 
demoralizuota ir lokalai sutru
pinti per kompanijas; kad lai
ke derybų su baronais paliau
tų naudoję pigią ir nevykusią 
diplomatiją del “naudos indus
trijos”; kad vadai mestų skie
pijimą angliakasiams, had 
(Juffey įstatymas, tai didžiau
sia laimė ir tik tame vieninte
lis išganymas; kad mestų tikė
ti ; kad Roosevelt vykęs išsirei
škimas del darbininkų dar tuo- 
mi reikalų nepagerina.

South Eastone W. P. A. for
malias buvo pavaręs nuo dar
bo 4 darbininkus be jokios 
priežasties. Darbininkai pra
nešė Protective Workers uni
jai. Unija išrinko skundų ko
misiją. Komisija nuvyko pas 
W. P. A. county viršininką į 
Bethlehemą, ir pareikalavo, 
kad tie darbininkai būtų su
grąžinti atgal prie darbo ir 
kad būtų jiems užmokėta už 
sutrukdytas dienas. Viršinin
kas sutiko jų reikalavimą iš
pildyti. Netrukus darbininkai

Organizuoti angliakasiai yra 
įsitikinę, kad ką kapitalistai 
mums teikia, mums to nerei
kia, o k(f mums reikia, tai tu
rim išsikovoti. O išsikovoti ir 
išsikovojus palaikyti mes ga
lim, nes mumyse jėga.

Tokie angliakasių siekiai ir 
tokioje linkmėje veikti vadai 
yra kviečiami.

Požeminis.

Šis vaizdas parodo baigiamą budavoti Tennessee Valley 
dinamą “Norris Dam.” Šiemet būs iąs užbaigtas budavoti. 
padarys 3,600,000 akrų didumo ež erą ir pagelbės visai 

Tinkei apsirūpinti elektros pajėgą.

tvenkinį, va
ši užtvanka 

plačiai apie-

SLA 7 kuopos pereitas susi
rinkimas buvo 8 d. gruodžio, 
jis buvo skaitlingesnis, nes me
tinis ir šauktas atvirutėmis, 
kad nariai pabalsuotų už se
nus viršininkus. Tikrai nega
lima pasakyti, kas tą agitaci
ją su balotų pridėčku išsiunti
nėjo, nes atgal antrašo nebuvo. 
Bet tas padarė, kas narių ant
rašus žino.

Viskas susirinkime ėjo tvar
kiai, pirmininkas jau rengėsi 
prie SLA Pild. Tarybos nomi
nacijų, kaip čia A. Galinskas 
pašoko nei balso neprašęs ir 
pradėjo sakyti, kad SLA 7-to 
apskričio org. M. Raginskas 
jam sakęs, kad jis gavęs žinią 
nuo SLA prezidento F. Bago- 
čiaus, kuris rašo, kad SLA 7 
kuopa atsisakius jam rengti 
prakalbas. A. Galinskas šau
kė, kad SLA 7 kuopoje yra 
šnipų, kurie praneša Bagočiui, 
toliaus jis puolė narius, save 
ir Karsoką gyrė. Paskui šaukė 
prieš Bagočių, sakė, būk se
niau patsai Bagočius ketinęs 
SLA suskaldyti į 99 dalis. Pas
kui Galinskas su pirmininku 
pasiskyrė balsų skaitytojus ir 
net juos įgaliavo ant balotų už
rašyti, kurie nemoka rašyti. 
Paprastai SLA organizacijoje 
tik kuopos viršininkai gali už
rašyti ant balotų už tuos, ku
rie nemoka rašyti. Bet čia ta 
komisija ėmė balotus ir rašė 
tuos kandidatus, kurie buvo 
sužymėti ant prisiųstų agitaci
jos blankų.

Nariai traukėsi iš kišenių tas 
agitacijos blankutes ir užraši
nėjo vardus, o kitiems užraši
nėjo fašistinius kandidatus to
ji komisija. Tai taip buvo 
pravesta nominacijos SLA 7 
kuopoje, veikiausiai ir kitur 
taip elgėsi jų žmonės.

Taigi šios SLA nominacijos 
buvo atliktos prieš SLA kons
titucijos patvarkyiųus, nes už 
nemokančius gali užrašyti tik 
kuopos pirmininkas, kiti kuo
pas viršininkai, bet ne kokia 
komisija.

SLA 7 kuopos nariai, iškel
kite protestą prieš tokius bal
savimus, * ateityj neleiskite or-

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

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

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

Tel.: Foxeroft 1-6101

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
$ PIRTIS ?

VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTĮ

Garinis kambarys, Turkiškas Kambarys, 
Rusiškas Kambarys, didelis plaukymui 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALĖS KAINOS PER SAVAITŲ (

Del Kalėdų Šventes, 24to ir 31 mo 
gruodžio dienose, kurios regulia
riai yra moterų dienos, bus vien 

tik vyram. Moterim nebus.

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktj.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St. Brooklyn.
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stoties.
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick Ave. k-ais iš
lipkite ant Cook Street.

DETROITO UETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA
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.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.
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Žinios Apie Karą Drg. M. Guobos Prakalbos 
Phila. ir Apielinkeje

Ar Karas Bus Ilgas?
Buržuaziniai karo žinovai 

ir specialistai jau kitaip 
kalba apie Italijos-Ethiopi- 
jos karą, negu jie kalbėjo 
pradžioje. Karo pradžioje, 
o dar pirm jam prasidėjus, 
Musolinis, jo generalis šta
bas ir daugelis kitų karo ži
novų per pirštus žiūrėjo į 
ethiopus, jų supratimu, buvo 
lengvas karas prieš ethio
pus. Jiems atrodė, kad ita
lai turi galingus karo lėk
tuvus, kanuoles, kulkasvai- 
džius, trokus, tankus, lieps
nos metikus, visokias karo 
mašinas, o ethiopai—lauki
niai. Argi jiems atsilaikyti 
prieš Italijos karo jėgą, ku
ria Mussolinis gązdina net 
Angliją?

Tik Sovietų Sąjungos Rau
donosios Armijos vadai sakė, 
kad Italijai nebus tik pasivaikš
tinėjimas Ethiopijoje, kad ka
ras nebus piknikas, kad Ethio- 
pija nepaisant jos atsilikimo 
gamtiniai yra “kalnų tvirtu
ma,” kad ją sunku įveikti.

Šiandien netenka daug kalbė
ti apie tai, keno pusėje buvo 
teisybė. Jau net Mussolinis ir 
tai sako, kad “karas bus ilgas.” 
Jam pritarianti karo žinovai 
sako, kad Italija kariaus net 
tris metus, bet sumuš ethiopus.

Mes ir vėl sakome, kad per
daug giriasi. Jeigu pereitas im
perialistinis karas tęsėsi 4 me
tus ir 3 mėnesius, tai tas ne
reiškia, kad ir dabar Italija 
tiek galės kariauti. Į pereitą 
karą imperialistai stojo gerlai- 
kio metu, kada kapitalizmas žy
dėjo, industrija buvo galinga, 
žmonių supratimas buvo kitas, 
nebuvo Komunistų Partijų, 
skebiančių imperialistų karui 
karą ir savo šalies pralaimėji
mą. O dabar Italija stojo ka- 
ran $0 6 metų didelio industri
nio krizio, kada industrija pa
kirsta, žmonės pikti, fašizmo 
viešpatavimas laikosi tik durtu
vais, darbininkų masės nepri
taria karui, Mussolinio sureng
tos parodos, sušaukimas 20 mi- 
lionų žmonių vis tik po prievar
ta. Ar Italija galės taip ilgai 
kariauti, net ir prieš vieną 
Ethiopiją, jeigu ji n.eįsivels į 
karą su Anglija, Francija ir ki
tomis šalimis? Aišku, kad ne. 
Jau dabar ateina žinių iš Ethio
pijos, kad jos kareiviai kalba 
ne apie pergales ant ethiopų, 
bet apie savo šeimynas, kurios 
vargsta ir badauja, pačioje Ita
lijoje pasireiškė kareivių bun- 
tai, atsisakymai važiuoti į 
Ethiopiją kariauti. Romos gat
vėse žmonės griebia užsienio 
spaudą, kad sužinojus tiesą 
apie karą, nepasitiki fašistų 
laikraščiams, Italijos gyvento
jai nepritaria karui, o dar dau
giau jų išvežimui kolonizacijai 
į Ethiopiją, apie ką fašistai 
triubija. Daugelis italų į tą ko
lonizaciją žiūri, kaip į kokį iš
trėmimą. Ethiopijos kalnai, 
lietus, klimatas ir kitos sąlygos 
juos nevilioja iš Italijos. Tai
gi ar gali ilgai Italija kariau
ti, kada tokia padėtis, kada ko
munistai ir visi karo priešai, 
vis tankiau kelia aikštėn to ka
ro nereikalingumą, tą Mussoli
nio avantiūrą?

Aišku, kad Italija ilgai nega-

lų. Ji vis Mussolinio lūpomis 
dar grūmoja kitoms šalims. 
Bet kas iš to. Jos tankai ne
padarė stebuklų, orlaiviai “at
sižymėjo” ligoninių bombarda
vimais, kas iššaukė pasaulyje 
smarkų pasipiktinimą.

Taigi, veltui kalbama, kad ka
ras bus du—tris metus tarpe 
Italijos ir Ethiopijos. Jis turės 
greičiau parodyti savo pasek
mes. žinoma, jis greičiau virs 
didesniu, įtrauks kitas šalis, 
negu baigsis. Italijos fašistai 
negali trauktis atgal, ethiopai 
nepasiduoda, imperialistų ma
nevrams pakrito dirvą Lavai ir 
Hoare pardavikiškas “taikos 
planas,” kuris atmestas ir ku
rio pasiūlymai negali pasikar
toti.

Italų Žiaurumas
Italijos fašistai Tambien kal

nuose ant ethiopų paleido bjau
riausius nuodingus “yperite” 
gazus. šie gazai yra aršiausi, 
jie yra daugiausia skysčio pa- 
vydale, kur užtįška ant drabu
žių, apsiavų, kūno, tai eina 
kiaurai ir sukelia pirm mirties 
baisų skausmą. “Yperitu” juos 
vadina todėl, kad pirmu kartu 
laike pereito karo vokiečiai 
juos panaudojo liepos mėnesį, 
1917 metais, prie Ypres mies
to, Belgijoje.

Vis tai yra 
Ethiopijos.

Anglija Budavoja Tvir
tumas Afrikoj ir Azijoj

Anglija budavoja fortus ir 
kitas apdrūtinimo pozicijas 
prieplaukose Adene, Barberoje, 
Mombase ir kitur, 
prieplaukos netoli
Adenas ir Barbera stovi viena 
prieš kitą įplaukoje į Raudonas 
jūras iš Indiško didjūrio, Mom
basa, tai prieplauka Kenya an
glų kolonijoje.

Anglai tvirtina pasienius An
glų—Sudano ties Eritrea, Itali
jos kolonija. Rengiasi karan ir 
Aigipte, kur spygliuotomis vie
lomis tveria tvoras išilgai Itali
jos koloniją Libiją. Prastas 
“draugiškumas’ ’ imperialistų 
tarpe.

Anglija ir Francija Sto 
vės Abi Išvien

Po ilgų derybų tarpe Angli
jos ir Franci jos prieita susita
rimo, kad jos veiks abi ben
drai. Pranešama, kad apie 100 
Francijos karo laivų apsijungė 
Viduržeminėse jūrose su Ang
lijos karo laivais. Tuom pat 
kartu Francija sutiko, kad jei
gu Anglija bus užpulta per Ita
liją, tai Anglija gali naudotis 
Francijos prieplaukomis, orlai
vių laukais, karo bazėmis ir 
kas tik reikalinga. Pagal šią 
sutartį Anglijos karo orlaiviai 
gali bile dieną nusileisti Fran
ci joje, čia jie ras priėmimą, 
gaus aliejaus ir kitų reikmenų.

Ilgai Francija svyravo, nes ji 
vis norėjo nesipykti su Italija, 
kad atsitikime Vokietijos karo 
prieš Franciją, gavus Italijos 
pagelbą prieš Vokietiją, bet 
matyti, kad Italija ir Vokietija 
savo tarpe pirma susiderėjo ir 
Francija turėjo pasirinkti An- 
li ją.

lės sėkmingai kariauti. Jau ir 
dabar, po 14-kos savaičių karo, 
jos armija toli atmesta atgal. 
Makalėje italai laikosi tartum' 
kokios bėdos laukdami—iš tri
jų pusių ethiopų apsupti. Tik 
savo bombinių ir mūšio orlai
vių pagelba apgina liniją nuo

Francija Svyruoja
irEilė Francijos valdininkų 

vėl išstojo su raštais spaudoje 
' ir prakalbose pareiškimais, 
Į kad jeigu jiems reikės greitai 

galutino sulaužymo’; jau ne ita- stoti karan’ tai. būk Francija 
lai veda ofensyvą, bet ethiopai. ne£ali sumobilizuoti 
Net buržuazinis koresponden- orlaivyną ir karo jūrų laivyną.

armiją,

tas Miller, parvažiavęs iš Ethio- Tai jau bus kelintas iš eilės 
pijos, kuris ten buvo 2 mene- išsisukinėjimas į Anglijos rei-
sius prie italų armijos, sako, 
kad italų daugiau užmušta, 
kaip ethiopų šiame kare.

Italija dūksta prieš tas šalis, 
kurios suteikė Ethiopijai gink-

kalavimus ateiti jai į pagelbą, 
jeigu ją užpuls Italija.

Francijos ministerių pirmi
ninkas Lavai tiesiai tarnauja 
Italijos fašistams. Jis tik ne

ALDLD 6-to Apskričio ribo
se lankysis svečias iš Kana
dos, “Darbininkų žodžio,” 
Kanados darbininkų laikraš
čio atstovas, draugas Matas 
Guoba. Jis kalbės sekamose 
vietose:
Sausio 12 d., 1 vai. po pietų, 

Easton, Pa.
Sausio 19 d., 7 vai. vakare, 

Chester, Pa.
Sausio 20 d., 7 vai. vakare, 

Phila., Pa.
Sausio 23-24 dd. bus Baltimo

re j e.
Draugai, visi ir visos skait

lingai atsilankykite į prakal
bas. Kur neįvyksta prakalbos, 
tai ten turėkime platesnius 
susirinkimus, išklausykime d. 
pranešimą apie Kanadą ir pa
gelbėkime 
džiui.”

Darbininkų žo-

ALDLD 6
M. Žaldokas,

Apsk: Sekretorius.

So. Boston, Mass

tai, 'Zosę 
lietuviškus 

Smetonai 
mano, kad

Su Naujais Metais ir 
Trukšmai Nauji

Pas mus dabar prasideda 
vakarienių parengimai ir kitos 
pramogos. štai ir ponia K. 
su savo dvylekiu įsimaišo tar
pe darbininkiškų parengimų. 
Net iš New Yorko partraukė 
“Diktatorių”, kaip 
Vitaitienę ir kitus 
fašistėlius, kurie 
agentauja. Gal ji
So. Bostono žmonės nesupran
ta, kas tarnauja darbininkams 
ir kas veda darbininkus į pra
žūtį.

Pagalvokite, darbininkiškoji 
publika, ką bažnyčia’ padarė 
darbininkams gero? Nagi, nie
ko. Tiesa, kunigai giriasi, kad 
jie daug gero padarę, pagel
bėję biedniems. Bet ta jų 
“pagelba”, tai kaip ir žinyčios 
kunigo keletas kenukų byfo, 
kurio taip pat veltui negalima 
gauti; turi priklausyti prie pa
rapijos ir mokėti kas nedėldie- 
nį nuo 10 iki 25c. bažnyčiai. 
Bažnyčioje gi uždraudžia eiti 
į kitus parengimus, kurių p. 
K. nekontroliuoja. Teisybė, 
priklausantieji prie K. para
pijos žmonės ir neina, bet kuo
met būna koks jo parengimas, 
jis susirietęs šaukia, kad visi 
ir iš visur pas jį ateitų. Esą, 
bažnyčia esanti “teisingiausia 
ir geriausia įstaiga.” Esą, tik 
čionai yra geriausis patarna
vimas biedniems.

Jeigu koks biedniokas kada 
gauna dresiukę arba abrūsą, 
jam atrodo, kad tai didelis pa
tarnavimas.
ir tokios “dovanos 
paties, bet valdžios; jam yra 
pavesta tik išdalinti. Kas 
kitų dalykų irgi galima 
pasakyti.

i 

tą pikniką rengė ne 
Ratelis, bet žinyčia (Kubiliaus 
bažnyčia).

Matot, kaip dvasiška asaba 
elgiasi. Aš sakyčiau, moterė-j 
lės, jeigu jau pabėgot nuo Ro-'lerių. Jeigu tavo milteliai 
mos trusto agentų, tai kokiems gvarantuoti, aš pirksiu sva- 
galams dar priklausyti prie ki-'ra” Užmokėjo... Palikau, 
to tos pačios rūšies trusto ?j Ant rytojaus, eisiu pasi-

ibiliaus ŠYPSENOS
(Tąsa iš 2 pusi.)

tuvos neprigulmybes nuo Hitlerio ir 
už sugrąžinimą Lietuvos žmonėms 
civilių teisių, už sudarymą bendro 
fronto, kovai prieš karą ir fašizmą. 
Tie visi klausimai yra labai svarbūs 
ir būtini kiekvienai organizacijai 
aptarti ir veikti toj linkmėj. Tad vi
si kliubo nariai dalyvaukite kuo 
skaitlingiausia.

Mes turėtum laikytis darbiniu-' teirauti> kaip tie milteliai 
kiškos vienybės ir nesiduoti afl;1.n „„„l-hSI™
apgavinėti.

Cukernes Darbininkas.

Jackfish, Ontario
išGruodžio 29 d. išvykom 

Fort William, aš ir mano du 
draugai darbo jieškoti, pasi- 
pirkome bilietus, sumokėdami 
po $5.25 ir atvykome ten, kur 
prasideda kempių eilė prie 
naujo vieškelio būdavo j i mo, 
kurs tęsis per kalnus. Kem
pių pristatyta kelios dešimtys. 
Važiuojame ir kalbamės ar 
gausime darbo, ar ne. Jeigu 
gausime, tai būsime laimin
giausi, o jeigu ne, tai teks kur 
nors tarpe akmenų slėptis nuo 
šalčio ir sniego. Mano drau
gai dar kiek daugiau turėjo 
pinigų, bet aš neturėjau jau 
nei tiek, kad atgal parvažiuot.

Sniegas krinta. Kartu su 
mumis išlipo 6 airiai, jie taip 
pat su maišais ant pečių, įran
kiais, jieško darbo. Susėdome 
ant grindų, nors jos ir šlapios, 
ilsimės, apėmė miegas. Pas
kui norisi valgyti. Sužinojome, 
kad kempė dar yra apie už 
4 mylių atstume. Einame per 
sniegą, brendame iki kelių ir 
kalmabės apie darbą, valgyti 
norisi, jau ir pietūs artinasi, 
o mes dar be pusryčių.

Prie kempės radome 
klausiame ar galėsime 
darbo. Jis atsako, kad
nereikia. Klausiame ar galėsi
me gauti valgyti, jis vėl sako, 
kad kempių darbininkus mai
tina tam tikros kompanijos, 
kad jų yra raštininkai ir nuro
do, kur yra maisto kompani
jos raštininkas. Bet raštininkas 
valgyt neduoda, čia vėl visa 
eilė kliūčių, kur dirbi, ar turi 
raštelį ir daugelis kitų klausi
mų. žinoma, jeigu galėtum 
brangiai užmokėt, tai būtų ki
tas klausimas. Vėliaus sutiko 
duoti kavos ir biskį senų pyra
gaičių už 35 centus žmogui.

Toliaus traukiame prie kitos 
kempės, į kurią vėl kokios 4 
mylios. Taip 4 dienas ėjome 
kempė nuo kempės, visur var
gas, negauni nakvynės, neduo
da valgio. Sausio 2 d. pavyko 
gauti vienoj kempėje man 
darbas, o mano draugai iške
liavo toliau.

Taip ir vargsta Kanadoje 
darbininkai, eina miestas nuo 

važiuoja

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. metinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, 13 d. sausio, 
7:30 vai. vakare, 775 Bank St.

Visi nariai dalyvaukite, nes tai 
. Mes draugai 

niekados nelaimesim kovų jeigu vi
si atsiskyrę būsime, tiktai apie savo 
reikalus rūpinsimės, reikia sykiu, 
bendrai, stot ir kovot už savo rei
kalavimus. šiame susirinkime bus 
diskusuojama sutartis vienybės AL 
DLD su LDD, turėsime balsuoti už 
ar prieš. Ateikite visi ir mes tuos 
visus nesusipratimus ir keblumus 
išdikusuosime.

Org. V. Marinas.
(9-10)

atliko praktišką darbą.
Pasirodžius man prie du- metinis susirinkimas, 

rų, poniutė tuoj pradėjo ne 
savu balsu rėkti:

“Tu apgavikas! Aš reika
lauju savo pinigus atgal!”

“Kame čia dalykas?” 
klausiu.

“Aš uždaviau tu miltelių 
mano bambatieriui. Iš kar
to jis ir čiaudėjo, ir ūsais 
kraipė, ir raitės, pilvą su
sigriebęs, ir ant galvos sto
vėjo, bet ]

vakare. Programą patys vaikučiai iš
pildys. Pelnas nuo parengimo bus 
skiriamas palaikymui šios mokyki®* 
lės. Tad kviečiam vietinius ir iš 
apielinkės draugus ateit ir paremt 
jaunuolių mokyklą, kad ant tolįaus 
jie galėtų tęsti apšvietos darbą.

Rengėjai.
(6-9)

PITTSTON, PA.
ALDLD 12 kuopa rengia vakarienę 

nedėlioj, 19 d. sausio, pas drg. Matu- 
lionius, 23 Miller St., Port Blan- 

| chard. Vakarienė prasidės 5 vai. va
kare ir tęsis iki 12 vai. Įžanga 35c. 
Kviečiam visus dalyvaut ir links
mai laiką praleist su pittstoniečiais.

Rengėjai.
(7-9)

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

bosą, 
gauti 

dabar

Nepamirškit, kad miesto,
nėra jo i traukiniais, jeigu tik gali, eina

link 
šį-tą

kempė nuo kempės jieškodami 
darbo ir kenčia didelį skurdą.

W. K.

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kp. susirinki

mas įvyks antradienį, 14 d. sausio, 
s, 29 Endicott St. Visos 

draugės malonėkite dalyvauti, nes 
rs-

. nesikaputina,į,JugJa>X....... . ............
HOI’S til imk ir gulų guuk.”iturim daug svarbių dalykų apsvar 

“Čia tur būt kokia nors tyt- c. T .. _, , . , ,, , . . v r m. Sekr. D. Lukiane.klaida,” tariau. “Vietoj už
pilti miltelių bambatieriui 
ant uodegos, gal jūs supy- 
lete juos į kavą?”

Poniutė nutilo ir 
grąžinimą pinigų visai už
miršo. Psichologija tuolaik 
atėjo man į pagalbą.

Pro pusiau atviras duris 
aš pamačiau jos bambatie- 
riu. 
kas, 
tas. 
man

Šimtinė į savaitę būtų 
labai gerai, bet peštis su 
apyseniais ir plikais “bam- 
batieriais” griežtai atsisa
kau !

Nuo to laiko aš darbo iš 
laikraščių nebejieškau.

Surinko J. šilingas.

(9-10)

apie

Senyvas, ūsuotas, pli- 
atrodo dar gana drū- 
Supykęs, aš manau, jis 
lengvai kailį išpertų.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KiT “LAISVĘ”

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10397 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
109—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

109— 5th

NOTICE 
A 10401 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
584 Lafayette Ave., 
County of Kings, 
premises.

VICTOR SQUERT
584 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9194 has been issued to the undersigned i 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage 
3010 Avenue D, 
County of Kings, 
premises.

ELI 
3010 Avenue D,

NOTICE is hereby given that License No.
1

76 of 
Law at 
Brooklyn.

the

Alcoholic
Avenue, 

of Kings,

MARTIN RATH J E
Avenue, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

Section 75 of 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

MORDEN
Brooklyn, N. Y.

i B 5356 has been issued to the undersigned 
tavoriniais to KC" ^cel' a'" under Section 

tho Alcoholic Beverage Control 
1409 Avenue J, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MAN-HER DELICATESSEN & 
RESTAURANT, INC.

1409 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Ateities Žiedo Draugijėlė su vie

tinėm organizacijom palaiko keturių 
kalbų mokyklą del vaikučių, ši mo
kykla dabar rengia vakarienę su pro
grama, nedėlioj 19 d. sausio, Liet. 
Piliečių Kliube, 376 Broadway, 7 vai.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmes. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins g y <1 y m u i 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligi), Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Valandos—10 A. M. iki 8 P. M. 

Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—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

ir

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi-, 
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesioginę 
analistiška kontrole pagal daktarų' 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto* 
jas ir gelbsti skilvio virškinimui..

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y;

Reikalinga vyrų ir motery
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių 

; Palangos if taip visokių žolių ir šak
nų. Geras uždarbis. Rašykite tuojaus 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.'.

Pereitą vasarą Moterų Ra
telio vardu buvo rengiamas 
piknikas ir garsinta, kad už 
įžangos tikietus bus duotos 
dovanos: radio setas, rankinis 
laikrodėlis ir dar koks daik
tas. Tiesa, povakaryj kunigas 
pasilipęs ant bakso pranešė, 
kad šis piknikas yra sureng
tas Moterų Ratelio, ir kad jų 
skiriamos dovanos bus laimė
tos šiandien. Iššaukė laimė-
jusių vardus, bet tų dovanų iki 
šiol dar niekas negavo. Kuo
met paklausiam pas ratelio 
moteris, kodėl neatiduodat do
vanų, gaunam atsakymą, kad

senai parlamente pareiškė, 
kad karo laivynas, armija ir 
orlaivynas paruošta Anglijai į 
pagelbą, o čia ir vėl jo artimi 
skleidžia priešingas žinias. 
Matyti, kad Francija labai bi-
jos Ethiopijos laimėjimo, ji vi
saip išsisukinėja, Tautų Lygą 
žemina, vis laukia ar nepavyks 
italų armijai skaudžiai sumušt 
ethiopus.

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite;medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau-

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu.

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖŠ” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.26 

už 10 svarų $2.25

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. svarbus susirinki

mas bus pirmadienį, 13 d. sausio, 
57 Park St., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai dalyvaukite, nes čia bus bal
suojama vienybes klausimas. Taipgi 
nepamirškite duokles užsimokėti.

Fin. Rast. J. Kazlauskas.

PHILADELPHIA, PA.
Sausio 12 d. 2 vai. po pietų bus 

Lietuvių Tautiško Pašalpos Kliubo 
metinis susirinkimas, 928 E. Mo- 
yamensing Avė. šis susirinkimas ne
paprastai svarbus, jame bus išduo
ta raportas iš metines apyvartos ir 
bus patiektas planas tolimesniam 
veikimui, kaip kliubo, taip visuome
nes reikalais, kaip tai, gynimas Lie-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių

* alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen T-H61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: EVergreen 7--661
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Visi ir Visos Rytoj Vakarą Į Parengimą!
Sekmadienį, 12 d. sausio, 6 

Vai, vakare, “Laisves” svetai
nėje, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y., įvyks Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 1 kuopos labai 
svarbus parengimas. Bus geri 
muzikantai, prakalbėlių ir kas 
svarbiausiai, kad į šį parengi
mą atvyks “Darbininkų Žo
džio” iš Kanados atstovas 
draugas MATAS GUOBA.

Drg. Guoba dalyvavo Lietu
vių Išeivijos Kongrese Kaune, 
jis buvo dar ilgoką laiką ir 
po to Lietuvoje, plačiai susi-
pažino su dabartine Lietuvos 
darbininkų, valstiečių ir inte
ligentų padėčia. Gerai žino 
ir pažįsta Kanados lietuvių 
gyvenimą, sąlygas. Jis mums'centai 
pasakys prakalbėlę apie Lie-|

tuva ir Kanada. Bus kiekvie
nam ir kiekvienai žingeidi! iš
girst ir su draugu susipažinti. 
Pirmu kartu m ūsų istorijoje 
mes turime draugą kanadietį, 
darbininkų revoliucinio judė
jimo atstovą pas save.

O ir vakarėlis bus geras, 
nes tą pat dieną “Laisvės” 
svetainėje įvyksta ALDLD 
Antro Apskričio metinė kon
ferencija, tai aišku, kad po 
konferencijai pasiliks great- 
nekiečių, newarkieciu, pater- 
soniečiu, elizabethiečių ir kitų 
kolonijų draugų ir draugių, 
kurie dalyvaus parengime.

Kviečiame visus ir visas at
silankyti! Įžanga yra tik 25 

y patai.
Rengėjai.

ši ant krautuvę, 548 Fifth Av., 
18 sausio, 1935. Juos užklu
pęs policistas Killion tapo nu
šautas. Gilbride paleidęs šū
vį, tačiaus visi dalyvavusieji 
sykiu pasmerkti mirtin ir su
deginti.

Šiandien Pikietas Prie
May Krautuvės

šeštadienį per pietus bus 
masiniai pikietuojama May’s 
d e p a r t m entinė krautuvė. 
Krautuvė jau kelintas mėnuo 
pikietuojama po to, kaip kom
panija pravarė darbininkus už 
organizavimosi į uniją. Galin
tieji padėti pikiete, privalo 
susirinkti 42 Smith St., netoli 
Fulton ir Flatbush, Brooklyne.

Šiandien Lietuvių Mokykla

Iš Kairiojo Sparno Socialistą Prakalbą
Ketvirtadienį, sausio 9 d., 

Grand Paradise svetainėj įvy
ko Socialistų Partijos prakal
bos. Publikos prisirinko gana j 
skaitlingai—buvo pilna mažo-| 
ji svetainė. Buvo visa eilė 
kalbėtojų ir gana gerų. Kal
bėjo ir pats Norman Thomas, 
pripažintas Socialistų Partijos 
vadas.

Visos šios prakalbos buvo 
atkreiptos prieš “Senąją Gvar
diją,” prieš dešiniuosius, pa
sekėjus žydų dienraščio “For
wards” ir amerikoniško “The 
New Leader”. Labai aštriai ir 
smarkiai Thomas atakavo sa
vo buvusius draugus Wald
man, Oneal, Solomon, Cahan ir 
kitus. Sakė, kad jie buvo pra
dėję. vartoti “hitlerines prie
mones,” kad pasilaikyti New 
Yorko partijos vadovybėje, 
bet tapo nugalėti ir prašalinti 
iš partijos. Dabar Socialistų 
Partija galėsianti maršuoti 
pirmyn ir išaugti į didelę or
ganizaciją. Pasmerkė deši
niuosius socialistus už patai
kavimą La Guardijai, už tai, 
girdi, La Guardija paskyrė So- 
lomoną teisėju. Nurodė, kad 
ta “Senoji Gvardija” visai ne
paiso socializmo, paskendus į 
oportunizmą. Thomas tai pat 
kritikavo Roosevelto valdžią 
ir “Augščiausio Teismo” žy
gius prieš NRA ir AAA. Sa
kė, kad reikia kovoti už Am
erikos konstitucijos pataisy
mą. Sakė, kad prie socializmo 
bus galima prieiti tik kovos

buvusius dešiniuosius vadus jis 
vadino “ponais.” Sako: “Kuo
met ponas Waldman eina gul
ti, tai pirma pasižiūri po lo
va, ar nesiranda komunisto.” 
Taip jis bijo ir neapkenčia 
komunistų, o visai užmiršta 
kovą prieš kapitalistus.

Susirinkimo nuotaika buvo 
gera ir publika pritarė kai
riesiems socialistams. Gana 
daug buvo komunistų ir jų 
simpatikų.

Buvo šaukiama stoti į Socia
listų Partiją ir, rodos, koks 
tuzinas įsirašė.

Iš lietuvių socialistų ma
čiau tik porą. Kodėl kiti ne
dalyvavo ?

Rep.

Nepamirškit įsigyt “D. W.”
“Daily Workerio,” angliško 

darbininkų dienraščio pirma 
sekmadienio laida išeis iš 
spaudos šį varkarą, 8 valan
dą. Nueikit į artimiausią cen
trinę gatvę ir įsigykit. Tai bus 
28 puslapių laikraštis, su vi
sokiais naujoviniais pagerini
mais ir pagražinimais. Patar
kit kitiems jį įsigyt.

Šį Vakarą Apvaikščios 
4). Worker” Sukaktuves

Hans Eisler, pasauliniai 
garsus kompozitorius, yra pa
sižadėjęs dalyvauti programos 
pildyme “Daily Workerio” 
dvylikos metų sukaktuvių mi
tinge, 11 sausio, Mecca Temp
le, 133 W. 55th St.

Mitingas rengiamas 
liejimui “DW” 12 metų 
tuvių ir pasveikinimui
kartu išeinančio “Sunday 
Worker.” Paimta 1WO Sim
fonijos Orkestrą, Jane Dud
ley, šokėja, ir New Theatre 
Grupė. Kalbės Hathaway, 
Fordas ir Amteris.

pami
šti k ak- 
pirmu

Jūrininkai Negali Balsuot

keliu.
Apart Norman Thomas, ku

ris pribuvo į svetainę tik 11 
vai. nakties, kalbėjo nuo jau
nų socialistų lygos Bill Hel-

Prasidėjo Drukmano Byla
Drukmanas buvo nužudy

tas Luckmanų. garadžiuje, 225 
Moore St., Brooklyne, kovo 
3 d., pereitų metų. Tuo tarpu 
savininkai, Ike ir Harry Luck- 
manai ir knygvedis Fred Hull 
buvo areštuoti tam pačiam 
garadžiuje, kur dar šiltas nu
žudyto Drukmano kūnas buvo

ler. Kalbėjo kovingai ir sakė, į 
kad Socialistų Partija, apsiva-1 
liūs nuo dešiniųjų oportunistų, 
galėsianti maršuoti pirmyn. 
Jaunieji socialistai eina su 
kairiuoju sparnu, su Norman 
Thomasu.

Ilgai ir gerai kalbėjo Char
les Garfinkel, buvęs socialistų 
atstovu New Yorko valstijos 
legislatūroje. Nurodė, kad del 
oportunistinės “Senosios Gvar
dijos” taktikos, Socialistų 
Partija labai nusmuko, šian
dien neturi nė 20,000 narių. 
Sakė, kad tie senieji vadai už
miršta praeities lekcijas ir 
bando eiti senu keliu, kuomet 
reikia naujų būdų kovai už 
socializmą. Girdi, pirma rei
kia Socialistų Partiją išvalyti, 
o tik tada ji galės augti.

Karštai kalbėjo Pinkus 
Most, ir gi prieš “Senąją 
Gvardiją” ir sakė, kad Socia
listų Partijoj buvo prisiveisę 
daug vortinklių, kuriuos rei
kėjo išvalyti. Plačiai kalbėjo, 
kaip socialistai nuo dabar ko
vos unijose prieš raketizmą, 
už industrinį unijizmą. Savo

rastas. Neužilgo įvyko teismas 
ir Luckmanai buvo išteisinti.

Vėliau slaptasis policistas 
Corbett pareiškė, kad jam 
buvo siūlyta 100,000 kyšis už
baigimui tos bylos, bet jis ne
ėmęs. Kilo nuožiūra, kad kas 
nors tuos pinigus gavo ir del-
to ta byla taip greit ir be jo
kio nuteisimo užsibaigė.

Dabar vėl atnaujino tą by
lą. Buvusiam prie Drukmano 
bylos distrikto prokurorui 
Geoghanui įsakyta atnešti 
teisman banko knygas, taip 
pat pašaukta jo tarnautojai ir 
penki policistai. Tikimasi iš- 
kelsiant įdomių dalykų.

Nužudyti 4 Jauni Plėšikai
Jieškotojai “lygių progų” 

tapti piniguočiais, keturi jau
ni vaikinai, užsimokėjo gyvas
timis Sing Sing kalėjimo elek
tros kėdėj, ketvirtadienio va
karą. Vyriausias iš jų, New
man Raymond Jr., buvo 21 
metų. Amerigo Angelini, Tho
mas Gilbride ir Raymond Or- 
ley buvo 20 metų.

Vaikinai buvę užklupti plė-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Antano ir Povilo Bu- 

džinskų. Atsiliepkite sekamu antra
šu: Victoras čekauskas, Bartolome 
Mitre 300, Buenos Aires, Rep. Ar

ti)-10)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 13th Sis., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 11-1 ; 5-8; Sekmad.: 11-1 dienq
Tel.: Algonquin 4-8294

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves> 
tuvių, kitokių

IŠVALYK VIDURIUS

•
 Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš- 
valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite Šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

Šeštadienį, nuo 4 iki 6 v. v., 
419 Lorimer St., bus lietuvių 
darbininkų mokykla studijavi
mui Komunistų Internacionalo 
7-to Pasaulinio Kongreso re
zoliucijų. Visi kviečiami daly
vauti. Pamokos veltui.

Atėjo Uruguajaus Lietuvių 
Laikraštis “Darbas”

Uruguajaus lietuviai darbi
ninkai nors neskaitlingi, ta
čiaus išleidžia dvisavaitinį sa
vo laikraštį “Darbas”, šiomis 
dienomis atėjo “Darbo” No. 
5-tas. Norintieji susipažinti, 
gali jį nusipirkti “Laisvės” 
raštinėj.

Šaukia WPA Pikietą
Miesto Projektų Taryba 

šaukia pikietą prie WPA cen- 
tralinės raštinės, 111 8th Avė., 
New Yorke, 11 vai. šeštadie
nio ryto. Reikalaujama sulai
kyti atleidimą iš darbo 20,000 
WPA darbininkų.

Willis Morgan, Tarybos pir
mininkas pareiškė, kad Rid- 
derio aiškinimas, būk unijos 
projektuose keliančios nesusi-
pratimus ir vedančios sabota
žą—yra nepamatuotas, yra 
tiktai ataka darbininkų teisės 
organizuotis.

Demonstracija reikalaus, 
kad raštininkai, kurie dabar 
gauna $71.50, gautų $85 į
mėnesį; taipgi atsteigimo li
goje mokestis, kaip kad buvo 
mokama per du mėnesiu per
eitą vasarą, kas nuo 1 rugpjū
čio tapo sustabdyta, ir kiti rei
kalavimai.

Susikūlė Orlaivis
Milžiniško bomberio Keys

tone kontrolė sugedo 3,500 
pėdų augštumoj virš Mineola, 
L. I. šimtai gyventojų paste
bėjo, kad orlaivis šlubuoja ir 
svirduliuodamas pradėjo kris
ti žemyn. Laimei, pavyko jį 
prasukti pro miestelį, taipgi 
praslinko 12 pėdų virš mokyk
los, kurioj buvo 1,000 moki
nių. Netoliese orlaivis sudužo, 
bet trys lakūnai išliko sveiki.

Teisina Hauptmanną
New Jersey gubernatorius 

Hoffman gavo laišką, kuria
me aiškinama, kad Haupt- 
mannas esąs nekaltas nužudy
me Lindberghų vaiko. Laiške 
nurodoma, būk Hauptmannas 
pirkęs išpirkimo pinigus, tikė
damasis juos gudriai iškeisti 
gerais ir pralobti. Po laišku 
pasirašo “J. J. Faulkner,” ku
ris padėjo bankan $2,980 iš
pirkimo pinigų 1933 m. gegu
žės mėnesį ir nuo to laiko ne
buvo susektas.

Manoma, kad del to laiško 
gali būti atidėtas Hauptman- 
no nužudymas. Jo sudegini
mui elektros kėdėj buvo nus
tatyta 17 sausio.

Jūrininkų unijoj nustatyta 
tokia keista tvarka, kad tik 
15 iš 250 dalyvavusių mitinge 
turėjo teisę balsuoti už ar 
prieš dabartinę konstituciją. 
Taip atsitiko jūrininkų mitin
ge trečiadienį, Manhattan 
Lyceum.

Tie faktai tapo iškelti Pilie
čių Komiteto posėdyje. Minė
tas komitetas tapo sudarytas ! 
tyrimui sąlygų jūrininkų u n i-' 
joj. Bešališko komiteto nariais 
yra Walter Gelhorn, teisių 
profesorius Columbia Univer
sitete; Sterling Spero, ekono
mistas ir autorius knygų dar-1 
bo klausimais, ir Sam Paul 
Puner, nuo Civilių Laisvių 
Unijos.

Tyrime liudininkai įrodinė
jo, kad iš 15,000 Int. Seamen’s
Unijos narių tik apie 1,000 tu- __
ri balsavimo teises. n' ‘ ’ 
“demokratija” u n i j o, j

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

Tel. Virginia 7-4499 
t

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam garbingas laidotuves 
nepaisant kaštų. Turime puikiai 
įtaisytą pagrabam patalpą, pa

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

TRUMPOS ŽINUTES
Brooklyno vaikų teismas pra

dėjo antrus metus savo veiki
mo. Pirmais metais teisme iš
spręsta 2,741 vaikų bylos.

Gubernatorius Lehmanas pa
sirašė Hende] bilių, kuris auto
rizuoja 
valdžios $59,000,000 Midtown- 
Queens 
statybai.

Tel. Staffg 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 Avenue

Brooklyn, N. Y.

gavimą iš federalės

automobiliu tunelio v

Edward Metelski, vadina
mas Jersey Dillingeriu, tapo 
nuteistas mirti elektros kėdėj, 
vasario mėnesį. Pabėgdamas 
iš Middlesex apskričio kalėji
mo, kur jis buvo uždarytas už 
plėšimus, Metelskis nušovė 
policistą. Tačiau už kelių die
nų tapo suimtas ir vargiai be-
teks bėgti.

SUSIRINKIMĄ I
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, sausio 13 d., 7:30 
vai. vakare. Neprigulmingo Kliubo 
kambariuose, 269 Front St. Visi na
riai būkite laiku, nes po susirinki
mui turėsime diskusijas temoje: “Ką 
Duoda Fašizmas Darbininkų Kla
sei ? ”

Sekr. P. Renken.
(9-10)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Newarke po numeriu 

498-500 Ferry St. geras biznis. Per 
daug metų išdirbtas, yra karčiama, 
restaurantas ir 14 fornišiuotų kam
barių. Viskas gerame stovyje, nau
jai pataisyta, naujausios mados įren
gimai. Randasi ant bizniavo kampo. 
Randa pigi už namą. Kas norite ge
ros vietos ir pigiai nusipirkti—gera 
proga. Priežastis pardavimo—turim 
du biznius, vieną turime parduot. Bū
tinai pamatykite šį pirkinį, gera pro
ga tam, kuris nori eiti į biznį. Vi
suomet galite matyt arba šaukite: 
Mitchell, 2-9356.

S. Lesavičius, 
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

(7-9)

Notice ir hereby given that Ba
ker’s Distributing Co., Inc., of Brook
lyn, N. Y„ has registered its trade
mark “Grand Cake” with the Secre
tary of State of New York, to be 
used on bread, rolls, cakes, and fi
nished bakery products of every des
cription.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

fpsijoie ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
Senai dirbąs graborystės pro- 
atidarė savo ofisą ir patarnau
ja balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
ninis, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalžamuoja ir laido ja numiru
sius ant visokiu kapinių; par
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NAUJOJ VIETOJ 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 valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 8-9538. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI
i

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos

300 Lincoln Road, Brooklyn, N.Y.
Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 
svoris, 2000 svarų į toną.

Egg $1/1.25Saukite Stove I i Į
INgersoll 2-6761 Nllt

Klauskite 
BEN DUBIN

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
Šis didelis nupiginimas tik trumpam 

laikui, tuojau naudokitės proga.

Tat

Whiskey A Blend 
ALL 1THAIGMT .

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996
Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

25c 
15c 

Patarnavimas

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, oppoalta City Hall , 

NEW YORK. N. T.
Room 405-0-7 

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo 
Įstaiga




