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Darbininkai Visų šalių 
Vienykitės! Jus Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

KRISLAI
Trockis vėl Pliurpia.
Zinovjėvo Užtarėjas.
Nei Žodžio prieš WPA! 
Prof. Pavlov ir Sovietai.

Rašo S. Brooklynietis

Kaip tik kapitalistinė spau- i 
da paskleidė išmislą, būk kas! 
ten “pašovęs” J. Staliną, tuo- i■ ------
jaus ir renegatas Trockis pa-Į 
kyšt su savo dvylekiu prieš So-, 
vietus. !-

I

Per buržuazinę Associated ---- -
Press žinių agentūrą Trockis 
vėl išpliurpė tokius savo pra-! 
si manymus: būk politiniai ka
liniai Sovietuose “baisiai ken-j 
čia”, būk Sovietų valdininkai 
“išdykauja,” būk žmonės “ne
patenkinti” Stalinu, būk Zi- 
novjevas ir kiti leninistinės 
vyriausybės priešininkai esą 
“nekaltai” įkalinti, ir tt.

Bet imkime kad ir .Trockio TjS SUTINKA SU TAUTŲ 
užtaraujamą Zinovjevą. Kada LYGA

F r a n c ū zų Seimo At
stovai Užgyrė Sutartį 
Su Sovietų Sąjunga

VOKIETIJA PASIŪLĖ LIETUVAI DERYBAS Japonijos S O S t i n ė je
DEL PREKYBOS ATNAUJINIMO

►

užtaraujamą Zinovjevą. Kada
/'-po drg. Kirovo nušovimui Le-

ningrade buvo areštuotas ir pARYŽIUS, vas. 27.- 
teisiamas Zinovievas, jis pats .. . , ,.... i i i i t , Franciios seimo atstovų ru- pnsipazino, kad dalyvavo su- 
moksluose prieš L.....
munistų Partijos ir valdžios j UZgyre 1
vadus. Jis pats toj byloj “da- j bos sutartį su Sovietais, 
leido”, jog zinovjeviečių ir' penkeriems metams. Liau- 
troc kištų slaptas 
“galėjo” pakurstyti teroristus 
žudyt Sovietų valdininkus.

O galutinai suniekšėjęs Tro
ckis dabar bando užtrinti tą, 
ką pats Zinovjevas patvirtino.

Ne daugiau turi pagrindo ir 
kiti plepalai Trockio, jau ku
ris laikas bendradarbiaujančio 
fašistinei Ilearsto 
prieš Sovietus.

A1’.™™™?!Elektros Darbininkų Streikas 
I Užtemdė El Paso, Texas

EL PASO, Texas, vas. 27.
S u s t r e i k avo elektros

Sovietų Ko-'mvas 353 balsais prieš 164 kompanijos d a r b i-ninkai; 
tarpsavinčs pagel- u£geso elektra mieste ir 

apielinkėse su 150,000 gy
ventojų. Streikas paskelb-judėjimas dies Frontas, susidedąs iš

socialistų, komunistų ir ra-1 ^as del to, kad kompanija 
dikalų socialistų (liberalų) laužė sutartį, padarytą su 
vienbalsiai parėmė tą sutar- darbininkais metai atgal, 
tj. Prieš ją balsavo blokas 
atžagerivių tautininkų ir 
fašistų. Sutartį dar turės 
užgirt Francijos senatas.

spaudai: Ši sutartis yra tarpsavi- 
■ niam Francijos ir Sovietų 
Sąjungos apsigynimui, jei
gu kas užpultu vieną ar ki
tą be priežasties iš jųdvie
jų pusės. Susitarta viena 
kitai duoti pagelbos tokia
me atsitikime pagal Tautų 
Lygos įstatus ir‘sutinkant127.—Francijos policija šovė 
su Locarno su tarei a.

Kuomet pereita ketvirta
dienį socialistas Ch. Spinas- 
se kalbėjo už sutarti su So
vietais, visi fašistiniai-deši- 
nioii atstovai grūmodami

Darbo ministerija lėktu
vu iš Washington© atsiun
čia tarpininkus, “taikyto
jus.”

TrockisSavo purvų saują 
dabar pataikė mesti ant Sovie
tų kaip tik tuo laiku, kai Ja
ponijos karininkai fašistai pa
šoko daryt perversmą, kurio 
pamatinis tikslas—karas prieš 
Sovietus ir Chiniją.

Savo dabartinius šmeižtus 
Trockis sykiu pritaikė momen
tui, kuomet visas kapitalistinis 
pasaulis nudžiugo išgirdęs 
gandus apie Stalino “nušovi
mą” arba “rimtą sužeidimą”.

Trockis, be abejojimo, gaili- sukilo jr pradėjo eiti linkui

Prancūzų Policija Pašo
vė 20 Syrijos Studentų

DAMASCUS, Syria, vas.

si, kad šie gandai nepasitvirti
no.

Roosevelto karo ministeris 
suspendavo generolą Hagoodą 
todėl, kad jis tūlos komisijos 
susirinkime su pašaipa pakri
tikavo WPA darbus, kaip kad 
juos veda valdžia.

Bet kada karo laivyno ad
mirolas Stirling per Ilearsto 
fašistinius laikraščius atvirai 
šaukė į karą prieš Sovietų Są
jungą, tai Roosevelto valdžia 
nenorėjo nei žodžio tarti tam 
karo kurstytojui prieš šalį, 
esančią draugiškuose santy
kiuose su Amerika.

Šimtai darbo unijų ir kitų 
organizacijų tada Rooseveltą 
apipylė protestais su reikalavi
mais išmest adm. Stirlingą iš 
tarnybos. Ir tik, galų gale, po 
kelių mėnesių buvo Stirlingui 
duotas švelnutis papeikimas.

Bet vos tik generolas Hagood 
užmynė patiems rooseveltinin- 
kams “ant komo,” tuojaus jie 
su juom ir apsidirbo.

io. Tuos ponus susodino 
seimo maršalkos.

Fašistai šnekėio, būk So
vietu karinė jėga esanti 
“nekokia”. Jiems atsaky
damas. Pierre Cot, buvęs 
Franciios oro laivyno mi
nisteris. radikalas socialis
tas. be kitko, atžymėjo, kad 
Sovietu oro laivynas yra 
galingiausias pasaulvi. Jis 
nurodė, jog nesenai 97 So
vieto lėktuvai pergabeno vi
sa dideli kareiviu būrį; sa
ko. jokios kitos šalies orlai- 
vynas iki šiol dar nėra nie
ko panašaus padaręs.

į prasidedančią Syrijos tau
tininkų demonstraciją, va
dovaujamą studentų; sužei
dė 20 studentų.

Pabėgę į m a h o m e tonų 
bažnyčią, studentai iš bok
što gynėsi akmenimis nuo 
užpuolančios policijos.

Jau virš 40 dienu kaip tę
siasi Syrijoj visuotinas dar
bininkų. studentų ir biznie
rių streikas su kartotinomis 
demonstracijomis. T e x i ų 
vežikai taipgi streikuoja. 
Žmonės reikalauja savo 
kraštui n e n r iklausomvbės 
nuo Fra nei jos imperialistų 
priespaudos.

SMETONOS VALDŽIA PRIeMe PASIŪLYMĄ
paduoda Lenkija sumažino 80% savo 

eksportą į Vokietiją. Vokieti
ja neabejotinai tam, kad galė
tų užkišti tą spragą, nori nuo 
šiolei pirktis Lietuvoje kiau
lienos ir sviesto.”

“Lietuvos žinios 
sekamus žingsnius, vedančius 
linkui atsteigimo prekybos 
tarp Vokiečių ir Lietuvos:

“Kaunas. II. 12. Elta. Vasa
rio 11 d. Lietuvos Užsienių 
Reikalų M misteris, S. Lozorai
tis, priėmė Vokietijos nepap
rastą pasiuntinį ir įgaliotą 
Minister], dr. Zechliną. Minis- 
teris dr. Zechlinas Vokietijos 
vyriausybės vardu pasiūlė Lie
tuvos vyriausybei pradėti de
rybas prekybos santykiams 
tarp abiejų valstybių sutvar
kyt. Lietuvos vyriausybė šį pa
siūlymą priėmė.

Berlynas. Elta, Havasas va
sario 11 d. paskelbė šitokį 
pranešimą iš Berlyno: “Ofi- 
ciozinėje notoje pranešama, 
kad netrukus prasidės preky
binės derybos tarp Lietuvos ir 
Vokietijos. Pasitarimai prasi
dės artimiausioje ateityje 
Kaune. Derybų pradžią yra 
ypatingai padiktavę Vokietijai 
riebalų tiekimo reikalai.

Kaip žinoma, nesenai su 
Lenkija sudarytas susitarimas 
blogai veikia. Didelės neap
mokėtu kreditu sumos susida
rymas privedė prie to, kad

Komunistai Gavo 6,694 
Balsus Seattle, Wash

SEATTLE, Wash., vas. 
27.—Nominacijose į miesto 
tarybos narius komunistų 
kandidatas Lowell Wake
field gavo 6,694 balsus. Ne
daug trūko laimėt nomina
cijas.

Komunistų remiamas Ru
ssell Fluent, Commonwealth 
Federacijos kandidatas no
minuotas Į miesto tarybą.

Socialistai atsisakė išvien 
su komunistais remti Com
monwealth kandidatus, o 
statė savo žmones į miesto 
majorus ir tarybos narius. 
Nominacijose jie tegavo tik 
trečdalį balsų, lyginant su 
skaičium už komunistus pa
duotų balsų.

EXTRA!
BŪSIANTI ĮKURTA FA- 
šISTINIAI-KARINe DIK

TATŪRA JAPONIJOJ

TOKIO, Vas. 28.— Pra
nešama, kad sukilę fašisti
niai karininkai dar nepasi
duoda' Japonijos valdžiai. 
Įvyksta nedidelių susirėmi- 

Įmų su valdžios kariuomene 
I sostinėje Tokio.

Kitas pranešimas nurodo, 
j kad gal sukilėliai susitaikys

rui • • n v- r aaa i sb valdžia ir bus padarytaLuliopai Sumuse 5,000 nusileidimų iš vienos ir ki- 

Fašistų Kareivų

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lenkija Neleidžia Lak Lėk
tuvui Perskristi Danzigo

Koridorių
nupirktąjį Paryžiuje

buvo nuspręsta į Kau-
LAK 

lėktuvą 
na parsigabenti oru. Skristi ga
lima gavus leidimą tų valsty
bių, kurių teritorijas reikia per
skristi pakeliui į Kauną. Da
bar pranešama, kad lenkai atsi
sakė duoti leidimą perskristi 
Danzigo koridorių ir nutūpti

{vesta Gen. S. Arakio 
Fašistinė Diktatūra?
Merginu Valdžia Areštuos 
Nenorinčius Apsivesti

VALDŽIA GLOSTO SUKI
LUSIUS ŽUDIKUS 

KARININKUS

AURORA, III., vas. 27. —! 
Šio miestelio valdžia susida
ro vien tik iš merginų. Jos 
žada areštuot visus pavie
nius vyrus tinkamus apsi- 
vedimui, šiais “prakilniais” 
metais. Jeigu mergina pa
sisiūlo vaikinui susituokt, o 
jis atsisako, toks turėsiąs 
jai nupirkt šilkinę suknelę 
kaipo bausmę.

Škotijoj 1288 metais bu
vo išleista įstatymas bausti’ 
vienu svaru sterlingų (apie 
$5) pavienį vyrą, kuris 
“prakilniais” metais atmes 
merginos pasisiūlymą apsi
vesti.

Iš Ko Kilo Gandai apie 
Stalino “Pašovimą”

Sovietų Sąjunga liūdi miru
sio didžio savo mokslininko-fi- 
ziologo I. P. Pavlovo, kurio var
das skamba ir visame pasauly
je.

Iš pradžių Pavlovui šis tas 
nepatikdavo Sovietų tvarkoje, 
nors jis pats buvo viskuo aprū
pintas ir Sovietai davė gausios 
paramos jo moksliniams dar
bams tęsti ir plėtoti.

Bet ilgainiui jis įvertino so
cialistinės valdžios dedamas pa
stangas mokslui ir kultūrai 
skleisti ir gilinti. Ir pernai 
Tarptautiniame F i z i o 1 o gijos 
Mokslininkų Kongrese, jau 86 
metų senelis, pareiškė mokslo 
vyrams, suvažiavusiems iš vi
sų pasaulio kampų, kad Sovietų 
valdžia yra tikras mokslo ir 
kultūros draugas. Už tai jis šir
dingai sveikino Sovietus ir pa
sižadėjo visais galimais būdais 
padėti jų socialistinei valdžiai.

Ispanija Atnaujins Ry
šius su Sovietais

MADRID, vas. 25. — Is- 
panijos užsienių reikalu mi- 
nisteris Augusto Barcia iš
sireiškė, kad būsią atnau
jinti diplomatiniai ryšiai su 
Sovietais. Tuos ryšius nu
traukė dešinieji, kuomet jie 
1933 m. laimėjo seimo rinki
mus.

Paskutinėmis žiniomis, į 
dabartinį Ispanijos seimą 
išrinkta 243 liaudies bloko 
atstovai. Seimas susidaro 
viso iš 473 narių.

Jis sakė, kad būklė sovietinėse 
sąlygose duoda jam tikrą gyve
nimo džiaugsmą.

Prof. Pavlovas buvo gavęs 
eilę pakvietimų į garsiausius 
Amerikos ir Europos universi
tetus su gubernatoriškomis al
gomis. Bet jis pasiliko darbuo
tis socialistinėje tėvynėje.

šie faktai sudaužo visus ka
pitalistiniu laikraščių pliaupi- 
pimus, būk prof. Pavlov buvęs 
“atkakliai nusistatęs” prieš So
vietų santvarką.

■■■■

tos pusės.
Eina nuolatiniai pasitari

mai tarp įvairių politikų ir 
LONDON, vas. 27. — De- karaliaus.

šimt italų lėktuvų mėtė| Menama, kad galės būt 
bombas ant visu ethiopų įvesta kariškos diktatūros 
kaimu tarp Makalės ir Wal- 
dia, šiaurėje.

Ethiopai 
ru sumušė 
Ankatato.
Aksumą.

vadovybėje Im- 
5,000 italu ties 
Italai pabėgo į

Pirma Ethiopų Demons
tracija prieš Fašistus

ADDIS ABABA, vas 27.— 
Pereitą sekmadienį ties im
peratoriaus Haile Selassie 
palocium 15,000 ethiopų de
monstravo prieš fašistus. 
Tarp demonstrantų buvo ir 
Italijos tengimių kareivių iš 
Eritrėjos ir S o m a Ii j o s . 
Krikščionys ir mahometo
nai sutartinai skelbė kovą 
prieš fašistus. Arabų dele
gatai iš Hedjes Yemen pa
žadėjo pilną arabų tautos 
paramą ethiopam prieš Mu-

valdžia su dešiniu ministe- 
rių kabinetu. Kalbama apie 
gen. Araki kaip tokios val
džios vada.

Washington, Vas. 28. — 
Japonijos ambasadoriui pra 
nešta, kad i o valdžia susi
taikius su fašistiniais suki
lėliais, padarydama jiems 
nusileidimų.

Tokio, Vas. 28. — Visoj 
Japonijoj įvesta aštrus ka
ro stovis; smaugtinai cen
zūruojama laikraščiai, tele
grafai ir telefonai.

PLANAVO NUŽUDYT 
SOVIETŲ AMBASADO

RIŲ JAPONIJOJ?
TOKIO, Vas. 28.— Pra

nešama, kad Japonijos ka
rininkai fašistai buvę nu
sprendę nužudyt ir Sovietų 
ambasadorių Konstantiną 
Jurenevą. Bet jis tebėra gy
vas ir esąs “apsaugotas.”

Tai buvo pirma Ethiopi- 
joj priešfašistinė demonst
racija.

ITALAI GIRIASI, KAD
UžeMĘ ALAJI (?) 

ROMA, vas. !

Pagrobė 9,000 Litų
KAUNAS. — 1934 m. 

landžio 18 d. “Lietūkio” tar 
tojas Adolfas 
“Lietūkio 
62 nr. 
dejų i žemaičiui, pagrobė supa
kuotus 9,000 litų ir pasisavino. 
Dėl to Bandziulis neteko tarny
bos, o be to, Kauno apyg. teis
mas vasario 6 d. jį nubaudė 2 
met. sunk, darbų kalėjimo ir 
tuojau suėmė.

ba- 
nau- 

Bandziulis iš 
sandėlio Lukšio g. 

nematant sandėlio ve-

MASKVA, vas. 27.—Be- 
čiužinėjant ledu, savaitė at
gal pargriuvo ir prasimušė 
galvą Sovietų Sąjungos 
Centro Komiteto sekreto
rius I. A. Akulov. Buvo 
manoma, kad gal jam sme
genys sužeisti, todėl pa
šaukta iš Švedijos garsus 
smegenų gydymo specialis
tas dr. H. Olivecrona. Jis 
į Maskvą atskrido lėktuvu.

Vos tik dr. Olivecronai 
įsėdus į lėktuvą, tuoj kapi
talistiniai laikraščiai pa
pliupo išmislais, būk kas tai 
Stalinui “peršovęs” galvą ir 

1 būk Olivecronas išskridęs 
jam smegenis gydyti.

Drg. Akulov sveiksta ir 
manoma, kad jam nereikės 
operacijos.

komanda Ethiopijoj pasi
garsino, būk jie atėmę iš 
ethiopų Alaji kalną-tvirtu- 
mą, apie 40 mylių j pietus 
nuo Makalės.

Dar trūksta tam pasigy
rimui patvirtinimo iš kitų 
šaltinių.

ETHIOPŲ KARALIUS 
BŪK ESĄS SUŽEISTAS

■ ROMA, vas. 28.—Fašistų 
spauda spėlioja, kad gal jų 
lėktuvai bombomis “rimtai 
sužeidę” Ethiopijos valdo
vą Haile Selassie, apie kurį 
šiomis dienomis nieko nebu
vo girdėt.

Italų lakūnai specialiai 
jieškojo ir tykojo nužudyt 
karalių H. Selassie.

Bet veikiausia dabar jie 
tik blofina, kad jiem pavy-

5,000 Sukniasiuviu 
Streikas Bostone

BOSTON, Mass., vas. 27. 
—Sustreikavo 5,000 suknia
siuviu. Su unijistais strei- 
kan kartu išėjo buvę neuni- 
jistai, dirbusieji 25-se siu
vyklose.

Areštuota 16 streiko pi- 
kietininkų. Valstijinis tai
kymo komisijos narys prof. 
Arthur Murray kaltina 
samdytojus, kad jie nepa
tenkina teisingus darbinin
kų reikalavimus.

Streikieriai kovoja už 
darbo laiko sutrumpinimą ir 
algų pakėlimą. Streikui va
dovauja International La
dies Garment Workers Uni
ja.

LONDON, vas. 28. —Re
ti terio žiniomis, generolas 
Sadao Araki tapo fašistiniu 
diktatorium Japonijos sos
tinės miesto Tokio. Sukilė
liai karininkai stengiasi, 
kad imperatorius Hirohito 
pašauktų gen. A rakį į mini- 
sterius pirmininkus vietoj 
fašistų nužudyto Okados.

Gen. Araki yra pirmiau 
buvęs karo ministeris. Vy
riausiai pagal jo planus Ja
ponija užėmė Mandžuriją ir 
Jeholą, atplėšdama tas di
džiules provincijas nuo Chi- 
nijos.

1,000 sukilėliu dar tebesi- 
laiko policijos stotyj, karei
vinėse ir tūluose kituose 
valdžios rūmuose Tokio. 
Jiem buvo paskirta iš ten 
išsikraustyt vakar 8 vai. va
kare, bet jie, apsistatę gink
lais, nesijudina iš tų savo 
pozicijų.

Valdžia sustatė 4,000 sa- ' 
vo kareivių aplink sukilė
lius. Buvo nuspręsta nė* s 
praleist maištininkams jo
kio valgio. Bet sukilėliai 
išeidami plėšia sau maistą 
iš krautuvių, o valdžios ka- 
reiviai nieko jiems nedaro.

Tik penktadienį United 
Press iš Singapore pranešė, 
kad gal jau prasidėjęs val
džios karių veikimas prieš 
maištininkus; bet praneši
mas nepatvirtintas.

Japonų “Domei” žinių 
agentūra praneša, jog ka
ro laivyno ministeris MineO 
Osumi sušaukė pasitart 
įvairius laivyno komandie- 
rius, kas reikės daryt. Lai
vyno vadai pasipiktinę, kad 
armijos fašistiniai karinin
kai nužudė tris admirolus 
augštus valdininkus. Nu
šautasis ministeris pirmi
ninkas Okada taipgi buvo 
laivyno admirolas.
Araki Reiškia Karą prieš 

Sovietų Sąjungą
Valdžia kol kas pataikavo 

sukilėliams fašistams. Jų 
vyriausiu vadu yra laiko
mas pats generolas Araki, 
žinomiausias karo kursty
tojas prieš Sovietų Sąjun
gą ir Chiniją.

Paryžiaus ir Londono po
litikai numato, kad jeigu 
Arakiui bus leista įsivy^ 
raut Japonijos valdžioj, tai 
galima laukt karo prieš So
vietus netolimoj ateityj.

Ą
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28.—Ital^kę jį sužeist.

Žudysią Dar Daugiau
Japonijos Ministeriy

DARIEN, vas. 27.—Pra
nešama, kad fašistiniai Ja
ponijos oficieriai pasiruošę 
nužudyt ir daugiau savo ša
lies ministerių, kurie pilnai 
nerems jų kariškų užmačių 
prieš Sovietus ir Chiniją.,

Užtęsia Gydytojų 
Atlyginimą

Kauno m. ligonių kasa dabar 
gydytojams moka tik už pra
ėjusių metų rugp. — rugs, mė
nesius (sąskaitos įteiktos iki 
spalių 1 d.)

Gydytojai reikalauja mokėt 
normaliai, kas mėnesį. Anks
čiau tokių didelių užtęsimų ne
būdavo. ‘ ‘Šasi

»■
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De/ 4merifcos Liefuvię Suvažiavi
mo Ateinančią Vasarą

Amerikos Trečio Prieškarinio Kongre
so lietuviai delegatai savo specialėje sesi
joj iškėlė idėją sušaukimo ateinančią va
sarą Antro Amerikos Lietuvių Kongre
so. Delegatai pareiškė;

Nors mes skaitome svarbiu ir dideliu 
žingsniu * atsibuvusį pereitais metais visuo

tiną Amerikos Lietuvių Suvažiavimą prieš 
karą ir fašizmą, tačiaus mes skaitome, kad 
tasai suvažiavimas palyginamai dar perma- 

-žai apjungė Amerikos lietuvius kovai priėš 
karą ir fašizmą.

Todėl mes pasisakome už sušaukimą ant
ro, daug didesnio, daug reikšmingesnio lie
tuviu suvažiavimo, kuriame imtu dalvvuma 

^visos lietuvių organizacijos, nusistaČiusios 
prieš karą ir fašizmą. Mes patariame Na- 
cionaliam Lietuvių Veikimo Komitetui dar
buotis toj linkmėj; mes raginame lietuvių 
organizacijas svarstyti šį klausimą.

Šis delegatų atsišaukimas tilpo “Lais
vėje” sausio 11 d. O “Laisvė” editoriale 
sausio 15 d. tokio visuotino lietuvių kon
greso idėjai pilnai pritarė. Mums labai 
smagu girdėti, kad ir So. Bostono “Kel
eivis” (vas. 26 d.) išsireiškia už šaukimą 
kongreso ateinančią vasarą. “Keleivio” 
redakcija, kalbėdama Lietuvos reikalais, 
sako:

Kažin, ar nevertėtų tat ateinančią vasarą 
sušaukti Amerikos lietuvių kongresą, kad 

. diktatūrą pasmerktų ir pareikalautų grąžin
ėti atimtą Lietuvos liaudžiai laisvę?

Jeigu “pasaulinis lietuvių kongresas” 
..Kaune buvo reikalingas paremti moraliai 

« reakciją, tai Amerikos lietuvių kongresas 
prieš diktatūrą ir už demokratiją būtų dide- 

, lė parama demokratiniams Lietuvos elemen- 
i tams.

Mums rodos, kad tokį kongresą būtų ga- 
s Įima sušaukti viena ar dviem dienom prieš
SLA. seimą Clevelande. Daugeliui delega- 

KtU būtų tos pačios lėšos.
Pagalvokim apie tai.

Žinoma, tokio kongreso pagrindu ga
lėtų būti Lietuvos reikalai, tačiaus, mums 
atrodo, kongresas galėtų rimtą žodi tar
ti ir tokiais visiems bendrais klausimais, 
kaip, pav., grūmojantis imperialistinio 
karo pavojus, ateivių gynimas, socialė 
ąpdrauda ir t. t. Labai būtų gerai, kad 
šį klausimą tuojaus rimtai apsvarstytų 
v|^os lietuvių organizacijos ir draugijos. 
Taip pat spaudoje turėtų būti plačiai 
apie tai kalbama ir diskusuojama.

Ypatingai dabar, kada Smetonos val
džia galutinai uždarė visas opozicijos 
partijas, kuomet Smetonos diktatūra ei- 
ita ne švelnyn, bet aštryn ir brutališkyn, 
mums rodos, tokio Amerikos lietuvių 
kongreso reikalingumas neturėtų būti 
abejojamas. * Jisai suloštų svarbų vaid
menį Jungtinių Valstijų lietuvių gyveni
me, ir būtų galinga morališka parama 
Lietuvos žmonėms.

.Reikėtų imtis konkrečių žygių tos idė
jos. įvykdymui. Kažin, ar nebūtų gerai, 
jeigu Brooklyne ar kur kitur greitoje 
ateityje būtų sušauktas įvairių organi
zacijų ir spaudos atstovų pasitarimas 
ttio reikalu? Reikėtų pabandyti.

Bet Kas Bus su Slapukais ir Nesla- 
pukais iš “Sargybos Komiteto” ir 

Tos Pačios “Tėvynės?”
'Kaip sau norite, taip kalbėkite, bet 

faktas yra, kad Vitaitis, Vinikas ir Ge
gužis sąmoningai diskredituoja ir griau
na - Susivienijimą Lietuvių Amerikoje 
(SLA). “Tėvynė” tapo paversta fašis- 

• tūojančių tautininkų ir Smetonos dikta
tūros garbintojų grupelės įrankiu skirs- 

L y.' tyfriui narių, atkakliam puolimui ant re
voliuciniu darbininku ir diskreditavimui 
SLA visuomenės akyse. Kaip fašistų 
vadas Karpius pareiškė: jie ir tik jie tu- 

_ ri SLA “globoti.” Arba jie paims jį sa- 
. vo globon, arba sugriaus.

Nežiūrint to, Vitaitis drįsta kaltinti 
kokius ten “pašalinės spaudos slapukus” 
SLA diskreditavime ir sako:

Todėl prašome Susivienijimui pritarian
čių laikraščių redaktorių pagelbėti praša
lint tą mūsų organizacijos nelaimę — jos 
diskreditavimą visuomenės akyse. Tą pa- 
gelbą kiekvieno laikraščio redaktorius gali 
suteikti: nedėkite savo laikraštin slapukų 
rašinių, kuriais neigiama prasme perstato
mi Susivienijimo reikalai.
Bet tam pačiam “Tėvynės” numeryje 

Vitaitis Įdėjęs kelių špaltų Viniko straip
snį apgynimui ir pateisinimui fašistinio 
“Sargybos Komiteto” ir jo slaptų darbų. 
Vinikas net sako, kad jis turi pilniausią 
teisę ne tik dalyvaut tokiuose kokosuo
se, kokius “Sargybos Komitetas” šau
kia, bet ir finansiškai remti. Reiškia, 
Vinikas, SLA. sekretorius, viešai skel
bia, kad jis turi teisę diskredituoti ir 
griauti SLA!

Taigi, visų pirma reikėtų suvaldyti ne- 
slapukus—Vitaitį, Viniką, Gegužį, Stri
maitį ir kitus ponus, o tik paskui eiti 
prie “slapukų,” pirmoj vietoj iš po “Sar
gybos Komiteto” fašistinės vėliavos. Gi 
tokių slapukų, kaip Vinikas pripažįsta, 
esą net 115! Vitaitis pažįsta šituos Sar
gybos Komiteto slapukus (SLA griovi
kus), bet prieš juos neišstoja, dar su 
jais išvien darbuojasi.

Vitaičio prašymas kitų laikraščių ne- 
dėt “slapukų rašinių” yra nenuoširdus. 
Pav., tam pačiam “T.” numeryje ir tam 
pačiam puslapyje Vitaitis įdėjęs šlykštų, 
melagingą ir provokacinį tūlo slapuko 
“Tėvynainio” straipsnį prieš komunistus 
ir abelnai prieš Lietuvos darbo žmones. 
“Tėvynainis” sako, kad Lietuvoje “ko
munizmo nlarkė kas kart vis krinta že
myn,” kad “tikrų nuosakių komunistų 
tėra visai nedaug ir daugiausia tokie 
žmonės, kurie apie komunistus mažai nu
simano” ir kad “Lietuvos komunistai ir 
jiems simpatizuojanti, tai daugumoje yra 
visokie bedarbiai ir mažas nuošimtis pra
sigėrę ir nusigyvenę ūkininkai.” Val
stiečių streikas buvęs tik komunistų są
mokslas apgauti ir sukurstyti ūkinin
kus. Girdi, “komunistų žygis, patraukt 
savo pusėn ūkininkus, nedavė jiems tei
giamų rezultatų, o tik per juos dauge
liui žmonių teko skaudžiau ar mažiau 
nukentėti” ir t.t.

Matote, Vitaitis su ašaromis prašo ki
tus laikraščius nedėti “slapukų” rašinių 
apie SLA., tuo tarpu jis gi “Tėvynėje” 
deda bjauriausius slapukų raštus prieš 
kitas organizacijas, prieš kitus judėji
mus.

Vitaitis negali nežinoti, kad SLA. yra 
nemažai komunistų ir jų simpatikų. Tai
gi, talpindamas “Tėvynėje” bjauriausius 
savo slapukų šlamštus prieš komunistus, 
niekindamas visą tą judėjimą, jisai įžei
dinėja tuos narius, kiršina ir niekina 
juos. Ar tai nėra SLA griovimas iš vi
daus? Ar pats Vitaitis nėra tuomi grio
viku ?

Iš antros pusės, Vitaitis tikrai ? begė
diškai garbina kruvinąjį Smetoną. Dar ir 
šiandien, dar net po to, kai Smetonos 
diktatūra kraujuose paskandino Lietu
vos ūkininkų streiką, kai ji uždarė net 
krikščioniu demokratu, liaudininku ir 
socialdemokratų partijas, tam pačiam 
“Tėvynės” numeryje (vas. 28 d.) Vitai
tis šitokiomis pagyromis apvainikuoja 
ta Smetona.

Reikia pasakyti, labai malonaus ir 
nuoširdaus žmogaus įspūdį sudaro 
prezidentas Smetona. Visuose jo elge
siuose ir kalboje jaučiamas nepapras
tas kuklumas ir paprastumas bei nuo
širdumas.
Jokių komentarų čia nereikia. Dar 

joks Smetonos čebatlaižys iki šiol nebu
vo taip išgarbinęs to diktatoriaus, kaip 
Vitaitis, SLA. organo redaktorius, SLA. 
narių užlaikomas—narių, kurių tarpe 
gal nė tuzino nerastum Smetonos sim
patikų.

Šitaip yra vedama “Tėvynė”. Šitaip 
“Tėvynė” paversta Susivienijimo diskre- 
ditatorių ir griovikų organu. Kodėl S- 
LA. Pild. Taryba tai visa toleruoja ir tą 
elementą laiko “Tėvynės” redaktorium, 
tai nesuprantama. Kodėl Bagočius, Gu- 
gis, Mažiukna ir Mikužiute, socialistinio 
nusistatymo žmonės, kurie sudaro Pild. 
Tarybos didžiumą, moka Vitaičiui algą 
ir leidžia “Tėvynei” organauti SLA. 
griovikams, darbininkų priešams ir Sme
tonos ir jo diktatūros garbintojams, tai, 
pasakysime, tikra misterija. Ir dar štai 
kokia ironija: Iš SLA. iždo Vitaitis pa
ėmė berods visus penkius šimtus dolerių 
už nuvažiavimą į Kauną ir parvežimą 
raporto, kad “visuose Smetonos elgėsiuo-

Strazdo-J ankausko
Teroras prieš Vie

nybės Šalininkus
“Prūseika, Kuodis ir Paukš-, kią liniją, tiktai po suvažiavi- 

tienė prašalinti iš ‘Naujosios j m0) kuomet nebebuvo galima 
Gadynės’ Bendrovės”, praneša 
Strazdas “Naujoj Gadynėj” 
vasario 27 d. Prašalino juos 
bendrovės direktoriai. Prašali
no be jokių ceremonijų. Pra
šalino išvakarėse “N. G.” šė- 
rininku suvažiavimo

Dar daugiau. Ten grumojama 
išmetimu ne tik Prūseikos, 
Kuodžio ir Paukštienės, bet ir 
kitų LDD narių iš draugijos. 
Skaitome sekamą:

“Prieš Kuodį, Prūseika ir 
kitus taip pat gauta skundai 
LDD Centro Komitete. Centro 
Komiteto* posėdis įvyksta šią 
savaitę. Ką jis nutars, bus pra
nešta sekamam numeryje. Aiš
ku tiek: ir Centro Komitetas 
turės išstoti prieš tuos mūsų 
judėjimo griovikus.”

Vadinasi, Strazdas, Jankau
skas, Steponavičius ir Katiliū
tė bandys vienybės šalininkus 
iššluoti laukan ir iš LDD. Mat, 
ir LDD suvažiavimas jau čia 
pat. Strazdas šaukia, kad da
bar pas juos yra karo stovis, 
“o karo padėtyje”, girdi, 
“žmonės yra priversti kovoti”. 
Nes, sako Strazdas, “Prūseika, 
Kuodis ir artimiausieji jų ša
lininkai liko mūsų judėjimo 
priešais”, tai yra, priešais tų, 
kurie veda kovą prieš darbi
ninkų judėjimą.

Šitokiais būdais tie žmonės 
mano užvaldyti “N. G.” šeri
ni nku ir LDD atstovu suvažia
vimus. žada prieš suvažiavi
mus sudaužyti visas Brookly- 
no ir apielinkės LDD kuopas, 
kurios pasisakė už vienybę. 
Iš antros pusės, Brooklyne 
gavo žmogų, vardu Jokubo'nį, 
kuris jau turi suorganizavęs 
“naują kuopą”, kuri atsiusian
ti į LDD suvažiavimą gerą 
pluoštą delegatų. Tokie Straz
do, Jankausko ir Steponavi-

susitaikyti ir pravesti bendrai 
suvažiavimo liniją, buvo kele
tas šėrininkų prašalinta. Pats 
Butkus šėrininkų suvažiavime 
dalyvavo'ir kovojo už savo 
poziciją. Ar ne taip buvo? 
Taip.

O dabar, matote, už kelių 
dienų prieš suvažiavimą, kuris, 
kaipo augščiausia įstaiga, tu
rės spręsti vienybės klausimą, 
Strazdas, Jankauskas, Stepo
navičius paima ir be jokių ce
remonijų išteškia laukan vie
nybės šalininkus! Tai tikrai 
karas, tai tikros sorkės, tikras 
pasityčiojimas iš visokio teisė
tumo ir visokio žmoniškumo.

Atsimename, taip pat, kiek 
tyrinėjimų, pasiteisinimų, susi
rinkimų, buvo atlaikyta reika-

visados 
drausmė 
kas da- 
eina tik

le išmetimo iš partijos Straz
do, Butkaus, Prūseikos ir kitų. 
Keli mėnesiai laiko praėjo, 
kol prieita prie “karinio žy
gio”, tai yra, išmetimo iš par
tijos. Ar ne taip buvo? Taip. 
O atsimenate, kaip tada rėkė 
ant partijos tas pats Strazdas 
už “terorą”, už “arklinę tak
tiką”, už “skaldymą judėji
mo.” Tai buvo klausimas par
tijos, kur disciplina 
yra griežtesnė, kur 
visados aštresnė. O 
bar? Dabar reikalas
apie paprastą bendrovę, ir tik 
apie paprastą kultūrinę drau
giją.
nės, jau grūdami laukan opo-Į 
nentai, neduodant jiems jokios : 
progos apsiginti, pasiteisinti.

Taigi, taigi. Taip elgiasi 
“demokratijos” ir “toleranci
jos” apaštalai.

Bet ką pasakys LDD nariai 
ir “N. G.” šėrininkai? Čia jau 
kitas klausimas, 
saip būti. Gali 
buntavoti prieš 
čyfus (Strazdą, 
kauską ir Steponavičių) ir pa
sielgti visai savotiškai. Taip 
jie ištikrų jų ir turėtų padaryti.

partija gavo 240 vietas. Fašis
tai tiesiai pasiuto ir sumanė 
užgriebti į savo rankas vald- • 
žią, įvesti karo diktatūrą ir 
pulti. Sovietų Sąjungą.

šį planą jie pasisiekė įvykin
ti žudydami jiems besiprieši
nančius valdininkus. Jau ne 
pirmu kartu Japonijos fašis
tai žudo tuos, kas bent kiek 
nepritaria jiems. Pereitą rug
pjūčio mėnesį pulkininkas Sa- 
buro Aizawa sukapojo gene
rolą Tetsuzaną Nagatą. Da
bar turėjo prasidėti jo teis
mas. Tokių įvykių buvo ir 
pirmiau.

Bet jau karinės įriemo-l Jeigu ^‘Ponijos fašistai bus 
i sutriuškinti, tai kokį laiką 
! Tolimuose Rytuose tęsis da
bartinė padėtis. Bet jeigu jie 
įsigalės, arba jiems bus pada
ryta nusileidimų, su jais susi
tarta, tai karo pavojus dau
giau padidės, užpuolimai ant 
Sovietų Sąjungos padažnės.

Londone mano, kad impe
rialistai nugalės fašistus, nes 
tos žudynės užbėgo kelią su
sitarimui. Genevoje ir kitur 
japonai bando nuduoti, kad 
politikoje nebus jokių permai
nų. Tą pasiskubino pareikšti 
ir Japonijos užsienio ministeri
ja. Berlyne fašistai trina 
rankas ir mano, kad šie įvy
kiai padidins karo avantiūras 
prieš Sovietų Sąjungą. Iš Mas
kvos pranešama, kad tas yra 
sujungta dar ir su sutrukdymu 
Francijos parlamento užgirti 
Sovietų Sąjungos ir Francijos 
bendro apsigynimo sutartį. 
Maskva atydžiai seka visus 
šiuos įvykius.

“New York Times” mano, 
kad dabar Japonijos imperia
listams taip svarbu pradėti ka
rą prieš Sovietų Sąjungą, kaip 
Vokietijai buvo 1914 metais. 
Japonijos fašistai nieko negal
vodami jį tuojaus pradėtų, bet 
senesni ir gudresni vilkai prisi
minė tą, ką pereitas karas da
vė Vokietijos kaizeriui, Rusijos 
carui ir kitiems karaliams ir 
stengėsi sulaikyti juos nuo tos 
avantiūros. Japonijos fašistai 
savo* tulžį išliejo ant jų tam, 
kad prasiskynus sau kelią į 
į valdžią, kad pradėjus bai
sų karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Kuom tas viskas užsibaigs, pa-* 
rodys artimiausia ateitis.

Gali dar vi- 
dar jie susi- 

augštuosius
Butkų, Jan-

Kas Įvyko Japonijoj?
Per visą pasaulį nuskambę-1 yra gaujos jaunų oficierių fa- 

jo žinia, kad Japonijos- sosti
nėje Tokyo sukilo fašistai ir 
nudėjo visą eilę augštų valdi
ninkų. Tikrų žinių stoka, nes 
įvesta griežta karo cenzūra. 
Bet kiek jau yra patirta, tai 
trečiadienį sukilo Pirmos Di 
vizijos Trečias 
vystėje fašistų kapitonų Nono-J 
ka ir Anda. Sukilusių yra džia atsidūrė 
virš 3,000 oficierių ir karei-Į priekalo.
vių. Jie žaibo greitumu puo-jsės prieštarauja karo p— 
lė ant valdžios įstaigų ir vai-! kai, priešinasi karo išlaidoms, 
dininkų namų ir nudėjo mi- o iš kitos — fašistai reikalau- 
nisterių pirmininką admirolą ja dar didesnio ginklavimosi ir 
Keisukę Okadąfinansų mi
nister! Korekiyo Takahashi, I 
82 metų, amžiaus; buvusį pre-■ 
mierą ir imperatoriaus Hirchi- 
to patarėją admirolą Mikoto 
Saitą; generolą Jotaro Wata-į 

karo jėgų;
inspektorium; generolą Soro-!
ku Suzukj, Didžiosios Tarybos I priešinosi didinimui karo Išlai-! 

Nepalaukia nė suvažiavimų, narį ir keletą kitų. dų finansų ministeris. Tuom

šistų, kurie nori didelio karo— 
karo prieš Sovietų Sąjungą. 
Jie šaukia, kad jeigu Japoni
ja dabar neužpuls Sovietų ša
lies, tai vėliau negalės įveikti. 
Jų vadovystėje atliekami ant 

i Sovietų Sąjungos ir Mongoli- 
Pulkas vado-j jos kariniai užpuolimai.

Japonijos imperialistinė val- 
tarpe kūjo ir 

Iš vienos pusės ma- 
politi-

čiaus keliai, tokia politika, to- nabę, kuris buvo 
kia logika! Tai beprotiški ke
liai ir idiotiška politika.

Bijo suvažiavimų, žino, kad 
suvažiavę eiliniai LDD nariai 
ir “N. G.” šėrininkai atmes ir 
pasmerks jų politiką. Bando 
apsidrūtinti organizacinio te-, 
roro pagelba. į

Bet, galima tikėtis, šitie 
naujos vadovybės žygiai jiems 
pasitarnaus meškiškai. Juk ir 
mažas vaikas dabar mato, kad 
butkiniai (lovestoniečiai) ne
teko pagrindo ir pasitikėjimo 
LDD nariuose ir “N. G.” šėri- 
ninkuose, todėl įkrito į despe
raciją. Jie sako, kad jie ran
dasi karo stovyje, tai ir grie
biasi karinių priemonių! Ka
ras del ko ir už ką? Mat, dau
guma LDD narių ir “N. G.” 
šėrininkų priėjo prie išvados, 
kad reikia vienytis su komu
nistiniu judėjimu, grįžti po 
Komunistų Internacionalo va
dovybės raudona vėliava. Tai 
ir viskas. Strazdui, Jankaus
kui, trivoga, pavojus, karas! 
Vyrai, jūs vyrai, argi nemato
te, kaip viskas po jūsų kojų 
susmuko!

Kitas gal pasakys, kas čia 
tokio, juk ir 1931 metais bu
vo keletas žmonių prašalinta 
iš “Laisvės” bendrovės. Tiesa, 
buvo. Bet nė vienas šėrinin- 
kas nebuvo prašalintas prieš 
tą garsųjį “Laisvės*’ šėrininkų 
suvažiavimą. Ir suvažiavimo 
dauguma (kurie buvo priešin
gi sklokai) nebandė prašalinti 
šėrininkus iš bendrovės. Lai tą 
gerai
Tiktai po šėrininkų suvažia
vimo,
vi m as nustatė tam tikrą aiš-

įsitėmina kiekvienas.

tiktai kuomet suvažia-

karo pradžios.
Admirolas Saito, finansų 

ministeris Takahashi, genero
las Watanabe, ministerių pir
mininkas Okada ir dar keli tū
li parlamente ir kitur yra sa
kę, kad dabar Japohijai karas 
iš niekur negręsia. Ypatingai

dų finansų ministeris. Tuom 
kartu įvyko rinkimai į parla-

I men tą. !
£ Washington, D. C., vas.

___ Kairiojo bloko, darbi- ^7. ^au 1,819,029 . pasauli- 
ninkiškų atstovų kiekis paau-,n^° buvę kareiviai pri- 
go nuo *5 Iki 24,‘ o fašistų nuo siuntė valdiškam Veteranų 
5 nupuolė iki 1 vietos. Iš 466 Biurui aplikacijas atmokėt 
parlamento vietų valdiškoji Į jiems bonus.

Reiškia, 
Japonijos 
Sukilusieji kareiviai ir oficie- 
riai užėmė centralinę policijos 
stotį, apsitvėrė spygliuotomis 
vielomis, apsistatę kulkasvai- 
džiais ir reikalavo imperato-i 
riaus, kad jis sudarytų fašisti
nę valdžią.

Tuo kartu Japonijos impe
rialistų galva Hirchito pavedė 
visą galią karo ministeriui, ka
ro laivyno ministeriui, paskyrė 
laikinu ministerių pirmininku 
Fumio Goto ir įsakė fašistinį 
sukilimą nuslopinti. Į Tokyo ■ 
prieplauką pribuvo karo lai-; 
vai. Mieste visas strategines; 
vietas užėmus karališka gvar-' 
dija, kurios apie 12,000 karei-! 
vių yra. Kareiviai saugo gat-, fašistų spauda paskelbė, kad cijas. 
ves. Z”j.L v: 1 ’■r'’
kirtimų, kuriuose vartota gra
natos, kulkasvaidžiai ir sako
ma, kad yra apie 80 kareivių 
užmuštų.

Kodėl tas atsitiko ir ką tas i “medžioklė
mai su Lenkijos ponais, minis- ku Anglijos

smūgis 
valdžios

užduotas i , I 
sąstatui.

Žinios Apie Karą
Vokiet. Fašisto Goerin- Mussolinis Grūmoja 
go “Medžiokle ’ Pony '

Lenkijoje
Mussolinis kalbėdamasis su 

spaudos atstovais grūmojo 
Graikijai. Jis sakė: “Pirmiau 

, Graikija pasirašė su Italija 
i draugiškumo sutartį, bet Tau>- 

Kiek laiko atgal Vokietijos' tų Lygoje ji balsayo už sankr 
. Aš nenoriu kištis į po

litiką bent kurios šalies, bet 
Graikija turėtų atminti, kad 
Italija yra jos kaiminka, kad 
mūsų prieplaukos yra prieš 
Graikijos prieplaukas. Aš ne
noriu naujo karo, bet aš se- 

veikimą, kuri 
ruošia karą. Jeigu karas pra
sidės, tai Graikija atsidurs la
bai keblioje padėtyj.” Reiš
kia, Mussolinis grūmoja karu 
Graikijai.

Su sukilėliais buvo susi-j jų orlaivyno ministeris gene
rolas Herman Goering va
žiuoja į Lenkiją “medžioti”. 
Į)abar ir patys sako, kad ta 

buvo pasikalbėji-
reiškia? Japonijos imperialis
tai jau nuo 1931 metų veda 
karą Chinijoje, pasigriebė 
Mandžuriją, Jahol, šiaurinę 
Chiniją, daro puolimus ant 
Sovietų Sąjungos ir Mongoli
jos Liaudies Respublikos. Jie'

teriais, generolais, kitais žo
džiais, karo suokalbiai prieš 
Lietuvą, Sovietų Sąjungą ir ki
tus kaimynus. Goeringas ilgai 
kalbėjosi su Lenkijos užsienio 

priversti laikyti didelę arini-1 ministerių pulkininku Beck.
jii Mandžurijoje, daug gamin- jjs grįždamas atgal į Vokieti-
ti ginklų, kas suėda daugiau 
kaip pusę visų valdžios 
kų, baisiai apsunkina 
ninku, valstiečių ir net 
kios buržuazijos padėtį.
nijoje girdisi nemažai protesto 
balsų prieš tą imperialistų ka
ro politiką. Bet tuo pat kartu

se (kaip, pav., nuvertime žmonių rink
tos valdžios 1926 m., sušaudyme darbi
ninkų klasės keturių vadų, kraujuose 
paskandinime ūkininkų streiko, sukimši- 
me į kalėjimus penkių šimtų geriausių.

ŠYPSENOS
įplau- 
darbi- 
smul- 
Japo-

ją sakė, kad dabar Lenkijos i 
ir Vokietijos reikalai yra kuo 
geriausi, tinkamiausi. Visgi, 
pridengimui savo karo suokal
bių, sąĮęo, kad Goeringas tris 
dienas medžiojo ir dvi lauki
nes paukštes nušovė.

Lietuvos liaudies sūnų ir pagaliaus nu- 
šlavime visų politinių partijų, išskiriant 
savo partijų—Red.) ir kalboje jaučia
mas nepaprastas kuklumas ir paprastu
mas bei nuoširdumas!!!”

Geriau Lotyniškai
“Daktare, aš nežinau, kas 

čia su manim. Ištyręs, mel
džiu užvardyt mano ligų 
paprasta kalba.”

“Tai paprastoji tinginys
tė,” tarė daktaras, ištyręs.

“Na, o dabar, daktare, 
meldžiu ta užvardyti loty
niškai, kad aš galėčiau savo 
pačiai pasakyti.”

Surinko J. Šilingas.



Puslapis Trečias.,
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Visokia mintis, kuri neagi
tuoja, yra arba iškanevei- 
kimas arba išdavystė.

-ROMAIN ROLLAND.

Atviras Laiškas Chicagos
“ Menininkams
/CHICAGO ir jos apielinkėj yra nemažai 

meno darbuotoju ir plati dirva proleta vi
eniui menui. Kad pakelt kultūrinį ir dailės vei

kimą, kad geriau būtų galima darbuotis, būti
nai reikia subendrint mūsų vienetus. Suben
drinę spėkas, galėsim atlikt tikrai didelius 
darbus.

Tam tikslui ALPMS I Apskritys šaukia vi
sus progresyviškus chorus, dramos grupes, 
orkestras, šokėjus į konferencija, 8 dieną kovo, 
1936, 10 vai. ryto, 2244 W. 23rd Place, Chi
cago, Ill.

I virš minėta konferenciją kviečiame L. D. 
Aido Chora, L. K. M. Chorą, Birutės Chorą, 
Pirmyn Chorą, Naujos Gadynės Chorą, Chi
cagos Lietuviu Vyrų Chorą Dainos Chorą, Jau
nos Birutės Chora, Bijūnėlio Chorelį (North 
Side), Jaunuolių Draugijėlės Chorą (Brighton 
Park), Dramos Pirmą Kuopa, Georgie Ste
phens Revelers Orkestrą ir Balajaus šokėjų 
Trupę.

Iš tolimesnių kolonijų būtinai turėtų pri
siusi delegatus Laisvės ir Lyros Chorai (Rock
ford, Ill.), Lyros Choras (Kenosha, Wis.). 
Taipgi LDS ir ALDLD kuopos, kurios pasi- 
mokėję duokles ir kurios nepasimokėję, kvie
čiamos prisiųst delegatus. v
*■ Kurie vienetai dar nėra pasimokėję į Meno 
Sąjungos Centrą, galėsite konferencijoj pasi- 
mokėt bei įstot sąjungom

Delegatus galima rinkti vieną nuo vieneto 
ir viena nuo 10 nariu.

* Šios konferencijos vyriausias tikslas yra: 
subendrint lietuvių menines spėkas Chicagoj 
ir apielinkėj ir apsvarstyt, kaip galima būt 
pakelt meno ir kultūros darbas tarp Amerikos 
lietuvių ir eilė kitų klausimų.

Todėl ALPMS I Apskritys kviečia visas 
viršminėtas organizacijas prisiųst savo dele
gatus į šią svarbią konferenciją.

J. D. Bendokaitis, 
ALPMS Pirmo Apskričio Raštininkas.

Bendras Frontas ir Liet. Prol. 
Meno Sąjunga

^Lietuvių Menininkų Veikimas Bendro Fronto 
Šviesoje. Naujos Veikimo Problemos. Tautinis 
Klausimas Meno Veikime. Naujų Jėgų Įtrau
kimas. Prisirengimas Prie Meno Sąjungos Su

va z iavim o. D iskusi jos—D ien o tvarkia 
Pakeitimas

\ 7ISAIS frontais eina kalbos ir diskusijos
* apie apvienijimą viso darbininkų judėji

mo. šiuo klausimu tautine ir tarptautine plot
me padaryta jau gana daug. Ispanijos, Fran- 
cijos ir čia pat. Amerikoj, pas lietuvius ir 
amerikonus, darbininkuose eina smarkus bruz
dėsimas apjungimui kultūriniu ir ekonominių 
judėjimu. Gi pas mus, menininkus, dar “vis
kas ramu”. O laikas jau čia, klausimas pats 
savaimi prašosi kelti. Todėl šio rašinio uždavi
niu yra pakelti keletas klausimų, kuriais turi 
prasidėti diskusijos ir veikimas.

Reikia pripažinti, kad mūsų meninis veiki
amas faktinai vra antroji ranka revoliucinio 

judėjimo. Jis padeda gana daug dabar. Bet 
jei meno veikimas—chorai, dramos grupės, li
teratūra. drama bus geriau pastatyta darbui, 
tai revoliuciniam judėjimui galės dar daugiau 
padėti. O kad salima daug kas pataisyti—vi
siem aišku. Tik perskaičius bei pamačius sce
noje keletą mūsų veikalu, vaidinimu, tuoiaus 
metasi i akis jų literatiniai ir vaidiniminiai

* trūkumai.
Vienas mūsų darbu, tai įtraukimas daugiau 

ir nauiu jėgų meno veikiman. Meno Sąjungą 
nėra tiesioginiai politinė organizacija, bet ją 
taip pat paliečia bendras frontas. Sektantizmo 
ir Meno Sąjungoj buvo ir dar yra. Tai kliudo 
išplėtimui meno jėgų ir gerėjimui mūsų sce
nos. Ta nenaudinga liga buvo ir tarpe ameri-

* konų menininkų-teatrininkų. Tačiaus jų kū- 
« nas jaunas, gyvas, veiklus. Jie greitai paste

bėjo savo klaidas ir jas pataisė. Dabar meno 
veikimas tarpe amerikonų darbininkų pasiekė 
augšto laipsnio. Stebėtinai jie pakilo litera
tūroj, dramoj ir tapyboj. Gi mes, lietuviai, 
buvome ir pasilikonflS patys savyje užsiskleidę. 
Vieton kilti—stovime ant vietos.

i Mes gyvename “senoviškai.” Mūsų drama, 
scena dar nieko nepasimokino iš angliškai 
kalbančio’teatro, kuris turi gana apščiai pro-

’ fesionalių jėgų. Lietuvių komunistinio judėji
mo vadovybė į tai nekreipė domės. Savu lai
ku mes buvome ir tebeesame perdešinūs. Pas
kiau, kai kurie mūsų meno darbai pasukta 
perdaug į “kairę,“ net iki sektantizmui.

> Veikalai Meno Sąjungos virto ne esminiais, 
ne kūriniais, bet laikraštine agitacija. Dra
maturgija mūsų labai silpna, scenos technika 
nežinoma. Režisierių (lavintų) taip pat netu

rime. Lavinti šių jėgų nelavinome, mokinimosi 
vakarų bei prelekcijų niekas neruošė ir ne
ruošia. Scenos literatūra ir technika—tik ei
linių draugų darbas. Obalsis “iš darbininkų 
nereikia geriau ir norėti,“ pas mus prigijo la
bai giliai.

Vienok neprofesionalis teatras mūsų judėji
me vaidina labai svarbią role. Ir ateityje šis 
mūsų veikimo sektorius turės veikti.

Bendras Frontas Meno Veikime j c?
Tad kas dabar reikia daryti? Kad pakelti 

mūsų meno veikimą—dramaturgiją, vaidini
mus, režisieriavimą, reikia daugiau lavintų 
jėgų. Vienijant mūsų judėjimą, reikia vienyti 
ir meno jėgas. Meno Sąjungos centras, aps
kričiai, chorai, dramos kuopelės turi imtis 
darbo, kad susijungus su opozicijos buvusiais 
draugais, šiam darbui reikia miklios taktikos, 
draugiškumo ir tolerancijos.

Mes turime kreiptis ir į pavienius draugus, 
kurie seniaus dirbo meno srityje ir buvo nu
ėję su opozicija. Tokių draugų yra veik kiek
vienoje didesnėje lietuvių kolonijoje. Mes juos 
visus nežinome. Vietos draugų yra pareigos 
sueiti su tais draugais-veikėjais menininkais. 
Meno veikiman reikia įtraukti draugai, kaip 
kad židžiunas, Paukštys, Kuodis, Balsys, Za- 
vis ir kiti. Reikia pasiekti kolonijose vise eilę 
gerų vaidintojų—lošėjų, dainininkų. Tarpe 
mūsų chorų ir opozicijos chorų turime užmegz
ti draugiškus ir artimus ryšius. Mažesnėse ko
lonijose, kur nėra dirvos dviem choram, reikia 
eiti prie chorų vienybės. Didesnėse kolonijose, 
kaip Chicago, klausimas galima kitaip rišti.

Negana to, kad mes apvienysime mūsų ir 
opozicijos chorus ir pavienius menininkus. 
Mes turime eiti toliau. Principais kovos prieš 
karą ir fašizmą eidami, mes turime įtraukti 
daugiau naujų jėgų. Turime pasiekti profesio
nalus ir šiaip meno darbuotojus, kurie yra 
pažangūs žmonės, nusistatę prieš karą ir fa- 
šizlrną. Tokių žmonių yra kiekvienoj kolonijoj. 
Jųfyra jaunime.

Tautinis Meno Sąjungos Veikimas
Kad įtraukti daugiau jėgų, pagerinti meno 

kūrybą—dramaturgiją ir sceną, reikia taisyti 
patį mūsų veikimo būdą. Daugiau lav'atam 
žmogui reikia geresnių vaidinimų, reikia dis
kusijų, prelekcijų įvairiais meno klausimais. 
Todėl turi tapti veikliomis dramos grupės. O 
jei ne dramos grupės, tai didesniuose mies
tuose reikėtų sudaryti Meno Sąjungos kuopos, 
bei kliubai. Tokios organizacijos turi ruošti 
ne tik vaidinimus, susimokinti veikalą, bet 
rūpintis abelnai s meno, dramos pakėlimo ir 
švietimo reikalais, šiam darbui reikia įtraukti 
lietuvių pažangioji inteligentija, kuri nėra fa
šistinė.

Kartą ant visados mes turime išsiaiškinti, 
kad kultūrinis darbas, kaip dailioji literatūra, 
drama, poezija, muzika, paišyba,—nėra tik 
pripuolamas šalutinis, savam pasismaginimui 
darbas. Meno klausimu, jei mes norime pakelti 
lietuvių darbininkų revoliucinį judėjimą, turi 
susidomėti ir augščiausia mūsų vadovybė — 
KPLF Centro Biuras ir kiti nacionalių orga
nizacijų centrai.

Ir kaip tai naivu atrodo, kad mūsų judėji
me (pas amerikiečius lietuvius) kultūros dar
bas dar negauna “pilietybės teisių”, tačiaus 
jau buvo iškeltas, ir gana rimtai, net Septin
tame Kominterno Kongrese. Savo raporte d. 
Dimitrovas šį klausimą sekamai pastatė:

“Revoliucinis proletariatas kovoja, kad ap
saugojus žmonių kultūrą, kad ją išlaisvinus iš 
retežių gendančio monopolinio kapitalizmo, iŠ 
barbariško fašizmo, kuris išniekina ją.”

Septintame Kongrese pastatyta tinkamai ir 
tautinis kultūros darbas. Aišku, kad fašizmas 
daugiausia pasilaiko po tautinio šovinizmo vė
liava. Ypač Vokietijoj leidžiama šimtai knygų, 
kuriose perdirbama veik visi istoriniai įvy
kiai, visos herojiškos figūros ir judėjimai, 
kaipo dabartinio fašizmo tėvai, pranašai. Net 
karingi valstiečių judėjimai perstatoma “tie
sioginiais fašizmo pirmtakūnais.”

Taip yra ir su Lietuvos fašistais. Vytautai, 
Gedeminai, Kęstučiai, Birutės, baudžiava, val
stiečių sukilimai ir kentėjimai perstatoma fa
šistinės ideologijos šviesoje, ši ideologija pa
laiko ir lietuvių darbininkų mases prie fašis
tinio Smetonos režimo. Mes, komunistai, ko
vodami prieš tautinį šovinizmą, dalinai pa
neigėme ir tautinį veikimą abelnai. Viena, kad 
gyvename Amerikoj, o antra, kad turėjome 
netinkamą ideologinį supratimą.

Dabar reikia klausimas statyti sekamai: 
“Mes liuosi nuo tautinio nihilizmo ir buržuazi
nio tautizmo.” Kaip kad Leninas mokino, jog 
mes kovojame prieš buržuazinį tautizmą. Tai 
yra prieš tokį tautizmą, kuris veda prie ne
apykantos kitų tautų, prie pogromų, prie lin- 
čiavimo kitarasių žmonių, prie karo, prie kėli
mo vienos tautos augščiau kitos. Tačiau “mes

: ESIŠO

mylime savo kalbą ir mūsų tėvynę.” Mes esa
me formoj tautiečiai, turiniu—komunistai.

Jei norime išjudinti lietuvių darbininkų ma
ses, jei mes norime pasiekti augščiau pakilu
sią dalį lietuvių ir atitraukti juos nuo fašisti
nio “švietimo,” nuo suklaidintos ideologijos, 
tai, sakant Dimitrovo žodžiais, “mes turime, 
iš savo pusės išvystyti plačią ideologinę kovą 
pagrindu aiškios, populiariškos argumentacijos 
ir teisingo, gerai apgalvoto priėjimo prie sa
vybių (ypatybių) tautinės žmonių masių psi
chologijos.”

Prieiti prie “tautinės psichologijos”—čia 
reikia meno. Lietuvos, lietuvių tautos, jos ko
vų, baudžiavos, religijos, istorijos klausimais 
reikia paskaitų, prelekcijų, apysakų, dramų, 
komedijų, operečių, dainų. Prie tų klausimų 
dar pridėjus išeivijos lietuvių gyvenimą—gy
venimą su visais jo įvairumais, mes galime pa
siekti daug. Mes galėtume labai daug praplės
ti lietuvių darbininkų judėjimą. Ne šovinistų- 
tautininkų-fašistų yra darbas nušviesti lietuvių 
tautos gyvenimą, bet mūs—komunistinio judė
jimo, progresyvės, revoliucinės inteligentijos.

Mums atrodė, kad tautinis klausimas, isto
riniai nuotikiai, praeitis nėra taip svarbu. Ta
čiaus d. Dimitrovas Septintame Kongrese pa
sakė: “Ne, draugai, mes esame paliesti kiek
vienu svarbiu klausimu ne tik dabarties ir at
eities, bet taip pat ir su praeičių mūsų žmo
nių.” Tai reiškia, kad istorinė praeitis mūsų 
žmonių revoliuciniam judėjimui yra labai 
svarbu. Ir tai veikia į žmonių jausmus, jų 
psichologiją. Sakysime, lietuviai išeivijoj, kad 
ir suprantanti kitą kalbą, net ir jaunimas, o 
visgi didesnėje daugumoje, skaičiuje eis ma
tyti dramą lietuviško karaliaus Kęstučio, Vy
tauto, negu kad Anglijos, Francijos ir tt. Net 
Amerikoj gyvenančius lietuvius lietuviškas 
menas, veikalas, koncertas visuomet patraukia 
daugiau, negu tokios pat rūšies angliškas 
perstatymas.

Tad mes turime gilintis į lietuvių praeitį. 
Mes turime rasti medžiagos mūsų kūriniams 
mūsų tautos praeityje ir dabartyje. Mes turi
me atitaisyti tuos istorinius sudarkymus, ku
riuos padarė mūsų tautos šovinistai, keldami 
Vytautus, Kęstučius į dievaičių sostus. Mes 
turime savo kūriniams jieškoti medžiagos Lie
tuvos liaudies gyvenime, baudžiavoje.

Tiesa, mes negalime atsiskirti nuo šios ša
lies gyvenimo, nuo kovų. Bet išliuosavimas lie
tuvių masių iš smetoninės ideologijos, yra 
taip pat didelis laimėjimas ir Amerikos re
voliuciniam judėjimui. Todėl mes turime dirbti 
ten, kur mūsų darbas našesnis.

Pakeiskime Seną Metodą Mūsų Sąjungos 
Suvažiavimu c

Šiais metais įvyksta Meno Sąjungos suva
žiavimas tuo pačiu laiku, kaip kad ir LDS. 
Dabar turėtų prasidėti diskusijos įvairiais 
meno klausimais. Manau, kad šis mano rašinys 
turėtų išprovokuoti diskusijų, nes tiksliai tam 
rašau.

Iki šiol mūsų suvažiavimai buvo vedami 
tokia, maž daug, tvarka: (1) Suvažiavimo ati
darymas, paviršutinės prakalbėlės. (2) Proto
kolo skaitymas. (3) Pirmininko ir sekreto
riaus raportai. (4) Komisijų raportai. (5) Dis
kusijos, nauji sumanymai ir tarimai. Nieko 
teoretinio, jokio analizo mūsų išleistų veikalų 
ir dainų. Pereitas suvažiavimas buvo tiek bied- 
nas, kad net jo protokolą netalpinome laikraš
tyje. Tai nekaltas tas draugas, kuris rašė pro
tokolą, nes jis rašė tai, kas buvo suvažiavime. 
Bet pats Meno Sąjungos suvažiavimas buvo 
tuščias.

Pataisyti tai galima tik pakeičiant visą 
struktūrą Meno Sąjungos suvažiavimo. Bėgiu 
šių dviejų metų įvyko keli kultūriniai suva
žiavimai—rašytojų artistų, šiuose suvažiavi
muose prakalbos buvo rašytos ir skaitomos 
prelekcijų, referatų formoje. Klausimai buvo 
paliesti iš visų pusių—teoretiniai, praktikiniai, 
stilistika, forma ir daugelis kitų. Suvažiavi
mai davė tam tikrą analizą, teoriją, nušvietė 
meno tendencijas.

Kiek mes galime eiti tuo keliu? Mes galime 
sumažinti protokolinius kalbėjimus. Mūsų su
važiavimas turi nušviesti bent bendrai kultū
rinį, meninį mūsų darbą—klaidas, laimėjimus. 
Meno Sąjungos suvažiavimai! suvažiuoja veik
lesnieji draugai ir draugės iš kolonijų. Jiem 
reikia duoti medžiagos, teoretinio žinojimo, 
geros meno kritikos. Be to, suvažiavimas turi 
būt pagilintoji! ir informaciniu praplėtimu 
meno pažinimo abelnai.

Todėl suvažiavimas reikia organizuoti refe- 
ratų-prelekcijų pagrindu. Sakysime, (1) tin
kamas analizas mūsų dviejų metų darbo-—vei
kalų leidimo, jų peržvalga ir kritika; (2) pre- 
lekciją apie literatūrą, dramą Amerikoj, abel
nai; (3) raportas (analizas) muzikos, (įainų 
klausimu; (4) ateities darbai: drama, dainos, 
gavimas naujų jėgų.

Klausimų yra daugybė Lietuvos ir Ameri-
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kos lauke. Tačiaus nevisus laikas ir jėgos duos 
išnagrinėti. Todėl reikia dėti dienotvarkin 
tuos, kurie pirmiausia mus liečia. Taip orga
nizuojant suvažiavimas įtrauks daugiau inte
lektualių jėgų. Be to, pats suvažiavimas bus 
įdomus ne tik jo dalyviams, bet ir abelnai pa- 
silavinusiam žmogui. Taip organizuoto suva
žiavimo darbai bus kaip ir kelrodis, medžia
ga ateities darbams.

Gal kai kurie draugai sakys, kad tas nega
lima. Bet man rodos, kad labai galima. Išanks- 
to galima paskirti draugams paruošti refera
tai poezijos, beletristikos, dramos, muzikos 
klausimais. Taip mes galėsime 'pakilti augš
čiau intelektualiai teoretiniai. Taip veikiant 
Meno Sąjunga pakils iš dabartinio senovišku
mo, intelektualio bejėgumo į organizaciją, at
liekančią savo pareigas.

V. Bovinas.

Kai Užtraukė Jie Dainužę
Kai užtraukė jie dainužę: 
Liaudies fronto bendrumu, 
Tai sujudo net giružė,— 
Skambant balso stiprumu!

Ji išlaisvino, piliečius:
Darbo klasės narsuolius,
Jie gal sekti ir rytiečius, 
Sovietinius,—jaunuolius!

Liaudis valdžią jau pastatė:
Jos idėja išbujos;
Drūtą smūgį piešui metė,— 
šalyje Ispanijos!

Traukini ir mes čia dainužę:
Tegul dreba net kalnai;
Tegul lenkias ir giružė, 
Kur ein’ darbo milžinai!

J. N.
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Drg. A. Bimbos Knygos
Ketvirtoji Laida

q IOM 18 dienomis išėjo iŠ 
k J spaudos d. A. Bimbos kny
gos “History of the American 
Working Class” ketvirtoji lai
da. Pusantrų metų atgal buvo 
spausdinta trečioji laida, bet ji 
greit išsibaigė.

šitoj laidoj pridėta vienas 
naujas (XXXIV) skyrius—•
“Recent Tendencies, 1933-19- 
36). Jame trumpai analizuo
jama Naujoji Dalyba, kova už 
pramoninį unijizmą, kova so
cialistų partijoj, fašizmo pa
vojus ir kt. svarbūs reiškiniai, 
kuriuos studijuojąs, ameriki
nius reikalus asmuo privalo ži
noti. •-

ši knyga turi didelio pasise
kimo angliškai skaitančio] vi
suomenėj. žinoma, daugiau
siai ją naudoja asmenys, lanr>. 
ką Darbininkų Mokyklas— 
studentai, darbininkai, profe
sionalai.

Lietuviai, skaitą angliškai, 
turėtų d. Bimbos veikalą įsi
gyti ir studijuoti. Darbinin
kai tėvai privalo pasiūlyti ją 
savo vaikams. Amerikos isto
rijos supratimas sulyg mark
sistiniu mokslu yra būtinas da
lykas kiekvienam, trokštan
čiam dalyvauti judėjime už 
geresnę darbo žmonių buitį. 
Knyga gaunama: Internatio
nal Publishers, 381 Fourth 
Ave., New York City.

Kaip Galim Pagerint Vaidinimus
OENAI mačiau reikalą mūsų dramos klausi- 

mu tart keletą žodžių, bet vis laukiau (kaip 
ir daugelis mūsų laukia) autoriteto, tikėdamas, 
kad kas nors autoritetingesnis pradės šį klau
simą judint. Ne aš vienas laukiau: laukė Chi
cagos draugai, laukė Detroito draugai, o kiek 
panašių “autoritetų” laukiama, nei įvardinti 
čia visų negalima. (

Laukt “autoritetų” — klaida — didelė klaida 
ir ateityje prisieis labai brangiai už tai užmo
kėt.

Mes iš patyrimų žinom, kad darbininkiškoji 
lietuvių visuomenė įdomaujasi drama. Suėjęs 
su senais veikėjais (menininkais) girdėsi, kad 
kai seniau surengdavo panašius veikalų per
statymus, prieidavo tiek žmonių, kad net sve
tainių sienos linkdavo (netilpdavo svetainėse). 
Na, o dabar, kai statai scenoj veikalą, tai daž
nai nejauku aktoriams pasirodyt scenoj, nes 
kedėm nesinori lošt, žinoma, ne visada ii’ ne 
visur taip būna, bet tokių pavyzdžių galima 
rasti daug.

Kodėl seniau mūsų publika lankėsi į veika
lų perstatymus, o dabar nesilanko? Gal todėl 
nesilanko, kad jau kelinti metai viešpatauja 
sunkmetis? Bet jeigu mes pažvelgsime į kitas 
tos rūšies įstaigas, pamatysime, kad ten knibž- 
dėte-.knibžda žmonės, įžangų tikietus perkasi 
iškalno, kad užsitikrint sau vietas.

Tai gal mūs žmonės darosi tamsūs ir tais 
dalykais neįdomauja? Gal veikalai prasti? O 
gal kas kita?

Mano manymu, sunkmetis kenkia, bet ne 
tiek daug, kaip tūli iš mūsų įsivaizdinam. Vei
kalai kai kada pasitaiko blogi, neapdirbti, kaip 
reikia, nepritaikyti mūsų scenai, bet didesnė 
dalis mūsų veikalų gera. Kas liečia žmones— 
jie prasilavinę, kultūringesni ir bile kuo jų 
nepatenkinsi. Jeigu dvidešimts metų atgal ga
lėjai sulošt, kaip tau patiko ir sunku buvo 
pastebėt jų nepasitenkinimas, o jei ir pastebė
ta, tai labai mažas nuošimtis. Na, o dabar su 
mūsų publika nekrėsi juokų. Neatlikai, kaip 
priguli, kitą syk jų nematysi. Po lošimui gir
dėsi nemažai kalbų ir išmetinėjimų, kad neti
kusiai sulošta ir kitokių užmetimų. Jeigu tas 
netikęs lošimas kartojamas, praktikuojamas 
nuolat, savaime aišku, kad toj kolonijoj ar 
kolonijose teatras pasekmių neturės. Ilgainiui 
taip nusigyvena, kad net baisu ir kalbėt apie 
bent kokio veikalo perstatymą.

Kas gi kaltas už tuos nepasekmingus persta
tymus ir veikalų darkymus? Kalti mes, meni
ninkai!—kalti, kad mes pamiršome vieną labai 
svarbų asmenį,—asmenį, apie kurį labai ma
žai svietas žino. Tas užmirštasis asmuo yra 
režisierius. Jis pas mus toks nepopuliarus, net 
nei kalbėt “niekas” apie jį nenori.

Tai ši mūsų didžiausia nelaimė. Delei to as
mens nebuvimo mūsų drama kenčia ir kentės 
iki tol, kol susirūpinsime virš minėtu asmeniu.

Meno Sąjungos vienetai ir centras kalbėjęs 
labai daug apie trūkumą choram mokytojų.

(Pabaiga 4 pusi.)

Tik Mes Patys Galime 
Pagerint Proletmeną

Į3ROLETARŲ Meno Teatro 
4 kuopa turėjo susirinkimą, 

į kurį labai mažai susirinko me
nininkų. Tiesa, susirinkimas 
buvo pusėtinai skaitlingas. Tas 
parodo, kad mūsų draugai ir te
atrų lankytojai griežtai susido
mėję gerinimu mūsų meno. Jie 
susirinko pagelbėti mums, me
nininkams, padėt išrišt tą klau
simą. Jie nuoširdžiai pasisakė 
už visokią paramą ir gerinimą 
P. M. darbuotės. Jie reikalau
ja, kad visos, kaip Detroito, 
taip ir Hamtramcko meno spė
kos būtų sujungtos į Proletarų 
Meno Teatro 4 kuopą. Jie rei
kalauja, kad kuo daugiausiai 
jaunimo būtų įtraukta į P. M. 
T. 4 kuopą. Jie pageidauja ir 
kviečia visus seniaus pasitrau- 

ikusius menininkus, stoti į P.M.
T. 4 kuopą ir darbuotis toj sri
tyje, kaip ir pirmiau. Sako: 
“Mes mylim teatrus, dainas ir 
visą proletarinę dailę ir jūs, 
menininkai, privalote tuom mus 
aprūpinti.”

Vadinasi, Detroito publika 
susirūpinus meno klausimu. 
Stato mums reikalavimus ir 
suteikia patarimų, kaip sustip- 
rint meno spėkas ir pagerint 
visą mūsų dailės darbuotę.

Aš nemanau, kad mūsų me
nininkai atsisakys nuo tų pata
rimų ir reikalavimų. Jie, me
nininkai, atliks savo užduotį 
nuoširdžiai. Vienas mūsų det- 
roitiečių yra blogas paprotys, 
tai nelankyti susirinkimų. Sa
ko: “Ot, apkalbės ir be manęs, 
o aš atliksiu savo užduotį.”

Ve, kad ir pereitam P.M.T. 
4 kuopos susirinkime žmonių 
prisirinko gana daug, o mėgėjų 
tik keletas. Ne, draugai ir drau-. 
gės, mes, mėgėjai, turime visi 
lankyt ir turėt reguliarius susi
rinkimus. Taipgi po kiekvienam, 
lošimui ir prieš lošimą turime 
turėti susirinkimą, pasitarimus 
ir diskusijas, ir rimtai išdisku- 
suot trūkumus ir pagerinimus* 
Tik tada mes valiosim atsakyti 
į publikos reikalavimus, ir turėti* 
disciplinuotą būrį mėgėjų. Tuo
met nereikės po stubas lakstyti, 
kad gavus bent ką sulošt rolę, 
ir bile ypatą diriguoti veikalą.

Sekantis susirinkimas P.M.T. 
4 kp. įvyks 14 d. kovo (March), 
7:30 vai. vakare, Draugijų sve
tainėj, 4097 Porter Street.

Visus mėgėjus ir dailės my-, 
lėtojus kviečiame į šitą susirin
kimą.

šeškupis. ‘



pwImq 'll’ '1

šeštai!., Vasario 2(J; T93G- ~ EAISVI Puslapis Ketvirtas, 
-.........  — ■ Jr >

MENO SKYRIAUS DAUS Lowell, Mass
Kaip Galim Pagerint Vaidinimus

(Tąsa iš 3-čio puslapio)

Tuo klausimu ne vienas yra rašęs, dejavęs ir 
stengtasi tas badas panaikinti. ALPMS III 
Apskritys priėjo išvados, kad vienintelis būdas 
tą trūkumą prašalint, tai mokyt jaunimą va- 
dovaut chorus, rengt juos tam darbui. Tai 
gražus, prakilnus darbas ir pirmas tos rūšies 
bandymas. Kiti Meno Sąjungos apskričiai tuo 
reikalu dar nieko nedaro.

Na, o kas yra daroma lavinimu režisierių? 
Ši šaka pas mus labai apleista. Kaip negali 
choras gyvuot be' chorvedžio, taip negalima 
veikalų tinkamai susi mokint be patyrusio re
žisieriaus.

Man rodos, kad nei biskį nemažesnę rolę 
vaidina teatras musų organizacijos ribose. Tie 
patys chorai daugiau-negu vieną kartą į metus 
stato scenoj operetes, komedijas, dramas. Bet 
niekas nekalba apie stoką režisierių. Tiktai 
girdėsi kalbant, kad mūsų veikalai nėra per
statomi, kaip turėtų būt. Girdėsi, kad tai vie
nur, tai kitur teatrų lankytojai nepasitenkinę 
vaidinimu, bet niekas nebando jieškot tikrosios 
priežasties. Tiktai kaltina vaidylas: “A”, sako 
jie, “ten ir ten vaidylos netikę, nesulesė gerai. 
Reikia parinkt geresnius vaidintojus.”

Nesakysiu, kad nereikia parinkt vaidylas. 
Tas būtinai reikalinga. Bet tai]) pat neužgin
čijamas faktas, kad vien tik 
mas neišriša problemos.

vaidylų parink i-

“Priekalo” Reikalai

Man vieną kartą teko matyt gerus lošėjus 
vaidinant dramą, bet kas iš to išėjo? Didžiau
sia komedija! Kiekvienas vaidylos krustelėji
mas kutenti-kuteno krūtinę, spėka vertė juok
tis, kuomet ten reikėjo verkt.

Andai vienas Detroito menininkas sušuko: 
“Gana darkyt mūsų veikalus!” Teisingas šū
kis. Bet vien tik gerų norų nepakanka.

Jeigu mes norime, kad mūsų vaidinimai bū
tų pakenčiami, turim būtinai atkreipt atydą 
į lavinimą režisierių. Tiesa, tąi nelengvas dar
bas. Tai darbas, prie kurio retai kas turi pa
traukimą. Kas kita diriguot chorus. Toj pro
fesijoj atsiranda ukvatninkų daugiau. Nes jie 
gali atsistot ant estrados, pasirodyt publikai. 
Na, o režisierius visuomet paslėptas nuo žmo
nių. Jis vargiai kada yra žinomas svietui. Jei
gu režisieriui pavyko sumokinti gerai veika
las, tai žiūrovai gėrisi vaidylomis. Bet labai 
retai atsimena, kad per dideles režisierio pa
stangas, vargą, dažnai per didelę kovą, pa
vyksta gerai sumokint. Todėl ta profesija ne
labai patraukianti 
datų. Bet būtinas

Mano manymu, 
vaujamos įstaigos
pintis,—rūpintis ne juokais. Tą darbą ALPMS 
apskričiai turi pradėt. Jie rengia parengimus, 
dažnai sukelia nemažai finansų—jų dalį galė
tų skirt lavinimui režisierių ir chorvedžių.

Nelaukime, draugai, autoritetų, jie negims
ta—juos reikia auklei.

Sunkiai Serga Draugė Uršulė 
Daugirdiene

ir nelengva rast jai kandi- 
rcikalas verčia.
visi menininkai ir jų vado- 
būtinai turi tuo pradėt rū-

Vasario mėnesio pradžioje 
jau draugė Daugirdienė pra
dėjo jaustis nesmagiai, bet 
dar vis laikėsi nepasiduodama 
ligai. Mat, namų ruoša, dirb
tuvės darbas ir kasdieniniai 
rūpesčiai darbininkei moteriai 
neleidžia tinkamai pasilsėti. 
Kol žmogus gali, tol dar vis 
velki kojas. Taip ir draugė 
Uršulė Daugirdienė dar vis 
bandė atsilaikyti, bet vėles
niu laiku liga nemažėjo, bet 
vis dar kiečiau spaudė ir šio
mis dienomis draugė D. jau 
nesikelia nei iš lovos—serga 
sunkiai. Draugai ir draugės 
sveikieji, mūsų prievolė yra 
nepamiršti sergančios draugės. 
Reikia ją tankiai atlankyti, 
jai bus smagiau, kad ir ser
gančiai. Ligone randasi namie 
29 Whypple Street. Nuo sa
vęs vėlinu draugei Uršulei 
kuo greičiausia pagyti ir vėl 
sykiu dalyvauti veikime. Taip
gi reiškiu gilią užuojautą 
draugui J. Daugirdai ir šeimy
nai šioj nesmagioj valandoj.

Bet vėliaus—

Priekalo” 
pavienių numerių nusipirk
ti, gyvenanti New Yorke,

biais klausimais už presinu-l Kurie norite 
meravimą su No. 1 “Prie-' 
kalo.” Dabar eina talka 

“Priekalo” No. 12 gavo- i (vajus) Amerikoj už gavi
me ir pasiuntėme platinto-1 mą daugiau naujų metinių
jams, tai reiškia, kad viską 
gavome už 1935 metus, kad 
ir pora mėnesių vėliau. 
“Priekalo” leidėjai prisiža
da 1936 metais išleisti lai
ku, tiek pastebi, kad No. 1 
galės būti suvėluotas. Tai 
žiūrėsime, ar jie pildys sa
vo prižadus. Kas liečia 

. platinimą čia, Amerikoj, 
tai vėlavimas daug kenkia.

Dabar laukiam No. 1 už 
1936 metus. Štai ką sako 
“Priekalo” leidėjai: “Kas 

""nepasivėluos užsisakyti 19- 
36 metams “Priekalą,” tas 
su “Priekalo” No. gaus do
vanai vieną šių knygučių: 
1. Leninas: Imperializmas 
kaip aukščiausias kapitaliz
mo laipsnis; 2. Stalinas: 
Apie Leninizmo pamatus; 
3. Stalinas: Del Leninizmo 
klausimų; 4. Komunistų In
ternacionalo Programa.”

Tai kaip matote, draugaii 
amerikiečiai, “

prenumeratų “Priekalui.” 
Vienas doleris metams, pu
sei metų 50 centų. Pasinau
dokite šia gera proga, drau
gai, gaukite “Priekalui” 
skaitytojų. Užsakymus ir 
pinigus siųskite sekamu an
trašu: Geo. Kuraitis, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N.Y.

Platintojams pastaba. Ku
rie gavote iš “Priekalo” 
raštines bilas už pirmą pus
metį nuo No. 1 iki 7 ir dar 
nesate užsimokėję, tai pa
siskubinkite užsimokėti, 
siųskite money orderį aukš
čiau nurodytu antrašu. Mes 
rengiame antro pusmečio 
atskaitą, tai būtinai reika
linga gauti atsiskaitymą su 
jumis, draugai, “Priekalo” 
platintojai. Aš manau, kad 
tuo jaus gausite iš Maskvos 
“Priekalo” raštinės antro 
pusmečio bilas .nuo No. 7 

| iki 12. Tai gavę, neatidė- 
Priekalo” lei-1 bokite, greitai apsimokėki- 

dėjai duoda knygeles svar-Į te.

lyne, užeikite į “Laisvės” 
raštinę, 46 Ten Eyck St. ir 
gausite “Priekalą,” arba 
kokiu tik norite knygų; 
moksliškų ir eilėraščių (dai
nų). Dar reikia pastebėti, 
kurie nori susipažinti»su 
darbo klasės garsaus veikė
jo Vinco Kapsuko-Mickevi- 
čiaus gyvenimu ir darbais, 
tai įsigykite “Priekalo” No. 
3 už 1935 metus. Dar mes 
turime kelioliką numerių.

Kas turėtų tilpti “Prieka
lo” špaltose? “Priekalo” 
leidėjai turėtų paimti iš 
mūsų laikraščių “Laisvės” 
ar “Vilnies” parinktų raš
tų, kurie atžymi Amerikos 
darbo" žmonių klasės ekono
mines gyvenimo sąlygas ir 
kovą už jų pagerinimą. 
Tokie raštai supažindintų 
Europos' lietuvius su Ameri
kos sąlygomis. Mūsų ko- 
mūnistiniaU dienraščiai tų 
lietuvių nepasiekia.

George Kuraitis.

Waterbury, Conn
8-tą d. kovo-March, A.L.D. 

L.D. 28-ta kuopa rengiasi prie 
perstatymo įdomaus veikalo 
“Motinos širdis”, keturių aktų 
dramos.

i kovoti prieš karą ir fašizmą.
“Laisves” Skaitytojai Rengia 

Jubilėjinį Bankietą

Virš tuzinas dienraščio “Lai
svės” skaitytojų turėjo pasita
rimą, kuriame padaryta tari-

i mas surengti didelį, bankietą 
minėjimui “Laisvės” 25 metų 

“Motinos Širdis”, veikalas sukaktuvių.
labai įdomus ir kaip waterbu-j Bankietas įvyks kovo 8, ne- 
riečiai, taip apielinkės koloni-; dėlioj, Liberty svetainėj, 1322 
jų draugai nepraleiskit nepa-; Reedsdale St. Pradžia 7 vai. 
matę šio veikalo. i vakare. Įžanga vienas doleris

‘Vieta :
ga tik 35 
sis šokiai.

Užkviečia Rengėjai

103 Green St., įžan- porai. Bus puiki vakarienė ir 
c. Po vaidinimo tę- gėrimai veltui, taipgi lietuviš- 

I ka muzika šokiams.

Pittsburgh, Pa
Visi Kviečiami j Partijos Kon- 

vfencijos Atidarymo Mitingą

Visi kviečiami rengtis prie 
šio bankieto. Draugai, įsigy
kite iš anksto tikietus. Gali
ma gauti APLA raštinėj, 1322 
Reedsdale St., taipgi pas ko
miteto narius.
Lietuvių Mokslo Draugijos 36 
Metų Jubilejaus Parengimas

Vasario 23 Lietuvių Moks- 
Komunistų lo Draugija turėjo 36 metų 

’ I sukaktuvių nuo savo įsikūri
mo apvaikščiojimą, savoj sve
tainėj.

Muzikalį programą išpildė 
N. S. Lietuvių Jaunuolių Cho
ras ir Orkestrą, St. Jurgio 
Choras, taipgi p-lė Paulckiu- 
tė ir Savickutis. Visų daina-

Subatoj, vasario 29, Carne
gie svetainėj, Federal and 
Ohio Sts., N. S.,
Partijos PitUburgho distriktas 
rengia didelį masinį mitingą su 
muzikaliu programų atidary
mui partijos konvencijos. Pra
džia 8 vai. vakare.

Visi partijiečiai, visi kiti 
darbininkai kviečiami šiame

> ‘ii' mitinge dalyvaut. Bus geri kal
bėtojai, tarp kurių ir mother j vimas ir muzika gražiai išėjo. 
Bloor, senutė, pasižymėjusi Art. Norkiukas, pritariant or- 
kovotoja. Svarbiausiu klausi- kestrai, gražiai padainavo dar
niu bus bendras frontas ir kaip bininkišką dainelę. Susilaukė

gražių aplodismentų.
Kalbėjo pirmieji Draugijos 

veikėjai ir taipgi dabartiniai. 
Kiek ilgesnes prakalbas pa
sakė Bakanas, Mažiukna ir 
Pivoriūnas. P i r m i n i nkavo 
Draugijos pirmininkas Lelio- 
nis.

Mokslo Draugija verta pa
gyrimo. Tai centras Pittsbur- 
gho lietuvių veikimo. Visokių 
srovių draugijoms lygiai priei
nama.

Iš L.D.S. Kuopos Veikimo
L.D.S. U()-ta kuopa netik 

gerai gyvuoja laikydama savo 
reguliarius —nariais skaitlin
gus susirinkimus, netik nors 
išlengvo, bot vis didinasi nau
jais nariais, bet dar, magary
čioms, rengia prakalbas, gra
žius koncertinius vakarus ir 
kitokius parengimus. Vasario 
12 dieną kuopa turėjo suren
gus prakalbas, kur kalbėjo 
draugas J. Ormanas. Nors 
darbo dienoje pasitaikė pra
kalbos ir šį kartą, bet žmonių 
susirinko truputi daugiau, ne
gu paprastai būdavo, kuomet 
darbo dienomis prakalbos bu
vo rengiamos.

Kadangi draugas Ormanas 
važinėjo po Lietuvą ir Sovietų 
Sąjungą ir turi daug patyri
mu iš virš minėtu šalių darbo 
žmonių gyvenimo, tai ir jo 
prakalba buvo gera ir įdomi: 
jis papasakojo dar daugiau 
skirtingų dalykų, kurių, netu
rėjo progos patirti draugai 
Mažeika ir Guoba, kurie irgi 
čia kalbėjo veik tais pačiais 
klausimais.

Draugas M. Guoba čia kal
bėjo savaite pirmiau Ormano 
ir iš jo prakalbos buvo jau ra
šyta “Laisvėje”. Draugas J. 
Ormanas gerai kalbėjo paro
dydamas ,kaip Lietuvos darbo 
žmonės skursta prispausti lie
tuviško fašizmo su Smetona 
priešakyj, ir patvirtinimui sa
vo kalbos kalbėtojas doku
mentaliai įrodo faktus iš par
sivežtų iš Lietuvos pamfletų, 
išleistų pačių smetoninių.

Antroj temoj draugas Or
manas kalbėjo apie Sovietų 
Sąjungos darbo žmonių gyve
nimą, kur patys darbininkai 
valdo šalį, kur jų pačių dikta
tūra, o ne ponų-fašistų. Koks 
milžiniškas skirtumas, kalbė
tojas sako, kuomet Lietuvoje 
ir kitose kapitalistinėse šaly-

se matai didžiausią bedarbę, 
darbo žmonės ir mažažemiai 
valstiečiai paskendę baisiam 
skurde ir niekas jais nesirūpi
na, o Sovietuose bedarbės vi
sai nėra, ji išnykti sykiu su iš
naudotojų klase. Sovietuose 
kasdieną žmonių gyvenimas 
vis gerėja ir gerėja.

Draugas J. Ormanas p aro? 
do, kur dar ir trūkumų yra So
vietų Sąjungoje, pavyzd in, 
draugui Ormanui “nepatiko”, 
kad teatrų tikietus reikia pirk
ti iš anksto keliomis dienomis, 
jeigu nori patekti į geresnį te
atrą. Nors teatrų esą daug, 
bet kadangi darbininkai labai 
myli lankytis į teatrus, tai to
kiu būdu tankiai tikietų pri
trūksta ir negauni vietos juo
se, neturėdamas iškalno pasi- 
pirkęs bilieto.
jis sako—bus išgyvendintas ir 
tas trūkumas, kaip ir visi kiti 
trūkumai.

Kadangi visos dirbančios 
rankos sugertos prie įvairių 
šalies statybos, pramonės ir ki
tokių darbų, tai pasėkoj to 
tankiai trūksta darbininkų ir 
krautuvėse—tenka stotis į ei
lę ir laukti, kol prieis tavo ei
lė ir gausi pasipirkti, ko tik 
tau reikia. Taip tenka pasto
vėti po penkias, po'dešimts ir 
po daugiau minutų eilėje. 
Taipgi dar yra vis trukumas 
gyvenimui namų. Namų staty
ba eina visu spartumu, bet 
dar ims porą metų, kol tas 
klausimas galutinai išsiris. 
Kalbėtojas nupiešė aiškiai, 
kaip tinkamai jaunimas auk
lėjamas Sovietų Sąjungoj; ko
kias puikias progas mokslui 
turi tenai jaunimas ir taip to
li aus.

Pabaigoje savo prakalbos 
drg. Ormanas ragino tuoj aus 
—nieko nelaukus organizuoti 
LDS jaunimo kuopą čionai. 
Taipgi ragino ir suaugusius 
stoti į LDS vietinę jau gerai 
gyvuojančią kuopą.

Prakalbose buvo ir naujų 
žmonių, tokių, kurie pirmi aus 
nesilankydavo į mūs prakal
bas.

J. M. K.

Rep.

Vermont valstijos akmens skaldytoją streikierių 
vadai. Sėdintieji, iš kairės j dešinę: John Lawson, 
Vermont Darbo Federacijos prezidentas, Jacob Mirs
ky, newyorkietis organizatorius, Dan McBain, unijos 
Organizatorius; stovintieji, “Brother X” ir Jack Wil- 

gus, Komunistą Partijos organizatorius.

atgal.
Komiškas imitavimas ir kur 

reikia rimtas gestikuliavimas 
prie jo dainų išeina labai na
tūraliai ir priduoda daug 
svarbos dainavime.

Po koncertinei programai i 
buvo šokiai, griežiant vietinei j 
jaunuolių Ritmo orkestrai. 
Vakaras pavyko labai gerai 
visais atžvilgiais. Buvo daug 
publikos ir tarpe jos nemažai 
jaunimo, žmonės pageidauja 
daugiau tokių parengimų.

Vienas iš svečių lawrencis- 
kių—drg. Penkauskas išsireiš
kė: “ištikrųjų, programa ir 
visas vakaras buvo puikus.” 
Ačiū čiuladams, šleiviams, 
Kavaliauskams, Penkauskams 
ir kitiems iš Lawrence sve-

čiams už atsilankymą. Labai 
didelis ačiū draugui Kubiliu- 
nui ir Žukauskaitei už širdin
gą patarnavimą.

J. M. Karsonas.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšy?)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

Laisves” Sidabrinio Jubilejaus
Minėjimui Parengimai

PRAŠOME ĮSITĖMYTI IR BŪTI JUOSE

SOUTH BOSTON, MASS.
Subatoje, Kovo 14 March

Bus balius su Penkiom dovanom prie įžangos tikieto.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.

Viršutinėj svetainėj grieš Al Stevens Orchestra, apa
tinėj—Radio Orchestra. Bus gėrimų ir užkandžių.

Įžanga vyrams 35c., Moterims 25c.

WORCESTER, MASS.
BUS BANKETAS IR KONCERTAS

Nedėlioj, Kovo 29 March
PO VAKARIENEI IR KONCERTUI BUS ŠOKIAI.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Endicott Street, Worcester, Mass.

Greit bus paskelbta, kas dalyvaus programoj. 
Bus dainininkų ir kalbėtojų iš Brooklyno.

Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 75 centai.
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Tai Buvo Naujanybč
LOWELL, Mass. — Vasario 

15 d., š. m., LDS 110-ta kuo
pa turėjo surengus gražų šo
kių vakarą su koncertine pro
grama. Programa susidėjo iš 
vieno monologo—“Boba Ne
reikalinga,” muzikos ir dainų.

Muzikalę programos dalį 
gerai atliko šie jauni draugai: 
J. V. Mikalopas, F. S. Kriau
čiūnas ir dar vienas kitatautis 
(gaila, kad pavardės nesuži
nojau) ant seksafonų ir R. J. 
Gicevičius ant korneto.

Muzika puikiai išėjo ir už 
tai seksafonistai ir kornetistas 
daug karštų plojimų susilaukė. 
Bet didžiausia naujanybė 
lowellieciams buvo, tai pasiro
dymas Igno Kubiliuno. Svar
biausią ir didžiausią dalį pro
gramos išpildė draugas Kubi
liūnas su gabia pianiste drau
ge Elena Žukauskaite, kuri 
akom p anuodama Kubiliuno 
žavėjančiam balsui pridavė 
nemažai vertybės. Publika tą 
labai tinkamai įvertino ačiuo- 
dama griausmingais aplodis
mentais. Kadangi jau pusėti
nai senai buvau girdėjęs Kubi
liūną dainuojant, rodos jau 
bus virš trys metai; o kadangi 
radio neišgaliu turėti, tai ir 
radio bangomis netenka gir
dėti jį dainuojant, todėl da
bar atydžiai klausiaus ir gerai 
tėmijau.

Kadangi man pačiam teko 
lošt viršminėtą monologą, tai 
kaip tik atlikau savo darbą, 
taip greit, kiek greitos buvo 
mano senos medinės nebetikę 
kojos, leidžiausi atgal į pub
liką, kad pagauti pilną efek
tą iš dainininko puikiai valdo
mo balso. Aš stebiuosi iš Ku
biliuno, kaipo dainininko, dė
lei jo tokios dideles pažangos 
dainavime. Jis mane nustebi
no. Jo balsas dabar žavėjan- 
čiai malonus. Ne toks buvo 
pirmiau. Ir lengviau plaukian
tis negu pirmiau—trys metai

BROOKLYN, NEW YORK
“Laisvės” dalininkų (šėrininkų) suvažiavimas, Jūbi 

lėjinis banketas ir prak albos bus

Nedėlioję, Balandžio 5 April
Šiame suvažiavime bus svečių iš Chicagos, Detroito, 
Clevelando, Pittsburgh©, Baltimore, Philadelphijos, 

Waterburio, Bostono ir iš kitur.
Konvencija, Bankietas ir Koncertas bus

GRAND PARADISE BALLROOM
Grand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn318

HUDSON COAL
357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.

Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos 
Kainos pakils nuo vasario 1. Užsisakykit iš anksto.

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 j toną.

ŠAUKITE , E’or $i/A.5O
STERLING 3-4700 ^ut

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 

. prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.



Šeštad., Vasario 29, 1936 Puslapis l?enkla&

MONTELLO ŽINIOS

Vasario 22 dieną, 1936 m., 
Lietuvių Tautiško Namo sve
tainėj, 5 valandą

Puikiausia Pavyko Lošimas Į remti Vilniaus vadavimą. Pa- 
Teatro “Tamyla” šakojo, kad lenkai prasikaltu-

I sioms lietuvėms moterims net 
krūtis nupjausto, minėjo ir jų 
pavardes ir kiek kuriais me-

vakare, tais nukankinta ir nužudyta, 
Liuosybės Dailės Ratelio dra-jbet nieko neprisiminė, kiek 
mos skyrius perstatė penkių i lietuviški fašistai nužudė Len- 
veiksmų melodramą “Tamy-ikijos gyventojų, 
lą”. Lošimas išėjo puikiausia,! ---------
mat aktoriai roles visi buvo1 Vasario 20 d., apatinėj Lie-* 
gerai išsimokinę; nuo atšilau-' tuvių Svetainėj, 7:30 valandą 
kiusių gavo gerą pagyrimą. S.' vakare, kalbėjo Johnnie Or- 
Gutauskaitė Tamylos rolę taip I man. Prakalbų pasiklausyt 
vykusiai atliko, kad iš publi- 'susirinko arti 2 šimtai publi
kos gavo gyvų rožių bukietą. I kos. 
Visi aktoriai
kad lošimą nesugadyti; 
kiai praktikavo jr režisierius! Sąjungą angliškai.
S. Baronas dėjo visas spėkas, 
kad veikalas būtų tikrai vaiz
duojantis tą, ką jis turi at
vaizduoti. Bostoniečiai užkvie- 
tę šį veikalą sulošti So. Bosto
ne, 28 d. kovo (March). Jų 
komisija buvo atvažiavus tė- 
myti, kaip išeis lošimas. Po lo
šimo man sako, girdi, taip 
kušiai sulošė, kad galima 
vo filmas daryti.

Publikos atsilankė arti 
šimtai; kiti dabar gailisi
matę to teatro ir žada važiuo
ti į So. Bostoną, kai bus lošia
mas 28 d. kovo, Lietuvių Svc- 

k a d 
choro 

na veika- 
Į bet taip

Buvo ir angliškai kal- 
dėjo pastangas,! bančių, tai apie Lietuvą Aalbė- 

tan-ljo lietuviškai, o apie Sovietų 
Visi likos 

užganėdinti. Daug įdomų da
lykų pasakė. Aukų surinkta 
suviršum 5 doleriai. Jaunimo 
buvo nedaug.

IŠ Darbo Lauko

Dvi savaitės atgal, apie va
sario 10 d., sėdėjimu buvo 
sustreikavę Max E. Wind 
Innersale Counter Co. darbi
ninkai. Jie priklausė prie 
Brotherhood Unijos. Kompa
nija nekuriems darbininkams 
numušė algas, o pašauktas 
unijos prezidentas J. Murphy 
aiškino kompanijai, kad apie 
sėdėjimą nieko nežinojęs. Ki
ti aiškina, kad jis pataikauja 
kompanams. Kompanija per' 
vietinį anglišką laikraštį buvo 
paskelbus, kad išsimufina ii 
Middleboro, Mass, 
susitaikė ir pasirašė 
ant 6 mėnesių,
apie trys šimtai
Streikas tęsės apie savaitė lai
ko. “Laisvėj” buvo rašyta,
kad Freedman Son Shoe Co.

Lietuvių šv. Roko parapiji- išsimufino į New Bedford, 
nis komitetas, su klebonu pry- Mass, ir paliko apie pustrečio 
šaky, surengė Lietuvos nepri- šimto darbininkų be darbo, 
klausomybės aštuoniolikos me-i Nekuriu darbininkai buvo nu-i 
tų sukaktuvių paminėjimą, j važiavę darbo žiūrėti, tai bo- 
Atsibuvo vasario 16 d., Lie-|sai nenori nė kalbėti, bet nau- 
tuvių Svetainėj, 7 valandą va-1 jus registruoja,- manoma, kad 

i-Į su numuštomis algomis. Ki- 
darbai ir-

bu-

ne-

tainėj. Galima priminti, 
Montellos teatrališka 
grupė susimokino vh 
lą per žiemos sezon?
susimokino, kad yra kas pa
žiūrėti. Buvo publikos ir iš ki
tur—Stoughton ir Bridgewa
ter. Lošimu visi likos patenkin
ti. Po lošimo apatinėj svetai
nėj atsibuvo šokiai ir visi links
mai užbaigė vakarą.

išsimu fina
Dabar vėl j 

sutartį j 
Ten dirba; 
darbininkų.

kare. Įvairios publikos susi
rinko pilna svetainė. Dalyva- tose “shoešapėse 
vo parapijinis choras, kuris gi silpnai eina—dirba po tris, 
sudainavo kelias liaudiškas ir keturias 
tautiškas dainas, vadovaujanti dirba 5 arba 5 ir pusę.
R. Juškai. Buvo ir solo kavai- tik kįel 
kų. Vakaro kalbėtojom buvo niūfyt 
kunigas F. Kemėšis, kurį gar
sino kaipo akademijos profe
sorių. Visi manė, kad pasa- 
kis ką nors naujo apie Lietu
vą, bet pasirodė iš jo prastas 
kalbėtojas, graipštos tai šen, 
tai ten, o vis negalėjo nieko 
gero pasakyti, bet visai nek
liudė Sovietų Sąjungos, rodos, 
kad jos visai nebūtų, 
blausiai, tai skaitė į: 
niaus Rytojaus” apie lenkų 
žiaurumus ir kiek lietuviu 
kas metai lenkai yra nužudę, 
bet nieko neprisiminė apie 
A. Smetonos fašistinę diktatū
rą ir pereitos vasaros Suvalki
jos kaimiečių sukilimus ir kiek

kur 
Kad 

tuojaus grasina išsi- 
Brocktono. Darbi

ninkų vieningumas neblogas. 
Brotherhood Unijos generally 
viršininkų veikimas 
Yra 16 lokalų; mitingai eina 
atskirai. Viršininkai tik juo
kus krečia iš darbininkų ir lo
kalų mitingų.

dienas.

prastas.

Šalna.

S va r- Worcester, Mass
Vasario 15 d. buvo sureng

ta metinė vakarienė ir šokiai 
LS ir DBD. Kadangi draugijos 
yra tarimas, kad kožnas na
rys turi pasipirkt tikietą, tai 
ir buvo daug žmonių. Draugi-

Smetonos fašistinė valdžia jų'ja turi apie 500 narių, tai be- 
nužudė. Prašė pinigiškai pa- veik visi atsilankė. Apie va-'

karienės gerumą čionai nekal
bėsiu, nes draugija turi savo 
korespondentą, tai jisai ir ap
rašys, bet reik pažymėt, kad 
mes turėjom atsilankiusi sve
čią—draugą Guobą iš Kana
dos—kuris pabaigęs savo mar
šrutą, sugrįžo į Worcester} 
pasilsėti ir pasisvečiuoti pas 
savo seseris, tai pribuvo ir ant 
vakarienės. Susipažinus su d. 
Guoba ir jo atsilankymo tiks
lu, greit leidomės būrin drau
gų jieškot “Darbininkų žo
džiui” prenumeratų. Persta
tant d. Guobą ir paaiškinant 
jo atsilankymo priežastį, visi 
svetingai priėmė ir pasekmės 
buvo neblogos—gavom 5 skai
tytojus. Taipgi ir aukų ga
vom, tik aš nepaėmiau auko
tojų vardus, tai negaliu atsi
mint, kas kiek aukavo, tad už 
tai atsiprašau. Apgarsinimas 
bus “Darbininkų žodyje.”

Aukojo ir organizacijos— 
ALJJLD moterų kuopa auko
jo $6, Darbininkų Kliubas $5, 
ALDLD moterų kuopa atnau- 

prenumeratą

ves Lietuvos liaudžiai; už pa- 
liuosavimą politinių kalinių, 
už spaudos laisvę, už organi
zacijų laisvę.

Trečias kalbėtojas buvo d. 
Guoba. Draugui Guobai davė 
tik 10 minučių kalbėt, bet d. 
G. tas 10 minučių sunaudojo 
taip aiškiai nušviesdamas Lie
tuvos padėtį, kad veik visa 
publika buvo užganėdinta.

Čia noriu primint mūsų 
draugam kalbėtojam, kad pa
našiuose susirinkimuose jie 
turėtų dalyvaut ir prie pro
gos būtų galima gaut pakal
bėt, o tas būtų labai naudin
ga darbininkų klasei.

parinkt aukų išmokėji- 
“D. ž.” linotypo. žinoma, 
biznieriai nusiskundžia, 
biznio nėra ir daug

negali, bet visgi porą do-
au-

j i no “D. žodž
viešam knygynui, už ką jai
priklauso padėka ir garbė už
gerą rėmimą “D. žodžio.”

Vasario 16 d. nuėjom su

Vasario 17 d. su draugu 
Guoba atlankėm tu lūs biznie
rius 
m ui 
ir 
kad 
kot
lerių gavom. Aukavo šie biz
nieriai: P. Jurkinas—$1; V. 
Rapečka—50c ir K. Dirvelis— 
50c. širdingai ačiū už paramą.

tą nesitikėjo sukelti, bet ačiū 
geriems rėmėjams ir nenuils- 
tantiems mūsų 
udarninkams-ėms 
vesta sėkmingai.
čiai prisiuntė 4
$891.17 aukų ir gavome 93 
naujus skaitytojus.

vajininkams- 
vajus pra- 
Montreaiie-

D. Žodžiui”

Bestiprinant mūsų klasės 
š vi etė j ą-o rgan i z atori ų “ D arb. 
žodį”, montrealiečiai ir kitų 
kolonijų lietuviai išbandėme 
savo jėgas, kiek mes galingi 
kovoms prieš mūsų, išnaudoto
jus. Mūsų atakuotojai,. šmei
žikai, gavo smarkų antausį. 
Jie persitikrino, kad darbinin
kų revoliucinės organizacijas 
yra galinga tvirtovė, kuri di
delius sunkumus per savo pa
siryžimą ir pasiaukavimą ‘ nu-

ATSAKYMAI • 35c; vaikams—20c. Visi pamatykite IUUAiYVIJUO AlOAMlllAl greitai judantį, teisingą judi, nes
------------ I jis bus rodomas tik vieną kartą—

Ten Buvusiam, Bayonne, N. i nc<1ėhoj. < _
r . v. . . . . , Kviečia Kompartija..*J.—Aciu, bet apie tą gavome' (50-51)
nuo kito korespondento pora — 
dienų anksčiau.

Drg. Rumboniškiui. — “Už-1 
tikrinti Pabaigą” gavome., 
Ačiū. Kai tik nutversime pro
gos—peržiūrėsime ir tuomet 
padarysime, kaip draugas pa-! 
tariate.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

LICENSES

draugu Guoba į opozicijos 
draugų susirinkimą. Mus pri
ėmė gana draugiškai. Pcrsta- 
čius d. Guobą ir kiek pasikal
bėjus, susirinkimas buvo pra
dėtas. Pirmūįinkas paprašė 
d. Guobos pakalbėt bent kele
tą žodžių. Draugas Guoba pa
aiškino mūs atsilankymo prie
žastį į LDD susirinkimą ir 
paprašė aukų bei prenume
ratų “D. ž.” Opozicijos dd. 
ant vietos apkalbėjo ir nutarė 
paaukot iš iždo $5.00 ir pa
rinkt aukų susirinkime. Au
kavo šie draugai: F. Skintas 
—50c ; po 25c.—J. Motiejai- 
tis, V. Motiejaitis ir S. Janu
lis, o J. šalaviejus užsiprenu
meravo “D. ž.” ant metų, už 
ką draugam širdingai ačiū.

Vasario 16 d. buvo apvaik- 
ščiojimas Lietuvos nepriklau
somybės .18 m. sukaktuvės. 
Rengė Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas, Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo svetainėj, 12 Vernon St. 
Buvo duodama ir vakarienė 
už 50c. žmonių atsilankė apie 
200. Pirmihinkas perstato pir
mu kalbėtoju kokį tai studen
tėlį. Tas bando aiškint Lietu
vos padėtį, bet nesiseka, mai
šo viską be jokios tvarkos. 
Perstato antrą kalbėtoją—ad
vokatą. Tas biskį rimčiau kal
ba, bet jokio efekto nepada
ro ant publikos?’Jūs, vyručiai, 
negalit patenkint publikos, ba 
jūs tokiuose parengimuose gar
binai Lietuvos “didvyrius,” 
—o dar fašistinius, kurie lupa 
Lietuvos darbo žmonėms po 
devynius kaiĮius. Ar tokį Sme
toną ar jo sėbrus galima 
gerbt? Ne! Reik pasmerkt vi
sas Smetonos režimas. Reiki 
mum visiem sudaryt bendrą 
frontą ir kovot prieš Smetonos 
režimą, už demokratines lais-

Vasario 19 d. Komunistų 
Partija buvo surengus prakal
bas Močiutei Bloor, kuri aiš
kino reikalingumą prigulėt 
prie partijos ir kovot už ben
drą frontą ir už galutiną pa- 
siliuosavimą iš • po šios kapi
talistinės vergijos. Tik gaila, 
kad žmonių mažai atsilankė. 
Buvo labai slidu ir nelabai 
tinkama svetainė, Jbet kitų 
svetainių mieste nebuvo gali
ma gaut. Surinkta $24.60 au
kų padengimui lėšų.

Dabar noriu primint, kad 
aprašiau tik vienos savai- 
nuotikius, o Worcesteryje 
daug panašių parengimų 
reikalingų aprašymų, bet

čia 
tės 
yra 
bei
mūsų, korespondentai aptingę 
—nerašo spaudom Praeity, 
jeigu pašalinis kas parašydavo 
korespondenciją, tai būdavo 
daug piktumo ir klausinėda
vo, kas parašė ir/kam jisai ra
šė. Dabar ir tieVpatys aptilo. 
Man rodos, reikėtų sutvert ko
respondentų biuras, tai gal 
daugiau parašytų iš abelno 
darbininku veikimo, v

Bedarbis.

Skaitytojui šios 
dencijos, gal kils 
kaip jiems taip pasisekė su-; 
kelti tiek daug pinigų ir gau
ti skaitytojų ? šį klausimą pa
lieku atsakyti nenuilstamiems 
revoliucinio darbininkų judėji
mo rėmėjams dd : P. Skirkui, 
J. Vilkeliui, A. Liokaičiui, V. 
Bunkui ir desėtkams kitų, ku
rie nors mažas algas gaudami, 
bet atsišaukus aukavo po $25- 
$20-$10-$5, taipgi šimtams tų 
draugų-gių, kurie aut blankų 
suaukavo po mažesnes sumas. 
Apart to, atsakymą gali duoti 
tie draugai-ės vajininkai, kurie 
aplankė šimtus darbininkų su
keldami po $50, $20, $10, $5, 
ir mažiau. Vertėtų supažindin
ti su tūkstančiais “Laisvės” 
skaitytojų pirmuosius mūsų 
vajininkus, kaip tai: A. Mino- 
taitč, E. Mikolaite, mūsų talki
ninkė waterburiete M. Vaito- i 
naitč, J. Anvil, V. Bunkus, J. 
Urbanavičius, J. Brukąs, E. 
Juškevičyte, A. Makštelė ir aš- 
tuonesdešimts kitų draugų-ių 
dalyvavusių šiame vajuje vaji- 
ninkais. <s>

BEEk, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

I is hereby given that License N<>. 
has been issued to the undersigned i 
beer at retail under Section 75 

Alcoholic Beverage Control Law at 
959 1th Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAX HUBER
959—1th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
kOl‘OSpOn-1 A 10536 has been issued to the undersigned 

I to sell beer at retail under Section 75 klausimas, I Oie Alcoholic Beverage Control Law at 
| 701 -86th St.. Borough of Brooklyn, County I 
' of Kings, to be consumed off the premises. 
I GREENDALE FOOD STORE. INC.
| 701 - 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6671 has been issued to the undersigned 
to sell beer, .wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 313 Evergreen Ave. 
of Brooklyn, County of Kings, 
sumed on the premises.

WILLIAM B. 
EVERGREEN BAR 

313 Evergreen Ave.,

NOTICE 
A 10538 
to sell

Borough I
to be coli- j

MOGER 
and GRILL

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

Lietuvių Draugijų Sąryšio susirin- | 
Rimas įvyks antradienį, 3 d. kovo, j 
8 vai. vakare, Lietuvių .svetainėje, i 
180 New York Avė. Visi delegatai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių I 
dalykų apsvarstymui.

Sekr. S. Gaubime.

WATERBURY, CONN.
A.L.D.L.D. 28 kp. rengia persta

tymą Įdomaus veikalo “Motinos Šir
dis”, nedėlioj, 8 d. kovo, 103 Green 
St., pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 
35c. Po vaidinimo šokiai prie geros 
orkestros. Kaip vietos taip ir apiclin- 
kės lietuviai nepraleiskite šios pro- 

pamatyti šio gražaus veikalo.
Kviečia Rengėjai.

Montreal, Canada
Montreal© Lietuviai Pavyzdin

gai Stiprino “Darb. Žodį” ,

Nuo .išleidimo Kanados lie
tuviu darbininku laikraščio, 
laike paskutinių keturių metų, 
rekordiniai pažengė pirmyn 
visos kanados lietuvių darbi
ninkų revoliucinis judėjimas. 
Montrealo lietuviu darbininku 
progresas atžymimas vestais 
vajaiš bestiprinant “Darbinin-

įdomu žinoti, kokiu būdu Va-j 
karinės Kanados dr-gai mušė' 
rekordus “D. ž.” vajuose, ku-s 
rių daugumos gyvenama vieta: 
ant prekinių traukinių, miškų 
ir vergijos kempėse, dalis mai- 
neriu.

Atsiliekančioms ar vietoj! 
stovinčioms, darbininkų revol
iuciniam judėjime, kolonijoms 
turėtų būti pavyzdžiu jaunas 
Kanados lietuvių darbininkų! 
judėjimas.

LINDEN, N. J.

L.D.S. 135 kp. rengia svarbias 
prakalbas nedėlioj, 1 d. kovo, Wel
come Hali svetainėje, W. 16th St. 
kampas Winans Ave., 2:30 vai. po 
pietų. Bus geri kalbėtojai, drg. J. 
Siurba ir Dr. Aldona šliupaitė. Drg. I 
Siurba kalbės apie L.D.S., nes dabar | 
eina vajus, o Dr. šliupaitė duos nau- j 
dingų patarimų moterims ir vyrams. Į 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvauti 
šiose prakalbose.

Komisija.

Karolis Angus

Atėjo šalčiai

Zarasuose buvo — 2,3 laipsn. 
šalčio, pajūry—12, o kitose vie
tose nuo—14 iki 18 laipsnių šal
čio.

Sniego daugiausia Zarasų ap
skrity iki 16 colių.

WORCESTER, MASS.

Worcesteryje bus rodoma pirmą 
kartą pagarsėjęs sovietų judis “Cha
payev”. Šis judis yra užvadintas 
tuo vardu, kaip kad buvo raudonasis 
komandierius “Chapayev”, judis at
vaizdina atmušimą Kolchako ir jo 
kazokų. Judis padarytas ant tos pat 
vietos, kur tikrenybėje buvo tos sker
dynės ir laimėjimas. “Chapayev” 
bus rodomas tik nedėlioj, 1 d. kovo ; 
(March), Regent Theatre, Elm St., j 
pradžia nuo 3:30 valandos. Įžanga!

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Vaikas linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

buteli

“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 tiesiogine 
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.

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS '
i “Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuojaus į 

“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtu mete.

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

Jungtinių Valstijų parubežio sargy ba ties Lewiston, N. Y., pamatė žmo
gų, įkliuvusį tarpe ledų ant upės Nia gara. Kuomet išgelbėjo, tai pasiro
dė, kad sveturgimis, iš Kanados nori patekti j Jungtines Valstijas. Jį 
deportavo atgal Kanadon.

11

1932 metais pradedant leis
ti laikraštį, montrealiečiai su- 
kėlėme finansinės paramos 
$32.22. “D. ž.” administraci
ja gavus tokią paramą rašė: 
“Montrealas didelė kolonija. 
Užtai nereikia stebėtis, kad 
montrealiečiai gerai pasirodė 
su aukomis.” Patys montrea
liečiai skaitė dideliu laimėji- 

j mu organizaciniame darbe.
1933 metais vedant vajų,

montrealiečiai sukėlė paramos 
“D. ž.” jau apie $75.00. Tuo
met skaitėme, kad tai rekor
dinis paramos sukėlimas stip-j 
rinimui mūsų laikraščio. Irj 
buvo gauta virš 100 naujų 1 
skaitytojų. ;

1934 metais Montrealo or
ganizacijos formaliai dalyva- j 
vo “D. ž.” vajuje prisiėmę I 
kvotą: sukelti $300.00 ir gauti 
75 naujus skaitytojus. Kvota 
buvo išpildyta 144 nuošimčius: 
buvo sukelta vien tik Montre
al $449.18 ir gauta 83 nauji 
skaitytojai.

1935 mot. vesdami vajų už 
padidinimą “D. ž.” ir už pir
kimą linotipo, Montrealo orga
nizacijos prisiėmė sukelti $650 
ir gauti 100 naujų skaitytojų.! 
Vėliau piniginę kvotą pasikėlė1 
iki $700.00. Daugelis ir gerų' 
norų draugų-ių prisiimtą kvo-Į

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertės knygq 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shlins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
if salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L N. Y.

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

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

8701 JOS CAMI’AU AVE., DETROIT, MICH.

klasčs anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legal iškas svoris. Prista- 

l’rašorne

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit i jūsų namus, 
įsitėmyli adresą, ir telefoną.

Telefoiuiokitc: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Puslapis šeštas.

siveskite prirašyti prie kuopos.
A. Bakaitis.

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS]
_____________ i

Demonstracija Prie Japonijos Konsulato rybos buveinėj, 413 So. 4th 
St., 5 kovo, S va), ketvirtadie
nio vakaro ir nuo šiol bus lai-

Visi karo priešai šaukiami' 
Šiandien j demonstraciją prie' 
Japonijos konsulato, 500 Fifth i 
Ave., New Yorke. Ją šaukia1 
Amerikos Prieškari n ė- Priešių-: 
šistinė Lyga.

Demonstracija juo labiau 
reikšminga dabar, kuomet Ja-j 
ponijos fašistiniai elementai 
pradėjo žudynes pačioj Japo
nijoj, kad pilnai užgriebti ga
lią ir turėti laisvas rankas ka-i 
rui prieš Sovietų Sąjungą, ant 
kurios rubežių jau ir lig šiol 
buvo daromi nuolatiniai už-; 
puldinėjimai.

Komunistų Partijos New ’ 
Yorko Distriktas išleido atsi-' 
šaukimą, ragindamas savo na-į 
rius ir visus Komunistų Parti
jos simpatikus bei kitus karo- 
priešus j tą demonstraciją. 
Pareiškime sakoma:

“Karo provokacijos Apries 
Sovietų Sąjunga darosi labiau

Įtemptos. Iš kiekvienos nacio-; 
nalės sostinės, Berlyno, Londo
no, Genevos ir iš paties Wa-I 
shingtono reiškiama baimės 
del Japonijos imperializmo 
karo prieš Sovietų Sąjungą.

“Mes, Amerikos darbiniu-' 
kai, stojame su Sovietų Sąjun-' 
ga ir .ją ginsime nuo tų karo j 
provokacijų.

“Dentonstruokite prie Japo
nijos konsulato šeštadienį, 29 i 
vasario! Amerikinės Prieška- 
rinės-Priešfašistinės Lygos sau-■ 
kiama demonstracija turi gau
ti visų taikos mylėtoju ir karo, 
priešų paramą.

Į 
“Dalyvaukite tūkstančiais ir į 

parodykite savo kovingą misi- : 
'statymą prieš karą!“

Lietuviai darbininkai ir vi-■ 
si karo priešai taipgi skaitlin
gai dalyvaus šioj demonstra
cijoj. Pradžia 1 valandą dieną.

komi kas ketvirtadienį. Atei
kite. Jūsų parama mūsų dar
bui yra reikalinga.

Jaunimo Komitetas, per
Al. Stone.

Iš Crempa Bylos Eigos

Lietuvės Ruošiasi 8-tai Kovo Ir Motery Suvažiavimui
Vasario 27 Įvyko lietuvių 

moterų susirinkimas, sušauk-j 
tas bendrai per ALDLD 2-ro, 
Apskričio ir per brooklyniškį! 
moterų komitetą. Drg. Kaza
kevičienė išrinkta susirinkimo 
vedėja.

Pirmiausia apkalbėta kovo 
8-tos reikalai. Nutarta prisi
dėti prie tarptautinio apvaik- 
ščiojimo, kuri rengia kelių 
tautų moterys (5 kovo, Bro
ok lyne. Draugės Sasna ir 
Depsienė išrinktos darbuotis 
rengime to vakaro.

Nutarta suruošti arbatos 
vakarėlį. Tai bus pačių pasi
linksminimui ir sykiu prisiren
gimui gerai priimti Moterų Su
važiavimo delegates. Komisi- 
jon išrinktos: Sasna, Stankevi
čienė, Puryėnienė, Vilktrakiu- 
te. Maisto atnešti pasižadėjo 
dd. Depsienė, Vilktrakiutė, 
Marčiukienė, Purvėnienė, Čer
nienė, Vižlianskienė, Kazake
vičienė.

Kalbant apie Lietuvių Mo
terų Suvažiavimą d. Sasnaus
kienė plačiau palietė suvažia
vimo reikalą ir jo dienotvar- 
kį, kuris, trumpoj sutraukoje, 
yra sekamas:
’ 1. Organizacija ir apšvieta. 
« 2. Teisė apribavimo šeimy
nos ir socialė apdrauda.
.* 3. Rėmimas Lietuvos politi
nių kalinių šeimynų.

4. Moterų teisė dirbti.
- Nutarta plačiai garsinti su
važiavimą, kad j jį galėtų su
eiti ir moterys viešnios, ne- 
vien delegatės. Tuo tikslu 
komitetas Įgaliotas prieš suva
žiavimą išleisti lapelius, taip
gi visos žadėjo darbuotis kvie
time moterų asmeniškai ir per 
laikraščius.

Suvažiavimo delegačių va
karienės komisijon išrinkta d. 
Vižlianskienė, jai pagelbės

arb. vakarėlio komisija. Taipgi 
išrinktos nakvynių komisijon 
dd. Depsienė ir Kazakevičie
nė. Ant vietos pasižadėjo su
teikti nakvynių dd. Depsienė, 
Vižlianskienė, Klimienė, Pran- 
skaitienė, Sasna.

Delegate Į suvažiavimą iš 
šio susirinkimo išrinkta d. S. 
Kazokytė. Taipgi nutarta 
rinkti delegatę ir arbatos va
karėlyje.

Sekr. S. Kazokytė.

So. Brooklyn, N. Y.
Didelė ir smarkiai auganti 

Liet. Dari). Susivienijimo 50-ta 
kuopa rengia Ąšokius, kurie 
Įvyks rytoj, 1 kovo (March), 
6:30 vakaro, Workers Center 
svetainėje, 723—5th Avė., 
South Brooklyne. Kviečiame 
ir iš kitų Brooklyno dalių pri
būti Į šį parengimą. Kadangi 
kitose vietose ta diena svar
bių pramogų nebus, tai bus 
proga pas mus pasisvečiuoti. 
Pribuvusieji smagiai pasilink
smins ir sykiu parems LDS 
50-tą kuopą. Gera muzika 
šokiams. “Hat check” 30c.

Rengėjai.

Jaunimas Ir Pašalpa
Williamsburgo jaunimas Įsi

steigė Jaunimo Sekciją prie 
Bedarbių Tarybos. Visi vaiki
nai ir merginos kviečiami įsto
ti ir paremti Jaunimo Sekcijos 
programą. Jaunimo Sekcija ne 
vien tik veda kovą už pašalpą 
ir darbus, bet taipgi turės 
sportus ir socialį veikimą la
vinimui viso jaunimo.

Jaunimo Sekcijos pirmas su
sirinkimas žemesniame Wil- 
liamsburge Įvyks Bedarbių Ta-

John Crempa buvo pašau
tas šerifų tada, kada jis no
rėjo pasiduoti areštui, Ii ūdijo 
Albert Francisky, Rahway bu- 
čeris. Jisai tuo laiku važiavęs 
iš Plainfield Į Rahway, kuo
met išgirdęs šūvius, privažiuo
jant Crempų namus. Jis ma
tęs grupę vyrų stovint ant pie
vos prie Crempų namo.

“Aš mačiau moteriškę išei
nant iš namų po to, kaip pa
sigirdo šūviai. Aš sustabdžiau 
savo mašiną. Vėl pasigirdo šū
viai ir aš pavažiavau atgal sa
vo karą. Aš tuo tarpu nema
čiau kas dėjosi, nes krūmokš
niai užstojo. Paskiau aš ma
čiau vyrą bėgant nuo gonkų 
žemyn laiptais. Jis turėjo ša
kę rankose,” liūdijo Francis
ky. Jisai sakė, kad tas vyras 
buvęs Crempienės švogeris Si
kora.

“Jis nubėgo per pievą ir 
skersai gatvę,” pasakojo to
liau Francisky. “Tuomet kitas 
vyras nuėjo žemyn laiptais 
ant tako. Jis sakė: ‘Nešaukit, 
aš išeinu.’ Tada girdėjosi dau
giau šūvių ir tas vyras bandė 
sugrįžti ant gonkų. Jis palipo 
du laiptu ir nugriuvo. Tas vy
ras buvo John Crempa.”

Kaltintojo pagelbininkas 
užklausė, ką darius Mrs. 
Crempa, kada ji išėjo ant gon
kų. Francisky atsakė: “Ji, 
atrodė, šluostė akis. Ąš tuo
met pavažiavau atgal ir nega
lėjau matyt, kas dėjosi ant 
gonkų.”

Pirmesnieji kaltintojų liudi
ninkai liūdijo, kad deputes 
mėtė gazo bombas stubon.

Andrew Surovec, Mrs. 
Crempa brolio, liūdymas pa
tvirtino Francisky pareiškimą.

“Mano sesuo pirmutinė iš
ėjo iš stubos, o paskiau kiti 
žmonės. Tuojau mano sesuo 
parkrito. Ji buvo iškėlus ran
kas. Po to John Crempa nu
ėjo žemyn laiptais su iškelto
mis rankomis, tada buvo šū
viai ir jis pargriuvo. Po to jis 
ir jo duktė Kamelia tapo su
vesti Į karą,” liūdijo Surovec. 
Jis nematęs šautuvų nei pas 
vieną iš Crempų šeimynos.

neįvyks. Lieka nukelta toliau. 
Atsiprašome draugų, kurie 

, turėjo kokių nors nesmagumų 
j iš nukėlimo. Visiems pirku- 
I siems tikietus bus grąžinama 
I pinigai. .

Komisija.

Šj Vakarą APLA Balius
Augščiausios Prieglaudos 

Lietuvių Amerikoje 22 kuopa 
Williamsburgo turės smagų 
vakarą-šokius, su gražia dainų 
programa. Ją išpildys Al. 
Velička, Lillian Kavaliauskai- 

I tė ir Aldona Klimaitė. O jie 
' visuomet publikai suteikia ma- 
! lonumo savo rūpestingai pa
rinktomis dainomis ir gražiu 
dainavimu, šokiams grieš ke
turių kavalkų orkestrą.

Toji- smagi pramoga bus šį 
i vakarą, 29 vasario, 6 v. vaka
ro, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Įžan
ga 25c.

Būsiu.

Brooklyno Ir Apielinkes Liet.
Veikimo Komiteto Nariams
Nepaprastas susirinkimas įvyks 

sukatoj, 29 vasario, 3 vai. po pietų, 
“Laisves” name. Visi komiteto na 
riai privalote dalyvauti šiame susi
rinkime. Turime žinių iš Lietuvos, 
kad Smetonos fašistinė valdžia už
darinėja visokias liaudies Įstaigas, 
kurios tik nešoka pagal fašistų 
muzika. Mes turime pasisakyti prieš 
Smetonos fašistų terorą ir tartis su 
kitomis srovėmis Lietuvos klausi-

I m a is.
Komit. Sekr. Geo. Kuraitis.

PARENGIMAI
Brooklyno Darbininkiškų 
Organizacijų Parengimų 

Komitetas
Visom darbininkiškom organizaci

jom Brooklyno, New Yorko ir New 
Jersey. Prašome visų organizacijų, 
kad nerengtų piknikų ant šių dienų. 
June J4, rengia Brooklyno Parį). 
Org. Parengimų Komitetas Ulmer j 
Park. June 28, ALDLD' 2 a“pskr. ir 
L.D.S. 3-čias apskr. rengia pikniką 
Crystal Lake, Eagle Rock, West 
Orange, N. J. i

Antras apskričių piknikas spaudos 
naudai Įvyks 16 d. August, Vauxhall 
Rd., Union, N. J. šalę Burnett Ave.

J. R u sec k as.

REIKALAVIMAI

Perpildyti Ligonbučiai

Reikalingą patyrusių vyrų arba 
moterų dirbti prie rankovių prisiu- 
vimų ant N. 2 grade viršutinių kotų 
ir kitų drabužių. Atsišaukite greitai: 
Rand Coat Tailors, 335 E. 27th St. 
New York, City.

(51-52)

BALIUS SU KONCERTINE PROGRAMA
Rengia Augščiausia Prieglauda Lietuvių Am. 22 Kuopa 

Subatoje 29 Vasario (Feb.), 1936 
“Laisvės” Svetainėje, 427 Lorimer Street, Brooklyn 

šokiai prasidės 6 vai., programa—9 vai. vakare
•

Dainuos Alekas Velička, Lillian Kavaliauskaitė 
ir Aldona Klimaitė

Šokiams Grieš Keturių Kavalkų Orkestrą
Įžanga tik 25 centai~asmeniui

Augščiausia Prieglauda Lietuvių Amerikoje yra pa- 
šelpinė organizacija, šiame parengime bus priimami 
nauji nariai. Kurie norite apsidrausti ligoje ir mirtyje, 
prašome būti šiame parengime ir Įsirašyti.

Taip pat svarbu dalyvauti ir todėl, kad čia bus puiki 
programa ir bus smagu pasišokti prie geros muzikos.

Nori Uždraust Komunistų 
Partijos Emblemą

New Yorko valstijos seime
lyje iškeltas bilius, kuris ap- 
gavingu būdu nori uždrausti 
komunistų raudoną vėliavą su 
kūju ir pjautuvu, kaipo par
tinę emblemą. Tuo bilium ei
nant galėtų uždraust ir socia
listams raudoną vėliavą su jų 
emblema.

Bilių Įteikė I. D. Neustein,
Tammanės demokratas iš 6-to 
A. D. New Yorke. Biliuje sa
koma: “draudžiama vartoti 
bile kurios užrubežių šalies 
nacionalę vėliavą, emblemą ar 
simbolį visai ar iš dalies pana- 

| šų bile kurios užrubežių šalies 
■ vėliavai, emblemai ar simbo- 
' liui, kaipo emblemą ar simbo

lį. politinės partijos.”
Šis bilius suprantama, kaipo 

tiesioginis cielius Į Komunis
tų Partiją, kurios emblema— 
kūjis su pjautuvu—yra tokia 
pat, kaip Hr Sovietų Sąjungos.

East New Yorko
Vakarienės Reikalu

Susidarius tamt tikroms kliū
tims, East New Yorko Draugi- 

Ijų vakarienė 8 dieną kovo 
(March) Kyburio svetainėje

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKI ATSILANKĖ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisvės” Name)

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

NAUJOJE VIETOJE

Trylika New Yorko miesto 
generalių ligonbučių yra “ne
pakenčiamai” perpildyti, pa
reiškė ligonbučių komisionie- 
rius Goldwater. Tą jis pareiš
kė savo atsišaukime į 62 ne
priklausomus ligonbučius, gau
nančius iš miesto paramos, 
kad jie ateitų ligonbučių de- 
partmentui pagelbon, atiduo
dami visą šimtą nuošimčių 
talpos tuose ligonbučiuose 
tiesioginiam naudojimui. Jis 
sako, kad tikr75% vietų tuo
se ligonbučiuose užimtos, kuo
met miesto ligonbučiai perpil
dyti.

Harlemo padėtis, kaip buvo, 
taip ir tebesanti blogiausia. 
Ten esą virš kita tiek ligonių, 
negu taljja leidžia. Artima pa
dėtis Coney Island ligonbutyj, 
kur arti kita tiek ligonių, negu 
vietų. Fordhaip, Lincoln, Me
tropolitan ir Morrisania ligon
bučiuose esanti panaši padėtis.

Reikalinga patyrusių vyrų dirbt 
prie kriaučių—prie siuvimo kišenių 
ant N. 2 grade viršutinių kotų. At
sišaukite sekamai: Rand Coat Tai
lors, 335 E. 27th St. New York City.

(51-52)

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

Savininkas
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokiu rūšių 
valgius lietuviško ir ame

rikoniško stiliaus.
33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 

(kampas Va rot Street) 
Evergreen 8-7449

Prašome užeiti) susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

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 apielinkes, Į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Trumpos Žinutės
Bordens draiveriai reikalau

ja streiko klausimą paleisti 
unijistų nubalsavimui. Man
hasset skyriaus draiveriai, be 
formalio paskelbimo balsavi
mų, susirinko trečiadienį ir 
pasisakė, kad jie gatavi strei
kui.

Maliorių Unijos Distrikto 
9-to Tarybos rinkimai Įvyks 
šiandien, nuo 8 ryto iki 5 va
karo, 71st Regiment Armory, 
34th St. ir Park Ave. Numa
toma, kad Louis Weinstock, 
progresyvis kandidatas Į fi
nansų sekretorius, būsiąs iš
rinktas vieton buvusio reakcio
nieriaus Zausnėrio, kuris tapo 
išmestas iš vietos.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas iškėlė 6 punktus, 
kuriais kaltinamas distrikto 
.prokuroras Geoghanas ir rei
kalaujama jį atstatydinti iš 
vietos. Ypatingai aštriai pa- 
briežiama prokuroro netikęs 
elgesys Clyde Allen byloje.

New Yorke susidarė žymių 
rašytojų komitetas, kuris išvy
ko Į Vermont valstiją pravesti 
tyrimą Vermont Marble dar
bininkų streiko. Prie jų prisi
dės panašios delegacijos iš 
Dartmouth ir Bennington ko
legijų, taipgi iš Albany ir 
Bostono, šiandien jie pradės 
savo posėdžius miestelyje Rut
land, Vt.

IuTirTnkFmaT
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas Įvyks 
pirmadie/ij, 2 d. kovo, 8 vai. vakare, 
“Laisves” raštinėje, 427 Lorimer St. 
Visi nariai dalyvaukite ir naujų at

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, Ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau sv 

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 I-Ane 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-6191

PAINTERS
and

CARPENTERS I 1 Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

* Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

IŠVALYKI! SAVO 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 Miešto 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:

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.
JOHN W. THOMSON 

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

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

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

522 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.
arti Taylor St.

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso vajandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




