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Drg. A. J. Smitas iš Phila-
delphijos šaukia Bostoną j “Lai
svės” vajaus lenktynes. 0 South
Bostono drg. A. Barčius spalio 
25 d. teturėjo dar tik 126 va-

No. 254 Telephone STagg 2-3878

jaus punktus prieš Philadelphi- 
jos 436.

Rimtesnis, todėl, pavojus, 
philadelphiečiam v a j i n inkam Į 
gręsia iš Bridgewaterio, Mass., j 
kur drg. G. Krance ir I. Rati
lis vakar turėjo jau 499 punk
tus; iš Elizabetho, N. J., drg. 
Stripeikos su 436 punktais; iš 
montelliečio drg. G. Šimaičio su 
352 punktais ir eilės kitų drau
gų.

Drg. Duobinis šiemet Newar- 
ke darbuojasi su organizacijų 
kolektyvu, kuris iki šiol surinko 
132 vajaus punktus. Bet pra
vartu bus kitų kolonijų vajinin- 
kams atsiminti, jog Newarkas 
ir pernai iš pradžių’atrodė lė
tas, o paskui drg. Duobinis ūmai 
]yg iš rankovės ėmė berti dau
gybę punktų ir laimėjo vajaus 
varžytines.

Abelnai, tačiaus, imant, tie 
draugai turi geresnę progą lai
mėt pirmą garbę ir dovaną, ku
rie išanksto toliau nulenkty- 
niuoja.

“Keleivis”, sekdamas “Nau
jienas,” taipgi mokina lietuvius 
socialistus:

“Bendro fronto klausimu 
lietuviai socialistai turi laiky
tis vienos pozicijos su Ameri
kos Socialistų Partija.” 
Bet ar viena yra pozicija pa

čioje Socialistų Partijos vadovy
bėje? Ten juk randame sukal- 
bamesnių Norman Thomasų, iš 
vienos pusės, ir atgaleivių L. 
Waldmanu, iš antros. Eiliniuo
se gi Soc. Partijos nariuose ras
tumėte persvarą tų, kurie sto
ja už bendrą frontą kovai prieš 
karą ir fašizmą.

Dešinys socialistų vadas L. pų imperatorius Menelikas 
Waldman advokatavo Amerikos ir 
Darbo Federacijos prezidentui 
Wm. Greenui, kaip pataisyt Fe
deracijos konstituciją, idant 
neįsileist komunistų į Federaci
jos unijų valstijinius ir mies
tinius centrus. Ir už tai Wald- 
maną smerkia švaresnis socia
listų vadas Norman Thomas, 
kuris pareiškia:

“Louso Waldmano parėmi
mas Amerikos Darbo Federa
cijos konstitucijos pataisymo 
prieš raudonuosius yra prie
šingas dvasiai socialistų pa
kartotinų pareiškimų. Iš prin
cipo mes esame įsitikinę, kad 
darbo unijų atstovai turi 

būt sprendžiami pagal savo 
darbus, o ne pagal 
nuomones.” 
Čia jau ir bendras 

Thomaso frontas delei 
klausimo unijose, 
rodos, turėtų pripažint, jog tai 
tūkstantį sykių naudingesnis 
darbininkams frontas, negu 
Waldmano, kuris susišliejo su 
fašisto Hearsto šaika ir su fa
šistiniais bizūnais iš Nacionalės 
Piliečių Federacijos prieš rau
donuosius.

Anglijos Baldwino valdžia ža- karo laivyną.
da savo šalį kuo stipriausiai ap- į ---------------------
ginkluot todėl, kad, girdi, An- AmpriLa NpfPrtlC I VtfftC 
glija turi būt Tautų Lygos HllItIJKd llCItlllb LygUb

Prieš Italiją

politines

Norman 
politinio 

Kiekvienas,

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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I HEW MKD DEMONSTRACIJA PRIES KARA
1 SOVIETŲ ŽVAIGŽDĖ V1E-
! TOJ CARISTINIO ARO

MASKVA. — Nuimta di
delis carinis aras, užsilikęs 
nuo 1917 m. ant Kremliaus 
bokšto virš Spasso vartų. 
Jo vieton užkelta sovietinė 
žvaigždė, sverianti du tonu, 
žvaigždėj yra iš brangių ak
menų artistiškai įdirbtas

Hitleris Sudaro Didžiausią Pasaulinio ^inuKFTmnM m if Visi Br ooldy niečiai ir Ne wy orkiečiai Šian-
__ __ _ _ ll/iLAld £ 1 nlvl IJuJEi _ _ __ _ w m
Karo Pavojų, Sako Anglijos Politikas ENTISCIO, Ethiopija. — dien Maršuokit su Plačiu Liaudies Frontu

W. Churchill; Naziai Patarnavo Italam už Taiką, Ethiopy Apgynimą, prieš Karą!
DEL VOKIETIJOS APSIGINKLAVIMO FRANCIJA 

SUSIRIŠO SU MUSSOLINIU
LONDON. Fašistinė

lefono vielų vietose, atimto
se iš Ethiopijos, ir traukyti 
vielas. Italai ėmė akmeni
mis į jas laidyti. Pasimoki
nusios iš italų, beždžionės

SYKIU SU LIAUDIES FRONTU IŠSTOKIME Už 
TAIKOS PALAIKYMĄ!

viešai ginkluot Vokietiją.
O dabar Vokietija darosi grjebėsi už akmenų ir pra- 
palyginamai labiausia! apsi- ^gj0 bombarduot italus, ku-

• i • • •• • i i1 j riems daugeliui pramušė už Ethiopijos
pilniausia prisirengusia ka-! gajvas 
rui,” pripažino Churchill.

Kas liečia Italiją, tai 
Churchill nematė reikalo 
naudot Tautų Lygos gink
luotą jėgą prieš Mussolinį; 
jam atrodo, kad ekonomi
nėmis bausmėmis galima 
būsią už kokių metų par- 
klupdyt italus Ethiopijoj. 
Iš antros pusės, tas impe
rialistinis politikas reikala
vo “sutvarkyt vidujinius 

“sveti- i vimas?—išvedžiojo W. Chur- Ethiopijos reikalus” i" ""

VA kJ I LVA ^V4AA MVVtkJ j * * * II*

Kūjo ir Pjautuvo ženklas. | Vokietija net^ labiau negu 
žvaigždės n u a u k s avimui į Italija gali iššaukt pasauli- 
prireikė 30 svarų aukso, jn i karą, sakė Winston

i Churchill, pirmiau buvęs 
Anglijos ministeris, dabar 
kalbėdamas šalies seime 
spalio 24 d. Jis nurodė, kad 
“visa Vokietija jau yra gin
kluota stovykla ir jos pra
monės sumobilizuotos ka
rui.. . Mes (Anglija) negail

ime tikėtis pasivyti Vokieti- 
PARYŽIUS. — Praneša- jos oro laivyną greitoj atei- 

ma, kad Francijos ministe- įyj, nežiūrint, kaip stengtu- 
ris pirmininkas Laval slap- mes.” 
ta pasiūlė per Anglij ds am
basadorių Clerka atimt nuo i Tai Vokietijos apsiginkla- 
Ethiopijos didelius “sveti-1 vimas— išvedžiojo W..Chur- Ethiopijos reikalus ir už- 1

mus” plotus, kuriuos buvo1 chill,—privertė Franciįą šių reiškė, J<acl^jĮegalima būsią •
užkariavęs pirmesnis ethio- metų pradžioj susirišt

apie 750,000 rublių vertės.

Francija Siūlo Ati
duoti Italijai Didelę

Ethiopy Krašto Dalį

; su
Italija ir pasižadėt, kad

pervest tokias ištisas 
provincijas Italijai, kaipo 
“koncesijas.” Taipgi siūlo
ma nuginkluot Ethiopiją, 
idant “apsaugot” senesnes 
Italijos kolonijas rytinėj; 
Afrikoj ir naująsias pro-! Politikierius Churchill

EXTRA!
ROMA, Spalio 25.—Italai 

užėmė strateginiai svarbius 
Ethiopijos miestelius Calla- 
fo ir Geledi, pietiniam fron- 

i te, už 100 mylių nuo “itališ
ko” Somalilando sienos. Ita
lai taip pat užkariavo dalį 

’ apdrūtintų pozicijų Dagne-

leist Ethiopijos valdžiai, 
“laikyt priespaudoj tas tau- . i<JKK. Nors

šiandien 1 vai. po pietų apielinkės privalo skaitlin- 
New Yorke įvyksta Liau- giausiais būriais traukti į 
dies Maršavimas už Taiką, šią istorinę demonstraciją.

Patartina kaip galint di
desniu pulku išvažiuot sy
kiu iš “Laisves” svetaines 
arba nuo jos namo.

Tiesiog vykstantiems į 
d e m o nstraciją nurodymui 
buvo paskelbti vakarykščia
me numeryje.

VISI ŠIANDIEN DE
MONSTRUOKIME PRIEŠ 
KARĄ!

apgynimą, 
prieš Mussolinio skerdynę 
ir prieš pasaulinio karo pa
vojų.

Maršuoja šimtai darbo 
unijų, studentų sąjungos, 
intel igentų organizacijos, 
komunistiniai darbininkai ir 
įvairiausių sriovių žmonės.

Lietuviai darbininkai iš 
Brooklyno, New Yorko ir

Ethiopija Pasipiktinus 
Anglijos Politika

Pirmadienį Prasidėsi^ 
Smarkiausi Mūšiai

ADDIS ABABA. — Eti
opijos valdovas Haile Selas
sie ir jo generolai labai,ne-

ROMA. — Italija turi 
prirengus 300,000 kareivių 
armijas šiauriniame, šiaur- 
r y t i n i a me ir pietiniame 
fronte prieš Ethiopija. Su
mobilizuota kanuolės, tan
kai ir visi karo pabūklai 
pradėt smarkiausius užpuo
lančius mūšius ateinantį 
pirmadienį, trylikos metų 
sukaktuvėse nuo tos dienos, 
kai Mussolini su savo juod- 
marškiniais atmaršavo į 
Romą.

Pietinė italų armija ban
dys praskint sau kelią į 
Hararą, antrą didžiausią

Francija nesipriešins Muss- teles, kurias ji turi užka- Ainerikonų Olympiados yn-

Iš to galima suprast, kad nlvm’1 Pasite^‘"S kalbomis Angli-
taiptautimų spoitų 1 įos ministerio pirmininko 

. .. ..... ..... . ir užsieninio
Jack Shea, pereitos OJym- ministerio Hoare’o, pasaky- 

clllpzikas, tomis Anglų seime. Tose 
ir Stella Walsh, lenkė cam-, ka]bose jiedu pataikavo Ita- 
pionė bėgikė; smerkia da- aiškįn0) jog Anglija 

, lyvavimą hitleriškoj Olym-1 pa^į nežada daryti kariškų 
_ . f. n i. ir n ipmdoj todėl, kad naziai at- £įngsnių prieš Italija, o tik
Zvimbia Ethiopy Kulkos m.e*a zydPs 8^.^tinia dls 11 vykdyti Tautų Lygos nuta-

Apie Italu Lėktuvus i ®idžiausias h i t lerininkų

šininkai pervarė nutarimąolinio planams delei Ethio-: riavus.”
pijos grobimo. Todėl, girdi,1
ir dabar Francija svyruoja, Hr pats Churchill, kuris vėl . j • l . .....
kas liečia bausmes prieš Ita- taikosi į Anglijos ministe- T , normine nivm Baldwino i
■ I . - . I I . I \ II t : 1. - II ■ . t ■ . II. Q 1 M r I V 111 “  * * _. _ _ . - _ T T —   -rio vietą, nebūtų priešingas 

pervest “tas tauteles” Itali- tomis Anglų seime. Tose
vincijas, kada jas gaus(?) nutylėjo, kad būtent Angli- jai, v kain kad reikalauja 
Mussolini. įjos valdžia leido Hitleriui Mussolini.

Vėl Laivyną Nusigink- Susidūrė Anglijos Laivas 
į Su Italy Kareivių Laivu

------ f ... .............

Suezo kanale pripuolamai
LONDON.—Anglija šau-! susidūrė Anglijos aliejų ve-

lavimo Konferencija

kia naują karo laivynų ap
ribojimo konferenciją š. m. 
gruodžio 2 d. Dalyvaus Jun
gtinės Valstijos, Anglija,

žantis laivas “Workman” 
su Italijos laivu “Belvede
re,” naudojamu kareiviams 
vežt į Ethiopija. Abudu lai-
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Francija, Japonija ir Itali-j^! sužeisti, bet nepavojm- 
ja.

Abejojama, ar prieis prie 
bet kokio susitarimo.

Japonija reikalauja sau 
lygybės su.Amerikos laivy
nu, bet sutinka, kad Angli
jai būtų pripažinta “reika- 
įlas” turėti visų didžiausią*

|ga1, __ _ _
. Naziai Rengiasi Apgink- 
r luot Rheino Ruožą

LONDON. — Pranešama, 
jog Hitleris ruošiasi atgink
luot Vokietijos ruožą palei 
Rheino upę, Francijos pasie
nyj. Pirmesnėmis sutarti
mis buvo uždraustas to 
ruožo ginklavimas.

Jeigu Francija įsiveltų į 
karą del Ethiopijos arba iš
tiktu kokia maišatis Franci-

rimus.
..r.. T — ■ i užtarėjas prieš žydus yra Ethiopų vyriausybė ma-

. _ I . ... Amerikos generolas Slier- no, kad vien ekonominėmis
ASMARA. — Associated rin Amerikonų oiympiados bausmėmis negalima bus 

Presuos k o r e s p ondentas ]{omiteto ............. ..............-............
skraidžiojo su italų laku-: 
nais, a p ž v a 1 g i nėjančiais 
ethiopų pozicijas. Sako, pra
lekiant pro mišką ar krū
mus, tuoj pradeda iš jų 
zvimbti kulkos apie lėktuvą. 
Italai tokias vietas bombar
duoja bombomis iš oro ir 
žemai skrisdami apšaudo iš 
lėktuvų kulkasvaidžių, idant 
išblaškyt ethiopus.

| išvyti Italijos iš Ethiopijos.! Ethiopijos miestą; o šiauri- 
j Haile Selassie karo vadai Ine jų armija mėgins užli/t 

PARYŽIUS._ Franci i os sako, kad ethiopai turėtų ne Makale, 50 mylių į pietus
radikalu socialistu suvažia-, vien gintis nuo italų, bet nuo dabartinio italų fron- 
vime eina smarkūs ginčai smarkiai juos pulti,_pasiti-j to.
del to, ar užgirt Francijos 
prisidėjimą prie Tautu Ly
gos bausmių prieš Italiją ar 
reikalaut, kad Francija 
nuošaliai laikytųsi. Katra 
pusė paims viršų, dar nesą 
žinios.

kėdami vien savo jėgomis, 
nelaukdami talkos iš užsie
nių.

15,000 Italy Kareivių 
Atšaukta iš Libijos

svarbiausias įrankis taikai pa-t 
laikyt. Tuo tikslu Baldwin ke-! . 
tina pašvęst dar $1,000,000,000 ' 
Anglijos ginklavimui.

Nėra nei mažiausios abejo- zidentas Rooseveltas rengia- 'Vokietijos pakraštį, 
nes, kad Anglų imperialistai atsakyt, kad Amerika ne-! ' --------------
re, a aus sau kuo didžiausio gidgg prie Tautų Lygos bau- Prekybos Kivirčai Tarp

_ _ _ _ _ _ Amerikos ir Argentinos
Argentinos išvežimai

ADDIS ABABA. — Pr^ 
nešama apie karštus susi
kirtimus tarp italų ir etlS 

lopų Webbe Shibele upės s *i- 
tyj, pietinėj šalies da1 i. 
Bet lietūs ir dumblv. 
trukdo italams su jų k° * - 
komis mašinomis žygh ;i 
pirmyn.Ethiopai Nori Atimti 

Bažnyčių Žemes
ENTISCIO, Ethiopija. — 

Italų užimtose vietose ethio
pai

ATHENAL — Fašistinė
Graikijos valdžia, belau
kianti karaliaus sugrįžimo, traukia 15,000 savo kariuo- 
įsakė paleist visas vedusias menės iš Libijos, kurios sie- 
moteris raštininkes iš vai- na sueina su Anglijos bo-

ROMA. — Mussolini iš-
Vokietijoj Stoka Cukraus, 
Sviesto, Riebalų, Mėsos

i valstiečiai reikalauja, privatiškų įstaigų saujamu Aigiptu. Tą daro,
BERLYNAS. — Prastaiten kad pagerint santikius su

Anglija, net nelaukdamas, užderėjo cukriniai runkeliai 
kol Anglija atšauks dalį sa
vo karo laivų iš Vidurže
mio jūros, į x kurią įsikišus 
Italija. Italų valdžia tikisi 
tuom palenkt savo pusėn 
Angliją derybose delei Ita
lijos karo baigimo Ethiopi- 
joj-

Mussolinio spauda išsi- 
reiškia, kad ištraukimas 

____ _ _ dalies Italijos armijos iš Li- 
kaipo priekabę pačiai apsigink- gomis išvytų Mussolinį iš EthL Jungtinių Valstijų valdžia, i į italų vyriausybę, kad ap- nijos valdžia reikalauja jį i bijos palengvins Francijos 
luot drūčiau, negu bet kuri ki-’opijos. Jie priešingi Anglų im- todėl, planuoja didesniais saugotų vienuolyno žemę,1 stropiai nubausti ir užtik-1 ministeriui pirmininkui rei- 

’ x; -- ’ j. !perialistų žandariškoms užma- muitiniais mokesčiais suvar- j idant ją neužimtų ethiopai j rinti, kad amerikonai dau- kalaut atidėjimo Tautų Ly-
Bet iš po Anglijos imperia-1 čioms. žyt įvežimus iš Argentinos. I valstiečiai. . Igiau to nedarys. gos bausmių prieš Italiją.

kad jiems pervestų didelius jlr daugiau neduot joms 
žemės plotuš, kuriuos iki j tarnyb°s- 
šiol turėjo koptų krikščionių I "~T7 77".
vienuolynai ir bažnyčios.' Amerikos Jūreivis Įzeide 
jie sako, mes per šimtme- Japonijos Vėliavą 
čius mokėjome vienuoly-' SHANGHAI, Chinija. 
nams desimtą dalj savo der- vienag ^4^ jflJreivis 

'liaus, ir tos žemes turi; irtag j .Q j • ? k.
mums priklausyt. nu^šg Japonijos vėlia-

____________________jvevuHucuimi uAuuHiiiiKai pi Debra Darnus vienuoly- vą ir sumindžiojo. Japonai 
“"tuo būdu"Anglija išnaudoja' ka^j^^TauiųLvaa beZ šimčio ekstra muitų nuo įve- nas, kurio dvasinėj globoj suėmė jūreivį ir perdavė 
savo neva “gynimą” Ethiopijos, dromis, kolektyvėmis savo jė- žam,l iš Amerikos tavorų.; yra 71 kaimas, jau kreipėsi Amerikos konsulatui. Japo-

Į joj, Hitleris pasinaudotų ta 
WASHINGTON. — Pre-[proga atginkluot vakarinį

nes, 
reikalaus sau kuo _______  (
kariško laivyno laike “nusigin-l' . . v T. ...
klavimo” konferencijos, kuri! smnI pries Italiją, 
šaukiama š. m. gruodžio 2 d. Į * ~

Lv? ir Jungtines Valstijas pakilo
100 nuošimčių, bet Argenti
na vis ima 12 ir pusę nuo-

kad Anglijai tenka vyriausia kyšo jos pasimojimas būti žan- 
rolė, kaipo palaikytojai Tautų daru pačios Tautų Lygos. 
Lygos įstatų. | Revoliuciniai darbininkai rei- Į

ta valstybė pasaulyj. Iperiau
Bet iš po Anglijos imperia-| čioms.

žarnų iš Amerikos tavorų. yra 71 kaimas, jau kreipėsi Amerikos konsulatui. Japo-

žyt įvežimus iš Argentinos. I valstiečiai. gos bausmių prieš Italiją.

Vokietijoj, ir todėl cukrus 
taip sumažėjo ir. pabrango; 
kad jis pasidarė beveik Vi
sai neprieinamas daugumai 
gyventojų. O jau ir pernai 
metais cukraus buvo 165 mi- 
lionai svarų mažiau sunau
dota Vokietijoj, negu 1929 
metais.

Sviesto, riebalų ir kiaulie
nos jau nuo pirmiau beveik 
negalima gaut pirkt.

Nazių valdžia ragina vąr- 
tcįt pigią marmeladą vietoj 
sviesto ir cukraus.
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dukterį ir ją pardavė už 250 jenų 4 metams 
į arbatinę, kuri randasi Nichonbase. Gavęs 
pinigų, jis pasigėrė. Jį policija areštavo. 
Laike tardymo jis papasakojo sekantį:

“Aš turiu mažą sklypelį žemės savo vals
čiuj, bet žemės ūkio produktai neduoda man 
galimybę išmaitinti mano šeimą. Aš pradė
jau auginti kiaules, bet del jų pasidariau 
600 jenų skolos. Kadangi aš neturėjau jo
kios galimybės išmokėti tas skolas, nuspren
džiau parduoti savo dukterį. Iš karto aš ren
giausi ją atiduoti tarnystėn į vieną namą, 
bet kadangi už tai man davė mažai pinigų, 
tai aš nusprendžiau ją parduoti. Mano val
sčiuj dukters pardavimą neskaito baisiu da
lyku.”

POLITINES ŽARIJOS “Kas bus toliau?”
Gal manysite, kad Prusei- 

!kai nepatinka tik Francijos 
Mes, žinoma, sveikiname traukimą ryšių su Sovietų komunistai, gal jis kaltina 

apsireiškusį norą tūluose Sąjunga. 
“Komunistinės Opozicijos” 
(“Sklokos”) žmonėse švel- kių draugų, kurių ilgas lie-

i tik juos “nukrypime.” Nie- 
šitas 

Francijos komunistų “sude- 
i” yra rezultatas 

“naujos Kominterno lini
jos.” Taigi, Pruseikos su- 

i pratimu, visa “nauja Ko- 
_______ c v__ v__ _c._ __  __ ______  pateisinimas minterno linija” yra klaidin- 
vo pusės, mes dėjome ir dė- reakcionierių’ ir apšmeiži- £a> netikus, pragaištinga!

“Sovietų Sąjunga turi to- ko panašaus. Girdi
\ -------------------- z ---------v-----------v ----- -£ --------------- C---o--------- v* ’

ninti savo kovą prieš mus, Į žuvis jai taip pasitarnauja, smejimas
eiti į bendrą frontą prieš | kaip ta pasakiškoji meška; 
karą ir fašizmą ir, paga- ?—’ ------ ----
liaus, atgal sugrįžti į mūsų gaus veido, 
revoliucinį judėjimą. Iš sa-

kuri baidė musę nuo žmo- n
Tai atviras

jos Komunistų Internacio
nalo 7-to Kongreso.

l Kovotojų už Taiką Eiles!
Šeštadienį, spalių mėn. 26 d., New 

YorKo mieste įvyksta didžiulis taiką my
linčių žmonių maršavimas. Tai bus pa
rodymas imperialistams karo ruošėjams, 
kad šitos šalies žmonės nenori karo; jie 
noli taikos.

Kviečiama dalyvauti kiekvienas darbo 
žiųogus, kiekvienas, kuris yra nusistatęs 
prięŠ karą, kuris myli taiką!

Maršavimą ruošia Amerikinė Lyga 
prieš Karą ir Fašizmą.

*. > > *

‘‘Apskritimo Kvadratūra”
Skaitytojai matys “Literatūros ir Me

no”'Skyriuje pradėtą spausdinti Valen
tino * Kata j e vo veikalą—komediją-vodevi- 

.^Apskritimo Kvadratūra.” Šiuo tar
pu amerikinėj spaudoj ir teatrininkų ra
teliuos del šio ' eikaio k ’ » daug ginču. 
Del to reikalinga pas; ^,ii keletas žo
džių.

Katajevas yra taletingas Sovietų sce
niškų veikalų rašytojas. “Apskritimo 
Kvadratūra” parašyta, sakoma, dar 1927 
metais. Juokų formoj veikalas vaizduo
ja tūlų komunistų sektantiškumą, siau
rumą, vaizduoja gyvenamųjų butų sto
iką’Maskvoj ir kituose miestuose; jis vai
zduoja (ir tuo, žinoma, kritikuoja), peb- 
didėų laisvumą vedybiniame gyvenime, 
etc. Tai savikritikos dailėraštis, suga- 
biai, talentingai parašytas. Sovietų Są
jungoj jis turėjo didelio pasisekimo.
— “Apskritimo Kvadratūra” šiuo tarpu 
yra išversta anglų kalbon (“Squaring the 
Circle”) ir vaidinamas Lyceum teatre, 
New. Yorke. Bet... jis sudarkytas. 
Šian ir ten prikaišiota jame “savų žo
džių,” kurie padaro veikalą svetimą ta- 
leiitingai Katajevo plunksnai. Faktinai, 
čiofiai jis yra padarytas anti-sovietiniu 
veikalu. Tie visi trūkumai, vaizduojami 
veikale prieš Pirmąjį Penkmečio Planą, 
yra pernešti į 1935 metus! Tai parody
mas, kaip galima gerą ’ eikalą panaudoti 
bjauriam tikslui.

“Apskritimo Kvadratūra” išversta į 
lietuvių kalbą jau virš metai atgal. Jį 
vertė mūsų bendradarbis, d. Petras Sa- 
ženis, gyvenąs Leningrade. Buvo siūlyta 
įsleišti šį veikalą knygutės formoj vaidi
nimui. ALPMS CB, tačiaus, surado, kad 
jis nebūtų tikslu dabar leisti ir lošti lie
tuvių teatraliniuos rateliuos, tad jis buvo 
perduotas “L.” redakcijai. Mes jį per
spausdiname menininkų skyriuj. Kurie 
.skaitys, ras gražaus ir įdomaus pasiskai
tymo.

f f Y r

’i Iš Japonijos Vergijos
“Raūd. Artojas” paduoda iš vieno ja

ponų laikraščio sekančią žinią:
Japonijos valstietis Jusici Šato, iš Mijagi 

••"'prefektūros, atvežė į Tokijo savo 14 metų 
į 4

Taiso Ūpą
Lietuvos smetonininkai labai troško 

kaip nors nutrinti tą blogą nuotaiką, ku
rią padare jų šaudymas ir kalinimas 
streikuojančių Lietuvos valstiečių. Ir 
štai atlekia lakūnas Vaitkus. Dabar 
“L.” Aidas” ir kiti laikraščiai užpildyti 
sieksniniais straipsniais apie Vaitkų. Pa
sakomis apie Vaitkų fašistams, be abejo, 
pavyks dalies skurde esančių valstiečių 
nukreipti domesį nuo jų reikalų ir nuo 
fašizmo žiaurumo. Tuo atžvilgiu Vait
kaus skridimas bus gerai pasitarnavęs 
smetoniniam režimui.

Bet tegul Smetona nemano, kad tuo 
būdu jisai privers pamiršti visus valstie
čius ir darbininkus tai, ką kruvinasis jo 
režimas jiems padarė!

Netiesa!
“Naujienos” paduoda sekančios rūšies 

žinią: “Varys komunistus iš ADF.” Pa
skui

ATLANTIC CITY, N. J., spalio 21 d. — 
Amerikos Darbo Federacija šiandien užbai
gė savo konvenciją. Vienoj iš paskiausių 
rezoliucijų nutarė išsijoti iš Amerikos Dar
bo Federacijos unijų visus komunistus.
Kaip žinia, nieko panašaus ten nepa

daryta. Panaši rezoliucija buvo Greeno, 
, Wollo ir kitų patiekta, bet jie jos bijojo 

pasiūlyti konvencijai; priimta visai kitos 
rūšies rezoliucija, kurioje nurodoma, jog 
komunistai gali būti nepriimti į miestų 
ADF unijų tarybas ir ADF unijų valsti- 
jinius komitetus.

Kokiais tikslais “Naujienos” skelbia 
tokias keistas žinias, mums neaišku!

Apie Lietuvių Kolchozą Vakarų 
Sibire

“Priekale” (No. 8) d. Kunčiną paduo
da žinių apie lietuvių kolchozą, esantį 
Vakarų Sibire. Kolchozas pavadintas 
“Lietuviu Darbas.” Ji rašo: v

Ko-choze “Lietuvių darbas” (Vengerovos 
rajonas) šiais metais pavasario sėja pra
ėjo geriau kaip praėjusiais metais. Sėti 
pradėjo penkiomis dienomis anksčiau ir bai
gė 10 dienų anksčiau, kaip praeitais metais. ’ 
šitas rodo, kad kolchozninkai suprato d. 
Stalino žodžius, kad geras gyvenimas pri
klauso tik nuo mūsų pačių. Kolchozas “Lie
tuvių darbas” sulyg pasiruošimu pavasario 
sėjai ir laike pavasario sėjos ėjo pirmose 
eilėse rajone. Jis užėmė pirmą vietą selso- 
viete. Pavasario sėjos planą kolchozas iš
pildė 102%.

Kolchozas turi ir udarninkų, nes pasak 
rašytojos,

Laike pavasario sėjos buvo tokių žmonių, 
kurie ištikrųjų savo darbu parodė didelį atsi
davimą kolchozui, kaip tai brigadyrius J. • 
Klinskis, A. Noreikaitė, Aglinskis ir kt. Ir 
buvo tokių, kurie tankiai be jokių priežas
čių neišeidavo į darbą, kaip L. Lazutka, V. 
Ksaženskis...

A.L D. L. D. Žinios

SVAfcBI ALDLD III APSKR. 
KONFERENCIJA

Šiais metai? sukanka Ame- 
rikqąx Lietuvių Darbininkų Li- 
ierątįūros Draugijai 20 f me- 

_tų jubilėjus. Todėl u • u au- 
zgijos- III Apskritys, C •. • als- 
tijoS’ ribose, ruošiasi pn me
tinės, labai svarbios konferen-

jcijos-,
Per tą laikotarpį ALDLD 

III, Apskritys suruošė desėt- 
kua.jyairių apšvietos reikalais 

•PAJ^Pgimų, kaip tai: prakal
bų, prelekcijų, diskusiją. Pas
kleidė įvairiais. klausimais 
šiaip literatūros ir abelnai

daug rūpinos, rėme ir remia 
dienraščius “Laisvę,” “Vilnį,” 
“Daily Workerį” ir kitus.

Būsimoje konferencijoje 
reikės tų laikų darbai per
žvelgti ir nustatyti veikimo li
niją ateičiai. Veikimui dirvos 
yra pakankamai. Naujų kuo
pų galima sutverti. Naujų na
rių galima daugiau į esamas 
kuopas įtraukti. Lengvai gali
ma pagerinti apšvietos reika
lais visi parengimai. Galime ir 
turime daugiau patys lavintis 
ir kitus prie to paskatinti. Tie 
visi darbai priklauso Litera
tūros Draugijai.

Todėl, kai ALDLD 3-čio 
Apskričio kuopų susirinkimai 
prasidės su pradžia lapkričio 
mėn., visos kuopos turi sušauk

ti skaitlingus susirinkimus ir 
i . . ,. . • • !I juose paimti svarstymą ir nau
jų konferencijai sumanymų 
gvildenimą. Delegatų reikia 
rinkti tiek, kiek galima. Gali
ma atsivešti ir šiaip nedelega- 
tus narius. Valdybos privalo 
sutaisyti raportus iš viso meto j 
veikimo, taipo pat prisiųsti į 
sykiu su delegacija mokestis l 
už narius į apskritį.

Priegtam, į ALDLD jubilė- 
jaus atžymėjimo konferenciją 
Conn, valstijoj yra kviečiama 
delegatai ir nuo visų kitų dar
bininkiškų organizacijų. Jau, 
rodos, J. V. Kom. Partijos Lie
tuvių Frakcijos išrinko dele
gatą. Turėtų ir kitos tą pada
ryti. Ypatingai, kaip LDS ap
skritys, LDS jaunuolių apskri-

sime visas pastangas, kad 
palengvinti šitą procesą. 
Mes jau senai raginome mū
sų draugus kolonijose veng
ti bereikalingų įsikarščiavi
mų, draugiškai kalbėtis su 
“opozicionieriais” ir trauk
ti juos į bendro fronto ko
vas.

Gerai. Kas tuose “Opo
zicijos” teziuose pasakyta? 
Juose sakoma, kad jau ne 
tik Komunistų Internacio
nalo linija “netikus”, bet 
kad jau Kominternas “iš
krypo” iš bolševistinio kelio 
pačiais principiniais klausi
mais. Septintame Punkte 
sakoma, kad “naujas ir tik
ras oportunizmo pavojus 
Komunistų internacionale... 
yra aiškiai matomas.” O 
Dvyliktam Punkte sakoma, 

priėmė” kad ateityje “Opozicijos” 
j “Opozicijos” liniją? Prūsei- kova prieš Kominterno link

mas ne tik d. Browderio, j
bet viso Kongreso, nes tai1. Tai ko dabar verti tūlų 
buvo jo raportas Kongre-, “Opozicijos” žmonių džiu- 
sui, kurį kongresas priėmė gavimai, kad Kominternas
ir užgyrė. I “pasitaisė,” stačiai “pri"^"”

Naujoji Gadynė” neat-'ka smerkia “naują liniją,” i n turi būti dar aštresnė. Žo- 
-- M .. 1 - tz j—  eii1 cu Irnmo •

(C

spausdino savo špaltose nė,0 Kuodis ir kiti tvirtina, 
vienos Septinto Kongreso; kad tai sena ir gera “Sklo- 
rezoliucijos, idant davus ’kos” linija ir paskui apsisu- 

•kę šaukia, kad mes norime 
“Opozicijos” vadus (tą patį 
Pruseiką) “nukryžiavoti” 

1 (N. G., spalių 17, 24). Tai* 
tikras Babelio bokštas.

Bet mes niekados nesu- progą “Opozicijos” nariams ’ 
tikome ir nesutiksime eiti 
į kompromisus ant princi
pų. Mes nepripažįstame jo
kio" taip vadinamo “horse 
deal” principiniais klausi
mais. Mes esame dalimi pa
saulinio komunistinio judė
jimo. Mes einame tuo keliu, 
kuriuo veda darbininkų kla
sę Amerikos Komunistų 
Partija ir Komunistų Inter
nacionalas. Iš to kelio mes 
nesitrauksime nei per vie
ną colį.

Taigi, jeigu dabar “Opo
zicija” sutinka ir nori tuo 
pačiu keliu maršuoti ranka 
rankon su mumis, tai mes 
turime rimtą pagrindą vie
nybei. Tada lieka .tiktai 
technikinis masinių organi
zacijų ir įstaigų apvieniji
mo klausimas. Tą klausimą 
mes galime lengvai išrišti.

teisingai susipažinti su Kon
greso tarimais ir linija.

Rugpjūčio 22 d. “Naujoj 
Gadynėj” Pruseiką davė 
straipsnį “Kame Opozicija 

i Pasirodė Teisinga,” kuria
me jis surado Kominterną 
buvusį perdėm klaidingu.

Rugpjūčio 29 d. Pruseiką 
duoda naują straipsnį 
“Naujoji Praktiška Vaga 
Komunistų Internacionalo.” 
Ir vėl jis mato nukrypimus 
ir pavojus. Jam visai nepa
tinka ta “nauja vaga.” Jis 
net klausia: “Ar tas reiškia, 
kad Komunistų Internacio
nalas ir jojo partijos rems 
beveik fašistines Lietuvos, 
Latvijos, Rumunijos ir pa
našių šalių valdžias?” Jis 
nesutinka su Kominterno 
linija Francijoj delei buda- 
vojimo Liaudies Bendro 
Fronto prieš fašizmą.

Rugpjūčio pabaigoje įvyko 
lovestonines “Opozicijos” 
suvažiavimas svarstymui 
Septinto Kongreso rezoliu
cijų. Suvažiavime buvo ir 
lietuviškos “Sklokos” dele
gatai — sakoma, tik “bro
liški.” Rugsėjo 5 d. “Naujoj 
Gadynėj” skaitome ilgą

dis žodin šitaip'sakoma:
“Rimtas vystymasis opor

tunizmo pavojaus Komun. 
Internacionalo eilėse — vis
kas tas reikalauja griežtai 
atmesti bet kokią mintį apie 
atsisakymą arba susilpnini- 
mą mūsų politinės kovos už 
pakeitimą Komunistų Inter
nacionalo linijos. Priešingai, 
ši mūsų kova turi eiti nau- 

• i ju pagrindu ir dar energin- 
' giau”.

Tai tokia yra lovestonines 
“opozicijos” ir Liet. “Opozi
cijos” oficiale linija, tai to
kie yra jų santikiai su Ko-

Bet kaip su tais principi
niais klausimais? Štai kele
tas faktų,1 kurie kalba pa
tys už save. Lai juos įsitė- 
mija kiekvienas “Sklokos” 
žmogus, kuriam ištikrųjų 
rūpi atgal sugrįžti po Ko- 
minterno vėliava.

Pora metų atgal lietuvių 
“Komunistinė Opozicija” 
oficialiai nutarė prisidėti 
prie lovestoninės-brandleri- 
nės tarptautinės “Opozici
jos.” Jūsų LDD Komitetas 
gavo oficialį laišką nuo 
tarptautinės 
sekretoriaus 
sveikinantį jūsų draugijos 
tą žygį ir priimantį jūsų 
draugiją prie “Opozicijos.” 
Mes dar niekados nematėme 
jūsų oficialio atsipalaidoji- 
mo nuo tos “Opozicijos.”

“Opozicijos 
Bran dlerio,

Septinto Kongreso išva
karėse “Naujoji Gadynė” 
pareiškė, kad iš kongreso 
gero tikėtis negalima, nes, 
girdi, nebus nė vieno dele
gato su drąsa apginti “Opo
ziciją,” i_______  __
zioni” komunistai.

Rugsėjo 26 d. “Naujoj 
Gadynėje” Pruseiką savo 
straipsnyje “Iš Kairumo į 
Dešinumą” šmeižia ir nieki
na Amerikos Komunistų 
Partiją ir net šitokį provo
katorišką pareiškimą pada
ro: “Ji (partija) tą daro to
dėl, kad komanda pasakė, 
jog ‘turi būti liaudies fron
tas’.” Kaip tik šitaip juk 
sako buržuaziniai komunis
tų priešai, sako, kad Ameri
koje komunistai neturi gal
vų, veikia pagal “komandą” 
iš Maskvos ir tt.

“Naujosios Gadynes” ap
žvalgoje spalių 10 d. pa
smerkiama Franci jos Ko
munistų Partijos Liaudies 
Bendro Fronto politika, 
kam ten “komunistai susita
rė ne tik su socialistais, bet 
ir su radikal-socialistais ir 
net su neo-socialistais.” Gir
di, “komunistai pasirodė 
dešinesniais už socialistus.”

suvažiuos tik “ka-1 Paskui stato klausimą

Tuojaus po Kongreso, 
kuomet Roosevelto valdžia 
siuntė protestus ir prakeik
smus Sovietų valdžiai už 
leidimą Maskvoj laikyti Ko
minterno Kongresą, “N. G.” 
rugpjūčio 29 d. skaitėme se
kamą:

“Browderio kvailos kal
bos Maskvoje davė progą 
Amerikos reakcionieriams 
pradėti naują vajų už nu-

tys, Proletarų Meno apskritys, 
ALDLD simpatikų grupės, 
“Laisvės” skaitytojų grupės ir 
kitos organizacijos, turėtų at
siųsti savo atstovus. '

Konferencija įvyks lapkri
čio 17 d., Darbininkų Svetai
nėje, 53 Church St., New 
Britain, Conn. Konferencija 
atsidarys lygiai 10 vai. ryte. 
Delegatai privalo nesivėluoti.

V. J. Valaitis,
ALDLD III Aps. Sekr.

straipsnį “Nepaprastai Sek- ■ mįnternu. Abi vadovybės 
mingas Tarptautinės Komu- i prižada dar aštriau kovoti 
nistinės Opozicijos Suvažia-1 prieš Komunistų Internacio- 
vimas.” Pasirašo “Delega- nalą.
tas,” tai yra, vienas iš --------
“Sklokos” vadų. j Čia padavėme dokumen-

Kas ten sakoma? Ten sa- tus, įrodymus, faktus.* Tie 
koma, tarp kitko, “kad da- faktai parodo, kad “Sklo- 
bartiniu laiku Jungtinėse kos” ir mūsų politiniai ke- 
Valstijose yra tik viena liai tebesiskiria. Jos keliai 
rimta komunistų jėga, kuri yra Lovestono “Opozicijos,” 
supranta ir ima atsakomybę mūsų keliai yra Komunistų 
už tą, ką ji veikia — tai Ko-. Partijos ir Komunistų In- 
munistinė Opozicija,” tai • ternacionalo. Mes čia kalba- 
yra, lovestoninė “Opozici- me apie “Skloką”, kaipo 
ja.” Vadinasi, Amerikos Ko-! grupę, apie jos vadovybę, 
munistų Partija nieko ne-1 kuri nustato tai grupei po- 
reiškia: jinai nėra rimta • litika. Tuo tarpu mes ži- 
jega, jinai neima atsakomy-1 nome, kad “Sklokoj” yra 
bes už savo darbus ir politi-: draugu, kurie nesutinka su 
ką. Reiškia, lietuvių “Opo-1 lovestonine “Opozicija” ir 
zicija” su dūšia ir kūnu ei- nori nuo gos atsipalaiduoti, 
na^su lovestonine “Opozici- jų darbas yra, kad griežtai 
ja-” ir oficialiai “Onoziciia” at-

Rugsėjo 12' d. “

ir oficialiai “Opoziciją” at
palaiduoti nuo lovestonines 

;”, atmetant pas-Nacijoj j “Opozicijos 7 _______ _
Gadynėj” buvo, atspausdin-1 tarosios pasibrėžtą kovą 
ta to Lovestonines “Opozi- prįeš Komunistų internacio- 
cijos” suvažiavimo teziai-re- najų įr atvirai pasirenkant 

Tie teziai, pasak Kominterno kelią. Tada mes 
priimti vienbalsiai, galėsime kalbėtis ir susikal- 

Tas reiškia, kad ir lietuvių ^^ti. 
“Opozicijos” delegatai bal
savo už ją. Kaip ten nebū
tų, bent jau mes iki šiol dar 
niekur nematėme, kad lie
tuvių “Opozicija” būtų tuos 
tezius atmetus, arba bent 
nors kritikavus. Tad reikia 
suprasti, kad ir lietuvių 
“Opozicijos” linija yra tie 

‘teziai, o ne teziai-rezoliuci-1

zoliucija.
“N. G.”

Akivaizdoje virš paduotų 
dokumentų ir faktų, stebė
tis reikia iš “N. Gadynės” 
gaspadoriaus Kuodžio drą
sos net dviejuose numeriuo
se tvirtinti, kad “ne vien 
‘Naujoj Gadynėj’ džiaugtasi

(Tąsa 5-tam pusi.)

Italų laivas Counte de Savoia nesenai apleido New Yorko uosta stropiai saugo
jamas policijos, kadangi bijota darbininkų demonstracijos.



LAISVEPuslapis Trecias

Eyek

būtinai diskusuoti šį 
Kiekviena kuopa moka 

j mer.uB.
Meno Sąjunga, 46 Ten 

Brooklyn, N. Y,

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. įstos į Meno Sąjungą šį me
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 

klausimą, 
po $5.00

šeštadienis, Spalio 26, 1935 T

“Svarbu ne tai, ką menas suteikia kele
tui šimtų, ar net tūkstančių žmonių, 
tuomet jų milionai. Menas priklauso liau
džiai. Menas privalo savo giliausiomis 
šaknimis jaugti j plačiųjų darbo masių 
tarpų. Masės tą meną
mylėt. Menas privalo 
mintis ir masių valią

turi suprast ir pa- 
apvienyt jaOsfaus,. 
ir jas kelti.” 

—LENINAS.

Menininką III Aps. Chorų Atydai

Draugai menininkai, choristai ir teatrinin
kai! Jau artinasi menininkų Trečio Apskričio 
parengimas, kuris įvyks sekmadienį, 24 dieną 
lapkričio, “Laisvės” svetainėje, Brooklyn, N. į 

• įžanga parengi; »an bus tik 25 centai ypatai. j 
Kalbant apie šį parengimą,—reikia pasaky

ti, kad jis bus vienas iš žymesnių, didesnių 
pramogų, kokios yra buvę minimoj svetainėj 
pradedant šių metų rudeninį sezoną. Kodėl jis 
bus skirtingesnis ir didesnis už kitus parengi
mus? Todėl, kad jame dalyvaus visi apskričio 
chorai ir duos dainų programą, ką, galima 
sakyti,—retai yra girdima svetainėse, nes pik
nike, atviram ore dainavimas ir viduje, tai yra 
didelis skirtumas. Lauke, kur dainavimo bal
sai išlaksto į visus kampus, lyg ir vanago iš
vaikytos kurapkos, jūs niekad negirdėsite tokio ' 
harmoningumo atbalsių, balsais užgautų mu- į 
zikos stygų, kaip kad svetainėje yra girdima.

Tiesa, gaila praėjusios vasaras, jos žaliavu
sių medžių, kvepėjusių gėlių su skirtingais 
žiedais, žolėse šokinėjusių vabaliukų, o ant jų 
viršaus lekiojusių baltų ir margų peteliškių, 
kur buvo laikomi piknikai, bet tai jau praeities 
prisiminimas. Pagaliaus, kamgi apgailauti pra
eitį? Juk ji mūs nesiklausus nuėjo savais ke
liais, tad tegu ir gyvena ten, kur jai smagu 
ir miela. Mes visi turime laukti ateities, kuri 1 
yra pilna vilties, žmoniško mandrumo, kad va 
tada, tai bus laikas, kuomet visi bus smagūs 
ir linksmi. Tai šitaip reikia žiūrėti į ateinantį 
gyvenimą!

(Bet prie progos, kalbant apie tokį gyveni
mą, reikia pasakyti, kad jis pats savaime ne
ateis. Tačiaus čia yra skirtingas klausimas ir 
jis neįeina į šio rašinio temą).

Grįžtant atgal prie menininkų parengimo, 
vardu Apskričio Komiteto,—užkviečiu visus 
chorus ir simpatikus ir rėmėjus dalyvauti ja
me, kad parengimas būtų visais atžvilgiais pa
sekmingas.

Chorams specialių užkvietimo laiškų, nors j 
yra tik mano vieno nuomonė,—nesiuntinėsime, : 
nes kiekvienam chore yra apskričio komiteto 
narių ir jų yra pareiga rūpintis minimu pa
rengimu. ;; i ««»•..

Praeitam Aido Choro susirinkime jau iš
rinko komisiją prirengimui minimo vakaro. 
Dabar tik lieka organizuotai dalyvauti jame.

J. N., Apskričio Pirmininkas.

Kada ir Kaip Reikia Lošiant Veikt
Mūsų teatrų aktoriai ir aktorkos, o ypač 

tie, kurie dar tik pradeda lošt teatrus, labai 
klaidingai supranta apie aktoriaus lošiant vei
kimą. Jie mano, kad lošiant reikia veikt tik 
tam tikrais tarpais arba vietomis. Taip ma
nydami jie suvaržo savo gražų, naturališką vei
kimą ir palieka tik kartais gyvi ant scenos. 
Tuose tarpuose, kuriuose jie neveikia, jiems 
net pasidaro jų rankos nereikalingos ir atro
do, kad jie neturi kur jų padėt. Daugumas iš 
vaikinų arba merginų kuomet jie žaidžia su 
draugais arba draugėmis, gana gražiai veikia, 
juda, bet kada juos pastatai ant scenos lošt, 
tai tampa kaip ir suparalyžiuoti. Tas darosi 
todėl, kad jie nežino, kada ir kaip reikia lo
šiant veikt.

Taip dalykams esant, būtinai reikia pasakyt, 
kad aktorius, būdamas ant scenos, turi visada, 
be pertraukos, veikt ir veikt, ir nuduot tik tos 
ypatos veikimą, kurios rolę lošia. Jeigu akto
rius lošdamas kalba, tai reikia ir veikt, judėt, 
pagal žodžių prasmę. Jei kitas aktorius kalba, 
tai reikia veikt veido būdu, interesuotis jo 
kalba. Gi .aktorius ne tik judėjimais veikia, 
jis veikia ir veido būdu, kuriuo gali parodyti 
žiūrėtojams pyktį, gailesti, juoką, džiaugsmą 
ir daug kitų dalykų. Kaip g^eit aktorius pame
ta veikimą, taip greit jis išeina iš tos ypatos 
tipo, kurios rolę lošia ir taip greit jis nebetin
ka ant scenos. Reiškia, lošiant aktorius turi 
tikrai žinot arba nors įsivaizdint, koks tos 
ypatos yra veikimas, kurios rolę jis lošia ir 
taip viską nuduot, tada tik bus užimta kiek
viena sekunda jo veikimu ir išeis lošimas gra
žus, o ne kitaip. Pavyzdžiui, jeigu loši rolę in
di jono, tai reikia labai atydžiai išstudijuot 
koks to indi jono veikimas, judėjimas, žiūrėji
mas, apsiėjimas ir visas jo būdas. Jei tą viską 
išstudijuosi ir lošdamas išpildysi, tai tikrai 
tavo visas lošimo laikas bus užimtas indijo- 
nišku veikimu ir rolė bus gerai atlikta.

Prie progos turiu priminti, kad ir mūsų 
suloštoj operetėj “Tamyloj” nekurie nauji 
aktoriai ir aktorkos išėjo iš savo lošiamų tipų 
veikimo. Juos išstūmė štai kas: kada jiems 
prisiėjo belošiant dainuot, tai jie, norėdami 
paimti nuo piano toną, atėjo arti piano, pasi
taisė lūpas, palaukė pakol pianistė atskambius 
savo dalį muzikos ir tada dainavo. Taip pa
darydami jie tuo tarpu išėjo iš savo tipų vei
kimo ir pasidarė koncertiniai dainininkai, o ne 

dramatiškos Operetės vaidylos. Vaidyloms gi 
neleistina nei biskį iškrypti iš savo lošiamų 
tipų veikimo ar jie dainuotų, ar ką nors kitą 
darytų per visą lošimą.

J. Juška.

Kančiose Laimėjo
Baltutės snaigės pradėjo lakstyti, 

Saulė paskendo ūkuos,
Šiaurys, įpykęs pradėjo švaistytis, 

.Daužės,, “kvatojo,” dausos...

Kvietkas žydėjęs, nugelto, nuvyto 
Parblokštas šalto sniego.

žemės paviršius ledynais pavirto, 
Gaivios rasos sustingo.

Vargšo kvietkelio nebailios šaknelės.
Jos stengėsi ledus nugalėt, -*

Kad žiemai praslinkus—-.saulėtoj dienelėj
Išaugt—žiedais pražydėt.

e

Dygo kvietkelis—gyvybę laimėjo,
Augo, bujoj’ galingas.

Sėklas savąsias rytojuj pasėjo—
Skleidė šaknis diržingas.

Mūsų likimas,, priespaudos leduos, 
Kai parblokšto kvietkelio.

Lai bus nebaisūs sunkumai kovos,
Kol laimėsim ‘pasaulį!

Mišku Darbininkas.

Newark, N. J.

Sietyno Choro Veikimas 
' i.

Senesni choristai tik žvalgosi vieni į kitus, 
tartum klausdami: “kas bus, kad chorą baigia 
užkariaut jaunuoliai?” Tiesa. Jaunuolių chore 
kas kartzvis daugiau prisirašo ir net tūlose 
komisijose dalyvauja. Tai labai geras ir džiu
ginantis apsireiškimas.

Pastaraisiais laikais choras padarė daug ge
rų tarimų. Daug energijos ir veiklos dedama 
visur dalyvauti, dirbti, judėti.,del darbo liau
dies labo; Nutarta ant greątneckiėčių pakvieti
mo dalyvaut jų metiniame koncerte, nuūžiant 
su didžiausiu busu, kokį tik Newarke galima 
gauti, ir priedui, dar kelias mašinas pašme- 
ruoti.

Draugai greatneckiečiai, turite smarkiai pa
sidarbuoti, kad sutrauktumėt gerai savo apie- 
linkę, nes Sietynas užtikrina su d. Šalinaite 
priešakyj, kad ji.s užganėdins kiekvieną atsi
lankiusį savo harmoningomis dainelėmis.

O gi draugai brooklyniečiai užsinorėjo, kąd 
mes suloštume operetę “Inkviziciją” pas juos.

Gerai draugai, mes ir tą atliksime.
Veikalas “Inkvizicija,” šiuo karų ir kovų mo

mentu, tai pilniausiai atsako, parodyt liau
džiai kovų realybę. Tik pasistengkit, draugai, 
užpildyt žiūrėtojais svetainę.

Dar vienas užkvietimas dalyvaut savo drau
gų patersoniečių vakarėly j. Nors dar, rašant 
šiuos žodžius, užkvietimas nepriimtas, nes ne
buvo laiko per praėjusias praktikas atlikti for
malumus. Tačiau, manau, kad sietyniečiai pa
tarnaus Patersono publikai, kurį veik 10 metų, 
kaip negirdėjo skambant Sietyno meliodijų.

Taigi, kaip matote, chorui užėjo didžiausia 
darbymetė ir darbas verda visais garais ir 
visuose puoduose. Užbaigę su “Inkvizicija” 
Brooklyne, griebsim naują ir dar šiltą, tik ką 
išėjusią iš po vieno gabaus brooklyniečio, seno 
menininko plunksnos operetę—ant pavasario 
ją vaidinsim Newarke.

Tai matote, koki dideli darbai mus užgulė. 
Sietyniečiai neturės laiko ne tik snaust vaka
rais, bet ir miegodami sapnuot, nes darbas, 
darbas ir darbas laukia mūsų.

Albinas.

Apskritimo Kvadratam .
Trijų Veiksmų Vodevilis.

Parašė: Valentinus Katajevas.
Iš rusų kalbos vertė: P. Saženis.

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
1. Vasia (V.)
2. Abromas (A.) 

draugai.
3. Tone (T.)
4. Liudmila (L.)
5. Flavijus (F.)
4. Ėmei j anas Juodžeminis (E.)—poetas.
7. Saša—mažas berniukas, visai bežadis, pa

sirodo pirmam akte.
8. Svečiai.

PIRMAS VEIKSMAS.
Didelis, tuščias, apleistas kambarys munici- 

! palizuotam name Maskvoj. Dvejos durys. Kai- 
! riąjam (ar dešiniajam) tolimajam kampe vie- 
' toj lovos—įspaustas drižuotas spiruoklinis ma- 
! tracas, pastatytas ant keturių plytų. Ant jo— 
j baisios išvaizdos dėmėtam impile be užvalkalo 

priegalvis. Greta krėslas. Ant įkaltos sienon
I vinies kabo kelinės. Dešiniajam tolimajam (ar 
; kairiajam) kampe—knygų, laikraščių, brošiu- 
I rų stirta (krūva). Iš lubų vidurio kabo viena 
i pati, be lėkštelės ir abažūro, įsukta tiesiog. į 
' patroną, gana skaidrios šviesos, lemputė. Po 
i lempute žaliai nudažytas, daržinis ketinėmis 
I kojomis suolas, su išpjautais ant jo inicialais 
j ir perverta širdimi. Ant suolo Bucharino raštų 
; storas tomas, matomai priegalviu tarnaująs. 
į Galima pastebėt, kad suolas čia pastatytas 
' tam, kad galima būt gulint skaityti. Ant pa- 
j langės savo darbo garsiakalbio vamzdis ir dė- 
į žutė su katodine lempute, čia pat kai kurie 
i indai (rikai). Kambaryj daugiau nie^ko nėra.
• Pakeliant scenos uždangalą scenoj tamsu; tik 

per užšalusį, mėlyną, ledu apklotą lango stik
lėj prasiskverbia šiek-tiek gatvės žibinto švie- 

| sa, kuri žibsėdama atrodo lyg tai kabėtų tarp 
i speiguotų raštų šakų, kaip eglaitės riešutas.
i Laikas—dabartis.
I

REGINYS I.
Įeina Vasia, paskui seka Liudmila.
V.: Šen, Liudmilyt, šen. Nepaklysk korido

riuj.
L.: Ai! Mano sijonas už ko tai užkibo.
V.: Tai už dviračio. Laikykis manes.
L.: Fui, kaip tau negėda, katu.k,—dviejų 

verstų koridorius ir nė vienos lemputės.
V.: Praeitą savaitę perdegė.
L.: Gauni kas mėnuo devyniasdešimts rub

lių—ir negalėjai naujos nupirkt?
V.: Nedasiprotėjau. Nesusikulk į spintą. 

Vis kaip tai laiko nėra. Dieną—tarnystėj, va
kare—mokinuos. Eik drąsiai.

L.: Iki šiol nebuvo kam tave mušti. Palauk, 
brangusis vyrelį, dabar aš tave imsiu nagan.

V.: Teisingai. Imk mane nagan. Tam ir pa
sirašėm. Tuojaus aš užžiebsiu šviesą. Kamba
rys puikus. Tik baldų mažai.

L.: Įdomu kaip tu gyveni.
V.: Tfu, nesurandu lemputės. Abromai, ar 

tu namie? Nėra.
L.: Kaip, argi tu ne vienas gyveni?
V.: Aš pamiršau tave įspėti. Abromas—tai 

vienas giliai savas vaikinas... Bet tu, Liudmi
lyt, nesirūpink.

L.: rl ai tu gyveni sykiu su draugu—štai 
tau.. . Dar gal ir draugas vedęs?

V.: Kas? Abromas vedęs? Sausas viengun
gis.

L.: O jis ar žino, kad mes apsivedėm?
i V4.: Palauk... Nežino... Bet tai nesvarbu. 

Jis apsidžiaugs. Tikra tiesa?* Pamatysi. Iš 
džiaugsmo šoks.

L.: Och, Vaska!
V.: Tikrai gi... Va jis tuojaus ateis, o aš 

jam tuojaus viską ir išdėstysiu: taip ir taip... 
girdi, apsivedžiau.. . Ir nieko baisaus. Svar
biausia, tu, Liudmilyt, nesinervuok. Abelnai, 
ištisas dienas jis namie nebūna. Kur gi ta 
velniška elektra? Tiktai nakvoja. Nieko, kaip 
nors įsitaisysim. Na, va, yra. (Uždega šviesą.) 
žinoma negalima sakyt, kad labai puiku. Svar
biausia, supranti, mažoka baldų... Na, kaip, 
Liudmilyt?

L.: Viestiek kaip kiaulės. Ir šaltumynas.. .
V.: Tai dėlto, kad langai neužglaistyti. Bet 

tu, Liudmilyt, svarbiausia, ne.. . šito—ano,. . . 
nepasiduok panikai, šitą viską mes sutvarky
sim. Palauk, šiek tiek prasikursim, įsitaisysim. 
Langus užglaistysim, lemputę koridoriun nu
pirksim, grindis pašluosim, viskas bus kaip 
tinkama.

L.: Ir jūs dviese su draugu gyvenat šitoj 
arklydėj ?

V.: Ugu.
L.: Kur gi jūs miegat?
V.: Aš štai ant šitos... tachtos. • O jis ant 

suolo... Įsivaizdink sau labai patogus suolas. 
Iš “čistije prudi.” Bet tu, Liudmilyt, nenuo- 

; bodauk. Gal nori aš tau garsiakalbį įjungsiu?
Savo konstrukcijos, priiminėja per elektros 
vielas, Berlynas girdėt.—Taip! Liudmilyt, na, 
kodėl gi tu tyli? Nenori kalbėt?

L.: Gali su savo radio kalbėtis. Aš tau ne 
garsiakalbis. Juokus į šalį. Ant devyniasde
šimts rublių kas mėnuo, rodos, galima buvo 

{ kai ką įsigyt. Kur apklotas?
V.: Nėra.

j L.: Kuom gi tu apsikloji?
V.: Apsikloju apsiaustu. Jis juk vatinis.
L.: Tavo galva vatinė. Akys mano geriau 

būt neregėję! Liudmilyt, Liudmilyt, o pąs patį 
ant dviejų vienas priegalvis.. . Toks, kad į ran
kas paimti baisu. Kaip gi jūs su draugu 
miegat?

V. :Taip ir miegam. Iš eilės. Vieną dieną aš 
ant priegalvio, o jis ant Bucharino.

L.: O purvų tai gi visur, purvų. Tikras
I tvartas! Gal visi metai kaip kambarys nešluo- Į 

tas? štai va kiek sąšlavų! Turi būt gėda prieš 
žmones. Primusas yra?

V.: Nėra.
L.: Labai malonu išgirst, na palauk, bran

gusis vyreli! (Vaikšto po kambarį). Patalą 
—ten. šen krėslą ir šen krėslą. Taip, čion— 
kilimėlis, čia—lentynėlė.

V.: Teisingai! šit tai tikra šeimininkė! Gy
venimo draugė. Kaip priguli.

L.: Šen lėkštelės, šen uždangalėlį.
V.: Na, uždangalą,—tai, gal būt, nereik. 

Vis. tik, miesčioniškumas.
L.: .Jeigu miesčioniškumas, tai nereikė j su 

manim ir pasirašyt. Tylėk jau! šen indams 
spintelė. Taip. Aha... Palauk, aš tuojaus su
lakstysiu pas. seserį, atsinešiu nekuriuos daik
tus:—ištikrųjų negalima gi tokioj arklydėj nak
vot. šluota yra?

V.: Nėra.
L.: Kad tuojaus būt! Supratai? Kol aš su

vaikščiosiu daiktų, kad viskas būt iššluota!
V.: Taip.
L.: Katinuke. Tu myli mane?
V.: Visu šimtu nuošimčių!
L.: Tad pabučiuok mane į nosytę!
V.: Liudmilyt! (Pagriebia ją glėbin.)
L.: Tss. Proto tu netekai! Leisk!
V.: Liudmilyt... Palauk... Kaip gi tai...
L.: O taip gi. Kad grindys žibėtų. Iki pasi

matymo, vyre. (Išėjo.)
REGINYS II

V.: Vyras, štai kaip! Įdomu būt vedusiam, 
kad jį šunes pagriebtų! (Beldžia į sieną.) Ni- 
ka-no-ro-vai... Vantos nėra? Tu namie? Van
tos? Labai gaila. s

REGINYS III
Dviem knygų pundais nešina įeina Tone.
T.: (duryse). Abromai, tu namie?
V.: Nebuvo parėjęs. Kuznecova? Senai ma

tyta..;. ’ • ■
T.: Vasia? Sveikas gyvas.
V. Tone, (Truputį sujaudintas.) tu pas Ab- 

romą?
T.: Pas Abromą. Jis tau nieko nesakė?
V.: Ne. Aš jo nuo vakar dienos nemačiau. 

Na, pasirodyk gi, pasirodyk, kokia tu pasi
darei.

T.: Na, kokia, tokia pat, kaip tuomet, pa
prasta. O tu čia ką veiki?

V.: Ką aš čia veikiu? Nieko—gyvenu.
T.: Tu čia gyveni? šitam kambary?
V.: šitam pačiam.
T.: Kartu su Abromu?
V.': Taip... Taip... Kartu su Abromu.... 

O dabar... .
T.: Apie tai man jis nieko nesakė.
V.: Tad jau senai būtum užbėgus? Tiesa?
T.: Taip. Tai yra ne visai... Hm... šitas 

kampas Abromo? (Rodo į užverstą knygomis 
kampą).

V.: Abromo.
T.: Na... Ką gi... Butas gana didelis. Ab

romas kur miega?
V.: čia, ant suolo. Tai jo ’pusė. O ana ma

no.. . Taip.. . Tokie tai dalykai, Tonyt...
T. Kol kas aš čia padėsiu.
V.: Taip, taip. Tu padėk, kol kas. Abromas 

beabejo tuojaus ateis. Jis visuomet šituo lai
ku pareina. Man ir gi su juom reik pakalbėt... 
žinai, vienas, toks opus reikaliukas. . . (Iškiša 
gdlvą koridoriun.) Rabinavičiau, šluotelė yra? 
Nėra? Labai gaila. Pas ką? Devintam bute?— 
Gerai. (Tonei.) čia, supranti, mažmožis reik 
pašluot, o tai nelabai.. . Ir vantos nieks netu
ri. .. Tai gi tu žiūrėk... Aš gi tavęs nemačiau 
tūkstantį metų... Niekur neišeik...

T.: Nesirengiu.
V.: Tuojaus—viens, du ir atlikta! (Surim

tėjęs išsiskubina.)
REGINYS IV

T. (viena) : Nieko nepadarysi. Gerai.
REGINYS V

Ant pečių ragožiais (kazilais), o pažastyj 
knygomis nešinas įeina Abromas.

A.: Kuznecova, jau tu čia? Plotnikovą ga
vai ?

T.: Maksimum iki antradienio. Sulyg gar
bės žodžio.

A.: Priseis kartu skaityt, žiūrėk, aš įsigi
jau garsius ragožius. Tarp kitko, kad jį vel
nias apsėstų. Del to nusususio zagso aš pasivė
lavau kuopelės biuro posėdin. Tu nepavėlavai? 
Aš tavęs klausiu, kam tas reikalinga. Lyg tai 
negalima be registracijos. Kam del to šalta?

T.: Smulkiajai buržuazijai ir pasiturintiems 
ūkininkams nusileidimas.

A.: Aha. Kur statyt ragožius?
T. Aš manau, po lempute, kad galima būt 

skaityt. Duokš aš tau pagelbėsiu. Va taip. 
Dėkui. (Atsigula ant ragožių.) Taip, beje, ro
dos šitam kambaryj gyvena dar vienas drau
gas? Apie tai tu man nieko nesakei.

(Tąsa Sekančiam Meno Syriuj)

Apie Aidiečius
Visiems jau žinoma, kad 

Brooklyno Aido Choras persta
tė operetę “Tamylą” spalių 6. 
Reikia prisimint, “Tamyla” iš- 
ėjo gerai, nors galėjo išeit ge
riau. Tačiaus atleistina ir kai" 
kurie trūkumai pateisinama 
tuomi, kad šiemet kai kurie lo
šėjai pasirodė pirmu kartu es
tradoje. Pavyzdžiui: Aklis lošė 
pusė bėdos, bet intonacija—jo 

I balsas silpnai skambėjo ir tas 
i labai apsunkino klausovus, nes 
j negalėjo suprasti žodžių;; Tas 
pats galima pasakyt ir apie 
ždoją, Tamylą ir kitus pradi
nius lošėjus. Ypatingai pasku
tinis aktas išėjo silpnai, (čia 
nedarau nuodugnesnės trūkumų 
ir atsiekimų peržvalgos, nes &pie 
tai jau buvo rašyta).

Aidiečiai publikos turėjo gra
žų būrį. Tikimasi gražaus ir 
pelno.

Ketverge, 10 d. spalio/ai
diečiai dalyvavo masiniam mi
tinge, kurį surengė BrooklynO 
ir Apielinkės Veikimo Komi; 
tetas bendrai su Liet. Frakci
ja, Socialistų 19 kuopa ir .Lie
tuvių Darbininkų Draugija. 
Tai buvo bendro fronto Ęysf- 
rinkimas protestui prieš Hit> ■ 
lerio pasikėsinimą užgrobt 
Klaipėdą. Taipgi reikalavimas 
Lietuvos valdžiai, kad būtų 
suteiktos civilės laisvės LietUr 
vos piliečiams.

Susirinkime dalyvavo virš 
tūkstančio lietuvių darbininkų. 
Pertraukoje pasirodė Aido 
Choras estradoje. Sudainavo 
trejetą dainelių, vadovaujanti 
Jurgiui Kazakevičiui, akompa
nuojant H. Mantuškaitei. > 

' Daugelis susirinkusiųjų'“iš
metinėjo aidiečiams, kad'pas
tarieji nepasirinko tinkamų 
dainų tam iškilmingam vaka
rui. Reikia pasakyt, kad šis 
užmetimas turi pamato. Atei
tyje aidiečiai prisirengs geriau. 
Tiesa, tinkamesniam prisiren
gimui stokavo ir laiko. Besi
mokinant “Tamylą”, kitos dai
nos buvo apmirštos ir todėl be 
patikrinimo nedrįsome dai
nuot

Spalio 13 d., aidiečiai pildė 
programą Ukrainų Darbinin
kų surengtame bazare. Baza- 
re publikos buvo dikčiai. Dai
navimas šį kartą išėjo sklan
dus, nors kai kurie suaugusie
ji dainininkai ir nedalyvavo. 
Chorui vadovavo taipgi jau
nieji dirigentai.

Matot, kur neisi—ten ‘susi-, 
dursi su aidiečiais.

Nevisuomet galėtume ’daly
vaut įvairiuose parengimuosė,' 

[jei A.L.P.M.S, 3-čias Apskr
itys ir B. šalinaitė nebūtų iš
vystę naujų choro vedėjų. Bet 
dabar, ačiū 3-čiam Apskričiui 
ir B. šalinaitei, dirigentų..nė- 

| stok uo j a.

Penktad., spalio 11 d., {vy
ko Aido Choro pamokos. Pra
dedant pamokas, choristai 
svarstė elizabethiškių užkvie- 
timą lošt “Tamylą” Eližabe- 
the. Choristai priėjo išvados, 
kad pasidarytų perdaug išlai
dų, tat nusprendė pasiųs.t^ląiš- 
ką draugams elizabethiš- 
kiams, pažymint išlygas.

Paskiau sekė dainavimo pa
mokos. Dainininkai atsivertė 
įvairius magazinus, knygas, 
kiti pradėjo megzti “svede- 
rius”, kepures ir dar kitokius 
mezginius. Mokytoja B.'"ša- 
linaitė akompanavo pianu.'At
rodo juokinga! Ką? BeVtaip 
buvo. ’ ’ •

Tikiu kils klausimas: kam 
mokytoja akompanavo pianu? 
žurnalų skaitytojam, svedėrių

(Tąsa 4 puslp.)
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Pabaltės Šalių Liaudis Plačiu 
Frontu į Kovą Prieš Karą

Pabaltės Šalių Kompartijų Atstovo d. K r um in no Kalba, Pasakyta Kominterno 
VII Pasauliniam Kongrese

LAISVE Puslapis Ketvirtas

Po šiuo obalsiu,* su šia linija Pabaltės šalių 
kompartijos eis dabar į plačias liaudies ma
ses, mobilizuodamos jas prieš fašistinį barba
riškumą ir niekingą antisovietinį karą, už pri
slėgtų Pabaltės tautų nacionalinį ir socialinį

APIE AIDIEČIUS

paliuosavimą nuo fašistinės diktatūros jungo.
Tegyvuoja Komunistų Internacionalas!
Tegyvuoja pasaulio proletariato vadas drau

gas Stalinas!
(Delnų plojimai).

kų Vakarą, subatoj, 26 d. spa
lio, Lietuvių svetainėj, 
New York Avė. Pradžia 
vai. vakare. Įžanga 50c., 
tik šokiams 25c.

180 
7:30 
vien

(Pabaiga)
Vokietijos hegemonija joms reiškia valstie

čių žemių plėšimą, vokiečių ir lenkų dvarininkų 
viešpataujančios padėties atstatymą, negailest
ingą tautinės kultūros, mokyklų ir kalbos smau
gimą, tautinio savystovumo ir laisvės netekimo. 
Pasaulinio karo kartaus prityrimo pamokytas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos liaudies mases taip 
pat sunku apgauti “neitralumo” obalsiu, nes 
jos savo prityrimu matė kaip imperialistinės 
priešininkų armijos per keletą metų mindžio
jo ir naikino jų žemę. Jos netiki į neitralu- 
mo išlaikymo galimybę busimam kare,—be to 
neitralumo tokiose sąlygose, kada viešpatau
janti klesa veda susitarimo su hitlerizmu po
litiką. štai kodėl prieš plačiausias Pabaltės 
šalių liaudies mases taip griežtai ir ryškiai 
stoja klausimas: arba su hitlerine Vokietija, 
kad karą sukurstyti, visiškai šalį suardyti, tau
tinio ir socialinio pavergimo susilaukt,—arba 
su Sovietų Sąjunga, kad kovot už taiką, kad 
pilnai užkariauti ir sustiprint tautinę nepri
klausomybę ir laisvę. Arba su pardavingo- 
piis viešpataujančiomis fašistinėmis buržua
zijos gaujomis, vedančiomis susitarimo su hit
lerizmu politiką, kad įtraukt Pabaltę į karą, 
arba su revoliuciniu proletariatu į kovą prieš 
fašistų barbariškumą, prieš karą hitlerinės 
Vokietijos ruošiamą, į kovą del tautinio ir 
socialinio liaudies paliuosavimo. šie klausi
mai dabar griežtai stoja prieš plačiąsias Pa
baltės salių valstiečių mases, prieš inteligen
tiją, valdininkiją, prieš smulkiąją ir dargi 
vidutiniosios buržuazijos dalį, prieš kiekvieną 
galvojantį žmogų. Išsisukti iš jų negalima. 
Ir šitų klausimų dargi Pabaltės valdančios kle- 
sos vienbalsiai negali išrišti. Kova prieš ka
rą Pabaltėj paties gyvenimo pastatyta į ne
pertraukiamą ryšį su kova prieš Ulmanų, Pet- 
sų ir Smetonų fašistinę diktatūrą. Tai sudaro 
patogią dirvą plačiam liaudies kovos frontui 
prieš fašizmą ir karą Pabaltės šalyse.

Deja, tenka konstatuoti, kad mūsų partijos 
nesugebėjo išnaudoti ar labai mažai išnaudo
jo šią situaciją organizavimui tokio plataus 
liaudies kovos fronto prieš karą 'ir fašizmą. 
Mūsų partijos Pabaltėj, žymi mūsų partijų 
narių dalis, dar serga tuo, ką d. Dimitrovas 
puikiai apibūdino kaip nacionalį nihilizmą, 
kuris leidžia sau spjauti į plačiųjų darbo ma
sių tautinius jausmus. Tokiu antileninistinės 
pažiūros į tautinį klausimą pavyzdžiu gali bū
ti pavyzdis iš Latvijos kompartijos prityrimo. 
Kada 1932 metais žymių Latvijos rašytojų 
grupė išleido pacifistinį atsišaukimą prieš fa
šistinius karo planus su šalies tautinės nepri
klausomybės gynimo motyvais, mūsų partijos 
eilėse atsirado žmonių, kurie smarkiai užpuolė 
ant to rašytojų “nacionalizmo” ir apšaukė 
visus jų išstojimus darbininkų klesos reikalų 
pardavyste.
*** Panašūs žalingiausi sektantiniai nusistaty
mai, deja, yra ir kitų Pabaltės partijų eilėse 
ir jie kai kur užsiliko iki pat šio laiko. Mūsų 
partijos dar neišmoko išnaudoti vaidus ir 
prieštaravimus, kylančius viešpataujančių par
tijų eilėse. Jos nesugebėjo organizuoti pa
kankamos atspirties fašizmo puolimui ir atsi
stoti plataus antifašistinio ir antikarinio liau
dies kovos fronto priešakyje.

Mūsų partijos visose Pabaltės šalyse gana 
energingai veda antikarinę agitaciją plačiose 
Ifaudiės masėse ir armijoj, bet ta agitacija 
žymioj savo dalyj turi dar sektantinį pobūdį. 
Ji skiriama palyginamai siauriems darbinin
kų slhogsniams, kurie jau pasiliuosavo nuo 
nacio'Aalizi'no, suprato revoliucinės kovos rei
kalingumą, Sovietų valdžios sukūrimo reika
lingumą, kaip vienintelės tvirtos garantijos 
tautos laisvei ir nepriklausomybei. Tuo tarpu 
svaigiausia dabar yra tai, kad sukelti į kovą 
prieš karą plačiąsias liaudies mases, kurios 
dar tfepasiliuosavo nuo nacionalistinės ideolo
gijos,; bet kurios jau dabar gali ir privalo būt 
įtrauktos į aktyvią antikarinę ir antifašisti
nę k6vą. Visiškai nepakankamai Pabaltės 
kompartijos išnaudojo taip pat turtingiausią 
medžiagą, kurią kasdien duoda mums Sovietų 
Sąjungos taikos politika. Keldamos aikštėn 
fašizmą, kaip karo įrankį, propaganduodaYnos 
Sovietų Sąjungos taikos politiką, mūsų parti
jos hesūgebėjo organizuoti liaudies judėjimo, 
kad aktyviai palaikyti tą ar kitą konkrečią 
Sovietų Sąjungos iniciatyvą, pavizdžiui, So
vietų Sąjungos pasiūlytą regionalinį rytų pak
tą. Tuo tarpu mūsų aktyvus išstojimas už 
rytų pakto palaikymą reikalaujant, kad Suo
mija, ; Latvi ja, Lietuva, Estija atvirai prisidė
tų prie valstybių fronto, kurios siekia išlai
kyti taiką, reikalaujant griežtai atsisakyti nuo 
politikos surištos su susitarimu su karo kurs
tytojais—hitlerine Vokietija ir Lenkija, galė
tų sukelti gana platų liaudies judėjimą, kartu

didint ir gilint prieštaravimus viešpataujan
čių klesų lagery j.

Judėjimas prieš karą ir prieš fašizmą Pa
baltėj turi giliausias socialines šaknis, jis turi 

! plačiausius rezervus darbo valstiečių masėse, 
kurios bijo netekti savo žemės, smulkiosios 

I buržuazijos, darbo inteligentijos, valdininkijos 
ir pan. masėse, kurios bijos netekti tautinės 
kultūros ir nepriklausomybės laisvės, plačiau
siose liaudies masėse, kurioms karas gręsia 
nauju nubiednėjimu, pavergimu ir pražūtim. 
Tas mases galima išjudinti remiantis bendru 
proletariniu frontu, kurio išgyvendinime mes 
turim tik pirmus pasiekimus ir tai ne visuo
se Pabaltės šalyse. Užtat bendro kovos fron
to išvystymas ir išplėtimas lieka' svarbiausiu 
mūsų partijų uždaviniu, kurios organizuoja 
masių judėjimą prieš karą. Bet tuo uždavi- 

! niai neišsemiami; į kovą prieš karą ir prieš 
fašizmą tu r būt ir gali būt įtrauktos daug 
platesnės liaudies masės, labai dažnai einan
čias po pacifistiniais ir dargi nacionalistiniais 
obalsiais. Tai reikalauja visiškai atsisakyti ir 
griežtai kovoti prieš sektantines darbo prie
mones, prieš sektantinius obalsius, tai reika
lauja, visų pirma,, turėti aiškią ir ryškią po
ziciją tautos tautinio savistovumo gynimo 
klausimu.

Drg. Erkoli pastatė ypatingai svarbų mū
sų šalims klausimą apie tautinio pasiliuosa- 
vimo karą. Jis pareiškė, kad, pavyzdžiui, lie
tuvių tautos karas prieš hitlerinį užpuolimą 
būtų toks pasiliuosavimo karas, kuriame pro
letariatas turėtų dalyvauti. Tai visiškai tei
singai.

Revoliucinis proletariatas ir Pabaltės komu
nistai toli gražu nežiūri abejingai į Pabaltės 
tautų likimo klausimą, į lietuvių, latvių, estų 
ir suomių tautinio savystovumo klausimą. Ko
munistai griežčiau už kitus kovoja prieš hit- 
lerizmo skverbimąsi į Pabaltę, prieš Vokie
tijos imperialistų pastangas pavergt Pabaltės 
.tautas, už visų tautų ir, suprantama, už savo 
tautos tautinį savystovumą ir laisvę.

Didžiausio pavojaus Pabaltės tautoms aki
vaizdoj komunitai viešai pareiškia, kad jie 
kiekvienu momentu pasirengę stot ginti savo 
tautų tautinę nepriklausomybę ir laisvę nuo 
kėsinimosi ant jų iš Vokietijos ir Lenkijos 
imperializmo pusės. Mūsų Lietuvos kompar
tija viešai pareiškė, kad ji pasirengusi daly
vauti liaudies kare prieš Hitlerio užpuolimą, 
prieš bet kokio lietuviškos žemės gabalėlio 
prijungimą prie hitlerinės Vokietijos. Bet jie 
tuo pat metu neužmiršta to, kad dabartiniu 
metu Pabaltės šalyse viešpataujanti fašistinių 
smurtininkų gauja nesugebės vesti jokio liau
dies karo prieš hitlerizmą, kad, atsisakyda
ma palaikyti Sovietų Sąjungos taikos politi
ką, eidama hitlerinės Vokietijos ir Lenkijos 
pažabota, ši fašistinių uzurpatorių gauja, tik
rumoje veda tautinės pardavystės ir išdavys
tės politiką, Pabaltės pajungimo. Lenkijos ir 
Vokietijos imperializmui politiką, Pabaltės pa
vertimo į anti-sovietinio placdarmo politiką. 
Pirmas ir svarbiausias mūsų partijų uždavi
nys—suorganizuoti platų liaudies kovos fron
tą prieš šį pardavikišką Pabaltės valstybių 
užsienio politikos kursą, pasiekti atviro Pa
baltės šalių prisijungimo prie tų valstybių 
fronto, kurios dabartiniu metu siekia išlaikyti 
taiką, pasiekti atviro palaikymo Sovietų Są
jungos taikos politikos if, kovojant kiekvie
nam žingsnyj prieš fašistinį barbariškumą, 
ginant kasdieninius darbo žmonių reikalus, 
paruošti liaudies mases į kovą prieš Hitlerio 
įsiveržimą į Pabaltę.

Išstodami prieš plėšikiškus hitlerizmo pla
nus, komunistai tuo pat metu neužmiršta to, 
kad fašistinė diktatūra Pabaltės šalyse veda 
niekšingiausią tautinės neapykantos siundi- 
mo ir tautinių mažumų priespaudos politiką, 
kad Suomijos fašistai kėsinasi ant švedų tau
tinės mažumos laisvės ir teisių, Latvijos bur
žuazija niekšingai plėšia ir tyčiojasi iš Latga- 
lijos liaudies, Lietuvos fašistai veda tautinės 
vokiečių mažumos priespaudos politiką Klai
pėdoj, kad visose šiose šalyse siaučia antise
mitizmas, žydų persekiojimai. Griežtai išsto
dami prieš betkokį teritorialinį bet kokios Pa
baltės srities prijungimą prie hitlerinės Vo
kietijos, komunistai kiekvienoje šių šalių turi 
keleriopai sustiprinti kovą prieš “savo” bur
žuazijos vykdomą tautinių mažumų naciona- 
nalinę priespaudą, už pilną pavergtą Pabaltės 
tautų teisių lygybę ir apsisprendimą.

Draugai! Komunistų internacionalo IIV kon
gresas nubrėžė marksistiniai-leninistinę kovos 
prieš fašizmą ir karą liniją, sukoncentruoda
mas hėgailestingą ugnį prieš didžiausią karo 
kurs'tytoją—hitlerinę Vokietiją, jis davė mums 
centralinį prieškarinės kovos obalsį—taikos 
obalsį, Sovietų Sąjungos gynimo obalsį.

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
mezgėjam ar dainininkam? 
Aišku, dainininkam! Pagaliau 
mokytojos kantrybė išsisėmė 
ir pašaukė tuos dainininkus 
prie tvarkos.

Kas nors dadėjo: “Atsineš
kite puodus mazgot choro pa
mokose !....”

kaip 
nėra 1 
cho-

ar mes 
ar

Ne taip jau juokinga 
augščiau minėjau. Tai 
juokas. Pasistatykime 
ristai rimtą klausimą: 
sueiname mokytis dainų,
atlikinėt įvairius rankų darbe
lius ? Aišku, visi sakysime, kad 
suėjom dainuot. Nes mezgi- i 
mui, knygų ir žurnalų skaity
mui pianas nereikalingas. Jei
gu taip, tai viską meskime į 

Į šalį laike dainavimo pamokų ! 
i ir mokinkime^ dainuot. O mez-1 
gimui ir skaitymui, malonėsite ■

Kas Turite “Laisvės” už
1911 ir 1912 Metus?

“Laisvės” redakcija pa
sigenda 1911 ir 1912 metų 
kompletų. Kas iš mūsų 
skaitytojų 
malonėkite mums 

mes

juos turite, 
pra

nešti, o mes norėtume 
juos pasiskolinti arba nu
pirkti.

O gal kai kurie mūsų 
skaitytojai žino įstaigą, 
kuri juos turi, tai prašo
me apie tai mums praneš
ti. Iš anksto didelis ačiū!

‘'Laisvės” Redakcija.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

“Open Forum” Central Labor Union
i Hali, 91 State St., kurį rengia Bing
hamton Workers Educational Club.

I Pirmas kalbėtojas bus A. Bieden- 
kapp. Prakalbos įvyksta kas nedėl- 
dienio vakarą nuo 8 vai. vakare. I 
Įžangos nėra .

| Prašome visus kuoskaitlingiausiai 
, atsilankyti.

Rengėjai.

gru-Jaunuolių Teatrališka 
pė perstatys juokingą veikalą 
“Beit”, bus solų, deklamaci
jų ir kitų muzikališkų pamar- 
ginimų. Sietyno Choras senai 
jums žadėjo perstatyti pasi
linksminimo vakarėlį, tai da
bar išpildo savo žodį.

Choras kviečia visus, senus 
ir jaunus atsilankyt ir linksniai 
praleisti laiką, išgirsti naujų 
ir žavėjančių dainų, ir tuom 
pat kartu parent chorą, kad 
jis galėtų ir ant toliaus dar- 

| buotis ir perstatyti publikai

BALTIMORE, MD.
' ALDLD 25 kuopa rengia oyste- 
rių parę nedėlioj, 3 d. Nov., pas d. 
J. Deltuvą, Hanover, Md. Visiems 
draugams ir draugėms ir didžiumai 
Baltimorės lietuviams yra gerai ži
noma vieta. Bus skanių valgių, gė
rimų ir muzika. , . . .

Kviečiam visus draugus-ges ir vi-1 didesnius ir daugiau za\ejan-

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17 kp. rengia Maska- 

pasirilikt patogesnę vietą, kad' radų Balių, penktadienį, 1 dieną lap- į i 
kričio. Naujoje svetainėje, Main h’ ■ lykus.

į Poplar sts., pradžia 7:30 vai. vaka- 
‘ re. Šokiams grieš farmerių Zeikų 
■ orkestrą. Šis balius rengiamas pa- 
; minėjimui A.L.D.L.D. 20 metų su
kaktuvėms. Taipgi bus duodama 4 į 

praizai del tų, kurie bus įvairiausiai 
apsirengę kostiumais. Tad kviečiam 
visus apielinkes ir vietinius lietuvius 
ir kitataučius skaitlingai dalyvauti.

“loska”.
Nesupraskite, kad tai visas 

Aido Choras taip užsilaiko 
dainavimo laiku. Ne! Aidas 
turi labai daug ir • nuoširdžių 
dainininkų, kurie- atydžiai se
ka mokytojos nurodymus ir 
sugeba susimokint gana sunkių Ne vien tik praleisite linksmai vaka- 
dainų.

'sus Baltimorės lietuvius skaitlingai j člUS programas, bei veikalus, 
dalyvaut. Taipgi prašom visų nesi- 
vėluot užsiregistruot. Užsiregistruot 
galima pas sekamus draugus: J. Sta
nys, M. Seimis ir A. Vitkus.

Kviečia Rengėjai.
(252-254)

NEWARK, N. J.
I ALDLD 5-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadienj, 25-tą j 
spalio-Oct., 8 vai. vakare, 180 New 
York Avė.

Visi nariai neatbūtinai turi daly
vauti, nes turime keletą svarbių da- 

j lykų apsvarstyti, kaip tai 20 metų 
Į ALDLD jubilėjaus parengimą ir 
! bendro fronto klausimą ir kitus da-

AI Dobinis, Se’kr.
(252-254)

Kviečia Sietyno Choras.
(253-254)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia Juo-Į

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampai Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedeliųmis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

i

rą, bet paminėsite ir darbininkiškos 
Choro Rep. ! organizacijos 20 metų jubilėjų. Įžan

ga tik 25 centai.
_____ Kviečia Rengėjai.

(254-255)

Pavarė Studentus Redakto
rius už Lytiškus Raštus

CAMBRIDGE, Mass. —
Apskričio prokuroras P. G. spalio.
Volpe ištardė penkis Har-

I i -r t • ' i. L ~

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia balių, savoje svetainėje, 
1057 Hamilton Ave., Ketverge, 31 d.

. Svetainė bus atdara 7 vai. 
vakare, šokiams grieš lietuviška or
kestrą. Įžanga tik 10 centų. Kvie-

i vardo Universiteto studentų čiam jaunus ir senus ateiti ir pasi- 
I laikraštuko "Advocate” re- knksmmti. 
dakcijos narius, pasmerkė 
juos už lytiškai nešvarius 
raštus paskutiniame nume
ryje; patvarkė visus tuos 
s t u d e ntus-redaktorius iš
mest iš “Advocate” štabo ir 
sunaikint visus to numerio 
egzempliorius.

Kviečia Rengėjai. 
(254-256)

BINGHAMTON, N. Y.
Nov. 7, Rusijos Revoliucijos pami

nėjimas įvyks Lietuvių Svetainėj, 
7:30 vai. vakare. Bus programa ir 
prakalbos. Kalbėtojas Manning 
Johnson iš New Yorko. Programą 
išpildys vietiniai. įžangos nebus.

Nov. 3 atsidaro žiemos sezonas

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

■■ .............. ..... ■-------------------- ;—y

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
■ Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Niriiūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street

DIDYSIS “LAISVES” KONCERTAS
PUIKESNE PROGRAMA, NEGU BE NT KADA PIRMIAU

Įvyks Sekmadieni, 10 d. Lapkričio-Nov
Labor Lyceum 

Svetainėje 
949 Willoughby Ave 

Brooklyn

Koncertas prasidės 3:30 
valandą po piety

Įžanga $1, 75c ir 50c 
Sėdynės numeriuotos Antanas Višniauskas,

Sidabrinis baritonas iš Bayonne, 
New Jersey.

Adele Mickevičiūte 
iš Providence, R. I. Bostono 

apielinkes Radio žvaigždė.

William Norris
Orkestrą

įžanga šokiam 40c.

Šokiai prasidės 
7 vai. vakare.

Išanksto įsigykite kon
certo bilietus.

Tinkamai armonizuota programa, kurioje dalyvauja sekami talentai:
Konstancija Menkeliuniutė, Mezzo-Sopranas

Garsioji Amerikos lietuvių dainininke. .

Italų Darbininkų Vyrų Choras, iš NeW York
Sudarytas iš rinktinių balsų.

Vyacheslaw Mamonoff, Rusas Tenoras
Garsus operų dainininkas iš New York.

Brooklyno Aido Choras, Vadovybėj B. šaknaitės
Duos naujų ir gražių dainų.

Seserys Kaskevičiutės, iš Lawrence, Mass.
Dairiuos due'tus, kurie teiks malonumo visiem.

A. Višniauskas, Baritonas, iš Bayonne, N. J.
Puikiai išsilavinęs solistas.

Adelė Mickevičiūtė, iš Naujosios Anglijos
Talentinga ir augštai išsilavinusi soliste.

Antanas Raižys, Smuiko Solistas
Augštai prasisiekę^ saVo profesijoje.

Victor Becker ir George Vedegis
Duetas electro-steel guitar, per garsiakalbį.
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
---- Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

(Tąsa)
SKYRIUS VIII

Ona Skaito Paskutinį Skyrių
Tūkstančiai darbininkų pribuvo į tarp- 

gatvį iš visų miesto dalių po piet. Poli
cija nedrįso įžengti į sį distriktą. Tik 
“civiliai pranešėjai” maišėsi... ir jų bu- 

Jvo daug. Darbininkai kontroliavo dide
lius plotus aplinkui buvusių barikadų 
Neukollne ir Weddinge.

Apie tą laiką Hermannas sugrįžo. Sku
binosi pro mases Nettelbeckplatze be su
stojimo. Policijos nesimatė nei ženklo. 
Eidamas tarpgatviu, matė kulkų sužalo
tus namus. Ant laiptų sutiko Oną.

—Kur randasi draugai?
—Gerai, kad sugrįžai, Hermannai, — 

linksmai tarė Ona. — Visi randasi tavo 
kambaryj!

Nubėgo augštyn. Virtuvė buvo pilna 
vyrų ir moterų. — Hallo, Hermann, pa
taikei į laiką! — Kurtas jį pasveikino,— 
einame tuojaus į “raudoną kambarį!”

Hermannas užklausė, kaip jo šeimyna 
ir paskui nuėjo visi į “raudoną kambarį.” 
\ Kuomet Kurtas jam pasakojo trumpai, 
kas atsitiko, Hermannas kelis kartus pa
žvelgė į Povilą, kuris tyliai sėdėjo ant 
kėdės. Kurtas neminėjo, kad jis užėmė 
Povilo vietą, bet Hermannas suprato iš 
Povilo išžiūros. Jis stebėjosi, kaip Kur
tas šaltai ir į tašką kalbėjo. Nebuvo pa
našu, kad tai tas pats cemento nešėjas, 
kuris pirma buvo toks nedrąsus. Toji 
naktis jį visai pakeitė.

Kurtas užbaigė savo raportą. — Ar 
kalbėjai į mases gatvėj? — Hermannas 
užklausė. Kurtas pažvelgė į jį su nuo
staba. Po šimts pypkių, nei vienam tas 
galvon neatėjo tokiame sujušime. Her
mannas nerimavo. Tai buvo svarbiau
siu uždaviniu šiuo tarpu, kelios kopijos 
Rote Fahne, kurios pasiekė tarpgatvį, 
nepakanka, kad masės gautų informaci
jas apie tikrus įvykius. Apart to, polici- 

*ja sulaikė pasiuntinį su Rote Fahne ryte 
ir nepaleido.

—Bet nei vienas iš mūs negali kalbėti 
kaip pridera.—Kurtas bandė tą apsileidi
mą teisinti. Hermannas negalėjo susi
laikyti nuo juoko žiūrėdamas į nusimi
nusį Kurto veidą. Palygino, ką jie pada
rė tą naktį. Bet, prakalbą pasakyti?

darėsi, kad Berlynas 
“revoliucijos” ir kad 
policijos puolimas te-

Anaiptol... buvo perdaug tam baimingi.
Už valandėlės Internacionalo garsai ai

dėjo tarpgatvyj. Hermannas stovėjo ant 
pieno vežimo ir sakė prakalbą.* * *

Vakaras artinosi.
Niekas nežinojo, kas bus prisiartinan- 

čioj naktyj, ką sekamos kelios valandos 
atneš. Policijos prezidiumo spaudos ra
portai buvo kopijuojami visos buržuazi
nės ^spaudos be jokios kritikos. Nema
čiusiam savo akimis, kas atsitiko tarp
gatvyj arba Neukollne perskaičius tuos 
raportus, išvada 
randasi sūkuryje 
tik “pergalingos” 
gali ją sustabdyti.

Tamošius kuone plyšo juoku, kuomet 
“Raudonoj Lakštingaloj” perskaitė Vor- 
warts, kuris rašė, kad komunistai nuo 
stogų, ir t.t. “sušaudė 14 šautuvų į šipu
lius iš policistų rankų net neįbrėždami 
nei vienam policistui.”

—Tai bra... tai puikiai pataikyta! 
Mes esam pirmos rūšies šauliai,—juok
damasis tarė.

Atrodė lyg policija norėjo save sustip
rinti tomis melagystėmis, priversti buvo 
viską perdėti, iškraipyti, meluoti. Kaip 
kitaip kas nors Berlyne tikėtų, kad dvie
jose mažose vietose, Neukollne ir tarp
gatvyj, saujelė darbininkų su primity
viais ginklais išlaikė gatves ir namus per 
36 valandas prieš apie 14,000 policistų, 
ginkluotų moderniškais ginklais, tame 
tarpe kulkasvaidžiais, granatomis ir šar
vuotomis tankomis?

Hermannas energiškai priešinosi Kur
to tvirtinimui, kad jie tarpgatvyj, atskir
ti kaip kad buvo, neturėjo priimti mūšio 
tokiame stovyj. Be abejonės tarpgatvis 
randasi prastame strateginiame punkte, 
Hermannas su tuo sutiko. Lengvai tapo 
nukirsti. Bet, sakė jis, tokio pobūdžio 
mūšiai visuomet išsivysto pirmiausia to
kiose vietose kaip čia, šiose lūšnose. To
kiuose kvartaluose apsigynimas gauna 
paramos visų gyventojų. To geriausias 
įrodymas buvo kova Hamburge 1923 m., 
kuri buvo viena iš pasekmingiausių 
“Gange-Viertal,” tame ' skurdžių dist- 
rikte.

(Daugiau bus)

Ar mes norime ką nors Tas negalima. Tas nepa-

I

šų drauges bei buvusias L.D. 
L.S.A. nares tik retkarčiais be- 
matom mūsų parengimuose.

Tiesa, iš vienos puses buvo 
smagu moterims. Turėjome 
moterų Susivienijimą, moterų 
organizaciją, veikdavom, dar
bavomės su geru ūpu.

Tačiaus, kuomet centrų bu
vo numatyta suvienyti LDŠA

ALDLD., buvo palikta mū- 
moterų valiai—balsavimui; 
balsavome tik todėl, kad

su 
j su 
ir 
matėme rimtą reikalą, kad A. j 
L.D.L.D. organizacija yra ap-| 
švietos organizacija, kovojan
ti už laisvę darbo liaudžiai. 
Tad gi, darbininkės moterys, ) 
buvusios L.D.S.A. kp. narės, į 
kviečiame jus, grįžkite prie 
veikimo, stokite į ALDLD or- 

j ganizaciją, kur ir kitos drau
gės priklausom.

Spalio 27 d., sekmadienį, 
3 vai po pietų, yra šaukiamas 
special is moterų - merginų su
sirinkimas.

Tadgi, draugės, 
omenyje, kad mūsų visų prie
dermė dalyvauti tame susirin
kime. Mes plačiai galėsime 
išdiskusuoti-apkalbėt apie mo
terų veikimą.

Be to, tame susirinkime da
lyvaus A.L.D.L.D. centro pirm. 
S. Sasnauskienė. Tad gi, drau
gės, stengkitės visos ateit, tdip 
pat atsiveskite ir savo drau
ges.

Vyrams taip pat nedrau
džiama dalyvauti tame mote- 

I rų susirinkime.
Susirinkimo vieta: 775 Bank 

St.

BALLAS, Inc

$225

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

Li-

at

the

HARRY
Parkway

to be consumed on

GIBBONS
D TAVERN

Brooklyn, N. Y.

License No.

Tikrasis re
ceptas Jau
tienos Ru- 
liadai bus 

atsiųstas veltui pagal 
pareikalavimą. Tik pa
siųskite atvirutę Jacob 
Rup]>ert Brewery, New 
York City

VISAS MIESTAS APIE TAI ŠNEKA”

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ZABITZ
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

a ii 
Z-;' 
M

. NOTICE is hereby given that License No. turėkite ' A 10007 has been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1419—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GELB’S DAIRY, INC., 
1419—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 1016G has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
5201—13th 
County of 
premises. 

5201—13th

Bevei'nge Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

DAVID PARSON
Ave.. Brooklyn, N. Y.

M. Vaitonaite.

Scranton, Pa
Korespondento Klaidos

Kažin kodėl ALDLD 39 kp. 
korespondentas daro tokias 
klaidas ir viską sumaišo, kur v z
sako: kad, “Mažeikai nutarta

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10046 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1438 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. I

JOHN WENZEL
1438 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10118 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
335 Eastern Parkway, 
County of Kings, to 
premises.

335 Eastern

NOTICE is 
A 101 IG has been issued to the, undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
462 Irving 
County of 
premises.

462 Irving

NOTICE is hereby given that Winery 
cense No. 44 has been issued to the under
signed to sell wine at wholesale under Sec-

I 
Law at 17 Fulton St., Borough of Brook- ' 
_yn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.
METROPOLITAN VINEYARD CO. INC., 
17 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 631 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2910 Avenue D, Borough of Brook
lyn, County of Kings, 
the premises.

JOHN 
AVENUE

2910 Avenue D,

NOTICE is hereby given that
HW 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 510 Atlantic Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to pe consumed off

JOSEPH MAIER 
Ave., Brooklyn, N.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1*61 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

i Higncu io sen wine ill wnoiesaie unuer oee- prakalbos surengti spalių 27 tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 

d. D. Augimo svetainėj.” Gi iy 

prakalbos yra rengiamos spa
lių 26 d., šeštadienį, 7:30 v. 
vakžtre, o ne spalių 27, sek
madienį, 2 vai. po pietų ir ne 
D. Auguno svetainėj, o D. 
Aquino svetainėj, Bulls Head 
sekcijoj. Augūno svetainės 
visai nėra.

Taipjau sako: “Nutarta tą 
patį vakarą ir toj pačioj vie
toj surengti arbatos vakarėlį

D Pil - r> •• Ar mes norime Ką nors ias i1 OlllineS ZanjOS nukryžiavoti? Ne, nenori- vyks.

daigi, ta "vadovybės kry- Turauskui del jo išleistu- 
.” Joks arbatos vakarėlis 

nėra rengiamas drg. Turausko 
išleistuvėm. ALDLD 39 kp. 
rengia savo naudai arbatos 
vakarėlį ir kartu tik bus ir iš
leistuvės, jei Turauskas išva
žiuos.

Taip gi kp. susirinkimas ne- 
atidėjo jokį “L.” vajaus klau
simą kitam susirinkimui, o tik 
“L.” jubilėjaus klausimą.

R.

me. Ištikrųjų, “Opozocijos”
vadovybė, mūsų supratimu,}
pati užtenkamai nusikryžia-j žiavojimo” liga yra paties vįų.

nauja Kominterno linija, vojo savo nedovanotinoj' TZ“J~ '
bet Brooklyne net prakal- i kovoje prieš Komunistų
bos buvo surengta šiuo ‘ Partiją ir Komunistų Inter-

♦ klausimu ir jose plačiai pa-■ nacionalą. Atrodo, kad ji-
brėžta ir užgirta Septintojnai taip pat kryžiavosis ir
Kongreso pasisukimas”itoliau. Atrodo, kad sunku

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 510

premises.
TIMES PLAZA CORPORATION
TIMES PLAZA (RESTAURANT)

Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

tėte, kaip “N. G.”, ypatin
gai Prūseika, pasitiko Sep-
tinto Kongreso liniją ir Waus~0 jaY pačiai.
“džiaugėsi” ja. f................. -

Kuodžio ir kitų jo vienmin
čių ‘gyvenimo logikos” pa
daras, fantastiškas įsisvajo- 
jimas, liga. Nuo šios ligos 
reikia greitai išsigydyti, nes 
jinai, mums atrodo, niekam 
nepatarnauja. Gali būti, 
kad pagelba šio baubo gali
ma sulaikyti tūlus opozicio
nierius nuo reikalavimo, kad 
reikia padaryti galas atsi
skyrimui nuo komunistinio 
judėjimo, kad laikas baigti 
visokias “opozicijas”' ir 
“sklokas” ir padavus ranką 

' komunistams petys petin 
kovoti prieš tikrąjį ir mūsų ctr 

Jeigu jie ištikrųjų nori, visų bendrą priešą—prieš 
tai mes, lietuviai bolševikai,1 karą ir fašizmą, prieš kapi- 
nestovėjome, nestovime ir talizmą, už proletarinės re- 
nestovėsime jiems ant kelio, voliucijos laimėjimą Ameri- 
Jie žino tą kelią, jie supran- koje. Bet juk Kuodis ir kiti 
ta partijos procedūrą. Te- turėtų suprasti, kad vien 
gul kreipiasi į partiją. Ko-j tik “nukryžiavojimo baubu” 
del bijot Partijos ir Komin-r 
terno, po kurio vėliava būk 
jau jie nori veikti? Parti
ja spręs juos pagal jų dar
bus. Jų darbai yra atvira 
knyga.

MATTHEW
“Opozicijos” vado vybės 

“ a t s i k ryžiavojimas” pri- 
, Konkre

čiai kalbant, ar Prūseika ir 
Butkus nori sugrįžt į Ko-

Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

Dar kartą Kuodis baigia munistų Partiją? Padėkite į 
_ J šalį “gyvenimo logikos tei

sybės” nonsensą ir pasaky-i^ 
kite atvirai, vyriškai.

savo straipsnį:
“Dar sykį pakartosiu: sa

vęs pateisinimui jūs norite 
keleto aukų iš Opozicijos— 
norit politiniai nukryžiavo- 
ti mūsų vadovybę, kuriai- 
gyvenimo logika pripažino 
teisybę!”

Mes “norime” tą vadovy
bę “nukryžiavoti,” o Kuodis 
ir kiti “neduos.” Bet tai 
Juk yra pripažinimas tos 
vadovybės silpnybės, kad ji 
taip gerai vadovavo ir va
dovauja, jog pati nebegali 
apsiginti nuo “nukryžiavoji- 
mo.” Jeigu jai “

negali ilgai gyventi joks 
judėjimas.

Waterbury, Conn

LICENSES

. .. . v. gyvenimo. susimiidami, neban-
logika pupazino teisybę,, i elykite būti perdaug gud- 
tai ta pati “gyvenimo, logi- rja|s diplomatais. Partija 
ka ’turėtų neleist ją ir nu-; nepripažįsta jokios diploma- 
kryžiavoti.. Aišku, kad pats tijos tokiais atsitikimais. 
Kuodis netiki nei tai “gyve-; Nebandykit kokiu nors “di
limo logikai,” nei tai “tei- fplomatišku” būdu išrišti ši- 
sybei.” Žmogus turi ką Į tą klausimą, arba kokiomis 
nors sakyt, tai ir kalba ne- nors užpakalinėmis durimis 
sąmones. įstumti savo vadus į partiją.

Motery Klausime

Po L.D.S.A. suvienijimo su 
A.L.D.L.D. centru ir likvida
vimo moterų kuopų, mūsų 
draugės waterburietes labai, 
labai atsiliko nuo veikimo*. Ne
belstojo į Literatūros organi
zaciją, kaip kad buvo Susivie
nijimo narėmis, nebedalyvau- 
ja jokiame veikime, ir tik mū-

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

' VICE is hereby given that License No.
i IX) has been issued to the undersigned 
I to sell beer, wine and liquor at retail under 
i Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
i trol Law at 5000—14th Avenue, Borough of 

Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE SERVICING CORPORATION 
OF NEW YORK

5000—14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 21.36 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ■■ 
on the premises.

EDGAR T. QUARITIUS I
ARCADIA INN.

2136 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5809 has been issued to the undersigned

I to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 176 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. i

LAFAYETTE CAFE, INC., I
176 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 762 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

FIVE CORNERS 
762 Flushing Ave.,

Į NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 942 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oil the premises.

JOHN A. 
PULLMAN 

‘ 942 Bergen St.

Kings, to be consumed

CAFETERIA, INC., 
Brooklyn, N. Y.

MOST
LUNCH

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų jstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-

Šie paveikslai parodo, ką tamsta galite gaut už mažu Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

$150
ar

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuves

Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 
metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkaš. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavanų, kuriuo grabą veža, ir vie- 
ą automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie j jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas‘bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo bletele. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo-. 
nines, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
drese; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkaš. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy-( 
linkėję; grabo dėžė nuvežama j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galifha gauti už prieinamą kainą.
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KOLUMBUS DIENOS DEMONSTRACIJA NEW YORKE, KURI BUVO TIK ŠEŠĖLIS PRIEŠ 
BŪSIANČIĄ ŠIANDIEN

M

Tūkstančiai priešfašistų New Yorke apvaikščiojo Columbus Dieną pasmerk
dami Mussolinio karo kampaniją Afrik oj. Demonstrantai pajautė policijos 
buožes ant savo galvų, kuomet jie susi kirto su Mussolinio rėmėjais, susirinku
siais už kelių šimtų yardų, bet jie tęsė savo mitingą.

Dabar New Yorko darbininkai rengia si didžiausiam šio miesto istorijoj para
dui prieš karą ir fašizmą. Jis įvyks šeš tadienj, 26 d. spalio, 1 vai. dieną. Mo
bilizacijos vietai paskirta keliolika blo kų. Šimtai organizacijų jau pasižadėjo 
organizuotai dalyvauti šiame maršavim e. Kitos dar vis prisideda.

Lietuviai susirinkite prie “Laisvės“ namo, kampas Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
Brooklyne, lygiai 11:30 ryto. Čionai Brooklyn© ir Apielinkės Lietuvių Veiki
mo Komitetas lauks su savo iškaba. Iš čia visi kartu važiuosim i tarptautinę 
demonstraciją, 112th St., tarp 7th ir Lenox Avenues, New Yorke, kur susi 
rinks ir kitos kalbinės grupės.

Maršuojama bus sekamomis vietomis : Lenox Ave. j pietus iki 110th St., 
110th St. iki Central Park West, C. P. West iki 63rd St., kur bus didysis mitin
gas. . . " .

Desėtkai kitų tautų jau praneša su darę tūkstantinius būrius maršavimui 
šiame didžiausiame prieškariniame pa radę. Mes tikimės, kad lietuviai irgi 
neatsiliks nuo to prakilnaus maršavimo.

Brooklyn© ir Ap. Lietuvių Veiki mo Komitetas, Sekretorius G. Kuraitis.

Adelė Mickevičiūtė J v • V • Y • T Y • kon' Daktaro J. J. Kaškiaučiaus 
certą skaičius yra didelis. 

Meno Mylėtoja.
Anglijos 

žvaigždė, 
iš

žymioji Naujos 
dainininkė ir Radio 
Adelė Mickevičiūtė, 
dence, R. L, ] 
yra sutikus “Laisvei 
nauti savo skambiomis 
mis. Jinai dalyvaus didžiaja
me “Laisvės“ metiniame kon
certe, 10 d. lapkričio (Nov.), 
Labor Lyceum, 949 Willough
by Ave., Brooklyne.

Provi- Didelis Koncertas Šį Nedėl-
praneša, kad ji (]jenj SquiJ, Brooklyne

patar
ei aino-

Šiandien Vaikų “Halloween 
Parly” ir Mokyklėlė

ir Fašizmą turėjo prakalbas. 
Kalbėjo 3 studentai. Du iš jų 
silpnoki kalbėtojai buvo, o 
trečias, italų tautybės studen
tas, kuris nesenai sugrįžo iš 
Italijos. Jisai, reikia sakyti, 
gerai nupašokojo, kas gero 
Mussolinio tėvynėj yra—ver
gija.

Anot jo: “Daug turtingų

ras, kurį jaunuoliai dažnai pi- 
kietuoja, nešiodami iškabas, 
ant kurių parašyta: Mes no- 
rimę anglių, drabužių ir dau
giau maisto.

DR. ALDONA SLUPAS 
(ŠLIURAITĖ)

Jau atidarė ofisą:

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

šeštadienis, Spalio 26, 1935

S. J. B.

4

Plaukai ant Moterų Veido

Aš nuimu plaukus nuo \veido su 
nauju išradimu, Electrolysis, be 

f užtikrinu, kad niekada 
Duodu vieną patarnavimą 

i uždyką persitikrinimui.

Valandos panedėlį, utarninke ir se- 
sedoj: nuo 9 v. ryto iki 5 vai. vaka- 

Galima susitart ir vakarais. 
Genovaitė Zmuidinavičiutė, 
(Miss Gencveve Mitchel)

94 Plymouth St., Bridgewater, Mass. 
Telephone: 339--Bridgewater.

(254-262)

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo 6 iki 8 vakarais.žmonių iš visur važiuoja į Ita-i skausmo 

liją turėti gerus laikus, ir jie, neataugs, 
ten, mano brangūs piliečiai, j 
turi, o aš, kaipo neturtingas j 
studentas, nuvykau ten del 
patyrimo, kaip gyvena darbo Į 
žmonės Benito diktatūroje, j 
Susiradau dirbtuvių direkto- ’ 
rių Pyzan, kuris yra ir amu
nicijos fabrikuose aktyvas. 
Tas vyras mane išvedžiojo po?; 
industrines dirbtuves ir po 
amunicijos išdirbimo skyrius, 
kur dirba jaunos merginos. 
Jos čia dirba sunkiai, ilgas va
landas, gaudamos mažas al
gas.

“Mussolinis, su savo juod- 
marškinių gauja, laiko liaudį 
prispaudęs, neduodamas jai 
jokios laisvės, žmonės, kurie | 
yra darbininkai, maitinasi la-; 
bai blogai, nes viskas išpar- 
duodama į užsienius, o tie pi
nigai suvartoti apsiginklavi
mui ir žudymui ramių Afrikos 
žmonių. Taip, keliąi į Mila
ną, į Genoa ir Romą puikūs, 
bet kas jais naudojasi—vietos 
kapitalistai, kurie gali įsigyti 
už kelis tūkstančius lirų gra
žiausius automobilius. Čia 
daug važinėjasi ir iš užsienių 
turčių, kurie giria Benito, kad 
jis taip gerai sutvarkė šalies 
ekonominį gyvenimą, bet tie 
ponai nematė ir jie nenori ma
tyti darbininkų gyvenimą, nu
grimzdusį į skurdą.”-

Užsibaigus prakalbai, pir
mininkas sakė, jog jau 25 pro- 
testonų bažnyčios prisidėjo 
prie bendro fronto prieš karą 
ir fašizmą. Pereitą sekmadie
nį minėtose bažnyčiose minis-d 
teriai dalino lapelius, išleistus ( 
prieškarinės Lygos. Geras žin- Į 

! Herndoną ir visus kitus poli-1 gsnis pirmyn.
ritinius kalinius. Taipgi, kadi 

tik bendras frontas pajėgs at
mušti fašizmą, kuris graso su
naikinimu paskutinių demo
kratinių teisių ir galutina ver
gija.

( Patsai mitingas buvo gražiu , 
bendro fronto pavyzdžiu, kur 
nuo vienos platformos kalbėjo 
visokių politinių partijų, įvai- i 
riaušių unijų ir masinių orga-; 
nizacijų atstovai. Entuziastin-l 
gai sustojimu ir Internacionalu j 
buvo pasitiktas gyvas bendro' 
fronto veiklos pavyzdis, Felix | 
Merlin, Paryžiaus priemiestyj | 
naujai išrinktas negras komu-i 
nistas aldermanas. Jis pasvei-, 
kino mitingą ir pabriežė rei-' 
kalingumą Amerikos darbi
ninkams darbo liaudies fronto.

Sustojimu ir Internacionalu 
buvo pasveikintas patsai An
gelo Herndon, taipgi didžiau
siomis ovacijomis ir gėlių bu-| 
kietu pasveikintas komunistas i 
kovotojas Robert Minor, kuo-' 
met jis atsistojo ant pagrindų. 
Manhattan Opera House buvo 
pilnutėlė publikos, nors mitin
gas įvyko1 5 vai. vakaro. Susi
rinkime pranešta, kad TDA 
dar iškovojo teisę Herndonui 
pasilikti iki pirmadienio, tad 
palydėjimo nebuvo, kaip kad 
tikėtasi. Už tai kilo didžiau
sias džiaugsmas, kad pavyko 
kovingą vadą palikti kelias 
dienas ilgiau kovojančių dra-j 
bininkų eilėse. Visi pasižadėjo 
tęsti kovą už Herndono pa- 
liuosavima. *

Vaikų mokyklėlė šiandien 
turės pamokas ir smagų pasi
linksminimą. Įvyks lygiai 2 
vai. po pietų. Mokinama lie
tuviškai skaityti ir rašyti. Or
ganizuojama vaikų chorelis. 
Atsiveskite savo vaikučius ir 

Į paraginkite savo susiedus bei 
j pažįstamus pasinaudoti šia 
I proga. Bus patiem malonu ir 
I visuomenei nauda, kada jūsų 
vaikučiai mokės lietuvių kal
bos ir rašybos, taipgi dainų.

ERB Darbininkų Stapičius

Ketvirtadienį 7,500 šalpos I 
Biurų darbininkų paskelbė 

i stapičių prieš kėsinimąsi iš- 
i mest iš darbo 900 darbininkų, 
' taipgi už teikimą reikiamos 
j pašalpos bedarbiams. Stapi- 
. čius tęsėsi nuo 9 :30 ryto iki 1 
!val. diena, i Iš savo darbo vietų, šalpos 
Biuro 48-nių stočių, darbinin
kai su savo iškabomis maršavo 
į masinius mitingus, kurie lai
kyta Lismore viešbutyje, 253 
W. 73rd St. ir Central Opera 
House, 67th St. Taipgi pasiun
tė delegacijas į Miesto Rotu- 
žę ir į Centralinę Raštinę, 
Broadway.

902

ro.

Telephone: Evergreen 7-007J

DR. L COHN j
Specialistas ant Operaciją Ir 

*gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nyo 6 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ OCn
KIRPIMAS ZrfOk
SKUTIMAS 15c
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patarnavimas

i

Bendras Frontas Gali 
Išgelbėt Herndoną

Hern-Sėkmingam Angelo 
į don ■ “išleistuvių” mitinge per- 
| eitą trečiadienį įvairiausių 
j grupių kalbėtojai pasireiškė 

Daktaras J. J. Kaškiaueius už vieną visiems svarbų įrankį, 
duos prelekcija apie sveikatą, I būtent darbo liaud.es bendrą 
kaip galima apsisaugoti nuo'front«- kurls «alSs ’gelbėti 
ligų ir pasigydyti. Antru kal-Į 1̂ 
bėtoju bus d. A. Bimba. Jisai 
kalbės apie dabartinį Italijos- 
Ethiopijos karą; ir besiartinan-

1 tį pasaulinį karą. ■
Įvyks ketvirtadienį, 31 d. 

spalio, 7 :30..vakaro “Laisvės” 
svetainėje, kampas Lorimer ir 
Ten Eyck St., Brooklyne. Įžan
ga veltui. Rengia Tarptauti- 

į nio Darbininkų Apsigynimo 17 
kuopa.

. Prelekcija Williamsburge

2 Telefonas: Evergreen 7-7770

| PAUL GUSTAS 
| LIETUVIS GRABORIUS

2 Senai dirbąs graborystės pro
ft fesijoje ir Brooklyn© apielin- 
5 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja 
ft balsamavimu ir palaidojimu 
0; mirusių.

1 Veltui Chapel Šermenim
2 Parsamdo automobilius ierme- 
g nims, vestuvėms, krikštynoms 
2 ir kitokioms parems 
S , Saukit* dien, 'ar naktį

8 423 Metropolitan Avė.
! Brooklyn, N. Y.

Komisija.

So. Brooklyno L.D.S. 50 kp. 
turės- didelį ir turiningą dailės 
koncertą, šiam koncertui yra 
sutraukta visos Brooklyno ir 
apielinkės gabiausios darbi
ninkiškos dailės spėkos. Bus 
visiems Amerikos lietuviam ži-I 
noma dainininkė K. Menkeliu- 
niutė; brooklynietė L. Kava- 
liauskiutė ir A. Višniauskas iš 
Bayonne, N. J., gerai pasižy
mėję dainininkai. J. Maracich 
ir A. Babajko armonikos ir
banjo duetas. Iš vietinių bus ir ’pi
G. Klimas tenoras, E. Navals- MajOraS ISHiete Kritiką i 
kiutė deklamuos ir Babraus-j ---------
kiutė šokikė. Bus didžiulis Ai-Į Majoras LaGuardia įsakė 
do Choras ir naujai susitveręs išmesti iš Sąmatų Tarybos po- 
So. Brooklyno Choras Trimi- sėdžio Joseph Goldsmith, kurį 
tas, vadovystėje savo jaunos jis pakrikštijo paprastu “prie- 
mokytojos, H. Mantuškaitės. į kabių jieškotoju.” Goldsmith 
Muzikos duos A. Hankos kon-' atstovavo Taxpayers Uniją, 
certinis ensemblis. Taipgi bus Jis nesustojo kalbėjęs, kada 
gera muzika šokiams. 'majoras jam paliepė sustot ir

,, . 'jau pasodintas surikęs, kad
So. Brooklyno ir apiehnkes „mes tave pasodinsim į du me. 

lietuviai nepraleiskite šios'^u >,
ADELE MICKEVICH |Pr°K°s.ir visi ateikite pasi-; 

klausyti. j

Koncertas bus nedėldiėnį, 
spalio (Oęt.) 27 .d.,< Workers 
Center, 5th Ave ir 23rd St., 
So. Brooklyn, N. Y, Šokiai 
prasidės nuo 5 ir po program 
mai. Programa prasidėt 7 va
landą. .

Dabar apie pačią Adelę 
Mickevičiūtę ir jos dainų pro-, 
fesiją: Jos puikus' kontralto 
balsas žinomas plačiai Nau
joj Anglijoj. Providence, tai 
yra savo namų mieste, jinai 
dainuoja Simfonijos Chore, ku
ris susideda iš parinktiniausių 
balsų. Ji taip gi dainuoja Fes
tival Chore.

J. D. Aleksį Laidos Šiandien

Rengėjai.

Kilus karui, sakė jaunas 
pirmininkas, visi jausim ką 
nors tokio blogo, tai visi ir sto
kime prieš tą blogą.

čia yra didelis Šelpimo Biu-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, 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
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stbčių BMT Line. 

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

kitokių

512

Telephone Stagg 2-41108

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikitjnom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue) 

_______ Brooklyn, N. Y.

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

ROBERT LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

HARMAN

Ibiams
S L

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

*" Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Tol. 2-0783 . • NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y.
Room 405-6-7 

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

/

Jinai yra solistė * Moterų 
Kliubo Programoj, kuri duo
dama iš WPRO stoties, Pro
vidence ir kuri žinoma, kaipo 
viena iš geriausių. Be to, ji 
dainuoja Lietuviškoj Radio 
Programoj, Bostone. Visur 
apie ją puikiai atsiliepiama. 
Be abejo, mums visiems bus 
Įdomu išgirsti tą šiaurinės 
lietuvių kolonijos Amerikoj 
meno žvaigždę, kuri prasimu
šė į viršų savomis spėkomis. 
Kurie esatę pasiryžę ją išgirs
ti, neapsigaukite, bet įsigyki-

• te tikietus tuojau, kadangi jų
skaičius yra apribotas, o no- tą, Eddie Hayes.

Policistas Nušovė Kapitoną

Walter Miller, 29 metų po
licistas, 34-02 106th St., Coro
na, Queens, nudėjo savo sto
ties kapitoną Richard McHale 
už persekiojimą. Milleriui bu
vę pranešta 8 valandom prieš 
tai, kad jis “netinkąs tarny
bai.” Milleris, kurio rekordas 
buvęs švarus, užprotestavęs, 
kad jis esąs sufrėmuotas, bet 
tas negelbėjo. Jis šūviais išri
šo savo problemą, nudėjo ka
pitoną, tačiaus akimirkoj pats 
tapo nudėtas per kitą policis-

. Juozįš Dbmininkas Alekšis, 
kuris fįtąigd pasimirė širdies 
liga pereitą ketvirtadienį, bus 
išlydėtas 'iš/laidotuvių direkto
riaus Levandauško koplyčios, 
107 Union • Avė., Brooklyne, 
šiandien, 26 d. spalio, 2 vai. 
po pietų. Laidos Alyvų kalno 
kapinėse.- Išleidžiant pakvies
tas pakalbėti A. Bimba, o ant 
kapinių — L. Rrūseika.

J. D. Alekšis gimė 1888 me
tais. Paeina iš Kivylių kaimo, 
Akmenės parapijos, Mažeikių 
apskričio. Paliko Lietuvoj se
nelę motiną, seserį, brolį ir ki
tų giminių. Amerikoje liko 
pusbroliai Iz. ir Kl. česnučiai, 
vienas gyvena Ansonia, o ki
tas Beacon Falls, Conn.; taip
gi pusbrolius V. ir A. Dvariš
kius, abu gyvena Brooklyne. 
Iš Lietuvos į šią šalį atvyko 
1910 metais.

B. S.

Po Miestą Pasidairius
EAST NEW YORKE

Čionai jaunimas (ne lietu
vių) turi 2-3 vakarus į savai
tę prakalbas gatvėse; kartais Į 
Jaunų Komunistų Lyga suren
gia, bet daugiausia surengia 
Amerikos Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą. Pereito šeštadienio 
vakarą, ant Belmont Ave ir 
Bradford St. A. L. Prieš Karą

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA <

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI •

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

W1LLIAMSBURGHE,
252 Berry St, , Brooklyn, N. Y.

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
Ne n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
N e r v ų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n įai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo- 
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj * 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė ir Irving PI. 

NEW YORK — 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAIiŠRep.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

liaud.es



