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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų salių, 
Vienykitės! Jus Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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KRISLAI
Jie Pas Mus, o Mes Pas 

Juos.
Da Jie Bandys.
Svetimiems Dovanojo, 

Savus Sušaudė.
Kas Ištiesų Valdo 

Pasaulį?
Ar Bus Grūdų Iš Tų

Montreal© lietuvių organiza
cijos nutarė šaukti Kanados 
Lietuvių Kongresą gynimui Lie
tuvos liaudies. Jų kongresas 
įvyks gruodžio menesį. Toron
to lietuviai jau užgyrė mon- 
trealiečių gerą sumanymą. Tai 
bus dar vienas lietuvių išeivių 
balsas prieš Smetonos diktatū
rą.

Manoma, kad Amerikos Lie
tuvių Kongrese dalyvaus ir Ka
nados kai kurių organizacijų 
atstovai. Toronto organizacijos 
jau išrinko savo atstovę. Labai 
puikus kanadiečių solidarumo

Nei Anglija nei Japonija 
Nepaiso Laivynų Sutarties
LONDON. — Konservatų 

vadas Anglijos seime Wins
ton Churchill užprotestavo 
prieš naikinimą bet kokių 
karo laivų, nors tatai turė
tų padaryt pagal tarptauti
nę 1930 m. laivynų sutartį.

TOKIO. — Japonijos val
džia nesutinka naikint jo
kiu savo karo laivų. O jeigu 

žygis. Neabejojame, kad Kana-' Vykdytų 1930 m. londoniškę 
dos Lietuvių Kongresan mūsiš-1 laivynų sutartį, tai tuiėtų 
kės organizacijos pasiųs savo sunaikint septynetą šar- 
atstovus. I vuotlaivių.

iAnkNaUJTsyLA,RandaMinto, Pusinin- 
įky Visuotinas Streikas 

Pietinėse Valstijose

S m e to ni 
užgriebti SLA. 
valdyboje teturės du savuosius,; 
o penki bus progresyviai. Del 
to pralaimėjimo dabar labai 
nervuojasi Karpius ir Tysliava. 
Eina gandai, kad tie didvyriai 
rengiasi dar pašturmuoti SLA 
seime. Jeigu jie turėsią seime: 
daugumą, tai progresyviai ne-Į 
galėsią nė pasijudinti.

M E PHIS, Tennessee. —

i

lengvaiAtsimenate, kaip 
anais laikais nuteistiems mir- 
tin vokiečiams hitlerininkams 
Smetona bausmę pakeitė kalė
jimu. Nesušaudė jų nė vieno. 
Bet gi Lietuvos valstiečių strei
ko vadus nuteisė mirtin ir tuo- 
jaus sušaudė. “Vienybė” užgi
na šitą Smetonos kruviną žy
gį. Ji mano, kad Lietuvos vals
tiečius reikia vaišinti Švinu.

Randauninkų Unija paskel
bė visuotiną streiką. Sykiu 
streikuoja pusininkai ir pa
dieniai darbininkai. Pasta
rieji reikalauja bent pus
antro dolerio už 10 valan
dų darbo dieną. Randaunin- 
kai ir pusininkai kovoja už 
sąlygų pagerinimus. Baltie
ji ir negrai veikia patys 
petin. Prieš juos dvarinin
kai ir buožės stato, gaujas 

įginkluotų gengsterių, vadi- 
! namų “viligantes,” o val-

Vėl prabilo popiežius Pijus džia įsteigė koncentracijos 
XI. Jis kalbėjo laikraščių ko
respondentams ir pasakė: “Ne
bus perdėta pasakius, kad spau
da valdo pasaulį del to, kad 
mintis valdo pasaulį, o spauda 
yra minties perduotoj a ir re
gistruotoja.” O Chicagos ‘Drau
gas’ nuo savęs priduria: “Tai 
yra tikra tiesa.”

Je, spauda valdo pasaulį. O 
kas pasidarė su bažnyčia ir die
vu? Nejaugi ir popiežius ir ši
mutis virto bedieviais?

stovyklą streikieriams. Sto
vy klon jau suvaryta pora 
desėtkų negrų.

Bilionas Dol. Amerikos 
Laivynui ir Armijai 

Per Metus

Klerikalai ir smetonininkai 
labai gražiai “flirtuoja.” Jie 
kalba apie sudarymą bendro 
fronto^ Prieš ką? Ogi prieš pa
žangiuosius Amerikos lietuvius.

Bet,? deja, sako “Draugas”, 
Dr. šliupas pusėtinai smarkiai 
pakenkė pilnam susikalbėjimui. 
Kam, girdi, “Vienybė”, “Dir
va” ir visa tautininkų spauda 
remia šliupo bedievišką misiją. 
“Ir pirmiau 'nedaug buvo vil
ties su tautininkais susitarti,” į tuvus.

WASHINGTON.—Jung
tinių Valstijų kongreso at
stovų rūmas užgyrė $526,- 
546,532 per vienus metus iš
leist karo laivynui. Pridė
jus armijos “reikalus,” bus 
per metus išleista $1,000,- 
000,000, daugiau negu bet 
kada nekariniais laikais.

Be kitko, statys du nau
ju milžinišku karo laivu, 12 
laivų-draskūnų, 6 submari- 
nus ir dar 333 laivyno lek-

sako “Draugas,” “bet po Šliu
po ‘misijos’ toji viltis dar la
biau sumažėjo.”

karinių reikalų 
užgyrė įnešimą 
armijos orlaivių

Senato 
komisija 
padidint 
skaičių nuo 1,800 iki 2,320.

Dėlei tokio menkiekio, mums 
rodosi, ši meilė neturėtų pa-

> krikti. Klerikalai neturėtų per
daug sielotis. Karpiams ir Tys- 
liavoms labai mažai rūpi Šliu
po “misija.” Nėra jokia pas
laptis, kad jie sau vieni dūmo
ja: “Ir koks čia velniąs tą se
nį atnešė!” Smetonininkai šliu
po neremia. Jie rašo apie jį 
kaip iš prievartos. Pav., Tys
liava baisiai supyko, kada jam 
reikėjo užsimokėti doleris ar 
kiek įžangos į bankietą šliu
pą pasitikti.

Dalykas toks: Dr. šliupas ne- kINT JUODĄJĮLEGIONĄ

Chinų Raudonieji Laimi
NANKING, geg. 30. — 

Associated Press šaukia/ 
būk Chinų Sovietų “raudo
nieji gręsia Amerikos misi
onierėms Sikango provin
cijoj.” Mat, raudonarmie
čiai užkariauja nuo fašis
tų naujas pozicijas.

KUKLUKSAI TAIPGI
REIKALAUJA PANAI-

giria Smetonos diktatūros. Sa
vo kalbose jis dar numeta žo
di kitą karčios teisybės apie tos

Ku
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Amerikos Komoms-! Naziy 100KaroLaivy 
tų $5,000 Auka Kovai Manevrai; Naa jų 
Prieš Naziy Terorą Laivų

NEW YORK. — Vokie-I KIEL, Vokietija. — Pa- 
tijos Komunistų Partija aG i daryta Vokietijos karo lai- 
siuntė pakvitavimą, kad 
gavo nuo Amerikos Komu
nistų Partijos $5,000 į Ko
vos Fondą. Pakvitavimą 
pasirašo tarptautiniai žino
mas Vokietijos komunistų 
vadas Wm. Pieck.

Amerikos Komunistų 
Partijos visi nariai moka 
tam tikras duokles kas mė
nesį paramai draugų kovo
tojų prieš fašizmą Vokieti
joj.

Senatoriai Prieš Taksavimą 
Bergždžių Turtu

BIZNIS 6 SYK AUGŠČIAU 
PAKILO NEGU DARBININ

KŲ SKAIČIUS PRAMONĖJ

vyno trijų dienų manevrai. 
Juose geg. 29 d. dalyvavo 
100 karo laivu, šarvuotlaivių 
laivų-draskytojų, g r e itlai- 
vių ir povandeninių valčių. 
Tarp jų buvo 19 submari- 
nų ir keliolika karinių 
greitlaivių, pastatytų per 
paskutinį pusmetį.

Visose laivu statyklose 
naziai dideliu įkaitimu sta
to ilgą eilę- naujų karo lai
vu.

WASHINGTON. — Se- 
natorių finansinė komisija 
atmetė prez. Roosevelto rei
kalavimą apdėt mokesčiais 
milžiniškus n e p a d a lintus 
korporacijų pelnus. Komisi
jos dauguma yra republiko- 
nai ir atgaleiviai demokra
tai. Rooseveltas tikėjosi 
gauti $803,000,000 per me
tus šalies iždui iš tokių mo
kesčių.

Fabrikus Užėmę, Lai
mėjo 50,000 Francijos 

Darbininkų

AMALGAMEITAI NUTARĖ
ORGANIZUOT VISUS NE- 

unijinius siuvėjus r’ZgSZS

WASHINGTON. — Virš 
30 iš kiekvieno šimto darbi
ninkų Jungtinėse Valstijose 
tebėra be darbo, pagal 
skaitmenis Greeno, Darbo 
Federacijos prezidento. Jis nizuotus siuvyklų 
pereitą savaitę paskelbė, 
kad dabar šioj šalyj suma
žėję bedarbiai iki 11,506,000. 
Bet Darbo Tyrinėjimų Są
junga New Yorke suranda, 
kad dar tebėra virš 16 mi
ll onų bedarbių. Green skai
čiuoja, kad šiemet balan
džio mėnesį 726,000 dau
giau gavę darbo. Bet tai tik 
paprastas pavasarinis tūlų 
darbų padaugėjimas; o an
gliakasių, pav., per tą patį 
mėnesį dar 28,000 išmesta 
laukan. Šiemet balandy kur 
biznis ir pramonė pakilo 12 
ir puse punkto, tai dirban
čių darbininkų skaičius pa
didėjo tik 2 ir puse punkto.

darbininkų buvo užėmę lėk
tuvų, automobilių ir kitus 

i metalinės pramonės fabri- 
_ j savinin

kai tapo priversti pakelt 
darbininkams algas ir su- 
trumpint darbo laiką; todėl 
50,000 darbininkų jau grįž
ta darban; bet dar 10,000 
tebelaiko įvairius fabrikus 
savo rankose, iki samdyto
jai padarys jiem nusileidi
mu, v

CLEVELAND, Ohio — 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos suvažiavimas pereitą 
ketvirtadienį nutarė orga
nizuot visus džir neorga- 

ąų darbinin
kus; tuo tikslu! nusprendė 
sumegst ryšius|311 kitomis 
siuvėjų unijomis. Kviečia 
talkon ir Jungtinę Audėjų w ,
UniJL Kompanija Saiklastavo

Amalgameitų s u važiavi-1 n v • M v* -1* 
mas padarė dar šitokius ta-1 KaSOffl^JP niaSlDfiliy 
rimus: įvest valdišką be
darbių apdraudą; padaryt 
žmoniškesnius ateivy bes 
įstatymus; boikotuot nazių 
Vokietijos dirbinius; apgin
ti ateivius darbininkus; ko
voti prieš Dies bilių, kuris 
taikomas ant ateivių gal
vos.

Streikieriy “Balsus”

ISPANIJOS SOSTO “ĮPĖ
DINIS”—TIK AUTOMO

BILIŲ TAISYTOJAS

NEW YORK. — Buvusio 
Ispanijos karaliaus vyriau
sias sūnus Alfonsas de 
Bourbon tarnauja kaip au
tomobilių taisytojas British 
Motors firmoj, 463 Park 
Ave., pasivadinęs grafu Co- 
vadonga. Blogi darosi po
pieriai . karališkai veislei.

Palestinos Kovoj Žuvo 
50 Asmeny

LONDON. — Pranešama, 
kad arabų kautynėse su žy
dais ir anglu 'kariais ir po
licija Palestinoj iki šiol žu
vo jau virš 50 asmenų iš 
abiejų pusių.

Crhiviy Bombos prieš 
Sukilusius Arabus

SYRACUSE, N. Y. —Sa- 
vaite atgal Remington 
Rand rašomųjų mašinėlių 
kompanija padarė lokautą 
prieš 1,700 savo darbininkų, 
visus laukan išvarė. Mat, 
darbininkai buvo nusitarę 

i streikuot, jeigu nepridės 
jiems 20 nuošimčių algų.

Paskui kompanija neva 
leido darbininkams Balsuot, 
ar jie nori grįžt darban, bo
sų sąlygomis. Balsus skaitė 
patys vieni kompanijos 
agentai miesto majoro raš
tinėj ir. paskelbė, būk dar
bininkai “nutarę” eit atgal 
ir dirbt. Bet niekas iš strei- 
kierių negrįžo. Jie tūkstan
tine minia pikietuoja 
streikuotą fabriką.

uz-

Miesto Majoras ir 60 
Policininkų-J uodo j o 
Legiono Darbuotojai

Įnešimai Kongresui Ištirt 
Juoduosius Legionierius

Washington. — Farme- 
rių-Darbo Partijos sena
torius Benson (iš Minne- 
sotos) padarė kongresui 
įnešimą ištirti Juodojo 
Legiono kriminališką vei
kimą. Panašų sumanymą 
įteikė ir republikonas 
k o n g r e s m a n as Sam. 
Dickstein (iš New Yor-

SSRS UŽDRAUDŽIA 
SKRIAUSTI C A RISTŲ 

GIMINES DARBUOSE

MASKVA.—Sovietų Kon
trolės Komisija pasmerkė 
tuos fabrikų bei kolektyvių 
ūkių vedėjus, kurie išmeta 
laukan gimines buvusių ca
riškų be jokio jų nusikalti
mo. Griežtai uždraudė

FORDAS IR PREKYBOS
RŪMAS VEIKĖ IŠVIEN

SU JUODAŠIMČIAIS ,

Legionieriai, be kitų, nužu
dė ir komunistą G. 

Marčuką

DETROIT, Mich. — Dau
giau kaip 60 policininkų bu
vo čia nariai galvažudžių 
Juodojo Legiono, kaip rodo 
liudijimai ir dokumentai, 
pristatyti Wayne apskričio 
prokurorui D. C. McRea. 
Daugelio policininkų var
dus rado legiono narių są
rašuose, kurie buvo sučiupti 
keletas dienų atgal.

Yra įrodymų, kad tie 
juodašimčiai' nužudė ir ko
munistą George Marčuką, 
Automobilių Unijos Lincoln 
Park skyriaus sekretorių- 
iždininką. Jie jam siūlė dar
bą Fordo fabrike, jeigu jis 
įstos į legioną; bet jis atsi

taip skriausti žmones vien' sakg. greit p0 to ir rado jį
t.j 4„ KJ4-: I .... *__ %®todėl, kad jų tėvai ar kiti 
giminės kadaise buvo cariz
mo gynėjai bei Sovietų 
priešai.

H. SELASSIE DALYVAU
SIĄS LYGOS POSĖDY

GIBRALTAR. — Pabė
gėlis Ethiopijos valdovas 
Haile Selassie atplaukė an
glų karo laivu į Gibraltarą, 
Anglijos tvirtovę. Gal da
lyvausiąs Tautų Lygos Ta
rybos posedyj birželio 16 d. 
Žada apsigyventi Londone.

JAPONAI PROVOKATO
RIŠKAI SPROGDINA

CHINŲ GELŽKELĮ

I

nugalabintą, 1933 m. gruod.

Pats Dearborno, Detroito 
priemiesčio, majoras Ar
thur Zirkuloso priklausė 
Juodajam Legionui. Su 
iuom išvien veikė Prekybos 
Rūmas ir automobilio fabri
kanto Fordo fašistiniai pa
daužos “vyčiai”. Visi ' jie 
sutartinai darbavosi ypač 
prieš automobilių darbinin
kų unijas ir komunistus.

a
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CLEVELAND, Ohio 
Amalgameitų Siuvėjų Uni 
jos suvažiavimas pereitą 
penktadieni griežtai atme-

Komitetas.
WASHINGTON.—June? 

tinęs Mainierių Unijos Pil
dančioji Tarvba vienbalsiai 
atmetė Darbo Federacijos

AMALGAMEITAI ATMĘ 
TA GREENO UKAZA 
PRIEŠ INDUSTRINES 

UNIJAS

«

TIENTSIN, Chinija. — 
Chinai kaltina japonus, kad 
pastarieji bombomis suar- te Darbo Federacijos prezi- 
dė gelžkelio tiltą ties Tang! dento Greeno reikalavima, 
ku, taipgi išsprogdino dalį kad išsisklaidytų Industri- 
bėgių. O japonai tą darbąjnių Unijų Organizavimo 
primeta chinams; mat, no
ri sudaryt sau “pasiteisini
mą” dar daugiau atsiust 
Japonijos armijos į šiaurinę 
Chinija. Ten japonai jau 
dabar turi virš 10,000 kar- galvos Wm. Green reikala

vimą. kad unijos preziden
tas J. L. Lewis sustabdytų 
organizavimą i n d ustrinių 
unijų. Lewis yra jų orga
nizacinio komiteto pirmi
ninkas.

“Queen Mary” NesumušaISPANIJOS ŽANDARŲ 
KOVOJ SU VALSTIE

ČIAIS ŽUVO 22
MADRID. — Žandarai 

užpuolė valstiečius, kurie 
kirto mišką ties Yeste mies
teliu,. Ispanijoj. Iš miško 
jie norėjo pasidaryti dau
giau laukų. Valstiečiai 
smarkiai pasipriešino žan
darams. Atkaklioj kovoj 
22 asmenys buvo-užmušti ir 
liko sužeista 100, iš abiejų 
pusių.

Komunistai ir socialistai 
atstovai seime kelia pro
testus kairiųjų respubliko
nų valdžiai prieš tokius 
žmogžudiškus užpuldinėji
mus valstiečių.

JERUZALĖ. — Anglijos 
kariniai lakūnai bombar
duoja sukilusius arabus 
nuodingomis ašarinė mis 
bombomis Lyddoj ir kitose 
vietose Palestioj.

Ramleh apygardoj arabai' 
laidė sprogstamomis bombo
mis į anglų-žydų karius. 
Anglai sužeidė kelis arabus 
šūviais iš kulkasvaidžiu ir 
šautuvų.

PAVARGĖLĖ motina 
PAKORŪ 2 SAVO KŪDI

KIU IR PASIKORĖ

ir eivių.Queen Mary,” naujas 
didžiausias Anglijos laivas, 
gegužės 29-30 d. per 25 va
landas nuplaukė 766mylias; 
vidutiniai padarė po 30 ir 
64 šimtines dalis “mazgo” 
per valandą. Bet Francijos 
didlaivis “Normandie” per
nai, 1 laike savo pirmosios 
kelionės į Ameriką, pasku
tinę dieną vidutiniai nu
plaukė po 31 ir 37 šimtines 
dalis “mazgo” per valandą. 
Vidutiniai imant, “Nor
mandie’s” rekordas kol kas 
geresnis.

POPIEŽIUI SUKAKO
METAI AMŽIAUS

79

VATICANAS. — Popie
žiui Pijui geg. 31 d. sukako 
79 metai amžiaus. Kada 
italai užėmė Ethiopijos so
stinę Addis Ababą, jis 
džiaugėsi, kad laimėjo “di
di ir gera tauta.” Toks jis 
“taikos apaštalas.”

DANTYS UŽSTATAS

OXFORD, North Ca
rolina. — Vienas nuteistas 
žmogus neturėjo pinigų už-, 
simokėt pabaudą. Tad poji- / 
ei jos viršininkas i 
viršutinius dirbtinus jo dan- j 
tis kaipo užstatą.

priėm^Sv
• _ "I V< L L

ARABAI DEGINA ŽYDŲ 
JAVUS LAUKUOSEATLANTA, Ga.

Klux Klano fašistų galva H. 

ne_ kad šalies valdžia išnaikin- 
so- tų Juodąjį Legioną. Tai 
do- dviejų teroristinių šaikų 
le- varžybos del grafto, įtakos 

ir galios valdžioje.

naiviuo ivioj UUO ClUlu LUo tyt t^i i • • *11 *
diktatūros sauvaliavimą Lietu-' Evans taipgi, reikalauja
voje. Be to, jis dar niekur 
prakeikė nei komunistų, nei 
cialistų. Už tai jam negali 
vanoti lietuviško “juodojo 

^giono” generolai.

Ozone Park, N. Y.—Dvi
dešimtą kūdikį begimdyda- 
ma, pasimirė H. G. Phillip- 
šiene.

' DUNKIRK, N. Y. — Li
gota pavargėlė našlė moti
na Elzė Higginsienė pakorė 
savo dukterį Patricia, 7 me
tų, ir sūnų Richardą, 6 me
tų, ir pati pasikorė. Ji bu
vo 45 metų.

Jacksonville, Florida. — 
Policija nušovė 25 metų 
merginą Peggy Tilley, ka
da jinai su trimis vyrais 
plėšikais bėgo iš alkoholio 
krautuvės.

policija nušovė dar du ara
bu. Arabai išrovė tūkstan
čius medelių ir sudegino ja
vus žydų kolonijų plotuose 
Nazareto apylinkėse.

Chicago, Ill. — Du vyrai 
atėję į Middle Western lėk
tuvu stoti pasisakė, kad no
rį išbandyt lėktuvą pirki
mui, ir nežinia kur dingo 
su lėktuvu.
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Komunistai Nenusivylė
“Naujienos” rašo:

Socialistų partijoje, kaip žinoma, laimėjo 
“kairysis sparnas,“ vadovaujant Normanui 
Thomasui. Amerikos komunistai, kaip įma
nydami tą “kairiąją“ frakciją rėmė, taigi, 
rodos, turėjo išsipildyti visi jti troškimai, 
kada “senoji gvardija“ buvo ne tik nugalė
ta konvencijoje, bet ir išėjo lauk ir įsteigė 
naują partiją — “Social-Demokratinę Są
jungą.“ Tačiau komunistams teko nusivilti.

Socialistų konvencijai atsiuntė ilgą laišką 
William Z. Foster ir Earl Browder, kvies
dami socialistus į bendrą frontą su komunis
tais. šitą kvietimą Thomaso kontroliuoja
ma konvencija vienbalsiai atmetė.
Tai ne tiesa! Komunistams neteko nu

sivilti dėlto, kas dėjosi socialistų partijos 
konvencijoj. Jie realistai; jie turi akis 
ir mato, kas socialistuos darosi.

Clevelando socialistų konvencijos sudė
tis buvo raiba, kaip tas genys. Po to, 
kai dešinieji socialistai, su Onealu ir 
Waldmanu priešakyj, pasisakė už naujos 
partijos tvėrimą ir tuo įvykdė oficialį 
partijoj skylimą, jų draugai pasiliko kon
vencijoj. MacLevy (Bridgeporto burmis-

* tras), Hoopes, iš Pa., ir iš kitų tūlų vals
tijų dešinieji, nors siela su Waldmanu, 
bet dalyvavo konvencijoj (taip buvo jų 
kokuse nutarta), balsuodami prieš bent 
kokį kairesnį kitų delegatų pasimojimą. 
Tokių buvo apie 55 balsai.

Be to, Milwaukes delegacija, su Hoanu 
(Milwaukes burmistru) priešakyj, palai
kė centristinę rolę: darbais ji rėmė Tho- 
masą, bet jausmais—dešiniuosius. Fak- 
tinai, Hoan ir jo draugai, dešiniesiem ar
timesni, negu kairiesiem. Jie dideli ko
munistų priešai.

Tokiose sąlygose kairieji konvencijos 
dalyviai net nebalsavo komunistų siūly
mų: priimti juos ar atmesti. Vienbal
siai nutarė laišką “palikti ant stalo.” Kit 
ko jie ir negalėjo padaryti, kadangi tuo
met būtų įvykęs dar vienas skylimas: 
galėjo dešinieji su Hoano grupe, kaipo 

- ’ konvencijos dalis, pasikelti ir išeiti lau- 
. kan pas dešiniuosius. Tai būtų pakenkę 
pačiai partijai ir kairiųjų pozicijai.

Mums svarbu, tačiau, kad konvencija 
pasisakė už tam tikrus su komunistais 
susitarimus tam tikruos vajuos arba 
kampanijose. Ji pasisakė už bendrus 
frontus su komunistais atskirais klausi
mais. Antra, konvencija pasisakė už 
Farmerių-Darbo Partiją.

Šitie dalykai yra labai svarbūs. Ko
munistai mano, kad tariantis su socialis
tais atskirais klausimais, bus galima 
daug nudirbti. Ilgainiui patys kaires
nieji socialistai (kurie dar priešingi) pa
matys reikalingumą nuolatinio bendro 
fronto.

O kai del prezidentinių rinkimų, tai ko
munistai mano, kad ir tuo reikalu bus 
galima su socialistais kiek tiek bendra
darbiauti. Nors abi partijos turės savo 
sąrašus, kandidatus, tačiau, prie gerų 
norų, nebus keblumų susitarti tuo ir ki
tu reikalu. Komunistai darys viską, kad 
rinkiminės kampanijos neskirtų jų nuo 
socialistų, bet abi parti j i glaustų.

Šituo keliu mūsų partija bandys eiti. 
?• Ji tikisi, kad socialistų partija neatsisa- 
|į kys nuo to. 

i
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Kas Nedirba, Tas Nevalgo
K^s nedirba, tas nevalgo — tokis neiš- 

" Vengiamas socializmo valstybes įstaty
mas. Sovietų visuomene susidaro iš lais
vų miestų ir kaimų darbo piliečių. Išti
kimas, pasišventęs darbas visų labui — 
pirmoji pilietiška pareiga kiekvieno dar
bui tinkamo didžiojo kolektyvo nario.

Už Sovietų Sąjungos sienų viešpatau
ja Jdta tvarka, priešinga padėtis. Tie, 
kurie sutveria visus kapitalistinės tvar
kos turtus, pasmerkti amžinam neramu
mui ir nežinojimui rytdienos — vargui 
ir badui. Kas audžia šilkus, tas ten

vaikščioja skarmaluose, kas būdavo ja pa- 
locius, — gyvena lindynėse.

“Žmonijos visuomenė rymo ant stokos. 
Gyvenimas pasiremia ant stokos. Visoki 
mąstytojai su laukinėmis akimis, — aš 
neįvardinu juos, — tik gali vaizduotis 
sau pasaulį be stokos. Oro palocius. Bet 
•tas negali būti.” Tai žodžiai vieno iš 
vėliausio Wellso kūrinio charakteriu— 
simbolas kapitalistinio pasaulio. Tam 
pasauliui socializmas metė iššaukimą. 
Pas mus pasekmingai tvarkosi visuome
nė be stokos ir vargo. Svajonės virsta, 
realybe, o apsiribavę buržuaziniai moks
linčiai jau kelintu kartu parodo savo 
trumparegystę.

Buržuazijos kietakakčiai pranašavo, 
kad prie socializmo tvarkos užviešpataus 
darbe pasyvumas ir tingėjimas. Jie lie
jo krokodiliaus ašaras apverkdami pri- 
slėgimą “asmens iniciatyvos” socialisti
nėj tvarkoj. Pas mus gyvenimas kiek
vienam žingsnyje įrodė, kaip bėry be yra 
kvailybė tų buržuazijos “baimių.”

Mūsų šalyje darbas apvainikuotas gar
be. Jis, kaip ant sparnų, kelia žmogų, 
gražiausiomis spalvomis dabina jo gyve
nimą, gausingai atidėkoja jam už dabą, 
apsupa jį visų meile ir draugiškumu» 
Kiekvienas darbininkas, didelis ir mažas, 
atlieka visų bendrą, valstybinį darbą. Ti
krasis didvyriškumas atsiranda visur, 
kur tik bent ką gamina žmogaus ranka 
ar protas. Istoriniai Kremliaus palociai 
matė tarp savo sienų didvyrius įvairių 
įrankių ramaus socializmo būdavojimo. 
Juos pasitikdavo draugas Stalinas, jie 
girdėjo jo žodžius. Augščiausia dovana 
revoliucinės liaudies — Sovietų ordenai 
dabina krūtines mainierių, traktoriečių, 
poetų, audėjų, kalvių, medicinos profe
sorių ir kitų.

Kas nedirba, tas nevalgo, — šis prin
cipas paskelbtas Lenino ant rytojaus po 
įsteigimo proletarinės diktatūros. Šis 
principas tada reiškė kartą ir griežtai 
užbaigti su visokiu žmogaus žmogumi iš
naudojimu. Dabar, Stalino gadynėje, 
kada socialistinė visuomenė tapo realy
be, tas obalsis pasipildo nauju turiniu. 
Jis darosi vienu iš kertinių akmenų so
cialistinės visuomenės, socialistinės dir
bančiųjų valstybės, kur parazitų klasės 
išraunamos su šaknimis. “Kas nedirba, 
tas nevalgo,” — šis principas ginamas 
visu autoritetu ir gale Sovietų valstybės 
nuo visokių pasikėsinimų iš tinginių, val
katų, žulikų ir panašių elementų pusės, 
nes jis guli pamate mūsų visuomeninės 
ir valstybinės tvarkos.

Buržuazinė revoliucija F r a n c i j oje 
XVIII amžiuje paskelbė neatidalinamą 
nuo žmogaus laisvę, nuosavybę, saugumą 
ir pasipriešinimą priespaudai. Bet pri
vatinė nuosavybė ant gamybos priemo
nių atsidūrė buržuazijos rankose, kuri 
išnaudoja svetimą darbą, tatai virto 
priemone pralobimui kitų prakaitu. Ne
turtingiems ta teisė virto tik teise badu 
mirti. Kapitalistinis surėdymas pradė
jo vis daugiau darbo rankų mesti į alka
nas gatves, už fabrikų vartų. Tada iš 
suvargusių ir beteisių proletarų krūti
niu išsiveržė šauksmas: teisė darbui! 
12,000,000 bedarbių yra turtingiausioje 
kapitalo šalyje — Jungtinėse Amerikos 
Valstijose,—tokis turinys tos tvarkos, 
parodantis nepajėgiančią buržuazinę vi
suomenę aprūpinti net vergišku gyveni
mu savo vergus.

“Man sunku persistatyti sau, — sakė 
drg. Stalinas pasikalbėjime su Howardu, 
—kokia gali būti ‘individualinė laisvė’ 
pas bedarbį, kuris vaikšto išalkęs ir ne
randa savo darbo pritaikymo. Tikroji 
laisvė yra tik tenai, kur panaikintas iš
naudojimas, kur nėra priespaudos vie
nais žmonėmis kitų, kur nėra nedarbo ir 
skurdo, kur žmogus nedreba del to, kad 
rytoj gali nustoti darbo, buto, duonos. 
Tik tokioj visuomenėj galima tikra, o ne 
popierinė, individualinė ir visokia kito
kia laisvė.”

Kaip tik tokią tikrą laisvę kiekvie
nam teisingam darbo žmogui užtikrina 
socialistinė tvarka, išnaikinus žaizdą 
nedarbo ir skurdą, suteikusi kiekvienam 
dirbančiam plačiausį lauką jo darbui. 
Sovietų šalis—vienatinė visame pasau
lyje, kur gyvenime pravedamos svajo
nės daugelio gentkarčių apie teisę dar
bui, turėti užtikrintą progą dirbti. Mū
sų jaunimas nematė ir niekados nema
tys nedarbo krizio. Šalis sveikina kiek
vieną, patį didžiausį žmonių priaugimą, 
nes jos laukai ir žemės turtai, apdirba
mi laisvu socialistiniu darbu, vis plačiau 
atidengia savo turtus ir teikia žmogaus 
gyvenimui.

Per šimtmečius išnaudotojai užkrau
davo gyvenimo pareigas ant kitų nuga
ros, kad suteikus lengvą gyvenimą sau. 
Socializmas baigė su ta pasiliuosavimo 
nuo darbo pareigų teise. Kiekvienas pri
valo dirbti pagal savo tinkamumą, kiek
vienas turi teisę gauti už savo darbą. 
Socializmo principas: “nuo kiekvieno pa
gal jo tinkamumą, kiekvienam už jo dar
bą.” Tas pas mus įstatymu, tas išplėtė 
milžinišką darbo masių iniciatyvą ir tin
kamumą. Jis iššaukė darbo našumą, sa
vo laipsniu nežinomą nuo to laiko, kaip 
žmogaus ranka pirmu kartu nutvėrė 
įrankį. Istorija nežino kitos gadynės, 
taip turtingos žymiais žmonėmis, turin
čiais aiškų tikslą gyvenime, sujungian
čiais savo tinkamumus su augančia tech
nika. Kur, kokioje šalyje, kokioje ga
dynėje buvo galimas judėjimas, panašus 
į stachanoviečių ?

Kapitalizmo vilkiški įstatymai tam, 
kad pasisavinti kitų darbo vaisius, kad 
išnaudojus kitus. Socializmo įstatymai, 
pravedami Sovietų Sąjungoje, reiškia žy
dėjimą darbo žmogaus asmens gyveni-

Už Greitą Organizavi
mą Plieno Pramonės 

Darbininkų
B. K. GEBERT

Nesenai įvykus konvenci
ja Amalgamated Associa
tion of Iron, Steel and Tin 
Workers unijos nedvejoti- 
nai nutarė tuoj aus pradėti 
kampaniją, kad suorgani
zuoti 400,000 plieno pramo
nės neorganizuotų darbi
ninkų į uniją. Bet šitą uni
jos konvencijos nutarimą 
jau pradeda kreipti į šalį 
jos vadovybė; jau stačiai 
bandomas šitas nutarimas 
amžinai palaidoti. Tai ma
tote iš unijos generalės ta
rybos pasielgimo. Taryba 
laikė posėdį geg. 18 d. ir 
vietoj rimtai pradėti darbą, 
kad pravesti gyveniman 
konvencijos rezoliuciją, ji
nai tiktai nutarė pasiųsti 
konvencijos r e z o 1 i u c i ją 
toms unijoms, kurios yra 
paliečiamos toje rezoliucijo
je. Tai ir viskas. Generalė 
taryba nedarė nieko, kad 
informuoti plieno darbinin- 
kus*apie unijos konvencijos 
tarimą ir kad daryti žygius 
jų traukimui į uniją. Tary
ba taip pat nepadarė jokios 
bendro darbo sutarties su 
Committee for Industrial 
Organization, kuris priža
dėjo duoti Amalgamated 
Association unijai pusę mi- 
liono dolerių pravedimui 
plieno darbininkų organiza
vimo kampanijos.

ant plieno darbininkų ir pa
vesti visas teises juos orga
nizuoti Amalgamated As
sociation.” Šis pasiūlymas 
griežtai priešingas pasiūly
mui Amerikos Darbo Fe
deracijos Pildomosios Tary
bos, kuri reikalavo, kad or
ganizuojant plieno darbi
ninkus, “būtų tikrai ger
biamos visos visų kitų uni
jų jurisdikcijos teisės.” Čia 
mes matome, kaip A. A. 
konvencija atmetė Federa
cijos Pild. Tarybos pasiūly
mą, kad plieno darbininkai 
būtų organizuojami ne į in
dustrinę uniją, bet į kelioli
ka amatinių unijų.

" Amalgamated
I 1 11 — 1 •

Jau Pradėjo Kraipyti A. 
A. Konvencijos Tarimus
Amalgamated Associa

tion (A. A.) viršininkai jau 
pradėjo savaip aiškinti kon
vencijos tarimus. Pav., ofi- 
cialis unijos organas “The

Journal”, 
kalbėdamas apie konvenci
ją, pareiškia, kad konven
cija “nepriėmė nė vieno pla
no, bet tiktai nutarė, kad 
A. A. pradėtų kampaniją, 
kuri apimtų punktus abie
jų planų, konvencijai pa
tiektų, užkviečiant visas 
unijas toj kampanijoj daly
vauti, kad jos prisidėtų su 
aukomis ir organizatoriais, 
taip pat, kad sudarytų ben
drą komitetą ' kampanijos 
vedimui.” Bet tai netiesa. 
A. A. konvencija principe 
priėmė pasiūlymus Commi
ttee for Industrial Organi
zation (C. I. O.). Dar dau
giau: konvencija labai grie
žtai pareiškė: “Visos kitos 
suinteresuotos organizaci
jos turi ant visados atsiža
dėti visokios jurisdikcijos 

Progresyvių Reikalavimai 
Konvencijoj

Progresyviai delegatai 
konvencijoj elgėsi teisingai, 
kuomet jie reikalavo, kad 
konvencija “išrinktų komi
tetą iš 12 narių, kuris tuo
jau tartųsi su C. I. O. 
(Committee for Industrial 
Organization) del išdirbimo 
ir pravedimo tinkamų pla
nų suorganizavimui visų 
plieno darbininkų į Amal
gamated Association”. Pro
gresyviai delegatai neturė
jo pasitikėjimo unijos va
dais, kaip Louis Leonard ir 
Mike Tighe, taip pat unijos 
taryba. Leonard ir Tighe, 
nors ir balsavo už rezoliu
ciją konvencijoj, neturėjo 
nei tikslo, nei noro ją vyk
dyti gyveniman. O jų elgę
sis po konvencijos pilnai tą 
patvirtina.

Kokia Užduotis Tų, Kurie 
Nori Plieno Darbininkus 

Organizuoti?
Dabar užduotis A. A. 

lokalų, centralinių darbo 
unijų, C. I. O. ir viso.dar- 

I bininkų judėjimo daryti 
spaudimą ant A. A. gene
ralės tarybos, kad jinai tuo
jau vykdytų konvencijos re
zoliuciją gyveniman, tuo
jau pravedant plieno dar
bininkų organizavimo kam
paniją. Dabar tokiai kam
panijai sąlygos prielankiau
sios. Plieno trustas ir di
džiosios n e p r i k lausomos 
plieno kompanijos jau rodo 
baimę pasiniojimo darbinin
kus suorganizuoti. Beveik 
visos plieno korporacijos, 
pajutę darbininkų spaudi
mą, jau duoda mažus nusi
leidimus darbininkams, su
teikiant dvi savaites apmo-

me. Neįmatomi platumai socialistinio 
žmoniškumo Stalino atidengti, kurio 
vardas yra simboliu naujo pasaulio, lai
mingos rytdienos žmonijos, jau šiandien 
įgyvendinamas mūsų šalyje.

Socializmo principas, — nuo kiekvieno 
pagal tinkamumą, kiekvienam pagal jo 
darbą — iššaukia naują atsinešimą į dar
bą. Teisė darbui užkariauta visiems ir 
yra realistinė Sovietų Sąjungoje. Ja 
užtikrinta mūsų gamybos organizacija 
nuolatiniu gamybos jėgų augimu.

Darbas pradeda darytis papročiu, 
laipsniškai darosi pirmuoju žmogaus gy
venimo uždaviniu. Kaip ant mielių au
ga kultūros ir dirbančiųjų masių susi
pratimo laipsnis, naikinasi amžių siena 
tarp fizinio ir protinio darbo. Darbas 
teikia turtingus vaisius, paleidžiama dar
ban nesuskaitomi turtų šaltiniai.

Taip susidaro sąlygos del skaistaus ry
tojaus, kada visuomenė užrašys ant savo 
vėliavos pilno komunizmo obalsį: “Nuo 
kiekvieno pagal jo tinkamumą, kiekvie
nam pagal jo reikalą!”—“Pravda.” 

organizavimą * 
Lewis

organizavimą

karnų vakacijų tiems, kurie 
yra nuolat išdirbę penkis 
metus ar daugiau. Clairton, 
Pa., plieno bosai sutiko iš
pildyti darbininkų reikala
vimą panaikinti darbą šeš
tadieniais ir sekmadienais. 
Tame laimėjime ypatingai 
gerai pasidarbavo Komu
nistų Partija, išleisdama la
pelį su tais reikalavimais. 
Bridgeville, Pa., aštuoni 
šimtai plieno darbininkų 
laimėjo streiką, kuomet pri
vertė Universal Steel kom
paniją pripažinti uniją, pa
kelti algas nuo 6 iki 15 nuo
šimčių, įvesti aštuonių va
landų darbo diena ir mokėti 
pusantro mokesčio už virš
laikį. Visi darbininkai bu
vo priimti atgal į darbą be 
jokios diskriminacijos.

Taip pat matosi augimas 
nepasitenkinimo kompaniš- 
kose unijose. Tų unijų na
riai reikalauja ekonominių 
koncesijų...

j

A. A. Lokalai Laukia 
Pašaukimo į Darbą

Pittsburgho distrikte A. 
A. lokaluose nariai tikrai 
trokšta mestis į darbą, kad 
suorganizavus plieno darbi
ninkus. McKeesport, Pa., 
A. A. lokalai rengia masinį 
mitingą bendrai su miesto 
centraline darbo unija, kad 
išaiškinus unijos konvenci
jos rezoliuciją ir organiza
vimo kampanijos tikslus. 
Kitų miestų lokaluose taip 
pat auga noras pradėti dar
bą, šaukti masinius mitin
gus, kviesti darbininkus 
stoti į uniją. Bet tai visa 
daroma pačių eilinių dar
bininkų, negaunant jokios 
paramos iš A. A. generalės 
tarybos. Taip pat C. L O. 
dar nėra davęs jokios para
mos tam darbui. C. I. O. 
turėtų tuoj aus konkrečiai 
padėti budavoti A. A. loka
lus.

Santiago Casares Quiroga 
Naujas Ispanijos premjeras 

ir karo ministeris.

Laikas Brangus—Darbas 
Neatidėliotinas

Mes turime griežtai pa
reikšti, kad laikas labai 
brangus ir kad neleistina 
lošti su plieno pramonės or
ganizavimo klausimu. “Kas 
yra, kad visi garsiai kalba 
apie organizavimą plieno 
darbininku, bet niekas nie- 
ko nedaro, kad juos suor
ganizuoti?” klausia plieno 
darbininkai. William Green 
kalba apie 
plieno darbininkų; 
kalba apie 
plieno darbininkų; Tighe 
balsuoja už organizavimą 
plieno darbininkų. Tačiau 
nė vienas iš tų vadų neda
ro jokio konkretaus žygio, 
kad suorganizavus plieno 
darbininkus. Ko jūs laukia
te? Kas jus sulaiko nuo to 
žygio? Jau dabar Commit
tee for Industrial Organi
zation (John Lewis, Hill
man ir kiti) gali suprasti, 
kad Mike Tighe ir Louis 
Leonard nelabai susirūpinę 
organizavimu plieno darbi
ninkų. Jie taip pat gali 
suprasti, kad šimtai ir tūk
stančiai plieno darbininkų 
prisirengę mesti darbą, 
kaip greitai organizavimo 
kampanija bus pradėta. Jie 
tuojau sutrauktų į A. A. 
eiles desėtkus tūkstančiu c* 

darbininku.
Ką Mes Turime Daryti?

Kiekvieno komunisto, 
kiekvieno socialisto, kiek
vieno sąžiniško darbininko, 
kaip nario A. A. unijos, taip 
nenario, visoj plieno pramo
nėj pareiga tuojau suvieny
ti visas spėkas ir be jokio 
atidėliojimo organizuoti 
plieno darbininkus. Mūsų 
pareiga traukti darbinin
kus į A. A. lokalus, kur jie 
gyvuoja, tverti A. A. loka
lus ten, kur jų dar nėra.

Organizavimo kampanija 
turi būti pradėta tuojau. 
Darant tuos žygius, reikia, 
kad savo spėkas suvienytų 
A. A. lokalai, United Mine 
Workers of America loka
lai, kitos lokalinės 
centralinės miestų 
Kiekvienoje vietoje 
bendromis spėkomis 
ti geriausius planus 
dimui organizavimo kampa
nijos. Iš pat pradžios rei
kia kreipti ypatingą dėme
sį, kad į uniją įtraukus ne
grus ir jaunuolius, ateivius 
ir čiagimius. Organizuo
jant A. A. lokalus, reikia 
taip pat organizuoti moterų 
pagelbines o r g a n i zacijas 
(women’s auxiliaries). Ne
galima apleisti organizavi
mas plieno darbininkų mo
terų, dukterų ir seserų. 
Moterys plieno pramonėj 
lošia ir loš svarbią rolę. Ap
leidimas moterų organiza
vimo reikštų susilpninimą 
plieno darbininkų kovos 
fronto.
‘ Lai Canonsburgo konven
cijos tarimai nepasiliks ant 
popieros! Šitie tarimai su
organizuoti Amerikos plie
no darbininkus turi būti 
pilniausia pravesti gyveni
man be jokio atidėliojimo!

unijos, 
unijos, 
reikia į
išdirb-' 
prave-

New York, geg. 28.—P ri
ekusieji posėdininkai po 

11 valandų ginčų pripažino 
J. Fiorenzą sveikapročiu 
žmogžudžiu. Jis išžagė ir 
pasmaugė rašytoją Nancy 
E. Tittertonienę. Už tai 
jam gręsia numarinimas 
elektros kėdėj.

Geneva, geg. 27—Italas 
M. Theodoli tapo išrinktas 
pirmininku Tautų Lygos 
mandatų komisijos, kuri ty
rinės priežastis arabų maiš^ 
tų Palestinoje.

O
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Mūsų Teatras ir Menininkai 
4 Dramos Skyriaus

Mes daug kalbamę ir rašome apie lietu
kų teatrą. Norime jį gerint. Kad jį gorint 
reikia, tai žinom visi, kuriem rūpi dramos 
menas. Bet mes labai mažai kalbame apie 
tai, kaip jį reikia gerint—ko mums labiau
siai reikia, kad mūsų dramos meną patobuli
ntus, ir kokiu būdu mes galėtum lietuvių dra
mą pastatyt ant geresnio pamato, negu ji bu
vo iki šiol.

Kalbu vyriausiai apie Brooklyną. Pir
miau buvo kliūtis, kad mes neturėjome to
kios organizacijos, kuri rūpintųsi pagerint 
mūsų dramų bei komedijų vaidinimus. Bet 
dabar, kuomet mes jau turime tam tikslui 
suorganizuotą teatralę grupę — Lietuvių 
Liaudies Teatrą, tai yra vilties tikėtis ko 
nors geresnio mūsų dramos mene ateityj.

Nors, tiesa, mes Brooklyne turim ir tu
rėjom taip vadinamų dramos meno grupių, 
bet jos iki šiol ne tik jokio progreso nepa
darė savo vaidinimais, bet dar daugiau nu
alino mūsų dramos meną. Dauguma tų 
grupių vaidintojų net nemato reikalo savo 
roles išmokt atmintinai. Tai ką ir kalbėt 
apie dramos meno gerovę? Jie pasirenka 
kokį nors veikalą ir bando vaidint. Bet 
jie nežino, kad jie ne vaidina, o tik blogą 
sapną sapnuoja. Ir taip jie kryžiavoja vei
kalus be jokio patyrimo mene. Ir kokią tei
sę jie turi veikalus darkyt, kuomet patys 
ftimtai nesistengia išmokt suprast autoriaus 
kūrybą? Ir kokią teisę jie turi vadintis 
artistais dramos mene, kuomet patys to me
no nežino? Neginčijama, tose grupėse yra 
keletas talentingų žmonių, turinčių didelio

' pasišventimo dramos menui. Bet tam 
bui reikia daugiau negu pasišventimo, 
ifios menas reikalauja tam tikrų pinių 
jį, apie jo techniką; reikia tam
iftos mokslo. O mūsų dramos meno mylė
tojam kaip tik to ir trūksta.

Mes žinom, kad muzikas, kuris nori 
griežt bile kokiu muzikaliu instrumentu, pir
ma turi mokintis gaidas ir muzikos skales, 
taip pat išlavint savo pirštus pirm negu jis 
kokį muzikos gabalėlį galės sugriežt. Tas 

'pats ir.su dainininku: neužtenka turėt ge
rą balsą, bet jį turi išlavint; taip pat dai
nininkas turi žinot ir muziką. O pas mū- 
lų dramos aktorius to nėra; jie nežino savo 
skalių. Tai čia ir yra ta didžioji kliūtis 
del mūsų dramos meno. Tas pats ir su 
mūsų režisieriais, kurie mokina mūsų akto
rius. Jie irgi ne daugiau žino už mūsų 
vaidintojus. Tai kokio gi progreso gali 
padaryt mūsų teatras, jei jo vedėjai nežino 
j6 technikos? Režisieriaus rolė yra kur kas 
didesnė negu aktoriaus; jis turi žinot te
atrą, kaip savo penkis pirštus.

Daug mūsų vaidintojų išsireiškia, kad jie 
myli vaidint ir myli teatrą. Bet vien mylėji
mo neužtenka. Kas gi, pagaliaus, teatro 
nemyli? Bet teatras reikalauja nuo vai
dintojo sunkoko darbo ir žinių.

Taigi, jei mes jau norim mūsų teatrą pa
kelt, tai pirmiausiai turim mokint dramos 

4neno mūsų režisierius ir vaidintojus, kad jie 
gerai žinotų savo užduotis, tai tik tada ga
lėsim matyt mūsų teatrą geresniu. |

Čia suteiksiu keletą žinučių apie profesi
onalius aktorius, ko iš jų teatras reikalauja, 
ką jie turi žinot apie dramos meną ir jo 
techniką, ir kaip pradėt mokintis, kad su
prast dramos meną.

1. .Aktorius, pradedantis mokintis dramos 
rtieno, turi žinot tą, kad meno išmokt jis 
negali, jei neturi tam talento. Talentą 
dideliu pasiryžimu galima tik ištobulint, bet 
negalima jį sukurt.

2. Aktorius turit pasišvęst pats save, sa
vo sielą ir visą savo gyvenimą atiduoti te

atrui ir nieko iš jo nesitikėti.
3. Aktorius turi pradėt mokintis dramos 

meno ne nuo Chopino Noktumos, bet pir-
l*miau turi pažint gaidas, ir savo pirštus turi 

išlavint, kad galėtų jais gerai sugriežt.
4. Dramos meno moksle svarbiausia yra 

specialių minčių sukontroliavimas. Kaip lai
vo kapitonui yra reikalingas kompasas, ar- 

<>a mokslininkui mikroskopas, taip aktoriui 
yra reikalingas tų specialių minčių sukon
troliavimas.

t Aktorius turi žinot, kas yra vaidinimas ir 
ką jis reiškia. “Vaidinimas yra žmonijos 
siela, kurios gimimas pereina per meną.”

*Teatro meile aktoriaus objektas yra su-
4

fizikinis apa- 
pat ir visi jo 
kuomet akto-

ikro

dar- 
Dra- 
apie 
dra-

Vaidinimas yra žmonijos

LAISVE Puslapis Trečias

M E N AS
kontroliavimas žmogaus sielos. Tai yra pir
mas periodas jo darbe. Taipgi jieškojimas 
objekto sukontroliavimui ir jo paties sielos, 
taip pat ir tose ypatose, kurie yra aplink jį. 
Antras periodas yra konstruktyvis jo pa
ties sielos pažinimas, o tas reiškia vaidinti.

Aktorius turi pradėt lavintis dramos me
ne nuo lengviausių skalių, bet ne nuo Cho
pino Nokturnos. Tos skalės yra padalintos 
į penkias dalis: (1) matymas, (2) girdėji
mas, (3) užuodimas, (4) palytėjimas, (5) 
ragavimas. Tai yra tikra skalė del dramos. 
Tą skalę aktoriui išmokus sukontroliuot, ta
da jo visa vaidentuvė pagerės.

Aktoriaus kūnas ir visas jo 
ratas turi būt išlavintas, taip 
raumenys turi būt liuosi. Ir
riaus kūnas yra pilnai išlavintas, tai tuomet 
ir režisieriui yra daug lengviau vaidintojus 
sukontroliuot.

Aktorius turi kasdien pašvęst pusantros 
valandos šiems dalykams: gimnastikai, rit
mui, moderniškiem ir klasikiniam šokiam, 
balsui, dikcijai, dainavimui, grimui. Del to 
visko reikia jam pašvęst du metu, prakti
kuojant po pusantros valandos kasdien. Tik 
tada jau galima tikėtis ko nors geresnio iš 
aktoriaus, tik tada bus malonu į jį pažiūrėt.

Aktorius turi būt kultūringas, kad su juo 
būtų galima diskusuot liuesai Shakespearą, 
Molierę, Goethę ir Calderoną. Tik kultū
ringas aktorius gali žinot, ką šie vyrai reiš
kia ir ką jie duoda teatram, kada jų veikalai 
būna vaidinami. Taip pat aktoriui būtinai 
reikia žinot pasaulinę literatūrą. Jis turi 
žinot skirtumą tarp vokiško romantizmo ir 
francūziško. Taipgi jis turi žinot istoriją 
paišybos ir skulptūros, taipgi muzikos ir kos
tiumų istoriją keleto šimtmečių. Aktorius 
turi žinot psichologiją, žmogaus kūno ana
tomiją, taipgi geriausių pasaulyj skulptorių 
kūrinius, nes aktoriui dalyvaujant scenoj 
tankiai tenka susidurti su šiais dalykais.

Aktoriui taipgi yra labai svarbu tai lavini
mas jo sielos ir ištobulinimas pasitikėjimo 
pats savimi. Jo siela turi būt taip lanksti, kad 
jis galėtų pergyvent sunkiausius gyvenimo 
momentus, kokius tik dramos autorius jai 
suteikia. Aktoriaus savimi pasitikėjimo vai
dentuvė turi būt išlavinta taip, kad galėtų 
padaryt tūkstančius veido išraiškų, kaip ko
miškų, taip ir tragiškų.

Tai tokis aktoriaus amatas. Jis nėra taip 
lengvas, kaip tūli mano.

* * *
Perskaitęs šį raštelį fabriko darbininkas 

gali paklaust: Tai ar verta mums teatru už- 
siimt, kuomet mūsų gyvenimo aplinkybės 
neleidžia įsigyt teatrui pilnų kvalifikacijų?

Raštelio tikslas yra ne tame, kad pra
dinį teatro mėgėją nubaugint, bet tame, kad 
pagelbėt jam savo lavinimąsi kiek galima 
tinkamiau pradėt. Nei vienas aktorius tokiu 
negema, neigi pats teatras gimė- taip to
bulu, kokiu jis yra. Kvalifikuoto režisie
riaus mokinama, kad ir visai pradinių vai
dintojų grupelė gali atlikt daug gero mū
sų scenoj. Savo lavinimusi ir vaidinimais 
jie gali ne tik daug gero padaryt mūsų pu
blikai ir organizacijoms, bet ir patys sau: 
patobulint save, pasidaryt 1 ankstesniais/ su- 
gabesniais ir fizikiniai ir dvasiniai.

Artistas Jonas Valentis.

intelektualus, geriausius artistus ir režisie
rius, “kultur-bolševikus.”

Pasekmės buvo tokios, kad pabaigoje 1933 
metų teatrai buvo pustuščiai. UFA filmos 
neteko pirkėjų užsieniuose. Prasidėjo mer
dėjimas.

Goebbels sulikvidavo tris aktorių ir menedže
rių unijas, neužmiršdamas sukonfiskuoti jų 
fondus. Ant giiuvėsių vokiečių meno, kuriam 
nestigo nei iniciatyvos, nei drąsos, įsmeigė 
kuolą su užrašu “Teatralis Įstatymas”. Tuo 
įstatymu buvo paskelbta “nauja era”, kurioj 
teatras turi tarnauti “nacionalsocializmo idė
joms.” Fašistinis brudas ir dirbtinas patho- 
sas, su kryžiokiškų žygdarbių garbinimais už
valdė teatrų sceną, bet publika dar vis strei
kavo. Tuomet propagandos meisteriai sukū
rė tris “Gemeinschaefte”, tariant draugijas, 
į kurias varu suginė net darbininkus. Už la
bai mažą pinigą (kurį naziai iškolektuoja iš 
darbdavių) kiekvienas tokios draugijos na
rys priverstinai turi eiti teatran bent 10 kar
tų į metus. Tai dabar publikos jau yra.

Klasikai, kaip seniau “Shakespeare, išeina iš 
mados. Nauji teatraliai kūriniai “aptaiso
mi”, sulyg fašistinio kurpaliaus. Paima, pa- 
veizdan, tokią revoliucinę figūrą, kaip ame
rikietis Tarnas Paine (kuris buvo ir revoliu
cionierius ir internacionalistas) ir sufabri
kuoja iš jo ultra-patriotą šovinistą, tariant 
nacionalsocializmo propagandistą. Matote, 
Tarnas. Paine buvęs tokis jau barabanščikas, 
kaip ir Hitleris. . . žinoma, tai pasityčioji
mas iš istorinės tikrenybės, 
ku misticizmu.

Iškelia tokius “dramaturgus”, kaip F. Grie- 
se, kurio kūriniai pritvinkę primityviu bru- 
tališkumu; į priešakines eiles stumia pase
nusį R. Billinger, nes tas persisėmęs mesioniš- 
ku misticijizmu.

Merdėjantį teatrą valdžią remia susidijo- 
mis, kad tik atvykę, į Berlyną svetimtaučiai 
apsigautų išlaukiniu puošnumu. Liaudžiai užbo- 
vinti sugalvojo festivalius, kurie atsibūna va
saros laiku. Juose meno nėra nei už dvyle
kį, o tik isteriškas savęs garbinimas, paradai 
su dainomis ir vėliavomis, apkarti visokiais 
efektais. Tai atvaizduoja Hitlerį, kaip Me
si jošių, tai garbina kultą senųjų teutonų ir 
bando atželdyt kultą pagoniškų dievų, ar vi
lioja žmones “Vokiečių Tautos Paskirtim”.

Kaip Mussolinio režimas užmušė italų li
teratūrą ir teatrą, taip Hitlerio režimas bai
gia iščiulpti syvus vokiečių muzikai, menui, 
filmai. Bestiališkas zoologinis nacionalizmas 
žudo iniciatyvą, žudo kultūriškumą, žudo in
dividualizmą.

kitė, jieškokite vertingų knygų, kur tik gali
te jų gauti. Tas duos jums žinojimą, tas su
pažindins su rašybos formomis, privers griež- 

, tai atsinešti į tą, ką rašote.
2. Pirm savo kūrinį duosite spaudon, leis

kite jam pagulėti mėnesį, kitą, trečią, per- 
žiūrinėkite jį dešimts—dvidešimts kartų ir 
šimtą kartų taisykite.

Paskui paskaitykite jį draugams, paskai
tykite ir didesniame susirinkime, įsiklausy
kite tą, kaip kiti draugai jį supranta, kaip 
link jo atsineša, žinoma, nėra reikalo su 
visų mintimis sutikti, ką tik girdėjote, bet 
gerai apmąstykite visas padarytas kūrinio 
antrašu pastabas ir supraskite to priežastį.

3. Po tokio paskaitymo ir pasikeitimo min
timis—ir vėl padirbėkite ant kūrinio, 
dirbkite jį išnaujo, jeigu tas reikalinga; 
tikrinkite, pakentėkite, pasidžiaugkite 
džiaga ir turiniu.

4. Tik po to, kaip rankraštis pagulės,
rūpestingai apdirbtas, daugelį kartų per
skaitytas ir ištaisytas, vėl ir vėl apmąstytas, 
—tik tada duokite spaudai.

5. žiūrėkite, kad visos dalys—skyriai—ge
rai būtų apdirbta, kad nei vienos dalies ne
būtų nereikalingos, o iš antros pusės, kad 
niekas neliktų užmirštas, nepabaigtas, nesu
prantamas, paviršutiniai apibudintas.

6. Atydos žodžiui, išdėstymo formai, 
kiekvienam sakiniui. Viskas turi būti savo 
vietoj, viskas turi būt pagrindiniai supran
tama, viskas turi būt ten įdėta, kur to rei
kalauja siužeto išplėtimas, ir taip įdėta, kad 
nieku kitu tą pakeisti būt negalima, neuž-. 
kenkiant kūrinio grožiui.

7. Atsargiau, atsargiau ir dar kartą at
sargiau rašykite. Skubėti rašyti—nereiškia 
kilti rašliavoj, bet reiškia ristis žemyn, 
tikrą prapultį.

Iš Aido Choro 
Susirinkimo

L. Prūseika.

Teatras Po Hitlerio Letena
Ligi 1933 metų Vokietijos teatras ir kino- 

teatras buvo pasiekęs aukšto kultūrinio laips
nio. Scena nebijojo naujų drąsių eksperimen
tų. Filmų srityj UFA bandė pasivyti net 
sovietinius judžius. Berlyne buvo sukurtas 
Liaudies Teatras, su skyriais visoj šalyj, su 
keliaujančiom artistų grupėm. Liaudies Te
atrų judėjimą palaikanti asociacija turėjo 
jau visą milioną narių. Vokietiją pasaulyj 
atstovavo tokie režisieriai, kaip Reinhardas. 
Kas buvo geriausio Sovietų, Amerikos ar 
Francūzų scenoj vokiečiai importuodavo pas 
save. Teatrai kinoteatrai buvo kupini.

Kuomet tais laikais, dabartinis propagan
dos ministeris Goebbels bandė įpiršti teatrų 
menadžeriams savo kūrinį “Michael”, tai visur 
jarp parodydavo duris.

Bet kaip tik fašistinė šluota pradėjo dar
buotis Vokietijos scenoje, tai su sykiu Goeb- 
bels’o “Michael” pasirodė ant scenos dvide
šimt septynių teatrų. Nordikams, arionams 
ir kryžiokams prasivėrė teatrų durys, nes toks 
buvo 
jos.

įsakymas nazių propagandos ministeri- 
Iš teatrų šlavė žydus, socialdemokratus,

ap- 
pa- 
me-

bus

į

Vertė D. M. Š.

su-

D. Furmanovas.

Patarimai Jaunam Rašėjui
Išplėsti Atmintį

1. Pirmiausia parūpinkite kūriniui me
džiagą.

2. Teoretinį žinojimą proplėsti daug ge
riau grupėje, ratelyje, negu pačiam besila
vinant.

3. Kritika privalo būti griežtesnė, beša
liška, moksliškesnė.

4. Kur galima, tai organizuotis rašyto
jams į grupę.

5. Pasitarti
vengti savyje

6. Lankyti 
gyvenimu.

ALPM Sąjungos Suvažiavimas 
Įvyks Birželio 21 ir 22 dd., 

Clevelande, Ohio
Draugai menininkai! Meno Sąjungos

važiavimas artinas neišpasakytu greitumu. 
Savaitė kita ir suvažiavimas čia pat. O mūsų 
spaudoj dar nesimato žinių, ką daro chorai.

Užpereitą savaitę Meno Sąjunga išsiunti
nėjo visiems vienetams paraginimą rinkti de
legatus Meno Sąjungos suvažiaviman, įvyks- 
tančian birželio 21 ir 22 dienomis, Clevelan
de.

Draugai menininkai! Meno Sąjungos Cent
ro valdyba kviečia rimtai susidomėti besiar- 
nančiu suvažiavimu. Rinkite delegatus, išpil- 
dykite blanką, kurią gavote sykiu su kvieti
mu, atydžiai peržiūrėkite konstitucijos pro
jektą, ir visus sumanymus, pataisymus, siųs
kite: Meno Sąjunga, 46 Ten Eyck Str., Broo
klyn, N. Y.

Stengkitės išrinkti delegatų tiek, kiek lei
džia aplinkybės. Šiame suvažiavime turėtų 
būt atstovaujamas kiekvienas choras.

Pranas Pakalniškis, ALPMS Sekr.

su kitais draugais rašytojais, 
užsiskleisti, suindividualėti.
teatrus, judžius, rišti tą su

Darbą Pradedant

1. Labai svarbu atydžiai išstudijuoti me
džiagą pirm negu imsies rašymo.

2. Skaityk, kad ir dešimts kartų savo raš
tą, atydžiai apmąstyk kiekvieną sakynį, 
kiekvieną žodį. , .

3. Pavaikščiok, pasiklausyk kitų kalbų, pa
sižvalgyk, geriau susipažink su rašomais da
lykais.

4. Gerai įsigilink į laikraščių ir žurnalų 
medžiagą, kad iš to būtų galima literatiniai 
išplėsti kūrinį.

5. Ypatingos atydos reikia kreipt į kores
pondencijas.

6. Duok savo raštą kitiems paskaityti, iš
klausyk kritiką.

Laiškas Jaunam Rašėjui
' J

Brangus Drauge:—
Aš galiu jums duoti nurodymus tik abel- 

no turinio.
1. Skaitykite kaip galima daugiau, kas tik 

vertingo yra artimame knygyne—perskaity-

Bėga Dieneles
Bėga dienelės,
Bėga smagutės,
Bėga, kaip upėje vanduo,
Neša į šalį
Džiaugsmą vaikystės, 
Matant, kaip artinas ruduo.

Dar neatspėtos
Būsimos dienos—
Laimė ar vargas palydės?
Klausimas stovi:—
Gėlės malonios
Ar prie takelio man žydės?

švis gal rytojaus
Saulė maloni,
Švis gal ir džiaugme man diena?
O gal ir audros
Virkdys man sielą, 
Vargą kentėsiu gal viena?

Sukasi, plaukia 
Vilčių perpėtai, 
Rodos, kad sako—neliūdėk! 
žodžiais gaivinta, 
Lūpoms bučiuota, 
Tu kai gėlelė sau 
1936.

žydėk!
St, Jasilionis.

Užpereitą penktadienį, geg.... 
22, dainavimo pamokoms užsi
baigus, įvyko Aido Choro mė
nesinis susirinkimas. Jam pirm- 
sėdžiavo A. Pakalniškienė. Bu
vo smagus, entuziastiškas susi
rinkimas ir padaryta keletas 
tarimų.

Dabartiniu laiku aidiečiai 
mokinasi “Kavos Kantatą”, ku- . 
rią draugas J. J. Kaškiaučius • 
sulietuvino. Taipgi rengiasi šį 
sezoną perstatyti “Grigutį”. * 
Jau išrinkta komisija tam dar
bui.

Šiame susirinkime aidiečiai 
nusitarė sekamą: choristai, ku; ' 
rie pagrečium neatsilanko į pa- ’ 
mokas per dvi savaites, neturi - 
teisės dainuoti parengimuose. <■» 
Atsiranda gudruolių, kurie nau
dodami Aido Choro vardą, įei
na į parengimus veltui, kaipo 
Aid# Choro nariai. Kad tas ne-* 
atsikartotų, bus padaryta na- » 
rystės ženklai, kurie bus dali
nami nariams, einantiems į pa- • 
rengimus. Parengime tie ženk
lai bus grąžinami choro valdy
bai.

Pasibaigus valdybos rapor
tams skaitytas laiškas nuo Me- ■ 
no Sąjungos, kviečiant rinkti 
delegatus Meno Sąjungos 
suvažiaviman, įvykstančian 
birželio 21, 22 dienomis, Cle
velande. Suvažiaviman, pagal 
Meno Sąjungos konstituciją, 
galėjome išrinkti 6 delegatus, 
bet’ atsižvelgiant į išlaidas, iš
rinkta tik vienas delegatas— 
Pranas Jakštys. Tą patį dele
gatą choras įgaliavo dalyvauti 
ir Amerikos Lietuvių Kongrese, 
kuris taipgi įvyks Clevelande, 
atsteigimui darbo liaudžiai de
mokratinių teisių Lietuvoj.

Aide dabar yra gražus būrys 
jaunimo, bet tuo nesitenkina
ma. Aidiečiai mano lengvai 
galės padidint chorą bent iki 
100 narių. Todėl nusitarta 
rėti talką gavimui naujų na
rių per ištisą birželio mėnesį. 
Talkon turi ateiti visi,
nori pagelbėti išauklėti • Aidą 
Brooklyne tas padaryt nesun 
ku, nes lietuviu 
yra.

Visi talkon!
Aido Choro Koresp., 

Pranas.

kurie

Adomavičiai Turės 
Eiti Kalėjimai!

brolis

Broliai Juozas ir Benediktas 
Adomavičiai, 325 Manhattan 
Ave., Brooklyn, kuriuodu bir
želio mėnesį, 1934 metais, bu
vo nuskridusiu orlaiviu Len
kijon, turės dviejų metų su
kaktuves minėti Lewisburg 
kalėjime. Sykiu siunčiamas 
lėjiman ir jų dviejų
Bronislavas, kuris gyvena 
Wythe Ave.

Laike lakūnų svečiavimosi 
jLenkijoj, federaliai
aplankė brolių bendrai turi
mą sodės fabrikėlį, 111 Con- 
selyea St., Brooklyne. Ten 
suradę 1,800 galionų 
degtinės varytuvę. Už tai 
trys tapo nuteisti 15 
kalėjimo. Buvo paduotos 
apeliacijos į augštesnius teis
mus, bet nelaimėjo.
teisėjo Abruzzo patvarkymu, 
jie siunčiami atbūti bausmę 
Lewisburg, Pa., kalėjime.

- , Taip pat valdžia užvedė, 
lą konfiskavimui jų namo 
šapos, kurie esą 
$75,000.

talpos 
ai visi

Dabar.

ir.su
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Connecticut Darbininkų 
Draugijos Įsitemytina

| ; -
Orui atšilus, darbininkų or

ganizacijos perkelia savo pa
rengimus ir abelnai visą veik
lą j atvirą orą. ALDLD, LDS 
ir AŲPMS visi apskričiai nusi
tarė j turėti keletą išvažiavimų 
šią vasarą keliuose miestuose. 
Pirmasis įvyks birželio 14 d., 
Indian Grove darže prie pat 
jūrių kranto New Havene. 
New Haveno visos darbinin
kiškos draugijos sudarė ko
misiją iš veiklių draugių ir 
draugų šį išvažiavimą sureng
ti nepaprastai gražiu. Visuo
met darbininkiškų apskričių 
išvažiavimai būdavo įvairūs, 
ypatingai programa. Taip ban
doma padaryti ir šiame išva
žiavime. Jieškoma dailės spė
kų, chorų ir šiaip dainininkų, 
ir komedijantų paįvairinimui 
programos.

Dabar štai ko reikalauja ko-llykas daugeliui jau
misija iš visų miestų draugų. 
Ji pageidauja, kad kiekviena
me mieste ir miestelyje būtų 
pasišvęsta padirbėti organiza-
vime žmonių važiuoti į išva
žiavimą būsais, mašinomis ir! 
net pėstininkų grupes. Jei tą 
draugai atliks, tai šimtu nuo
šimčių bus pradėtas atvirame 
ore lietuvių darbininkų dar-John Egan, su sėbrais,

bas. Tikima, jog šis paragini
mas, kaip ir visados, nepraeis 
veltui, bus stengiamasi tą vis
ką įvykinti gyvenimam

Vienas Iš Apskr Valdybos.

Conn. Valstijoj Įsikurs 
Farmeriy-Darbo Partija

NEW HAVEN, Conn.—Ko
mitetas, susidedantis iš įvai
rių unijų, uoliai veikia, kad at
sišaukimai pasiektų plačią 
darbo visuomenę, įvairias or
ganizacijas įkūrimui Farme
rių-Darbo Partijos.

Konferencija šaukiama ant 
liepos 12 d., New Haven mies
te.

Farmerių Darbo Partijos 
įkūrimo klausimas veik pir
miausiai buvo pakilęs Connec
ticut valstijoje, ypač unijose, 
bet Amerikos Darbo Federaci
jos “galvos” bandė tos parti
jos kūrimui pastoti kelią. Da- 

žinomas,
kad pereitą metą A.D.F. val
stijos konvencijoje buvo eili
nių narių nutarta steigti Far
merių-Darbo Partiją, tik pa
likta išspręsti kūrimą unijų 
nariam referendumu. Tai ro
dos, gana teisingai padaryta. 
Tačiaus Amerikos Darbo Fe
deracijos valstijos sekretorius, 

taip 

sutvarkė referendumą, kad 
tas balsavimas niekam kitam 
nepasitarnavo, kaip tik reak
cinei turčių klasei. Daug uni
jų lokalų užprotestavo prieš 
tai, kiti susilaikė nuo balsavi
mo. Tokiu būdu, partijos įsi
kūrimas buvo suturėtas iki šio 
laiko.

Pagal iaus žinoma, rytinėj 
dalyj valstijos darbininkų gy
venimo sąlygos keleriopai sun
kesnes. Ten kovose už dides
nes algas darbo žmonės ne 
kartą paragavę daug skaudes
nės pamokos iš republikonų ir 
demokratų valdymo. Tad tos 
dalies unijos Farmerių-Darbo 
Partijos klausimą nepaleido iš 
rankų, vedė agitaciją susiek
dami su visom kitom toliau 
esančiom unijom už įkūrimą 
jos. Tas klabinimas del tos 
partijos įsteigimo vis didesnio 
pritarimo rado organizuotuo
se darbininkuose, todėl šau
kiama konferencija galutinai 
Farmerių-Darbo Partiją įkur
ti.

Pas lietuvius irgi per lėtai 
vedama agitacija už tos parti
jos įkūrimą. Nors dabar rei
kėtų, kad kliubai, susišelpimo 
ir įvairios kitos draugijos pa
siųstų delegatus į minėtą kon
ferenciją.

Žinovas.
----------- 4--------------------- .-------- -------------------------

Pranešimas Visom Naujosios
Anglijos Apskričių Kuopom

VIEŠAS KVIETIMAS 12-KOS CHORŲ 
Į SPAUDOS PIKNIKĄ, LIEPOS 4, 

MAYNARD, MASS.

Šiomis dienomis įvyko Nau
josios Anglijos visų apskričių 
komitetų posėdis “Laisvės” 
pikniko klausimu, kuris įvyks 
liepos 4, Maynard, Mass. Da
lyvavo šių apskričių komite
tai: ALDLD VII Apskr., LDS 
I Apskr., LPMS II Apskr. ir 
Amerikos Lietuvių Komparti
jos Frakcijos I Distr. Biuro ir 
apie 30 svečių. Visi bendrai 
ir nuoširdžiai ėmė dalyvumą 
posėdyj besvarstant pikniko 
dienotvarkį.

Nutarta parsitraukti del 
pikniko 1,500 kopijų dienraš
čio “Laisvės.” Draugai svars
tė, kad šitas “Laisvės” nume
ris gali būti įdomus ir įspū
dingas tuomi, jei dalis jo bū
tų užpildyta šios apielinkės 
korespondencijomis ir straips
neliais. Todėl kviečiame drau
gus ir drauges iš kolonijų, 
kad ką nors parašytų del to 
numerio. Rašinys turi būt re
dakcijoj ne vėliau vienos sa
vaitės prieš pikniką. Taipgi 
draugės ir draugai prašomi 
rinkt garsinimus nuo biznie
rių del to numerio. Garsini
mas gali būt lietuviškas arba 

angliškas. (Buvo pageidau
jama, kad “Laisvės” adminis
tracija prisiųstų garsinimo 
kainas kolonijų draugam.) 
Taipgi garsinimai turi būt ad
ministracijoj ne vėliau vienos 
savaitės pirm pikniko.

Nutarta, kad kolonijų kuo
pos išrinktų darbininkus prie 
valgių, gėrimų, vartų, susta
tymo automobilių ir prie kitų 
darbų, šis posėdis prašo vi
sų kuopų, kad išrinktų darbi
ninkus, kad gaspadoriam ne
reikėtų jieškoti bei prašyti 
žmonių piknike prie darbo.

Taipgi buvo ir daugiau nu
tarimų del pikniko tvarkos, 
bet, taupindama laikraštyj 
vietą, rašau kuo trumpiausiai.

Draugės ir draugai, garsin
kime šį pikniką prie kiekvie
nos progos savo kolonijose — 
platinkime įžangos tikietukus, 
su kuriais ir dovanos eina kar
tu, ir rinkime garsinimus de
ki “Laisvės” pikniko numerio. 
Jeigu mes nuoširdžiai dirbsi
me, piknikas bus pasekmingas 
ir mes visi galėsime pasi
džiaugti savo darbu.

Posėdžio Sekretorė,
D. Lukiene.

Massachusetts ir Connecticut 
Proletarų Meno Sąjungos 

Chorams

Gerbiami dainininkai ir dai
nininkės ir chorų mokytojai: 
Massachusetts įietuvių darbi
ninkų organizacijos— Komu
nistų Partijos Lietuvių Frak
cijos Pirmas Distriktas, Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos VII Ap
skritys, Amerikos Lietuvių 
Proletarų Meno Sąjungos II 
Apskritys ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo I Apskri
tys — bendromis pajėgomis 
rengia darbininkiškos spaudos 
naudai pikniką. Kaip jau ži
noma, į spaudos piknikus, 
Massachusetts valstijoj suva
žiuoja kas metai po 10,000 
svieto. Bet į šių metų pik
niką, liepos 4, suvažiuos tarp 
15-20 tūkstančių, nes liepos 4 
diena bus šeštadienis, o ant 
rytojaus sekmadienis, todėl ir 
iš. tolimų vietų šimtai proleta
rų, biznierių ir profesionalų 
suvažiuos. Mes kviečiam visus 
Massachusetts ir Connecticut 
Meno Sąjungos chorus daly- 
vaut programoj, kurios klau
sys desėtkai tūkstančių svie

to. Pikniko pelnas eis stipri
nimui darbininkiškos spaudos, 
tai reiškia—stiprinimui mūsų 
judėjimo.

Visi Massachusetts ir Con
necticut valstijų chorai gaus 
pakvietimus laiškais, bet jei 
del kokių kliūčių kuris choras 
laiško negautumėt, tai paste
bėję šį viešą kvietimą, pali
kit savo choro pamokose ap
kalbėjimui ir choro nutarimą 
pasiuskit J. Grybui, 44 Chapel 
Ct., Norwood, Mass. Gavę 
pranešimus, kurie chorai da
lyvausi! programoj, tik tuos ir 
galėsim skelbti, kad dalyvaus 
pikniko programoj.

Pasitikime, kad chorai apsi- 
ims.

Su proletariniu 
draugiškumu, 

Spaudos Komisija:
J. Grybas,
A. P. Taraška.

New Yorke ruošiamasi su
organizuoti 50,000 mėsos pa
kavimo darbininkų. Tą dar
bą ves bendrai 20 vietos unijų. 
Planą užgyrė New Yorko Cen
tral inė Amatų ir Darbo Tary
ba po to, kaip Amalgameitų 
Bučerių Unija pradėjo darbą.

1g BROOKLYNO DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ Į g

NAUJAI IŠTAISYTAM

ULMER PARKE
CROPSEY IR 25th AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.
•

Parkas Atdaras 10 vai. ryto 
Programa 5 vai. po piet

Šokiam Grieš Dvi Orkestras
WILLIAM NORRIS 

IR CHARLIE KWARREN 
Šokiai nuo 2 vai. po piet iki Vidurnakčio.

BUS ĮVAIRIŲ ŽAISLŲ

Newarko Sietyno Choras, vadovybėje L. Šalinaitčs.

SEKMADIENĮ

14 D. BIRŽELIO
June, 1936

, Į ■ ---

PROGRAMĄ IŠPILDYS: 
Aido Choras iš Brooklyn© 
Sietyno Choras iš Newarko 
Pirmyn Choras iš Great Necko 
Sietyno Choro šokikes 
N. F. šokikių Grupe ir 
Jaunų Pionierių šokikių Grupe.

•

PRAKALBĄ PASAKYS

Vienas Geriausių Kalbėtojų

Piknikas įvyks, jei ir lyty.

SIETYNO CHORO ŠOKIKĖS IŠ NEWARK, N. J.

r

Širdingai užkviečiame vietinius ir apie
linkės lietuvius dalyvaut šiame nepa
prastame piknike. Išanksto rengkitės 
pribūt grupėmis. Kvieskite draugus ir 
pažįstamus. Pagelbėkite Brooklyn© dar
bininkiškoms organizacijoms sutvirtėt 

kovai prieš karų ir fašizmų.

N. F, ŠOKIKIŲ GRUPĖ 
Amerikonės Šokikės Duos Labai Įspūdingą Vaizdą Iš 

Austrijos 1934 m. Kruvinos Revoliucijos.

$5, $3 ir $2 DOVANŲ 
skiriama su iš anksto 
perkamais tikietais.

ĮŽANGA
40 CENTŲ

i
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ALDLD REIKALAI
ŠIŲ METŲ KNYGA

Daktaras J. J. Kaškiaučius 
jau baigia versti šių metų 
ALDLD knygą, kuri bus inži
nieriaus Ilino. “Gamta ir Žmo
nės.” Tai viena iš labiausiai 
domijančių, svarbių knygų, 
bet labai lengvai ir supranta
mai parašyta. Knyga bus 
apie 300 puslapių. Jau daro- 

• 4 e planus jos spausdinimui. 
..rtfeigu tik nariai mokės duok- 
x *s, nebus stokos pinigų, tai 
knyga turės būti gatava va
sarą baigiant. Mes pasitiki
me, kad kiekvienas organiza
cijos narys atliks savo parei
gas, laiku pasimokant duokles.

Antrašai
nariams 

numeriai, 
numeriai

CLEVELANDO KONGRESAS
Clcvelande 20-21 dienomis 

birželio įvyks Visuotinas A- 
merikos Lietuvių Kongresas 
kovai už atsteigimą Lietuvąj 
demokratinių teisių, demokra
tinės tvarkos. Jis privalo 
būti vienas iš didžiausių. Tą 
padarysime visi, jeigu visos 
ALDLD kuopos, kitos organi
zacijos, kaip tai kliubai, pašal
pos draugijos, kuopos kitų na- 
cionalių organizacijų dalyvaus 
jame.

ALDLD Centro 
išsiuntinėjo visoms 
raginimus rinkti 
Kvietimai padaryti 
bendrai Chicagųs,
ir Bostono sudarytų komitetų 
tam reikalui. Visos mūsų kuo
pos privalo susirūpinti, kad 
padarius kongresą kuo di
džiausiu, nes kuo jis bus di-1 
dėsnis, tuo bus didesnė ir jo 
reikšmė pagelbai mūsų brolių, 
seserų, tėvų ir giminių.

Komitetas 
kuopoms 

delegatus, 
spaudoje 

Brooklyno

tre dalykai yra geriausioje 
tvarkoje, draugų tarpe viešpa
tauja draugiškumas ir sutiki
mas. Mes manome, kad tas 
yra ir kuopose.

Narių Numeriai ir

Visiems ALDLD 
duota pastovūs 
Kiekvienos kuopos
prasideda pagal raidyną, nuo 
A ir eina iki Z. Kiekvienos 
kuopos numeriai prasideda su 
num. 1 ir eina iki tiek, kiek 
kuopa turi narių. Kokis nariui 
numeris duotas, tat jis ir pa
silieka ant visados. Kiekvieną 
kartą siunčiant į centrą narių 
duokles prieš jų vardus padė
kite ir jų numerius.

Narių pirma rašykite pa
vardes, o paskui pilnus vardus. 
Atminkite, kad tankiai vienoj 
kuopoj yra bent penki nariai 
viena pavarde, tat jeigu nėra 
numerio ir pilno vardo, tai 
centre negalima žinoti, kuris 
iš jų moka duokles. Visi sek
retoriai prisilaikykite jums 
pasiųstų patvarkymų.

Tūli nariai nusiskundžia, 
kad jie negauna žurnalo 
“Šviesos.” Kaltė pačių narių ir 
kuopų valdybų. Mes jau tiek 
daug kartų dienraščiuose ir 
“Šviesoj” prašėme, kad jeigu 
kuris negaunate “šviesos,” tai 
tuoj aus' apie tai praneškite į 
centrą arba tiesiai, 
kuopos sekretorių.

“Šviesos” No.

pranešė • apie svarbų veikimą 
prieš reakcines bylas ir kovą 
už civiles teises. Atstovas, 
kuris dalyvavo tvėrime 'Far- 
merių-Darbo Partijos, išdavė 
ilgą raportą, kuris užėmė va
landą ir 15 miliutų. Toki ra
portai perilgi. Mūsų delegatai 
turėtų mokintis sutvarkyt ra
portus trumpiau, tai bus daug 
geriau.

Buvo svarstyta klausimas 
šaukiamo Amerikos 
Kongreso atsteigimui 
kratinių laisvių.
delegatus 
kuopą.

Plačiai 
ALDLD 
“Šviesą.”
reiškė, kad būtų geriau, kad 
vietoj žurnalo išleistų knygą, 
tai

demo-
Išrinkom tris 

atstovauti mūsų

diskusuota apie 
leidžiamą žurnalą 
Daug draugų išsi-

butų naudingiau.
52 Kp. Korespondentas.

Skaitytojų Balsai

skaityti 
nume- 
gerais

DEL “LAISVĖS” 
JTjbilejinių LAIDŲ

Linksma ir malonu 
“Laisvės” jubilėjinius 
rius, kurie užpildyti
darbininkiškais straipsniais 
ir gražiais paveikslais. Dar 
linksmiau, kad daugelis buvu
sių opozicijos draugų susivie
nijo ir bendrai eina darbinin
kų kovos keliu Komunistų 
Partijos vadovybėj,
sveikintinas draugas L. Prū- 
seika, Senas Vincas ir kiti ak
tyvūs draugai, kurie 
mi į “Laisvę” gina 
kus nuo priešų.

Gaila, kad aš 
vo dovana nesuspėjau

arba per

2

ir Švie-

Agitacijos Fondo Reikalai

Išsiuntinėta visom kuopom 
laiškai ir atatinkamas kuopos 
narių skaičiui ženklelių kiekis^ 
Centro Komitetas prašo visus 
narius ir nares nuoširdžiai, 
energingai pasidarbuoti, kad 
visi ženkleliai būtų išplatinti 
ir prideramai paremtas Agi
tacijos Fondas, kuris turi la
bai daug ir svarbių reikalų. 
Pinigus už ženklelius galite 
skyrium arba ir su narių duok
lėmis prisiųsti. Platesniam pa
aiškinimui pasiųsta

Centro Komitetas 
sos” redakcinė komisija deda 
pastangų, kad mūsų žurnalas 
nuolatos gerėtų. Jo gerumą 
įvertina ir kitur gyvenanti lie
tuviai, nes mes vis tankiau 
gauname užsakymų iš Pietų 
Amerikos, Sovietų Sąjungos, 
Lietuvos ir kitų šalių. Viešpa
taujantis Lietuvoje fašizmas 
neleidžia žurnalą į tą šalį, iš
imant tik tūlas įstaigas.

“šviesos” No. 2, už 1936 
metus, jau sustatytas ir grei
tai bus atspausdintas ir išsiun
tinėtas nariams.

laiškai.

Komitete
Komiteto 

permainų.

Permainos Centro
ALDLD Centro 

valdyboj turime 
Drg. V. J. Senkevičius iš prie
žasties kitų darbų ir tolimes
nio gyvenimo vietos nuo cen
tro buveinės pasitraukė iš CK 
pirmininko vietos. Jo vieton 
vienbalsiai išrinktas drg. A. 
Matulis (Matulevičius).

Kaip žinome, drg. Matulis 
buvo LDD Pildančio Komiteto 
sekretorium. Jis ir apie 200 
kitų LDD draugų susijungė su 
ALDLD nariais. Pas mus cen-

Anglų Kalba Knygos

Šių metų anglų kalboj kny
gos yra geresnės, kaip bent 
kada pirmiau. Specialiame 
pareiškime telpa jų visų sura
šąs. Mes manome, kad dar 
daug jaunuolių galima gauti 
į mūsų organizaciją. Draugai, 
kurie turite paaugusius vaikus, 
nesigailėkite gauti jiems taip 
naudingas knygas. Narys, mo
kantis $1.50, anglų knygų gau
na apie $3 vertės reguliare jų 
kaina. Prirašykite savo jau
nuolius, įgykite jiems tas kny
gas, o vėliau ir jie jums bus 
dėkingi ir patys džiaugsitės, 
kad jūsų vaikai stos greta su 
tėvais į darbininkišką veiki
mą.

Water būrio Apielinkiai

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK sekretorius.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Naktine Vakariene Detroit. Mieli.
PROGRAMA IR ŠOKIAI

Šeštadienį, liepos (July) 11, 
Lietuvių Parke, už Lakewood 
ežero, Waterbury, Conn., bus 
surengtas “Laisve?” naudai 
naktinis, po mėnesio šviesa, 
bankietas. šokiai prasidės 8 v. 
vakare ir tęsis iki 2 vai. vi
durnakčio. Vakarienė bus 11 

valandą.

Bus puiki dailės programa. 
Dalyvaus visos apielinkės dai
lės spėkos ir atvažiuos iš 
Brooklyno oktetas Aidbalsai.
Svečių bus iš Bostono, New Yorko 

ir iš visos Naujosios Anglijos.

Įžanga $1.50. Veltui gėrimai 
ir valgiai.

Rengėjai prašo iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus.

2

Iš ALDLD 52 KP. VEIKIMO

52 kuopos
buvo ne-

Geg. 16 d. įvyko 
susirinkimas, kuris 
skaitlingas, bet turintis svar
bos. šiame susirinkime įstojo 
į kuopą keturi seni ALDLD 
veikėjai, kurie per nekurį lai
ką del tam tikrų priežasčių 
buvo pasitraukę iš kuopos, t. 
y., draugai Gyvai ir Smalsčiai. 
Galima didžiuotis augimu mū
sų kuopos, nes neturim dar pu
sės metų, o kuopa jau paaugo 
keturiolika narių.

Delegatas į “Vilnies” ben
drovės suvažiavimą išdavė aiš
kų raportą trumpoj sutraukoj. 
Tai pagirtinas dalykas — toki 
raportai susirinkimą daro pa- 
sekmingesniu.

Tarptautiniai mūsų kuopos 
atstovai darbuojasi gerai. Ci
vilių teisių gynimo atstovas

gražinti “Laisvės” jubilėji- 
nius numerius, bet bus gerai, 
kad ir vėliau. Planas jau už
baigtas. žvaigždė jau gata
va ir ne po ilgo pamatysite 
kiekvienas “Laisvės” skaityto
jas, nes laikraštyje bus pa
veikslas. čia priminsiu, del 
ko nesupėjom. Labiausia mus 
trukdė techniški dalykai ir 
prie užbaigos buvo reikalingi 
artistiški pagražinimai, tai 
yra, nupiešti ant stiklo Leni
no, Stalino, Kapsuko, Thael- 
manno ir Ruthenbergo pa
veikslus. Klausinėjom dauge
lio artistų, bet nei vienas ne
apsiėmė tai padaryti ir ne
norėjom siųsti neužbaigę. 
Draugas Vitkus, dirbėjas tos 
žvaigždes, sako: “Kaip gi 
siųsim nei šiaip nei taip už
baigtą?” ir pagalvojęs atliko 
artisto darbą kitokiu būdu— 
nutraukė paveikslus viršminė- 
tų vadų ir taip gražiai apdir
bo, kad miela žiūrėti į už
baigtą darbą, kuriuo džiaugia
mės. Tai padarėm istorišką, 
nemirštantį darbą. Mes būsi
me po velėna, bet ta žvaigž
dė, komunistų emblema, pri
mins apie mus būsimai kartai

per daugelį, daugelį metų. 
Pasikalbėjau apie užbaigtą 
darbą, paspaudžiau draugui 

’dešinę ir pasakiau: “Jei aš bū
čiau piniguočius kapitalistas, 
tai duočiau penkis šimtus ar 
net ir tūkstantį dolerių už to
kį darbą, kurio niekas kitas 
dar nėra padaręs. Bet, deja, 
mudu abu lygūs vargšai, vie
nos idėjos draugai, tai drau
giškai ir tą darbą atlikom.”

K. Mikolaitis.
Baltimore, Md.

Tel. Virginia 7-4499

Barry, P. Shims
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. I„ N. Y.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS *

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių: 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St, Brooklyn, N. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

PRANEŠIMAI E KITUR

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieni, bir- 
Taipgi želio, 7:30 vai. vakare, 3014 Ye- 

i mans St. Visi nariai privalo daly- 
vaut, nes turim daug svarbių reikalų 
apsvarstyt, taipgi užsimokėt duokles. 

(127-128) A. V.rašinėda- 
darbinin-

sa- 
pa-

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

Wholesale Retails
NOTICE is hereby Riven that License No. 
B 5576 lias been issued to the undersigned i 
to sell beer at retail Under Section 76 of 
the Alcoholic Boverapre Control Law at 1 
52 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, | 
County of Kings, to bo consumed on the , 
premises. I

SAMUEL SLOTNTCK |
52 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hr J?/ given that License No. • 
SB 51 has • ./-'■J'fr issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
West 10th St. Coney Island, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the promises.

JACOB VENTURA
West 10th St. (Giants Baths), Coney Island, 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1009 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under Section 
at 1698 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

1698 Fulton

NOTICE is
RW 1005 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Boverago Control Law 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 170 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY LOMUTI 
(DIAMOND TAVERN)

170 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10796 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail under .Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3332 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

AARON S. KAGAN
3332 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6959 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 9-12 Flushing Ave., Borough ■ 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH G. MILLER
942 Flushing Ave. Brooklyn, N, Y.

JOHN TURNER
St.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No,

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš

bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

■Dr. L. ZINS- UZ
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpo 12th ir 13th Sts, N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin <-8294

Petras Prasauskas
Budvonių 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

H------------------------------------------------------------------------------

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus

Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms pa
rems bei pokiliams užsisakykite alaus per

JUSTINĄ STANKŲ
2010 E. Sergeant St., Philadelphia, Pa.

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER 
Stiprus ir priiinnus gert alus.

O Stankaus patarnavimu būsite pilniausiai patenkinti.
Taip pat Stankus pristato alų ir saliūnams, tad pir

kite iš savo žmogaus.
Tuojaus šaukite: Reg. 1501.

Darbavietės telefonas: Market 4728.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

klases anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

vaįyažųtėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų .Įstaiga

National Cafe
Main Street ir Kampas Vine St., Montello, Mass.

TAI LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME
Kada tik esate Montello, užeikite pasima
tyt su Antanu Raila. Pas jį gausite geriau
sią ir patinkamiausią patarnavimą, geriau
sios rūšies valgiais ir gėrimais. Ypatingai 
Raila bus prisiruošęs puikiai priimti svečius 
Dekoracijų Dienos šventėse, tai yra laike 
Lietuvių Taut. Namo 3 dienų parengimo.

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

Čia yra palaikoma pa
vyzdinga tvarka — nė
ra triukšmo ir niekas 
svečių neužkabinėja.

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts.

Aprokayimai Duodama Veltui
ŠILDYMAS

OIL BURNERS
PLUMBING

YORK OIL BURNERS
VERTEIVIS York Oil Burners

Dabar galite gauti lengvais išmokėjimais. 3 metai 
išmokėjimui sulyg Federal Housing patvarkymo.

UŽEIKITE ar RAŠYKITE

FRANK LOPATIN
1741 N. Wilton Street

Philadelphia, Pa.
Arba šaukite: Trinity 8104

Boiler & Radiation
Greitas patarnavimas ir inžinieriškai atliekame 

kiekvieną darbą.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

VARPO KEPTUVE
Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 36-42 Stagg* St

į į •? . is s

j .-<■ i L

FI ■ IV

Čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamo^ 
duonos: rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rų£ 
gių, senvičiam duona, balta duona, Calch ir raisin duon^X 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimo^ 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cakej 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasterics, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parėm 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe-C 
cialiai greitai pristato. -Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y. ,



Puslapis šeštas.

naciona- 
lėj konferencijoj. Ellis Chad- 
bourne, tos lygos sekretorius, 
Fusionistų Partijos narys, pa
skirtas delegatu.

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Paskutine Proga!

Lietuviu Kongreso Delegatam Kelionės Reikalu
’Brooklyno ir apylinkės organizacijų konferencijos komi

teto transportacijos komisija prašo visų Lietuvių Kongreso 
delegatų, vykstančių iš New Yorko į Clevelandą, tuojaus 
užsiregistruoti kelionei, pranešant, ar nori važiuoti traukiniu, 
ar busti, ar automobiliais.

Komisija teiravosi apie kelionę gelžkeliu ir patyrė, kad 
parankiausia būtų važiuoti Lackawanna gelžkeliu. Abipusės 
kelionės kaina $16 kiekvienam asmeniui, jei susidaro grupė ne 
mažiau 25 asmenų. Nuvažiuojant, visai grupei kartu reikia 
važiuoti, o grįžti galima pavieniai, bile kada bėgyje 10 dienų. 
Tarukinys iš New Yorko (Hoboken stoties) išeina 6:30 vai. 
penktadienio vakare (pastoviu laiku), birželio 19, o Clevelan- 
de jau būna ant rytojaus 8:40 vai. ryto.

Traukiniu taipgi gali važiuoti ir šiaip asmenys, ne delegatai.
Delegatai bei šiaip asmenys, norintieji važiuot traukiniu į 

Clevelandą, prašomi tuojau užsiregistruoti pas transportacijos 
komisiją. Komisijai reikia pranešti ne vėliau 15 d. birželio.

KITI BODAI VAŽIAVIMUI

• Kuomet transportacijos komisija paskelbė savo pirmesnį 
pranešimą kelionės reikalu, tai, kiek teko girdėti, tūlose or
ganizacijose Brooklyne ir apylinkėj buvo kalbama, jog per- 
brangi kelionė $16. Girdi, del kelionės brangumo organizaci
jos negalės pasiųsti delegatus. Pasirodo, jog mažai kreipė 
domės į visą pranešimą. Pranešime buvo nurodyta, jog ko
misija taipgi gali sudaryti planus nuvežimui delegatų busu . 
arba automobiliais, ir buvo pažymėta, jog tuo būdu kelionė 
nekainuos daugiau, kai $12 į abi pusi.

Dabar komisija suranda, kad busu kelionė iš New Yorko į 
Clevelandą ir atgal kainuos ne daugiau , kai $10 kiekvienam 
delegatui.

Taigi, komisija prašo delegatų Brooklyne ir apylinkėj 
(taipgi Connecticut ir Massachusetts) tuojaus pranešti, kaip 
nori važiuoti: traukiniu ar busu. Traukiniu ima nuvažiuoti 
apie 13 valandų, o busu ims apie 20 valandų. Traukiniu kai
nuoja $16, o busu tik $10.

Suregistravus delegatus, jeigu pasirodys, kad vienu busu 
negalima visų nuvežti, o negalima sudaryti antro pilno, tai 
bus paimta automobiliai. Komisija aprokuoja, kad automobi
liais kelionė nekainuos daugiau, kaip busu.

Komisija prašo, kad delegatai tuojaus praneštų, kaip nori 
važiuoti.

Kur delegatai dar neišrinkti, tai ten vietos veikėjai turi pa
sirūpint komisijai pranešti, kiek maždaug bus delegatų iš jų 
kolonijos ir kaip jie galės važiuoti: traukiniu, busu, ar auto- 

^mobiliais.
Komisijai reikia praneš|i ne vėliau, kai 15 d. birželio.
Pranešimą siųskite sekamu antrašu:

J. SIURBA, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

DRAUGO L. PRŪSĖMS IŠLEISTUVES BUVO
SKAITLINGOS IR DRAUGIŠKOS

Ketvirtadienio vakarą, “Lais
vės” svetainėj, pagerbimui d. 

' L. Prūseikos, buvo suruoštas 
> vakaras-išleistuvės. D r a ugas 

■ L. Prūseika šią savaitę išvyks
ta Chicagon, kur jis dirbs lie
tuvių darbininkų dienraščio 
“Vilnies” redakcijoj ir veiks 
abelname lietuvių darb. judė
jime, kaip veikė čionai.

Nors išleistuves pradėta 
rengti tik dviem dienom prieš 
įvykstant, tačiau publikos su
sirinko, kaip į gerą balių. Tas 
parodo, kad lietuviai darbi
ninkai tnoka įvertinti savo va
dus, pasiryžusiai dirbančius 
revoliuciniam judėjimui. Jei 
šios išleistuvės būtų rengtos iš 
anksto, jos būtų buvusios vie
nu iŠ didžiausių pokilių.

Vakaro programoj buvo 
trumpos prakalbos, kuriose at
žymėta, delko draugas Prū
seika išvyksta ir likusių Brook
lyne problemos budavojime 
lietuvių darbininkų organiza- 

Po
pa- 
pa- 
na- 

cijų, stiprinime veikimo, 
prakalb.ų-išsireiškimų, sekė 
silinksminimas, tarpusavis 
sikalbėjimas ir šokiai prie 
minės muzikos.

r Pirmuoju kalbėjo d.
Bimba. Jis nušvietė mūsų dar
buotę ir komunistų rolę toje 
darbuotėje, kviesdamas visus 
partijos simpatikus pereiti į 
organizuotus komunistus, įstot 
Komunistų Partijom

Daugas J. Kuodis ypatingai 
atkreipė visų atydą į d. Prū
seikos išvykimo aplinkybes. 
Jis nurodė, kad pasklidus tai 
žiniai, tūli iš dar tebesančių 
opozicijoj, tiksliai ar netiks
liai, spėliojo, bandė išaiškinti, 
būk d. Prūseika esąs “depor- 4*11 zs 4 a *■ >> ___ i_ •& “rūseika esąs “depor- skaito. Gi mūsų dienraštis I 
tuojamas” Chicagon, būk jau “Laisvė” tik ką išleido tūks-l

' ' '

Drg. 
kad 

arba 
Chi-

prasidedąs “baudimas.” 
Kuodis stipriai pabriežė, 
jeigu d. Prūseika vyksta, 
jei jisai pats kada vyktų
cagon, tas daroma laisvu susi
tarimu su draugais, o ne keno 
tai prievarta. Vykstama tam, 
kad padėti tenykščiams drau
gams vesti darbą, kuomet 
jiems mūsų kooperacija labai 
reikalinga. Vienybė pozicijos 
su opozicija buvo, yra ir, aš 
tikiuosi, bus nuoširdi, pareiškė 
d. Kuodis.

Draugas Mizara savo kal
boj irgi priminė, kad Chicaga 
nėra kokia tai “poselenijos” 
vieta, bet kad tai yra didžiau
sias lietuvių centras pasaulyj 
ir kad šalies darbininkų judė
jime, jo įsitikinimu, Brookly- 
nas yra tuo, kuo Rusijoj yra 
Leningradas, bet Chicaga bus 
tuo, kuo yra Maskva—centru, 
širdimi šalies judėjimo. Jisai 
nurodė reikalingumą auklėti 
naujus kadrus ir tie kadrai, 
vyriausia, išvystomi Komunis
tų Partijos keliais. Jis taip 
pat kvietė susirinkusius rimtai 
apsvarstyti ir jei ne šiandien, 
tai prie pirmos progos stoti 
partijom

Trumpas prakalbėles pasa
kė dd. K. Kreivėnas ir S. Pet
kienė.

Paskutiniu kalbėjo d. L. 
Prūseika. Jisai pareiškė, kad 
mes turime didžiuotis esą na
riais to judėjimo, komunisti-( 
nio judėjimo, kuris sulošė di
delę rolę praeityje, dar svar
besnę lošia dabar ir kad tam 
judėjimui priklauso ateitis.

Sakof kitos sriovės neleidžia 
knygų, skundžiasi — nesą J<as!

tančius kopijų apysakos “Mor-ĮSąjungos šaukiamoj 
tos Vilkienės Divorsas.” Mūsų 
AL'DLD, kuri turi virš 5,000 
narių, baigia ruošt spaudai 
mokslišką knygą. “Laisvė” 
tuoj leis S. Jasilionio eilių 
knygą, kuri bus taipgi dide
lė. Trys knygos bėgiu kelių 
mėnesių. Mūsų pašalpinė — 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas — auga. Mes išlei
džiame du dienraščiu ir kitus 
leidinius. Su mūsų įtaka ma
sėse skaitosi net mūsų opo
nentai, pareiškė d. Prūseika, 
suminėdamas keletą faktų 
tuo atžvilgiu.

Draugas Prūseika ragino vi
sus dar glaudžiau suburti sa
vo spėkas ir energingiau pa
sidarbuoti budavojimui savo 
organizacijų ir spaudos, trauk
ti į darbą jaunimą, o pirmoj 
vietoj, pradėti būdavo j imu to 
judėjimo vadovybės — Komu
nistų Partijos.

Vakarui pirmininkavo d. P. 
Buknys. Nuotaika buvo drau
giška ir smagi. Rep.

Tūkstančiai Jaunimo 
Paradavo už Taiką

New Yorke įvykęs jaunmo 
paradas, pereitą šeštadienį, 
buvo geriausiu įrodymu orga
nizuoto darbo žmonių jauni
mo atsinešimo į karą, čion 
tūkstančiai jaunų socialistų, 
komunistų ir kitų pažiūrų jau
nuolių petys petin maršavo 
šaukdami: “Darbų, Ne Kanuo- 
lių—Priimkite Amerikos Jau
nimo Aktą,” “Duonos, Ne Kul
kų.” Jų skaitlingose iškabose 
pilna šių ir daugelio panašių 
užrašų.

Demonstraciją šaukė Ameri
kos Jaunimo Kongresas, tačiau 
tą šaukimą oficialiai užgyrė ir 
aktyviai parėmė visa eilė darbo
žmonių organizacijų.

Pirmaisiais parade važiavo 
Am. Jaunimo Kongreso New 
Yorko Miesto Taryba, vežda
mi didžiulę trikampę iš gėlių 
iškabą, kurioj išpinta A. J. 
Kongreso obalsis: Taikos, Lais
vės. Progreso. , Gražiai atrodė 
uniformuoti jaunieji komunis
tai ir socialistai: pirmieji dė
vėjo baltus marškinius-bliuzes 
ir kaklaraiščius; antrieji — mė
lynomis bliuzėmis ir šviesiai 
raudonais kaklaraiščiais.

Masinis mitingas įvyko prie 
Worcester ir W. Houston Sts., 
kur kalbėjo kun. Hermann F. 
Reissig, prof. Th. Brameld iš 
Brooklyno Kolegijos, ir Janet 
Feder, Am. J. Kongreso N.Y. 
Miesto Tarybos sekretorė.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Marijona Varaškiūtė, 18 

gegužės 28 d., Trinity li-
m. amž., 290 Suydam St., mi
rė
goninėj. Bus palaidota birže
lio 1 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

New Yorko Lyga už Farme- 
rių-Darbo Partiją priėmė pa
kvietimą dalyvauti Chicagoj 
Minnesotos Farmerių - Darbo

NOTICE is hereby given that 
Sclafani Bros. Inc., of Brooklyn, , 
N. Y., has registered its trade-mark Į 
“Sclafani” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
foods and ingredients of foods, and 
beverages.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847

Rugpjūčio 15 ir 16 New 
Yorke šaukiamas tarptautinis 
sportininkų kontestas. Jame 
dalyvausią 15-kos šalių atle
tai. Užsivadins World Labor 
Athletic Carnival. Jo ruošimą 
užgyrė Mėgėjų Atletų Unijos 
Newyorkine Sąjunga.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502. Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 
KIRPIMAS

skutimas 15c
Pri*lankus Patarnavimas

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

Tel. Stans 2-0783 NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

graborius
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius |
GRABORIUS V

(Undertaker) m
Vedu šermenis ir palaidoji! tin- *<' 
karnai ir už prieinamą kainą. Q
Parsamdau autompbiliui vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

tis labai pigiai. Puiki vieta 
ir gerai išdirbtas biznis. Ga
lima geras pelnas ir pragy
venimas pasidaryti. Visai 
mažai reikia “cash”: arba 
galima mainyti ir farmą— 
gera proga del farmerio. 
Priežastis pardavimo—savi
ninkas serga. Atsišaukite po 
sekamu antrašu:

Mrs. Anna Podžiunas, 
354 Highland Ave.,

Kearny, N. J.
(100-130)

Juozas 
Kavaliauskas 

f '

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.

Naudokitės tik iki 30 d. gegužės 
šių metų, parsiduos NATURAL-LAX 
-HERB TEA 3 pakeliai už $1.25, o 
su pradžia birželio šių metų, vėl bus, 
bus tiesiog 50c. už pakelį, nežiūrint’ 
kiek pakelių pirksite. Tuojaus pakol 
dar nupiginta kaina reikalaukite.

( Rašykite:
John W. Thomson,

• P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LIET. AMER. PILIEČIŲ KLIUBO 
Prieš pusmetinis Susirinkimas 

Įvyks Antradienį, Birželio (June) 2,
7:30 Vakare, 80 Union Avė. j

Šis priešpusmetinis susirinkimas 
yra svarbus visiems Kliubo nariams 
todėl, kad jame bus rinkimai. Bus' 
renkama pašalpos skyriaus pusė ko
miteto, biznio skyriaus gaspado- 
rius (arba manadžerius) ir pusė, 
direktorių tarybos. Visi nariai bū
tinai turite dalyvauti.

A. DEIKUS.

ROCHESTER, N. Y.
Pranešimas “Laisves” Skaitytojams 

. Knyga “Mortos Vilkienės Divor- 
sas” jau čia. Tad kaip greit bus 
galima išdalinsiu visiems pilnai už
simokėjusiems skaitytojams. Kurie 
esate pasimokėję, bet dar negavote 
knygos, tai ateikite pas mane ir 
gausite ją. Kurie norės knygos, bet 
neužsimokėję, galės užsimokėt ir 
tuom pat kartu gaus knygą. Bile 
vakarą galite ateit atsiimt knygą. :

P. ŽIRGULIS.
480 Hudson Ave. 
Rochester, N. Y.

(128-129)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
Įvyks pirmadienį, 1 d. birželio, 8 vai. 
vakare, “Laisves” raštinėj. Visi na
riai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbiu dalykų apsvarstymui.

‘(127-128) A. BALTAITIS.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FL ATBUS H OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

and
CARPENTERS

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

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

Pirniadien.., Birželio 1,1936

ANTANAS KASMOČIL'S
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI
Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves nuo 

“Laisves”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

OSVALDO KYBURIO
RESTAURANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais.

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y. 

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKESPRANEŠIMAS

Mr. Joseph Jablowskys 
kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Karų
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BAIT i-*ne 

BROOKLYN, N. Y. 
Tei.: Gknmore 5-6191 

______________ .

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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
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