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Sklokos Komitetas “Naujo
joj Gadynėj“ dejuoja, kad

“Komunistų Partija iš
braukė iš savo eilių daugelį- 
daugelį lietuvių komunistų, 
kurie atsisakė klausyti ko
mandos.“

sklokiškų lietuvių komunistų 
išviso? — Brooklyne vienas 
Prūseika, o Butkus jau pats 
buvo išslinkęs iš Komunistų 
Partijos. Sulig to galite spręs
ti, kiek jų buvo ir kitur.

Sklokos vadai vėl apšaukia 
“komandą ir ukazais“ komu
nistinę discipliną, kuri buvo 
padėta į ^Komunistų Interna
cionalo pamatus nuo pat jo 
įsikūrimo. Bendrą valią pasau
lio darbininkų ‘ revoliucijos 
štabo jie perkrikštija cariniu 
vardu “ukazais.“

Eiliniai “opozicijos“ 
turėtų griežčiau statyt 
mą savo vadams: Kur 
einate ?

nariai 
klausi
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Peršovė Chinų Minis 
terių Galvą ir Tris 
Kitus Valdininkus

-------------------------------- :— s

JAPONAI GRASINA TOLIAU PLĖŠT CHINIJĄ, JEI 
JI NEPASIDUOS JAPONIJAI

NANKING, Chinija. - |WaS™a Dakfa-
| Dar tikrai nežinomas as- UilCZldl ludZUld Vdnld 
i muo, apsimetęs fotografis- 
tu, pavojingai peršovė Chi
nijos ministerį pirmininką]
Wang Ching-wei, pašovė ge- [ JERUZALE. — Anglijos 
ležinkelių ministerį Tseng komisionierius Palestinai
Chun-miną, buvusį augštojo A. Wauchope nusprendė 

pirmininką Chan | griežtai apribot skaičių duo-

nj Skaičių Palestinoj

gi jūs! teismo _ —
. Chi ir Kan Hai-kuangą, vir- damų gydytojams leidimų, 

šininką politinio biuro, deši- Būsią suturėta teisė prakti-
Amerikos Darbo Federacija nę ranką Chinijos fašistinio kupt medicina net dauge- 

paskutiniame. suvažiavime At- diktatoriaus Chiang Kai- Urn senų daktarų, kurie is 
lantic City pasmerkė Mussoli- sheko. Policija čia jau su- 
nio ir Hitlerio fašizmą. Bet (šaudė Šoviką. 
jos prezidentas Wm. Green į . .
dabar pats fašistiniai elgiasi, buvo susirinkę svais-f 
sauvališkai braukdamas revo- tyt, kokį duot atsakymą į 
bucinius darbininkus iš orga-1 naujausius Japonijos reika- 
nizacijos. gavimus ir grasinimus Chi-

F e d e r a cijos suvažiavime nijai, įr pertraukoj visa 
Green šiaip taip pervarė kon- grupė sustojo nusitraukt 
stitucijos pataisymą, leidžiant paveikslą. Tada Šovikas ir 
tik nepriimt komunistų dele- pradėjo savo darbą, 
gatų į miestinius ir valstiji- 
nius unijų centrus, jeigu tie Wang Ching-wei ėjo parei-

Jie buvo susirinkę svars-

Ministeris pirmi ninkas

pįrmiau turėjo leidimus. 
Perdaug, girdi, privisę gy
dytojų.

SEPTYNI ĮKALINTI BERLYNE Už KLAUSYMĄSI Ethiopai Sukirtę TŪM
RADIO PROGRAMOS IŠ MASKVOS

BERLYNAS. -BERLYNAS. — Nazių lirha girdėt j programų iš 
teisnlas 2 žmoneš įgalino 4 Maskvos. 1 1
metams ir atėmė iš jų pilie- 
tystę per penkis metus už 
tai, kad jie, klausydamiesi 
radio iš Maskvos, kalbėjosi 
apie politiką; ’kiti penki jų 
draugai, kurie' sykiu tik 
klausėsi to radio, tapo nu
teisti kalėjiman trumpes
niam laikui.

Teisme visi septyni buvo 
kaltinami už “darymą su- 
mokslo išduot valstybę.”

Hitlerio valdžia pakarto
tinais įsakymais jau senai 
uždraudė klausymąsi radio 
programų iš Sovietų Są
jungos. Nazių valdininkai 
agituoja darbininkus pirkti 
mažiukus pigius radio pri
imtuvus, ,per kuriuos nega- nė j Mokykloj Berlyne.

' Įkalina 100 Komunistų 
Per Mėnesį

\ Vienas komunistas Al
bert Kaiser, buvęs Vokieti-, 
jos seimo atstovas, nūs-1 
merktas galvos nukirtimui.,

Nazių teismai kas mė-j 
nuo pasiunčia į kalėjimus; 
po 50 iki 100 įtariamų dar- ’ 
bininkų kaipo komunistų. Į 

P a s k utinėmis dienomis 
vien Essene liko įkalinta 45 
darbininkai šešiems iki 21 
mėnesio. Dar 55 darbinin
kai ten laukia , teismo.

Lapkričio 1 d. prasidėjo 
specialės pamokos prieš ko
munizmą Vokiętijos Politi-

standus Italų prie J-ji 
Makale ir Danakily 1 j

200,000 ETHIOPŲ SUSTATYTA APGINTI MAKALE ! I 
NUO FAŠISTŲ PULKŲ

centrai jų nenorėtų.
Bet dabar Wm. Green siun

tinėja savo, agentus į Minne- 
sotos valstiją ir kitur išbraukt 
visus komunistus iš federaci
nių unijų. Jis. Ją daro be jokio 
organizacijos įgaliojimo.

Galima, tačiaus, tikrinti, 
kad Green atkąš sau dantis 
didesniuose pramonės centruo
se, New Yorke, Chicagoj ir 
kitur, ir bus priverstas sulai
kyt savo kampaniją delei 
“raudonųjų išvalymo“ iš Dar
bo Federacijos.

fašis- 
kata- 
išsto-

gas Chinijos užsienių reika
lų ministerio ir turėjo di
džiausią galią valdžioj po 
Chiang Kai-sheko. Jis bu
vo išėjęs mokslą Japonijoj ir 
vadovavo tiems Chinijos 
valdininkams, kurie palaikė 
Japonijos pusę.

Japonai tvirtina, kad šo- 
vikas buvęs narys Centro 
Pildomojo Komiteto Chimj 
Tautininkų Partijos, Kuo- 
mintango. Chinai sako, kad 
jis buvęs “svetimos šalies 
pilietis.” Jis, matomai, ker-

Austrijos katalikiškų 
tų valdžia nustebo, jog 
likai darbininkai taipgi 
ja prieš fašistinę miliciją, ei
dami išvien su komunistais ir 
socialistais.

Jokie bažnytiniai gązdini- 
mai, galų gale, neatgrąsins 
išvargusių katalikų minių nuo 
vieno kovos fronto su revoliu
ciniais darbininkais už teisę 
gyventi.

Komunistų Partija Bridge- 
porte, Conn., Philadelphijoj, 
Pa., ir Worcesteryj, Mass., at
šaukė savo kandidatus šiuose 
rinkimuose ir ragina,, kad jos 
^nariai ir rėmėjai balsuotų už 
socialistų kandidatus, prieš 
demokratus ir republikonus.

Tatai turėtų įtikint socialia-• 
tus, kaip komunistai nori su- 
jungt darbininkų jėgas kovoj

A S I • A -"I 1 ROMA. — Generolo San- Angllja Saukia Ameriką tini o komandoj pirmieji ;
Dalie ; Tallin I v<ra italų būriai buvo prisiarti-
Delio Į Idilių Lygd inę prje Makale miesto šiau- 

--------- _ , rinėj. Etliiopijoj, bet ethio- , 
j LONDON. — Anglijos pai juos atmušė ir atgąl ■ 
ministeris pirmininkas St. nuvijo, kaip pripažįsta pat- . 
Baldwin vėl atsišaukė, kad tys italai.
SinTSvXalSt^S ’ ADDIS ABABA. -Pagal 
Tautų Lygą. J1S švelniai,^ nepątvirtintą pranį-

, tūkstančius italų arti Malta
me; bet ir ethiopų likę 3,^00 
Į užmuštų bei sužeistų.

Virš 200,000 ethiopų Sęy- 
oumo ir KasSo komandoj 
yra sutelktų atmušt italus 
nuo Makale. ’ > • i j j |

Pirmutinės italų eiles ran- , 
dasi apie 25 mylias iš šiąu- ( 
rėš nuo Makale.

ROM A.—Italai praneša, 
kad jie kulkasyaidžiais HU- i 
kovę dau^ ethiopų susikirti- . 
muose palei Setit upę. <! |

ADDIS ABABA. —Dvie
juose mūšiuose Mussa Ali 
ruože ethiopai supliekė ita* 
lūs, kurių užmušė bent tre
jetą desėtkų, Danakil dy
kumoj. -t/

kritikavo Amerikos laiky- i• -P / mąsi “puikiai nuošaliai!” ir ^’ /th!°Paį ,lszu^k|hs 
nurodė, jog dabartiniai Ly-' 
gos veiksmai prieš Italiją! 
liudija, kad Lyga tarnauja

Jaikos reikalui.

94 Mėty Senis-Tėvas TAUTŲ LYGOJE TARIAMASI ATSAUKT KITU , Liaukų Vaistas nuo Vėžio

CHICAGO, Ill. —“Ameri
kos Gydytojų Sąjungos 
Žurnalas” paduoda patik
rintą atsitikimą, kad vie- f

VALSTYBIŲ ATSTOVUS IŠ ITALIJOS
GENEVA. — Tau.tų Ly- bet ir Ethiopiją ir Tautų

nas 94 metų senis ameriko- g°s komisijoj yra svarsto- Lygą.. < .
nas vvras 27 metu amžiaus nia atąaujkimas Lygos salių '. Minimas Lygos komitetas

te » '

j® V
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■

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Amerikos Chirurgų Kole
gijos suvažiavimui daktarai 
W. B. Coffey ir J. D. Hum
ber pranešė, kad ištraukos 
iš adrenalinių (viršinksti- 
nių) liaukų patarnavo išgy
dyt daugiau kaip1 10 nuo
šimčių iš 1,040 vėžiu sirgu
sių žmonių, kuriems buvo 
naudojama tas vaistas, jis 
vadinasi supracorcin’u.

nutarė, ka,d dar leistina bus 
Italiiai pristatyt tuos reik- 
męnų užsakymus, kurie bu
vo pilnai apmokėti iki spa
lio 19 d.

Anglija, Belgija ir Mek
sika kovoja prieš darymą 
išimčių įvairioms šalims, 
kurios reikalauja sau tei
sės bent dalinai palaikyt 
prekybą su Italija. Tokių iš
imčių nori Norvegija, Tur
kija, Jugoslavija, Chile, 
Rumunija, Paraguay, Ve
nezuela, Panama ir Šveica
rija.

atstovų iš Italijos.
.46 šalys sutinka nu-

1: su
• i ir ■ 47-nios, nukirst 

bet< kokius finansinius’ rei
kalus su jąja. , i •’ , '

Tautų Lygos 18 šalių at
stovų komitetas > veikiausia 
nutars pilnai įvest ekonomi
nes bausmes prieš Italiją 
nuo lapkričio 15 d.

Kai del taikos pasiūlymų, 
tai Anglijos užsienių reika-, 
lų ministeris Samuel Hoare 
sako, kad taikos planai tu
ri patenkint ne tik Italiją,

moteries, patapo tėvu.
■Dr. Iago Galdston, N,ew įraukt; prekyboš * ryšius 

Yorke, sakų, kad 120 metų . Yf J J
airys John Gilley 1913 m? J 
Augusta mieste, Maine vals
tijoj, dar turėjęs veislingą 
vyriškumą.

Tokie faktai, girdi, liudi
ja, kad pas vyrus nebūna 
tikros “gyvenimo permai
nos,” kaip kad pas moteris, 
kurios paskui nebegali tapti 
motinomis.

šijo parsidavusiems Japoni- Nušovė Negrą Laivakrovį
I MOBILE, Ala. — PolicL 
ninkai nušovė negrą laįva- 
krovį E. Dukes’ą, streikierį, 
kuris priešinosi areštui. Ne
grui" besiginant, vienas po
licininkas taipgi pavojingai 
sužeistas. Du kiti laivakro- 
viai areštuoti ir kaltinami, 
kad jie kovoję išvien su 
Dukes.

jai valdovams. j
Ryšyj su tuo šaudymu ki-1 

lo toks sąjūdis, kad tapo 
įvestas karo stovis.

Japonijos Ultimatumas
Japonija paskutinėmis die

nomis griežtai pareikalavo 
sustabdyt Chinijoj bet kokią 
agitaciją prieš japonus ar
ba prieš jų biznį ir išblaškyt 
visas Japonijai priešingas 
organizacijas. 7,

Nusigandę komunistų įsi
galėjimo š i a u r vakarinėje., 
Chinijoje, Japonijos imperi
alistai paliepė Chinijai iš
naikint ten raudonąjį pavo
jų ir taip “susityarkyt,” kad 
galėtų “atmušt” Sovietų Są- 
jungą,—nors visiems žino-

Ai

Anglija Ruošiasi Pastot Kelią Laivams, 
Gabenantiems Reikmenis Mussoliniui

REIKALAUJAMA UŽDARYT SUEZO KANALĄ2MU- 
SSOLINIO LAIVAMS Į ETHIOPIJĄ

prieš karą, už Dari ™ kad. Sovietų Sąjunga
bo Partijos įsteigimą, už be
darbių šelpimą ir kitus tuo- 

0 jautinius darbininkų reikalus.
Eidami socialistams talkon, 

tačiaus, komunistai nurodo ir 
skirtumus tarp tųdviejų parti
jų ir kritikuoja socialistų trū
kumus, kas liečia jų platfor
mą ir veikimą.

niekad negrasino jokiu už
puolimu nei Chinijai nei Ja
ponijos valdomam Manchu
kuo kraštui.

Japonų imperialistai taip 
pat reikalauja, kad Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžią 
padarytų karišką sutartį su 
Japonija, jeigu Chiang Kai- 
shek vienas nepajėgia apsi- 
dirbt su komunistais.

Jeigu Chinijos valdžia ne
patenkins tų griežtų Japo
nijos reikalavimų, tai Japo
nija grasina, atkirst nuo

Pritrūksta Plieno Anglijoj
• LONDON.— Anglijos ka- 
riškįems reikalams dabar 
tiek sunaudojama plieiid, 
kad fabrikai nepaspėja jo 
kiek reikiant prigaminti -

MARIENWERDER, ’ Vo
kietija.—Kada vaikai daužė 
žydų maldyklos langus, se
nas žydas, išėjęs iš maldyk
los, sudavė vienam, vokietu
kui plaštaka per veidą. Už 
tai senis buvo nuteistas sa
vaitę į kalėjimą. Bet kalėji
me išbuvo dvi savaites; nes 
septynias dienas turėjo ten 
sėdėti belaukiant teismo. 
Nazių teisėjau gi pareiškė, 
kad “joks žydas neturi tei
sės mušt vokietį vaiką.”

EXTRA!
LONDON, Lapkr. 1. — 

Neoficialiai pranešama, kad 
italai jąu paėmę Makale 
miestą. Ethiopai narsiai gy
nėsi. Vienoj vietoj jie tam
soj palaikę tūkstantį ethio- 
pų italais, atidarė į juos ug
nį ir taip per klaidą sušaudę 
70 savo draugų.

Fašistai Studentai Nu
plėšė Anglų Iškabąs

70

-į

vi
ROMA. — šimtai studen

tų, įkaitinti Mussolinio kal
ba prieš Italijos priešus, mė
tėsi iš jo atidaryto naujo 
universiteto į gatves, šauk
dami, “šalin Anglija” ‘ir 
piešdami angliškas iškabas 
nuo krautuvių ir valgyklų. 
Fašistų studentų govėda bu
vo apgulus ir Anglijos kon- ----- ~ ~

H

t

ROMA. Lapkr. 1. —Itali- 
j jos karalius viešai užgyre 
Mussolinio vedamą karą 
prieš Ethiopiją. Jo kalbą 
išgirdę, fašistiniai studentai 
suruošė dar smarkesnes 
riaušes prieš Angliją ir jos 
piliečių biznius, nudrasky- 

____ _________darni jų iškabas ir aplipdin-1 
apie sutartiną veikimą prieš! darni jų langus ir sienas pla- 
Italiją.___________________katais su šauksmu, “Pirki-

Žymus Ahglijos politikas te tik Italijos tavorus!” 
Viscount Cecil, kalbėdamas1 —
masiniame šuširinkimė Al- LONDON.

sulatą, bet juos išvaikė stip
rus policijos būrys. Angli
jos ambasada Romoj dieną 
ir naktį sergstima policinin
kų.

I talijai.
, Anglijos irFrancijos lai
vynų atstovai slapta ^tariasi 

veikimą

LONDON. — Anglija per 
savo ambasadorių E. Dru- 
mmondą' Romoj pranešė 
Mussolihiui, kad Anglai ne-< 
ištrauks nei vieno karinio 
ląivo iš Viduržemio jūros,, 
jeigu Italija neatšauks dau
giau savo armijos iš Libi
jos; kurios siena sueina su 
Anglijos' i “globojamu” • Aį- 
giptu,- /ir* jeigu: Mussolini 
nesustabdys1 fašistiniuose 
laikraščiuose plūdimų prieš 
Angliją.

Italija kol kas yra; ištrau
kus tik 17,000 kariuomenėš 
iš Aigipto pasienio. Libijoj 
ji vis dar tebelaiko 
sumobilizuotų savo 
vių.

Kitas pranešimas 
kad Anglija sutiktų 
duržemio jūros ištraukt tik 
tiek karo laivų, kiek jų vie
ton Francija ten duotų savo 
karinių laivų prieš Italiją.

labai Pakilo Amerikos 
Prekyba su Italija

Anglijo? 
bert Hali svetainėj, Lorido-1 politikai sako, kad Italijos 
Tie, pareiškė, kad Anglija su studentų riaušės ir Mussoli- 
Francija, Veikdamos Tautų nio spaudos nauji rišsišoki- 
Lygos vardu, turėtų uždą- mai prieš Angliją dar labiau 
ryt Italijai Suezo kanalą, ir apsunkina taikos darymn

- * tuom būtų greičiausia už- tarn Italijos ir Ethiopiios.

WASHINGTON. — Jųn-

34,000 
karei

sako, 
iš Vi-UNIJOS PRIEŠ HITLE

RIO OLYMPIADĄ
SEATTLE, Wash. —Dar

bo Federacijos unijų mies
tinis centras išleido atsišau-1 ni.,„ o_____  ___ ______ _ __ _____ _____ _  ___________________
kimą, .kad Amerikos^ sporti- Chinijos šiaurines provinci-Tr nušovė automobilių vagį Dalis Anglijos karo laivy-

w ~ — - v .. v —w w —y

Olympiadą, 1936 m

Port Jervis, N. Y. — Val
stijos policininkai pasivijo

baigtas Mussolinio karas Mussolini deda paskučiau- 
Ethiopijoj. . sias pastangas sukiršint ki-
n . p ——;------a tus Tautu Lygos nariusjoaaustŲ-KomumstŲ į pHe§ Angliją.

Frontas Detroit, Mich.! Helena. Montana. —
DETROIT, Mich., Sočia- Per žemės drebėjimą griu- 

listų Partijos Wayne pavie- van* namams, užmušta dar 
to organizacija atsiuntė sa- du žmonės. 90 pasaulinio 
vo delegatą tartis su Komu- karo veteranų iškrausima 
nistų Partijos distrikto at- ’>§ vietines prieglaudos kitur 
stovais delėi bendro veiki- i saugesnę vietą.
mo prieš Italijos karą.
t Detroit, Mich,ninkai boikotuotų Hitlerio jas ir sudaryt iš jų naują!ir tariamą žmogžudį laną no yra Vengiama pastoti ke 

m. Berly- “nepriklausomą valstybę,” Cameroną ir suėmė jo sėb-Jią kitų šalių prekybos lai 
~™ • vams/ vežantiems reikmenisFordo automobilių.panašią kaip Manchukuo. (rą T. Burke. .

ROMA Nukrito kari- 
> Šiemet'nis Italijos lėktuvas ir už

jauk pagaminta 1,000,000 simušė keturi kareiviai, ku- 
J x 'rie mokinosi skraidyti.

•utinių Valstijų iždo ir 
dienių reikalų ministerijoj 
oraneša, jog spalio mėnesį 
’abai pakilo išvežimai alie
jaus ir bovelnos iš Amėrir 
kos į Italiją.

NEW YORK,.—Daugelis' 
kompanijų, varančių biznį 
su užsieniais, kritikuoja' 
prezidentą Rooseveltą, kad 
į is savo pareiškimais atkal
binėja nuo prekybos su Ita
lija, pabrėždamas, jog val
džia neims jokios atsakomy
bės už nelaimes, kurios ga
lės atsitikt tokiems pre
kiautojams. Jie sako, kati 
šalies kongresas nedavė 
prezidentui įgalibjimo taip \ ■ 
grūmoti Amerikos prekybai 
su kariaujančiomis šalimis.

'i • .ui51 uibfllttlife
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SSSR Žmonės Tari Būti Gražiau- 
.... si ir Puikiausiai Pasirėdę!
.^Kelios dienos atgal Kazakstane lankė
si SSSR prezidentas Mykolas Kalininas. 
Kalbėdamas vienam kolektyve, jis, be kit
ko, pareiškė:

Bolševikai trokšta ne vien tik, kad kolek- 
tyviečiai turėtų geras farmas, gerus gyvu
lius ir puikius javus, bet, prie to, jie trokš- ' 
fa, kad žmonės būtų pasitenkinę ir linksmi. 
Mes turime užtikrinti sau laimę, pasiturintį 
ir gražų gyvenimą.

Mes dabar turime išmokinti mūsų vaikus 
“šokti. Greit bus daug įvairių tekstilės au- 

" dinių, todėl rėdykitės gražiai ir gaminkitės 
' sau daugiau drabužių.

Sovietų Sąjungos žmonės turi būti gra
žiausi ir puikiausiai pasirėdę žmonės.

1 • K t

^•Toliau, sako kablegrama, Kalininas ra
gino kolektyviečius įsitaisyti sau gyveni
mą tokį, kuris aprūpintų kolektyviečius 
viskuo, kuo miestas aprūpina savo gy
ventojus.

Turėdami savo milžiniškus fabrikus, 
beveik visą žemę kolektyvizuotą ir dau
gybę farmų mechanizuotų, Sovietų Są
jungos gyventojai šiuo tarpu rūpinasi ir 
rūpinsis tais dalykais, kuriais kapitalis
tinių šalių darbininkai nebegali rūpintis. 
Jei ne pavojus karo, jei Sovietų Sąjungai 
nereikėtų tiek daug išleisti energijos ap
sigynimui, tai. gyvenimas Sovietuos šiuo 
tarpu būtų buvęs dar geresnis ir gražes
nis.

Nepaisant to, 18-kametiriės Proletari
nes Revoliucijos sukaktuvės Sovietų Są
jungoj bus linksmesnės už visas kitas su- 
kąktuves. Jau ir didžiausi skeptikai ga
lėjo pamatyti, jog Sovietų Sąjungoj pa-' 
dėti pagrindai socializmui, kad gyveni
mas ten žada milionams žmonių laimę ir 
šyięsią ateitį.
... Mūsų, Jungtinėse Valstijose gyvenan
čių/ pareiga šaukti visus lietuvius darbi
ninkus, visų tautų darbo žmones į masi
nius mitingus, ruošiamus paminėjimui 
•l&'kametinių Lapkričio Revoliucijos su
kaktuvių. Tūli celebracijų masiniai mi
tingai bus laikomi sekmadienį, o kiti— 
sekančios savaitės vakarais. Kuodau- ! 
giausiai darbo žmonių sutraukti į juos! ' 
ŽJžiaugkimės podraug su Sovietų Sąjun
gos ir viso pasaulio proletariatu Sovietų 
Sąjungos laimėjimais—laimėjimais že
mės Lenino ir Stalino, laimėjimais šalies, 
fcųri yra žibintu ir avangardu pasaulio • 
proletarų, pasaulio taiką mylinčių žmo- ’ 
jrių!

ir įvairios rūšies biznius, nesitikėdami kadi 
nors apleisti Italiją.
Šitoki dalykai dedasi Italijoj, fašistų 

valdomam krašte—fašistų, kurie savo, 
kruvinomis avantūromis Afrikoje skan
dina kraštą į skolas, į vargus, į skurdą, 
katras atsilieps ne tik ant dabartinei 
gentkartės, bet ir ant busimųjų!

Štai kodėl reikalinga kovoti prieš fa
šizmą! Ten, kur jis įsigalėjo, reikalinga 
nuversti jis, o ten, kur jis bando kelti 
galvą (kaip Amerikoj), privalome dėti 
visas mūsų pastangas neprileidimui tą 
padaryti!

Tik bendras darbo žmonių frontas, tik 
bendra kova, bendros pastangos tą gali 
padaryti. Komunistai kviečia visų srio- 
vių darbo žmones, nusistačiusius prieš 
fašizmą, stoti į priešfašistines eiles,! •

Anarchistų Histerika
Mums prisiuntė Amerikos anarchistai 

savo laikraštuko “Man!” (Žmogus) nu
merį dešimtą, pašvęstą “paminėjimui 
Spalių Revoliucijos.” Prisipažinsime, ne
manėme, kad tie žmonės būtų taip sukri- 
kę politiniai. Beveik kiekviena eilutė— 
niekinimas marksizmo, niekinimas ko
munizmo. Surankioję jie ten viską, kas 
per pastaruosius kelioliką metų buvo 
prieš Sovietus (iš anarchistų abazo) iš
spjauta.

Žmonės, kurie sakosi esą “pažangiau
si už pažangiausius,” nešvariausiai plūs
ta ir niekina tą kraštą, kuris neturi ne
darbo, kuris stato naują pasaulį—kraš
tą, esantį visos žmonijos viltimi!

“D žirnis” Walker Namie
Buvęs New Yorko miesto majoras, 

James Walker, išbuvęs Europoje apie tris 
metus, sugrįžo New Yorkan. Nepaisant 
.to fakto, kad Walker negarbingai buvo , 
pašalintas iš majoro vietos, nepaisant ir 
to, kad jis smarkiai susikompromitavo: * 
tiek politiniai, tiek moraliai, jis buvo pa
tiktas daugybės “žymių žmonių,” politi
kierių, demokratų šulų.’ Greta to, laik
raščiai sako, apie 5,000 asmenų buvo at
ėję pažioplinėti prie prieplaukos, kurion 
įplaukė laivas Manhattan, gabenąs Wal- 
kerį. Buržuazinė spauda rašo apie šį 
žmogų, kaip apie kokią keistenybę.

Mr. Walker, būdamas miesto majoru, 
buvo labai žiaurus linkui bedarbių ir ap
skritai darbininkų judėjimo. Jam esant 
miesto galva, buvo daug darbininkų su
žalota demonstracijose, pikieto linijose 
ir, beje, įkalinta Foster, Amter, Minor 
ir Raymond ir kt.

Matomai, Walkeris ir vėl plaksis prie 
kokios nors šiltos vietos. Buržuazija sa
vo žmones juk šelpia, o jis kaip tik yra 
vienas iš josios “didelių žmonių.”

”SkIokos” Naujas
Ofensyvas prieš

/ M ū s ų Judėjimą
A. BIMBA

gana senai buvo iš-Jau gana senai buvo iš
ėjus tokia nešvari ir tokia 
anti-komunistinė “Naujoji 

^Gadynė”, “K o m u n i stinės 
Opozicijos” (Sklokos) ofi- 
cialis organas, kaip iš spa
lio 31 dienos. Be to, Sklo
kos vadai paskelbė, kad jie 
išleidžia prieš mus specialį 
lapelį, -kurio dalis jau įdė
tas į šitą “N. G.” numerį ir 
kuris busiąs paskleistas po 
visą plačią ‘ Ameriką. Iš to 
aišku, kad Slokos vadovybė 
pradėjo prieš mus naują 
Ofensyvą (užpuolimą). Šis 
ofensyvas, šitas tos vadovy
bes žygis yra nepateisina- 
ihas, politiniai kriminališkas 
darbas. Bet, žinoma, mums 
jų tikslai yra žinomi. Jie 
pamatė, kad “Komunistinėj 
Opozicijoj” prasidėjo platus 
bruzdėjimas už sugrįžimą 

’prie to judėjimo, kuriam'su komitetu. Pranešta jų 
vadovauja Amerikos Komu- komitetui, kad mes sutinka- 
nistų Partija ir Komunistų me susieiti ir pasikalbėti, 
Internacionalas. Kolonijose ar jau išnykę pas mus po- 
opozicionieriai vis smar
kiau . įsitraukia į bendro, 
fronto judėjimą prieš karą 
ir fašizmą.-Mes tuos drau
gus sveikiname ir dedame 
visas pastangas, kad kuo-

taip pat Norwoode. Tiktai Gadynės” numerį (spalių 31 
nesveikai Kručo galvai įsi- d.). Iš to, kas jau atspaus- 
vaizdavo pirkimas gėlių bu- dinta, matosi,kad LDD Cen- 
keto Smetonai. (Jeigu ei-|tro Komitetas yra pasimo- 
nant su Kauno vaikučiais i jęs išnaujo pakartoti visas 
turėta, del jų papuošimo, gė-’neteisybes, visus išmislus ir 
lių, tai juk visai ne tas, i užmetimus Centro Biurui, 
kaip pirkimas ir nešimas! Komunistų Partijai ir Ko- 
gyvų gėlių buketo kruvina-' munistų Intern acionalui, 
jam Smetonai.)

Tą puikiai žino “N. G.” sistemačiai varė per pen- 
redakcija. Tą puikiai su-1 kius metus Su tonus ne- 
prato publika visur, kur tik te^keni^ 
d. Mažeika kalbėjo. Tik įsi
vaizdinkite, draugai, mūsų 
atstovai, mūsų, i

buketą” Smetonai, kuris su
šaudė keturis mūsų drau
gus, kuris sunaikino, nužu-

munistų Intern acionalui, 
; kuriuos Prūseika ir Butkus

išnaujo, kaip jie patys satko, 
eis pas visus progresyvius 

. J, mūsų, ’ draugai; žn!one,s ir kureys. prieš 
pirko ir nešė gyvų gėlių komunistinį judėjimų.

- i Visiems jų užmetimams 
ir prasimanymams atsaki
nėti laikraštyje perb rangi 

dė kalėjimuose desėtkus kuomet prieš mus 
mūsų geriausių draugų, ku-1 kokios aibes svarinu 
ris šiandien penkius šimtus £lasių kovos problemų. Su 
Lietuvos kovotojų laiko už
daręs Lietuvos bastilijose! . ,
Sakau, tik tikrai nesveika ^as uzeJ° an! sel- 
galva gali šitą dalyką išgal
voti ir primesti mums bei

faktais, įrodymais Prūseika 
nesiskaito. Pliekia nuo au-

lės.
(Bus daugiau)

mus ofensyvą, mes atkirto- 
me.

Dabar jie pradėjo prieš 
mus naują ofensyvą, mes' ir 
vėl mokėsime juos atmušti.
Kaip jie atsake į mūsų žygį

Daugelis eilinių opozicio
nierių, stojančių už vieny
bę, sakė mums, kad mes 
pradėtumėme tartis su Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
Centro Komitetu del likvi
davimo ginčų. Kaip j*au 
.minėta, mes esame nusista
tę dėti visas pastangas, kad 
laimėti atgal į judėjimą vi
sus, kuriems tiktai ištikrų-l
jų rūpi darbininkų klasės ‘ mūsų delegacijai.
vienybė. Taigi, mes sako-’ Na, o “N. G.” redakcija 
me, jeigu šitoks mūsų žygis, užgiria ir patvirtina šitą

Kručo išmislą. Ji jo atsi
prašo už anksčiau nepatal- 
pinimą šito jo rašto. Štai 
žodis žodin redakcijos prie-, 
rašas:

“Ta Mažeikos prakalba 
buvo labai plačiai, su vi
somis smulkmenomis, ap
rašyta ir gal dęl to nepa- i 
stebėjome fakto, kad i 
‘darbininkų delegatai’ gi-1 
riasi pirkę Smetonai bu
ketą. Mes sutinkam, kad 
tokie įvykiai reikalinga 
skelbti laikraštyje” (“N.

G.”, spalių 31 d.).
Užteks, ką jau pasakėme 

apie politinę reikšmę šio 
kriminali ško užmetimo 
mums ir mūsų delegacijai, 

utrukdyti vi^us jau vieto- Matysite^ kad ne mes, bet j Lai opozicionieriai patys 
’ kartą yra mato, kaip toli nuvažiavo 

“N. G.” redakcija su savo 
nauju ofensyvu prieš mūsų 
judėjimą.

Gauname Naują Vardą
Kitoj vietoj toj pačioj 

“N. Gadynėj” (koresponden
cijoj iš So. Bostono) mums

jūsų, draugai opozicionie
riai, manymu, pagreitintų 
šitą procesą, mes tarsimės ir 

Pranešta jų

litiniai skirtumai, ar dar 
ne; jeigu išnykę, tai pasida-i 
linimui nebeliko pamato. j

Vietoj atsakymo, štai ši-! 
tas dabar naujas krimina
liškas visu frontu sklokos» 

arčiau su jais susirišti, nes’vadų ofensyvas pjudymui' 
tas, mes manome, ilgainiui savo žmonių prieš Centro 
prives prie jų susijungimo I Biurą, prieš Komunistų 
su mumis. Bet tas, žinoma, Partiją ir prieš Komunistų 
nepatinka, tiems, kurių ran- Internacionalą.

.koše yrą,“Opozicijos” vade- Ir šitą faktą prašome vi- 
įlės.; Tąigi, turėdami , jie, tų SU opozicionierių, trokštan- 
galiąs ir laibrąįstį, ? užsimojo čių vienybės, gerai atminti.

Ir šitą faktą prašome vi-

ŠYPSENOS

Rūke ir Gyveno
Nesenai skaičiau gazieto

se, jog Watertown miestely-
Wisconsino valstijoje, 

John H. 
kuris da- 
Jisai nu-

Fašistų Žemėj Neramu
“"’Vienas laikraštis paduoda iš “Current 
■History” žurnale tilpusiu straipsnio (ku
rio autorius yra M. E. Ravage) ištrau
ką apie padėtį fašistinėj Italijoj. Apra
šymas gan charakteringas ir todėl mes 
pasivėlinsime jo dalį čia paduoti:
•p. Nuo to Jmiko, kai fašizmas įsigalėjo, Ita- 

Jijoj nebuvo tokių didelių žmonių nusiskun- 
, \ 4imų, kaip dabar... Nuo tada, kai prisi- 

‘/rengimas prie Ethiopijos karo užmetė savo 
/'Šešėlius skersai šį kraštą, nepasitenkinimo 
„ .',dvasia ir sukilimas surado sau kėlią netgi 

armiją.
Gandai plečiasi greit .ir visomis pusėmis. 

Yra pasakų apie aštrius susirėmimus tarpe 
karaliaus Viktoro Emmanueliaus ir Musso- 
linio. Sakoma, kad vietoj vieno laivo, gabe
nančio per Suezo Kanalą kareivius, sugrįžta 

•; ,du laivai, gabeną nesveikus kareivius. Skel- 
"Jjiama, kad kareiviai Sardinijos uoste atsi- 

.J/Šafe sėsti į laivą, ir kad Mussolinis turėjo 
vykti ten susarmatinti ir nulenkti juos...

: Birželio mėnesį šių metų keletas šimtų in-
__.telektuaįų staigiai buvo suareštuoti ir įka

linti. Amerikos konsulatai praneša, kad 
“'daug italų Amerikos piliečių kreipiasi pas 

: .’.I^uos, prašydami priimti juos atgal į Ame
riką. Mat, tarpe jų randasi žmonių, kurie

0.1

N ar įsas Vitaitis — dį Visi 
Skriaudžia!

SLA organe telpa tos organizącijos 
Apšvietos Komisijos pareiškimas “Tėvy
nės” turinio reikalu. Tarpe kitko, Ap
švietus Komisija nurodo,Tkad “Tėvynėje” 
“Vietos Žinios” (kitais žodžiais, New 
Yorko chronika) užpildyta neįdomiomis 
.žiniomis, dažniausiai tokiomis, kurios 
•reklamuoja p. Vitąičiui artimus žmones 
( jis ir pats savęs su s.avo žmonele nepa
miršta pasireklamuoti!) Toliau sako Ap
švietus Komisija:

Kadangi SLA. tikslas yra “Suvienyti į 
brolišką ‘sąryšį visus . lietuvius; neatsi-, 
žvelgiant į jų tikėjimiškas ar politinęs pa
žiūras,” tad' aišku, kad musų organizacija . 
yra pažangi ir' tolerantinga. Todėl, ir musų ■ 
organas turi būti vedamas pažangioj ir to
lerantingoj dvasioj: “Tėvynės” Nq.. 39 tel
pa redakcijos straipsnis, kUr atakuojami 
komunistai ir socialistai. Tame gi nume
ry jis polemizuoja ne< su laikraščiais ir as
menimis, kurie jį įžeidė, bet prieš vięus ko
munistus. Apie tautininkų konferencijas, 
kuriose, kaip mus informuoja, jis pats da
lyvavęs, kurios sudarė kandidatų sąrašą į 
Pild. Tarybą ir per savo laikraščius pasvei
kino ją, redaktorius nė neužsiminė,.
Atsakydamas į virspaminėtuosius ir ki

tus Apšv. Komisijos nurodymūs-kritiką, 
p. Vitaitis apsimeta kankiniu ir bando 
įkalbėti SLA nariams, jog “kurių galia, 
tų tiesa.” Kitais žodžiais, Vitaitis nu- 
duocla, būk jis esąs užpultas, neteisingą! 
ųžpuįtas.

Reįkią primipti, kad tokius metodų^ 
savęs apgynimui Vitaitis visuomet nąū- •*.*•*♦ i »• *1 • -J

mis užmegstųs ryšius tarpe jūsų vadai dar 
jjtonjunistų ir opozicionierių ■ atsakomybėje už tą pasida- 
įr išnaujo užvmnti tą kovą, j linimą, kuriam jūs norite 
kuri virė perXpaskutinius padaryti galą, 
kelius metus. |

Mums rūpi visų darbinin- j 
kų vienybė. Mes siekiame 

‘prie sumobilizavimo pla
čiausių , darbo masių prieš 

/'karą ir fašizmą. Kaip tik 
tuo vaduodamiesi, mes 
steng.iąmiesi ne aštrinti ko
vą su kitomis sriovėmis (so
cialistais ir^ Qpozicionie- Norwoode, kur būk Ma
nais), bet ją švelninti, jies- ^eįĮęa sakęs, kad Amerikos 
koti minimum programos,1 i • • i 
ant kurios mes galėtumėme 
bendrai veikti. Bet, kaip 
jau minėta,’ Sklokos vadai 
pasirinko kitą kelią. Jie 
pradėjo naują ofensyvą, 
naują kiršinimą ir kursty
mą savo pasekėjų prieš 
mus, tuo būdu mums tenka 
juos .atremti. O kada mes 
/atremsime; kad mes į jų kir
tį, atsakysime bolševikišku 
kirčiu, pamatysite, draugai, 
jie šauks ir kryžiavosis, kad 
mes juos mušame. Jie šauk
sis į sūvo pašokėjus, kad 
juos mes norime “nukry- 
žiavoti,” -kad jiems blogai, 
-kad reikia juos gelbėti.

Į šitą- dalyką mes atkrei
piame atydū visų opozicio
nierių, kurie ištikrųjų nore- 

įtų susivienyti šu mumis ir 
J vėl bendrai kovoti po vie- 
tna komunizmo vėliava prieš 
mūsų visųjjęnd^ą-priešą.

I93(r~Tnetais . Butkus ir 
Prūseika pradėjo prieš v

Tikrai Nešvarios Jų 
Kovos Priemonės

Kad parodžius, kokių 
priemonių Sklokos vadovy
bė vėl griebiasi savo nau- duodamas naujas vardas, 
jam ofėnsyvui, užteks šio Iki šiol girdėjome “ščyruo- 
vieno fakto. Tūlas P. Kru- sius”, “bimbinius”, “tekius”, 

“pamišėlius” ir tt., o dabar 
tampame apkrikštyti “bend
ro fronto veidmainiais”. La
bai ačiū. “N. G.” redakci
ja, matomai, sutinka su tuo 
nauju pavadinimu, nes ko- 

i respondenciją įdėjo be jo
kios pastabos.

Vietinėse žiniose iškolio- 
jami tie mūsų draugai, ku
rie buvo nuėję “N. G.” kon
certo pasiklausyti. - Drg. 
Buknys, kuris buvo vienas 
iš tų, išvadinamas “dolerių 
meškeriotoju” ir šaukiami 
sklokininkai neiti į mūsų 

i parengimus, kad nesusitep
tų.
Kurstymą Varys po Visą 

Ameriką
“Opozicija išleis 10,000 la

pelių ‘Tai Keno Teisybė’—

čas neva cituoja draugo 
l Mažeikos prakalbą, pasaky-

darbininkų delegacija nu
pirkus kruvinajam Smeto
nai gyvų gėlių buketą. Pas
kui Kručas šaukia:

“Iš kur ‘N. G.’ redakcija 
sužinojo, kad jos skaityto
jam Mažeikos ir jų drau
gų pirkimas gyvų gelių bu
keto Smetonai yra žinomas? 
Ar Clevėlando suvažiavimas 
įgaliojo savo delegatus pir
kti Smetonai buketą? Ar 
‘N. G.’ redakcija sutinka su 
buketų pirkimu fašistiniam 
diktatoriam?”

Užteks to, jeigu šitą Kru
čo išmislą pavadinsime 
bjauriu melu. Drg. Mažei
ka kalbėjo tam pačiam

iv F ■vp'nnvt’P ' pareiškimas LDD Centro klausėsi >r‘‘N. G-’.reporte-j „ § prQsei.
suprato’iš d MaIX ka’ “Pinkite, kad tie 
suprato is tos d. Mažeikos > u į pasiektų visus pro. 
prakalbos, kad, Amerikos;g£syvil£ žmonųes?,

To lapelio dalis, pirmas
darbininkų delegacija pirko 
ir nešė Smetonai gyvų gė
lių buketą. Tą patį rapor- instolmentas, kaip jau mi
tą d. Mažeika išdavė visur, nė,ta, įdėta į paskutinį “N.

kovodamas su komunistais; jis andai nu
sidavė Rankiniu ir paleido gandus, būk 
Bagočius jį iš Sandaros metąs del jo įsi
tikinimų. Vėliau, kuomet Vitaitis sugrįžo 
iš Kauno, tai pradėjo verkšlenti, būk ko
munistai jį nekaltai užpuolą, šmeižia ir 
atakuoją/kpdel jis “nekėlė ;su jais triuk
šmo” (t. y., kodėl jis Kauno Kongrese

vos žmonėms).
Tai demagogiški ir labai pigūs būdai 

teisinti savo reakcinį nusistatymą, p. Vi- 
taiti. Mums rodosi, SLA Apšvietos Ko
misija ■turėtų kiečiau pridaboti SLA or
ganą ir labiau pažaboti jo redaktorių. 
Nereikia paisyti Vitaičių verksmų, bet 
žiūrėti, kad juo daugiau naudos būtų Su-

je, 
gyveno žmogus, 
Schlueter vardu, 
bar jau pasimirė, 
mirė pragyvenęs net 81 me
tus. Kad numirė, tai nieko 
nepaprasto — tokiame am
žiuje daugelis žmonių užsi
mano numirti. Čia įdomu, 
klad jisai tiek ilgai išgyve-^ 
no. Mat, jies buvo nepriso-

itinamas rūkytojas: rūkė 
nuo pat ankstybos jaunys
tės, ir tai vis cigarus.

Suaugęs, Schlueteris net 
cigarų dirbtuvę įsisteigė, 
kurios geriausiu kostumeriu 
jis pats ir buvo. Jisai su
rūkydavo nuo dvidešimt iki 
dvidešimt keturių cigarų 
kas dieną. Keli metai atgal 
jis pardavė savo dirbtuvę, 
įet pirma prisigamino sau 
60,000 cigarų, tikėdamas, 
jog jo amžiui užteks. Ta- 
čiaus tų šešių dešimčių .tūk
stančių toli gražu neužteko 
ir pastaraisiais metais jis 
net kelis sykius vėl daug ci
garų pirkdavo. Jo draugai 
apskaitliuoja, jog per visą 
savo amžių jisai surūkė ne
mažiau kai 438,000 cigarų, 
kurių parduodamoji kaina 
buvo bent 50,000 dolerių.

Tai kaip dabar su medici
nos dėsniais, kur skelbia, 
jog rūkoriai labai sutrumpL 
ną savo amžių?

Jeigu tas žmogus, veik 
pusę miliono cigarų surū
kęs, išgyveno 81 metus,— 
tai ar būtų jis bent vieną 
tūkstantį metų 'išgyvenęs, 
jeigu būt visai nerūkęs?

Bet gal čia geriau tiks se
nasis žmonių posakis, jog,^ 
išrūkyta mėsa daug ilgiau 
laikosi...

Pasiteisinimas Sudege
Pati: “Kur gi tu visą va

karą buvai?” ’ 'U*
V yrąs: “Ofise—vakaro-

jau.”
Pati: “Tai tu regimai iš 

asbesto (nedegamos me
džiagos) padarytas, nes 
trys valandos pirmiau sude
gė visas tas namas, kuria
me buvo tavo ofisas.”

Surinko Juodvarnis.sivienijimuinamus pries
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Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. įstos į Meno Sąjungą šį me
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį 
Kiekviena kuopa moka 

į meru*.
Meno Sąjunga, 46 Ten 

Brooklyn, N. Y,

Všeštad., Lapkričio 2, 1935

Pastaruoju laiku ALPMS išleido keletą dai
nelių, pagamino operetę “Tamylą,” veikalą 
“Partizanai,” atspausdino operetę “Rūtą” 
(muzika dar negatava). Už poros savaičių tu
rėsime didelį veikaią “San Francisco Genera- 
lis Streikas” ir, tikiu, nepoilgo išleisime dar 
vieną veikalą. Tas viskas kainuoja labai daug. 
Nepaisant, kad Meno Centras spausdina vei
kalus ir dainas pigiausiu ir paprasčiausiu bū
du, tačiaus išlaidų negalima išvengt.

Kaip žinote, draugai menininkai, Meno Są
junga su kiekviena diena darosi svarbesne ir 
jos ’ pareigos, jos uždaviniai darosi rimtesni. 
Meno Sąjunga prieš save turi didelių uždavi
nių. Pablogėjus ekonominėm sąlygom Lietu
voj, lietuviai ėmė važiuoti į visas pasaulio da
lis. Ten apsigyvenę, jie ima sąmoningėti, orga
nizuotis ir plėsti darbininkišką apšvietą. Jie 
susiduria su keblumais. Jiems stokuoja sce
niškų Veikalų, darbininkiškų dainų, operečių. 
Jie pirmiausiai kreipiasi į Meno Sąjungą, pra
šydami Amerikos menininkų pagelbėt jiems. 
Be to, mes, amerikiečiai, ant vietos turime 
plačią dirvą. Dar vis nepajėgiame aprūpinti 
veikalais ir dainomis savo vienetų.

Kas tą'darbą trukdo?
Svarbiausia priežastis to, kad Meno Sąjun

gos vienetai nepakankamai rūpinasi Centro 
reikalais. Dar yra chorų (tiesa, jų nedaug), 
nemokėjusių duokles už 1932 metus. Yra vie
netų, kurie turi užvilkę bilų už dainas ir vei
kalus. Pastaruoju laiku išsiuntinėta paragini
mai įvairiems vienetams, kad pasirūpintų at- 
siteist Meno Sąjungai. Draugai esate kviečia
mi kreipti domės į paraginimus ir pasisteng- 
kite nevilkint. Nes Meno Sąjungos darbas ne
gali eit pirmyn be jūsų, draugai menininkai, 
paramos.

Kaip sukelt finansų Meno Sąjungai, puikiau
si pavyzdį rodo Laisvės Choras iš Hartford, 
Conn.

štai draugas Muleranka rašo:
“Brangūs draugai!

“Duodu žinot, kad siunčiu šituos pinigus 
♦ sumoje $15, kuriuos Laisvės Choras sukėlė 

surengtam vakarėlyj, 12 dieną spalio.
“Laisvės Choras, kaipo Meno Sąjungos 

vienetas, stengiasi kas metai surengt kokį 
parengimėlį ir sukelti finansų savo vyriau
siai įstaigai, nes mato, kad ta^ įstaiga sten- 

• giasi išleist naujų veikalų ir dainų.
“Už Laisvės Chorą, B. Muleranka.”

Varde Meno Sąjungos, Laisvės Choro dar
buotojams tariu širdipgą ačiū!

Šį Laisvės Choro pavyzdį turėtų pasekti visi 
Meno Sąjungos vienetai. Tuomet galėtume žy
miai sparčiau maršuoti veikalų ir dainų lei
dime.

Ką sakot, menininkai?!
Pranas Pakalniškis,

ALPMS C Sekretorius.

Apskritimo Kvadratūra

pa- .

•?!

gis

T
in-

louxviuv.j.. Išviso truputį miesčionė... • 
A.: Kas miesčionė? ■ 
V.: Jinai.
A.: Kuznecova? '
V.: Prie ko čia Kuznecova?

Trijų Veiksmų Vodevilis.
Parašė: Valentinas 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. Emeljanas Juodžeminis (E.)—poetas.
7. Saša—mažas berniukas, visai bežadis, 

si rodo pirmam akte.
8. Svečiai.

(Tąsa iš pereito Meno Skyriaus)
A.: Oi! Visai į galvą neatėjo. Ką tu pasaky

si ?... Bet tu, Kuznecova, nesirūpink, tai nie
kis. Jisai gi giliai savas vaikinas, tas Vaska.

T.: Tikiuos, jis nevedęs?
A.: Kas? Vaska vedęs? Įsisenėjęs viengun-

Taip. Aš jį pažįstu.
Jis jau buvo atėjęs?
Nubėgo vantas. Tuojau ateis.
Klausyk, Kuznecova... Tu jį jau 

formavai, kad mes registrąvomės?
T.: Ne. Bet jis visą laiką į mane žiūrėjo 

kaip tai taip, kad, manau—įasiprotėjo.
A.: Tu manai—dasiprotėjo? Ai, kaip ne

gerai! Tarp kitko, tu šiandien pietavai? (Tone 
purto ga'lvą.) Baisiai ėst norisi. Gal būt pas 
Vašką kas nors yra! (Jieško.) Dešra. Kuzne
cova, kaip tu manai, jei aš pas jį truputį deš
ros paimsiu—tas etiška, ar neetiška?

T.: Neetiška.
A.: Tai gi jis giliai savas vaikinas.
T.: Taip? O man pasirodė, atbulai, nesveiko 

apžėlimo žymės: dryžuotas kaklaraištis, nep- 
maniški batukai, išviso turi Suchariovkos jau
nikio išvaizdą.

A.: Nejaugi jaunikio išvaizda? Tiesą pasa
kius, aš jau senai pastebėjau, kad Vaska ap
želta. Beje, vistik, reik su juom suderint~~***~» VAKJVilK, UJ VC J UV1U UUViVXAllU,

klausimą del mūsų santuokos. Aš manau, kad j

o ne aš?

ne- 
ra-

tavęs 
vilkai

jis gal tik džiaugtis. Tai neimt Vaskos dešros? 
Ar gal būt paimt? A, Kuznecova,‘ kaip tu 
manai? Ar neetiška? ; . .

T.: Galima susidėjus nusipirkt 400 gramų 
krakoviškos. Pas tave pinigų yra?

A.: Po ragožių beliko dvylika kapeikų ir 
aštuonios—rytdienai tramvajaus išlaidoms.

T.: Pas mane čia taip gi kas tai... Pa
lauk... Penkios, dešimts, o štai .dar... Tris
dešimts devynios kapeikos. Duok tavo pinigus. 
Krautuvėlė, rodos, čia už kampo. Aš tuoj aus 
sulakstysiu.

A.: Kodėl būtinai tu sulakstysi, 
Aš visgi—tavo vyras.

T.: Vyras? Abromai, aš prašau 
reik miesčioniškumo. Tu pirkai ir 
gožius, o aš eisiu maisto.

A.: Tarpusavis supratimas, darbo pasida
linimas ir darbo kontaktas?
jT.: Kaip tik taip.
A.: Tąsyk neprieštarauju. (Tone išeina.)

REGINYS VI
A. (vienas) : Kas reikalinga tvirtai santuo

kai? Būdų panašumas, tarpusavis supratimas, 
klasinė prigulmybė, bendras politinis nusista
tymas, darbo kontaktas. Būdų panašumas? 
Yra. Tarpusavis supratimas? Iš pusės žodžio. 
Klasinė prigulmybė? Turim. Bendras politinis 
nusistatymas? O kas gi? Darbo kontaktas? 
Oho. Tai kame gi dalykas? Gal būt meilė? 
Socialinis prietaras, saldus kisielius, supuvęs 
idealizmas... O tarp kitko... (Vuosto orą.) 
Uch! Visas kambarys pakvipo dešra... Ar 
neetiška? A?

REGINYS VII
Įeina Vasia su šluotele.
V. (pamatė Abromą, sumišęs). A! Tu jau 

atėjai. (Pradeda smarkiai sumišęs šluot.) Reik 
jam pasakyt iškarto.

A. (sau) : Reik jį informuot. (Jam.) Svei
kas gyvas.

V.: Sveikas gyvas. Klausyk, Abromai. 
(Sau.)
Kaip nepatogu. (Jam.) Toks dalykas, Abro
mai. .. Čia ta vės, tarp kitko, Kuznecova lau
kė, matei?

A. (nerimastaudamas) : Tad kas iš to seka? 
Na laukė ir laukė, o kas tokio?

V.: Tai ne, šit taip, tarp kitko.
A.: Tarp kitko?
V.: Tarp kitko... Abromai...
A.: Nu? Ji tau nieko nesakė?
V.: Nieko. O ką?
A.: Nieko. Tai aš taip, tarp kitko.
V.: Tarp kitko?... Aha.... Abromai.... 

Aš matau, tu nusipirkai sau ragožius?
A.: Tai, niekis. Prie ko čia ragožiai? (Sau.) 

Reik jį informuot. (Jam.) Beje, apie rago
žius. .. Aš turiu užduot tau vieną principalinį 
klausimą.

V.: Nu? (Sau.) Rodos dasiprotėjo.
A. (nusiminęs, pasiryžęs) : Vaska! t’u da- 

leidi, kad šitam kambaryj gyventų trijuos?
V. (nusiminęs, be vilties) : O kame dalykas?
A.: Aš tavęs klausiu: etiška tas, ar neetiš

ka?
V.: Aišku, kad etiška. Kur gi kitaip pasi

dėt? Tu gi, rodos, giliai savas vaikinas. Pats 
supranti.

A. (nudžiugęs) : Teisingai, Vaska! Va už 
tą aš tave myliu! Dėkui, seni! Aš žinojau, 
kad tu nepadarysi kiaulystės... Duodu tau 
komjaunuolio garbės žodį, kad pasistengsiu 
tavęs nevaržyt. > j :

V. (susigriaudinęs) : Dėkui, drauge. Dėkui, 
Abromai. Aš visuomet sakiau, kad tu giliai 
savas vaikinas. Kad tik aš tavęs nesuvaržyčiau.

A.: Niekis. Tu suvaržysi... Tiktai, kad 
aš...

V.: Na, visgi... Prasidės visoki uždanga- 
liukai, kanarėlės kletkoj... šis bei tas... Ji
nai, sakysim, gera boba...

A.: Duok ranką, drauge! Aš džiaugiuos, kad 
ji tau patiko. >

V.: Dėkui<dėkui. AŠ buvau užtikrintas, kad 
tu baisiai apsidžiaugsi.

A.: Na, nenuostabu, brangutis, aš manau. 
Nenuostabu! Nenuostabu!

V.: Bet vistik ji ir pašokt mėgsta ir uodega 
pasukiotu

A. (pabūgo) : Ką tu, ką tu! Absoliučiai nė 
prie ko. Aš taip, tarp kitko, išėjo iš kalbos, tu, 
prašau, nieko nemanyk. Kuznecova nuėjo krau- 
tuvėn pirkt dešros. Ir nieko tokio... 

Pirkt dešros? Kuznecova? 
Taigi.

dešros ?
A.: 

pirkt 
paklausk jos.

0 kodėl jai ir ištikro nenueit 
Kaip sykis, štai ir Kuznecova,

REGINYS VIII. ' '
Įeina Tone.

A.: O mes tiktai ką, kaip sykis, del tavęs 
ginčijomės. Vaska sako, kad tu nenuėjai pirkt 
dešros, o aš sakau, kaip sykis, kad tu nuėjai 
pirkt dešros. Chi-chi... Toks nesusipratimas. 
(Nusiminęs mirksi Tonei.) Beje, ar tu pažįsta
ma su Vaska? • ę

T.: Pažįstama.
V. (perdaug rūpestingai šluoja) : Susitik

davom. 1
T. (Abromui negarsiai) : Informavai?
A. (taipgi negarsiai) : Neišeina. Liežuvis 

neapsiverčia. Kuznecova, aš Jabai tavęs prašau 
—informuok tu.

T.: Aš?
A.: Nu taigi, o tai aš nedrįstu.
T.: Aš nesuprantu, kas per feodališkas gleb- 

numas? Visai paprastas dalykas. Nieko bai
saus. Eik tiesiog ir paaiškink.

A.: Lengva pasakyt—paaiškink. Eik pati 
paaiškink.

T.: Kodėl? Rodos, tu vyras.
A.: Kuznecova, be miesčioniškumo.
T.: Pagalios, aš vaikščiojau pirkt dešros, 

o tu turi informuot.
A.: Darbo pasidalinimas?
,T. : Tikrai taip. .
A.: Reiškia tiesiog eit ir tiesiog paaiškint?
T.: Tiesiog eik ir tiesiog paaiškink.
A.: O gal neetiška?
T.: Etiška.
A.: Uch! Tiesiog eisiu ir tiesiog paaiškinsiu. 

Uch! (Eina prie Vasios). Klausyk, seni.... 
Toks dalykas.... Aš turiu su tavim rimtai pa- t 
kalbėt.. . Hm'... Beje, kodėl tu šiandien taip 
apsitaisęs? Tiesiog lig jaunikis!

V.: Aš jaunikis? Iš kur tu paėmei?
A.: Na, na... Aš pasijuokiau. Aš gi ži

nau, kad tu įsisenėjęs viengungis... Beje, apie 
viengungius.’.. tai yra, beje, apie jaunikius... 
tai yra, beje, apie santuoką abelnai...

V. (visai sumišęs ir paniuręs) : Kokia gal 
būt santuoka? ■ . ,

A.: Palauk, palauk, seni... Svarbiausia, tu 
nepyk. Pakalbėsim rimtai. Uch!... Na, gy
veno-dviese, o dabar gyvens trijuos. Pama
nyk—tragedija. Aš, pavyzdžiui, tavo vietoj net 
džiaugčiaus.

V.: Džiaugtais? • . *;
A.: O kas gi? Daug linksmiau.
V.: Abromai! Ar tu rimtai ?
Ą.: Rimčiausia.
V.: Duok ranką, drauge! (Stipriai spau

džia viens kitam ranką).
A.: Kaip sakoma, rimtai ir ilgam. Net 

zagse užregistruota...
V.: Užregistruota, užregistruota.. . kaip 

gi... visiškai sulig forma. Ten dar toks juo
kingas santuokų registravimo reikalų vedėjas 
sėdi, su tokiais, supranti, ūsais. Prakalbą pa
sakė.

A.: Tiesa, tiesa. Pasakė prakalbą. Palauk...
O iš kur tu žinai?

V.: Kaip tai iš kur žinau? O kas gi tavo 
nuomone šiandien registrą vos, kad ne aš?

A.: Tu registravais ? Palauk... Tai aš re- 
gistravaus.

V.: Tu? Tu taip gi registravais?
A.: Ką reiškia, aš taip gi? Ne taip, gi, o 

svarbiausia.
V.: Abromai! Tad..., reiškia mes abu... 

šiandien re....
A.: ... gistravomės... Kuznecova, atsitiko 

baisiausias krachas! Tu girdi! (Tone senai 
stovi lig sustingusiu veidu, įsigilinus į knygą).

T. (visiškai užsiįdomavus knyga): Taip... 
Ne. Kas yra? Informavai?

A.: Informavau. Oho!
T.: Jis prieštarauja?

' A.: Prieštarauja. Mažai pasakyt priešta
rauja. Blogiau, jis neprieštarauja. Daugiau— 
jis solidarus su mumis ir visais šimtu ir dvi
dešimčia nuošimčių...

T.: Kodėl gi tu aimanuoji, aš nesuprantu? 
Solidarus ir—puiku. Trijuos—tai trijuos... 
Labai gerai. '

A. (beveik šaukia): Trijuos! Ji sako—tri
juos! Kuznecova!

T.: Kas yra? Gal būt tu priešingas, kad 
mes gyvensim trijuos? '

A.: Gyvensim trijuos... Kuznecova, mesk 
šalin knygą, pagalvok, kas atsitiko.

T.: Nieko nesuprantu.
Ji nesupranta. Tonka, suprask!...

Puslapis Trečias

“Svarbu ne tai, ką menas suteikia kete* 
tui Šimtų, ar net tūkstančių žmonių, 
tuomet jų miiionai. Menas priklauso liau
džiai. Menas privalo savo giliausiomis 
šaknimis (augti j . plačiųjų darbo masių, 
tarpą. Masės tą meną turi suprast ir pa
mylėt. Menas privalo apvienyt jausmus, 
mintis ir masių valią ir Jas kelti.”i.< ** 

—LENINAS. •

T.: Nu?
A.: Jis..
T.: Taip.
A.: Liežuvis neapsiverčia. Duok mano por

ciją dešros. Aš noriu ėst. Na, supratai?
T.: Nieko nesupratau. Nekliudyk man skai

tyt, prašau.
A.: Tokiam momente skaityt, Kuznecova?
T.: Išgerk stiklą vandens.
A. : Nors visą vandentekį! Nors du vanden- 

tekiu! (Sugurdęs.) , ‘ ' '
REGINYS IX. *

• Už scenos nukritusio dviračio dundėsis.
L. (iš. koridoriaus) : Vasia! Vasiuk! Mes 

Čia paklydom. Aš į^ką tai suplėšiau savo sijo
ną.., Na, eik gi!

V. (baimės paimtas) : Liudmilyt! Draugai, 
ji .suvalgys mane, po velniais jus visus... 
(Šaukia jai.) Tai į dviratį! (Abromui šnabž
domis, švilpiančiai.) Reikėjo pirma galvot, o 
paskui registruotis! (Šaukia per duris.) Tuo- 
jaus, Liudmilyt! (Išbėga. Abromui.) Kad tu 
spr’ogtum! Tss.,.

REGINYS X.
Be Vasios.

T.: Kas ten per triukšmas? Kas atėjo?
A.: Tai pas Vašką... Viena atsakominga 

darbininkė atėjo į svečius.
REGINYS XI.

Įeina Liudmyla, paskui ją seka Vasia ir 
sūnėnas pijonierius Saša pundais nešinas.

L.: Vos nesudrąskiau v^są sijoną. Kad ry
toj būt lemputė. Saša, nesudaužyk abažūro. 
Ko tu lipi ant kojų? Ach tu, viešpatie, koks 
įkirus vaikas! Padėk čion daiktus. Nesudau
žyk lempos.

T. (Abromui) : Tai atsakominga darbinin
kė?

A.: Nu, žinoma... taip... Tai yra ji kolkas 
dar nevisai atsakominga. Ko tu į mane žiūri?

T.:. Kodėl ji su daiktais?
A.: Kokia tu keista, Kuznecova... Viską tu 

nori žinot—kodėl? ^Maža gal būt priežasčių— 
kode). Gal būt ji pervažiuoja į vasarnamį ir 
pakeliui užsuko pas pažįstamą draugą atsisvei- 
kįųt....:. . ’

' T.: Sausio mėnesyj į vasarnamį. (
, A.: Sutikim, kad už dviejų savaičių bus 

vasaris. Bet tai nesvarbu. Tu, Kuznecova, 
skaityk sau ir i nieką nekreipk atydos. \

T. (žiūri į Liudmylą, patrauko pečiais) : 
Tf... Gerai.

A.: Visiškas krachas.
L.: -(Vašiai) : Kas per vieni, šitie?
V.: Tai, Liudmilyt, Abromas. Tu su juom 

nepažįstama? Abromai, eik šen, aš tave su
pažindinsiu su Liudmilyte.

A.: Nu, sveika. Abromas. (Paspaudžia ran
ką).

L.: O šita kas per viena?
A.: Tai...
V.: Tss. Liudmilyt... taip... viena gera 

Abromuko pažįstama... Atėjo, žinai, pasė
dėt. .. pakalbėt, arbatėlės pagert. Tu į ją ne
kreipk atydos. Tiesa, Abromai? (Duoda jam 
ženklu suprast, kad nustojo vilties).

A.: Nu žinoma... taip... Gera pažįstama... 
Aišku... Jūs nesirūpinkit.

L.: Ir kodėl ragožiai? Iš kur jie čia atsira
do?

V.: Kodėl ragožiai ? Abromai... Kodėl ra- 
gožiai? (Bevilčiai pamerkdamas,)

A.: Kodėl ragožiai? Tai ji su savim atsine
šė ragožius. Tokia keistuolė, dabar sausio mė
nuo, o ji pervažiuoja į vasarnamį, chi-chi, už
bėgo atsisveikint.

T. (išgirdus) : Abromai, ką tai reiškia?
A.: A ? Tai reiškia... Kuznecova... Tai reiš

kia, kad atsitiko baisiausias krachas... (šnabž
domis.) Jie taip pat šiandien registrars.

T. (truputį apkvaišus) : Kur?
A.: Smulkiajai buržuazijai ii* pasiturin

tiems' ūkininkams nusileidžiant. Tu manai tik 
mudu tokie gudrūs? Kuznecova, tu supranti 
kas įvyko. (Perkūno trenksmas giedroje).

T.: Suprantu.
L. (Vasai) : Vasia, ko gi ji čia išvorti vi

duryj kambario? Neleidžia įsitaisyt. Pasakyk 
jai. i

V.: Na, ką tu, Liudmilyt, ką tu! Tai dar, 
dievaž... Lai sau guli, o tu nekreipk atydos.

L.: Kaip tai—nekreipk atidos? Jeigu ne- 
kreipt atydos, tai ji čionai gali visai apsigy
venk Visą plotą užgriozdino, akiplėša!... Aš 
jai tuojau pati pasakysiu—lai rytoj ateina į 
svečius.

Liudmilyt, del dievo...
Ir labai paprastai!
Liudmilyt... Maldauju tavęs: aš tau 

pasakyt... Tiktai tu, žinoma, nepyk..«,turiu
Dalykas tame, kad Abromas šiandien taip gi 
su ja... apsivedė... ) x

(Tąsa bus sekančiam Meno Skyriuj)

Puikiai Pasirodė Niūarko 
Sietynas

šeštadienio vakare, spaĮUfr 
mėn. 26 d. 1935 m., turėjom 
progos išvysti ir išgirsti ką tai 
labai nepaprastą! šaunusis 
Niūarko Sietyno 'Choras, 
dovy bėję savų gabias mokyto
jos d. B. ; šalinaitės t gražiai 
švysterėjo, puikiai žybterėjo, 
savo nepaprastu, ' originaliu 
parengimu! 'Nieko panaša^ 
da nebuvau- lig šiolei matęą 
ant lietuviško pastolio. To kis 
jaukus įvairumas! Toks gra
žus pamarginimas, naujanybė! 
Taip ryškiai išsiduoda savo^y- 
bėsiu, savo spalvomis, savo su
tartinėmis, juokais, komedijo
mis, gyva muzika — visu savo 
skaidriu originalumu!. . . ’ Iš
tikro, tai buvo blizganti, mir
guliuojanti, įvairiaspalvė .pa
žiba! Malonus, šviesus, lygta 
vaivorykštė, visiems pasilinks- . 
minimas, l A

Savo skelbimuose, labai 
mandagiai, parengimo komite
tas tik pažymėjo, kad •bus 
“Juokų Vakaras ir šokiai?** 
Bet buvo daug, daug daugiau. 
Žinau, daugelis, fcerskaitę tokį 
pilką pagarsinimą, manė sau, 

Į kad tai čia nieko tokio nebus,
i ot tik sau paprasta kokia mii- 
| blukusi balabaika, kokie pigūs 
!juokeliai ir da paskui'rŠo- »
kiai.. . Tai kas čia dabar'Xo- 
kio i neverta nie tąsytis ir Hūo- 
bodžiauti tvankioj svėtKi- • • t m ■, mKnej. . .

Ir daugelis labai apsigiavbLu 
ir labai gailėsis, kad ‘pra’/čiflb 
šitokią nepaprastą progą. Nūd- 
bodžiauti . . . Na, brolyčiai, 
nuobodumo tą vakarą nie,kA8 
nie matyt. nematė, nejp^p, 
kaip niekas nematė miglų, ryš
kią, blizgančią saulėtą dięn^.

Visas parengimas taip ga
biai sunarpliotas, taip sklan
džiai suplanuotas, kad 
spoksok, akis plačiai iškietęs, 
ir spėk tik gaudyt atstatytom 
ausim visus tuos spraginėjan- 
čius, kaip fejerverko žiežir
bos, juokus, juokelius, komiš
kus kupletus, skardžias dai
nas, iškalbingai virbančias-.či
goniško smuiko stygas, mirgu
liuojančius fortepijono gar
sus. . . Ir gi tų spalvų įvąįftt 
mėlis! Stačiai va tave žay^te 
žavėjo. Beveik visi choro na
riai, t ir net keletas vaikučių^ii* 
mažų mergyčių — visi šau
niai, . originaliai pasipuošę 
skaisčiais spalvuotais kostiu
mais, rainuotomis suknelėmis, 
išmargintais marškiniais, jttčS- * 
tomis, karbatkomis, poterko- 
mis,. auskarais, kasininkais... 
Kiti, sulyg kokio juoko dva- ' 
šia, apsikarzlioję sermėgomis, 
apsiūsoję didžiuliais, nukabu
siais ūsais. Kitas ir visai kokio 
driskio, valkatos skivytais .pa
sidengęs. Mat, iliustruoti juo
kai, savingai dramatizuotų,^, jį

Ir tų visokių juokų, didesnių
ii mažesnių, visa lietuviška 
virtinė! Nespėjo tau lūpdfc ir 
pilvas nuo juoko atsileist, kaip 
ir vėl tau akys ir veidas‘nu
švinta, ir vėl tau pilvas kon- 
vulsingai Šokinėja atokrato- 
miš... Puikus vidaus orga
nams masažas. Neveltui gydy
tojai pataria tokius juokus, 
pasilinksminimus, dėl sveika
tos. Nu, bra, tikrai — ir sma
gu ir sveika!

Juokai ir skardžios liaudies 
dainos gražiai, harmoningai 
supainiotos, taip kad pasidaro 
toks smagus įvairumas. Pasi
juokei sau .skaniai nuo kokio 
sklandžiai atvaizdinto juoko— 
ir tuoj tu godžiai gaudai vir- 
(Daugiau Meno 4-tam pusi.)

I
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kovos reiškiniais.

Juodiškiūtė, 
žukauskie-

artistiškais nudavimais! 
koks spragus juokas, 
soliste—Onutė Stelmo- 
Skardžiu, aukštu, kaip

r

FOREST CITY, PA.
ALDLD 219 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. lapkričio (November), paprastoj 
vietoj ir laiku. Visi nariai dalyvau
kite, nes bus valdybos rinkimai ir 
negalima atidėliot tas darbas, tad 
visi būkite, kad galėtumėt pilnai bal
suot. Sekr.

vak., Liberty Hali Svetai- 
269 Second St.

“L.” Reporteris.

20 metų gyvavimo jubilėjų

būti “Aušros” Draugijos me
tinis susirinkimas, kuris įvyks 
14 dieną lapkričio (Nov.), 8 
vai. 
nė j,

HARTFORD, CONN.
TDA susirinkimas atsibus pirma

dienį, 4 d. lapkr. 7:30 vai. vak. Visi 
. . nariai malonėkite dalyvaut, nes yra 

daug svarbių klausimų, kuriuos turi
me šiame susirinkime išrišt. Drau- ( 
gai kiekvieną kartą duoda visokius j 
atsifcak^mug priežasties del neatsi-<| 
lankymo, daug iš tų yra menknie- 1

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

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 kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus)'. Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nūvežame į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

* J UXCVUJtYVl piaUIUO pillYVO HldOCū. 

liūnaitė, Skeistaitukas, Štulpi- Dabar, bendro fronto idėjai

t

mas galima ir da labiau pato
bulinti. Kai kurie dalyviai 
nepakankamai balsiai 
nepakankamai aiškiai šnekė
jo; Kur-nekur mažoka buvo-’ 
nudavimo, intonacijos. Pačių 
tų juokų galima da ir daugiau 
pridėti, kai kurie juokai paaš
trinti, pasmailinti, ir ot jums, 
kad norėjot, ir parengimas, tai 
bent parengimas! “Minstrel 
show” ar kaip jūs pavadintu-, 
mėt. Ir juokai, komedijos, 
muzika, liaudies dainos ir kla
sinės propagandos žibučiai, 
taip dailiai, švelniai patiekti!

Gražus ačiū visam mūsų 
šauniam Sietyno chorui! Ačiū 
jo gabiai, energingai mokyto
jai Šalinaitei! Gražia tanto!

Jonas Kaškaitis.

Puslapis Ketvirtas

kiai, tai blogas darbas. Visi turime 
spėkas sudėję dirbt, kad padarius 
organizaciją stiprią.

Org. A. Kcfndfata.

NEWARK, N. J.
Newarko draugijų sąryšio susirin

kimas įvyks pirmadienį, 4 d. lapkr., 
8 vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 
180 New York Avė. Visi delegatai 
būtinai dalyvaukite, nes sąryšis ren-| MUvJliai M <11 y V <X vi Ivl IlCu

TDA kuopos susirinkimas įvyks giasi prie didelio sezono darbo, todėl 
nedėlioj, 10 vai. ryto. Visi nariai bū- svarbu, kad visi dalyvautumėte, 
kite, nes yra daug neužbaigtų darbų 1 
kurie reikės pabaigt. Sekr. S. Gaubiene.

(259-260)

MONTELLO, MASS. BOSTONO IR APIELINKIŲ
ALDLD kp. mitingas atsibus pir- “LAISVES” VAJAUS REIKA- 

niadienį, 4 d. lapkričio, 8 vai. vaka
re. ALDLD Centro Valdybos ir Ko
miteto rinkimų blakos čia ir reikia Į 
miteto rinkimų blankos čia ir reikia 
Centrą. K. Ustupas.

PITTSBURGH, PA.
APLA 50 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienio vaka
re, lapkričio 7, 1322 Reedsdale St., 
N. S. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti, taipgi atsivesti 
Dabar vajus eina, 
gauti naujų narių.

BOSTONO IR APIELINKIŲ

Saugok savo krepšį, tamistėle!

Puikiai Pasirodė Niūarko 
Sietynas

į

1

(Tąsa iŠ 3-čio puslp.) 
btntį, kaip skudutis, duetą. 
Paskui vėl koks margas juo
kas, po jo iliustruota romantiš- 
kžl daina, serenada. O ten ir 
vfil juokai, kokia šurmuliuo
janti sutartinė, čigoniški šo
ktai, suktiniai—su žvanguliais, 
su barškučiais. Vaitoja, juokia
si, kvatoja, guodžiasi įgudęs 
Smuikas. Šokinėtė šokinėja įsi
smaginęs fortepijonas. Paskui 
vėl sutartinė, tokia gyva dai
nuška, kad tau taip ir padvel
kia vaidentuvėj senovės kai- 
Jhu, gužynėmis, vakaruškomis, 
^Veselijomis. ..
*’ Visa iš eile^ to šaunaus pa
dengimo eiga sunku būtų ir 
.^prašyti: visa tai reikia matyti 
Jr girdėti asmeniškai, kad pa
ragavus to skanaus, spragi
nančio efekto. Ir visa kas išė- 
<jo netikėtai sklandžiai! Ištik- 
ro, vertėtų įvardinti, pagirti 
beveik kiekvieną choro narį, 
bgt čia vėl bėda; vien tik tų 
vardų-pavardžių litanija už
imtų bent porą špaltų. Kai ku
rie štukoriai bei dainoriai, mu
zikantai perdaug jau ryškiai 

avė> ir stačiai būtų grie- 
jų nepaminėjus. Jurgis 

Janušonis ir Tadas Kaškiaučius 
palys pirmieji prajukdė visą 

savo gabiai nuduotu, at
vaizdintu juoku.
nukals pasirodė PaukŠtaitis, 
Oedera, Mikšis, 
a£į Jonušoniūtės, 
ng Žukauskiūtė ir visa eile.

įtavingai duetą išpildė Bič
kauskienė su Stočkiene: “Pa- 
sakyk, mfeno mylimas kraš
te?? ... Taip skambiai, taip 
jautriai nudainavo, kad visa 
s41$ pratrūko aplodismentais,

’Oįfte ūžė publika, kol galų ga
lę mūsų'. Šaunios damininkės, 
užkaitusios,' kaip uoga, sutiko 
irjvėl pakartoti visų mylimos 
dainos lįosmą.

- Kitos ‘dainos išpildyta ir gi

W W w I A V

Organizacijų Parfengimai 
Mitingai

Visi Elizabetho lietuviai 
darbininkai ir masinių organi
zacijų nariai būtinai dalyvau
kite 18 metų paminėjime Ru
sijos Revoliucijos, kurį rengia 
vietine vienetą Komunistų 
Partijos. Paminėjimas su kon
certine programa ir masiniu 
mitingu įvyks nedėlioj, 10 die
ną lapkričio (November) 1935 
m., 2 vai. po pietų, Rusų Liau
dies Name, 408 Court St.

LAIS SVARBUS SUSI
RINKIMAS

Pirmadienį, lapkr. 4 d., 7 vai. va
kare, L. P. Kliube, 376 W. Broadway, 

■ So. Bostone, įvyks labai svarbus su
sirinkimas prisirengimui prie “Lai
svės” vajaus dienos Bostone.

Šiame susirinkime nuoširdžiai 
prašomi dalyvauti visi “Lrisvės” 
skaitytojai Bostone ir priemb sč’uc- 
se, ypatingai So. Bostono v< ‘klie.i* 
mūsų draugai ir draugės. Draugi i 
Buivydas, Nuikas, Usevičius numa
tomi atsakommgais draugais del at
stovybės iš Dorchesterioį Rainardai, 
Vinskevičius, Andriulioniai, Kviet- 
kauskas — už Cambridge; P. Pet-

. raitis — už Brighton.

ir naujų narių, 
tai stengkimės

Valdyba.
(260-262)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 4 d. lapkr., 
Nov., 7:30 vai’, vakare, 735 Fair-i——- .. 
mount Ave. Visi nariai malonėkite Į suminėtų kolonijų atstovai
dalyvauti, nes turim daug svarbių Į Paimkit patys^irpasirupinkit, kad 
dalykų apsvarstyt, taipgi bus išduo- j"‘ 
tas raportas iš 6-to apskričio atsi
buvusios konferencijos. Kurie nesa
te duoklių pasimokėję, greitai tai pa
darykite, nes vėliaus būsite suspen
duoti.

su jumi daugiau pribūtų.
Pašvęskim šį vakarą del sa 'O 

dienraščio “Laisvės”, kad x :ai pa
kelti jos skaitytojų skaičių Bostone 
ir apielinkėse.

A. TaraSka.
(258-260)

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

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

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedeliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte < -

Kitas svarbus parengimas, 
tai Elizabetho Lietuvių Sąry- i 
šio, kuris atsibus “Thanksgi-1 
ving Day,” 28 dieną lapkr 
(Nov.), 8 vai. vak., LDP Kliu
be, 408 Court St.

šiame parengime bus lei- 
į džiama dvi dovanos pinigais: 
l pirma dovana 3 dol., antra 2 
i dol. Visas pelnas eis Sąryšio 
iždan.

Da vienas - kitas juokas— 
ir vįsas choras, solidaringai i 
sustojęs eilėmis, energingai už-j 
vedę “Internacionalą”, kuriam 
pritarė ir žymi dalis sustoju
sios publikos. ..

t t 1 ’i iii a t ' j

Programas pągįbaige. Ir jau 
visa ? Ant visų veidų minutėlei 
buvo šitas klaustukas. Taip da 
visiems * norėjos, kad da i ko 
choras duotų. Nesinorėjo skir
stytis. Bet reikėjo. Ant pro- 
gramo šokiai. . .

—Na, kaip, Drauge, kaip 
patiko?—Puikiai, puikiai! To

kaip tai jaukiai, mišriai. Skar- tai griaudžia! 
džiu baritonu užtraukia-užve- 
da T. Kaškiaučius, ir tuoj i kaip 
griebte pagriebia visas cho
ras, kad net skamba, virba vi
sa salė, rodos, net jai lubos 
kilnojasi nuo įsibangavusio 
oro... Glostančiai, sklandžiai 
užtraukia kokį smagų čigoniš
ką romansą pati skaidriai či
goniškai pasirėdžiusį Žukaus
kienė, — ir tuojau pridurmui' užtraukia lankstutį-minkštutį, 
prapliumpa visas choras... Į kutenantį solo... Ehe, bra, 
Paskui koks kvaitulingas juo- kokių miklių esama solistų 
kas, o ten vėl virbanti sutarti- j Sietyno tarpe!‘Kokių balsin- 
nė apie čigonus — visas cho
ras siaudžia-gaudžia!. . .

Parengimo pramatorius, lyg 
ir ceremonijų meistras, stam-. 
bus, liemeningas, kaip diržin-Į 
gas ąžuolas, jaunuolis Vytau-j 
tas Kairiūkštis perstato Vaka-i t . , .
ro žvaigždę—tikrai gabų jau-J Dabai maloniai, sutartingai 
ną smuikininką Vytautą Dva- sudainavo duetą Juodiškienė’ 
•rėčką. Ech! Ir gi virba, rau
da, juokiasi, pasikukčiodamos’ 
tos “skambančios stygos,” mi
klių pirštelių komandoje!... 
Kokia sujudinanti čigoniška 
melodija! Pijanu palydi vis 
ta pati mokytoja šalinaitė. 
Vos tik spėjo išlėkti oran pas
kutiniai stygų akordai, kaip 
juos paskandino katučių plo- v . v. .v -
jimo griausmai Turėjo smui- Pu°šalų. Rodos, Mikšis išėjo pasinaudoti. Kitaip ir negali j 
kininkas priedui ir da kartą valkata-žuliku pasirėdęs (kiti būti, 
pademonstruoti savo muzikinį ^a*P buvo Kabiai nusigrimira-1 
miklumą.

Dėl įvairumo • 
sklandus juokas, kupletas,—ir 
prabilo fortepijonas po miklu- 
čiais Staniuliotės piršteliais. . . 
Puikiai! puikiai! • 
džiaugsmingai įkaitusi publi
ka;

Vėl vienas-kitas Ilgokas, o 
ten visas clioras paleidžia 
skardžiai liūliuojančią serena
dą,—-ir tuo jiatim tarpu taip 
grakščiai, taip išgalbingai, 
prigesinto j šviesoj, lyg vasa
ros nakties prieblandoj, išeina 
ant pastolio romantiška jau
nuolių porelė’—žukanskiutė su 
Vitkauskučiu: iliustruoja dai
nuojamą serenadą;, glaudžiasi, 
myluojasi, bučiuojasi, atsisvei
kina, mosikuoja skaraitėm... (______
Puiku, žavinga!' Aplodismen- niu gyvenimu.

žvitri, lanksti, komiška, 
katūkė, pasirėdžiusį,, 

kaip kokia maža mergaitė, su 
plačia žalia stūga virš rusvų 
garbanų, išeina Juodiškaitė. 
Balsu ir mimika nuduoda ne
paklusnią mokinę. Juokauly- 
vai, komiškai ką tai raliuoja..., 
Pašnibžda ką tai ausin besi
šypsančiam Kairiūkščiui—ir

gų, su
Vėl 

Ir vėl 
kaitė.

I lakštutės, balsu vedžioja dai- 
1 nušką. Nėr ko nei sakyt-—Ai, 
1 puiku!

su Radzevičiene (taip, rodos, 
pavardė); Gražiai pasirodė 
juokais ir daina Paukštaitienė, 
margai čigoniškai, o gal ir 
kaimietiškai'—tautiškai pasirė
džiusį. Savo parėdu visas 
choras ir gi atrodė lyg. tai či
goniškai, lyg tautiškai. Net ir atvažiuotų ir į Bruklyną. 
jaunuoliai bernaičiai, dėl ge- . Ot tai vyrai! Tuoj suprato 
resnio efekto, turėjo kokių pa- patį dalyko pulsą ir skubinasi

Trečias svarbu^ parengimas, 
tai 20 metų jubilėjauš šventė 
“Brolių Pašalpos Draugijos” ( 
gyvavimo. Jų parengimas 
įvyks 20 dieną lapkričio (No
vember), ant Bay way. Sve-! 
tainčs vieta bus pranešta vė
liau. Brolių Draugija priklau
so “Elizabetho Lietuvių Sąry
šiui,” tai visi draugijos nariai 

kia naujanybė! Kaip smagiai ir kitos organizacijos būtinai 
palinksmino!—girdėjosi iš vi- padarykime Brolių Draugijos 
sur publikoje. , 20 metu į,___ :

O publikoje maišėsi svečių tikrai skaitlingu.
ir iš tolimesnių kolonijų : Kli-j 
maitis iš Greitnėko, Liaudans- 
kienė iš Samfordo, Conn., da 
viena draugė net iš Voterbu- 
rio; Baranauskas ir da keli 
jaunuoliai iš Bruklyno, Valat
ka iš Yst Niū Jorko, Rus(?ckas 
iš Kanarsės, po keletą iš Lin- 
deno, Harisono, Kamės ir ki
tų Niūarko apylinkių.

žiūriu—Ruseckas ir Valat
ka ką tai rimtai tariasi su 
Paukštaičiu. Kame dalykas? 
O gi .pasirodo, kad tai jaū ei
na derybos su Sietyno choru, 
kad jis su savo gastrolėmis

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liūdijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom Ją ir ga- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTEKA 
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.

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043 ‘

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

| Juk negi laikysi talento į 
•v§ kad stačiai sunku buvo ir žemes užkasęs, arba šviesos! 
pažinti!) ir užveda kalbą,’po puodu apvožęs! šitiek gra-j 

ko1? Į Juoką su policistu Kairiūkš- [žaus triūso, pastangų ir entu-1 
čiu. . . J ziazmo sietyniečiai įdėjo į tą

Et, kur tu čia visa ką-ir iš- ' savo originalingą parengimą 
.pasakosi! O štai pasirodė ir Į—ir duoti taip visa kam nutil- 

— užgina- jaunuolių teatrinė grupė. Ga- ti. . . tai būtų stačiai skanda- 
jtiifli nn i. biai suvaįdino angjų kalboje'las. Sietyniečiai tikrai verti 

veikaliuką “Beit” (“Diržas”). I pagyrimo ir padrąsinimo, už 
Perstato paskubos sistemą ka- Į tokią sveiką iniciatyvą. Su to- 
pitalistų fabrikuose. Albinas kiuo parengimu ‘ galima su- 
Duobiniukas, Kairiūkštis, Ty- traukti plačios pilkos masės.i 
liūnaitė, Skeistaitukas, Štulpi- Dabar, bendro fronto idėjai 
naitė ir dar keletas jaunuolių (besiskleidžiant, šitokis mišrus 
dalyvavo vaidinime, čia jau ne-1 parengimas pataikyta patim 
ibe juokai, o rimta gyvenimo tuo fizijologiniu momentu, 
tikrenybė. Privertė ne vieną Ir tegul mūsų Sietynas pa- 
atsidusti ir užsimąstyti klasių rodo, ką jis gali, ir kitur, po 
kovos reiškiniais. Gerai, kad apylinkės kolorfijas: Bruklyne 
mūsų jaunuoliai myli netik ’ gal net bent keliose vietose, 
sveiką juoką ir jumorą, bet Elizabethe, Greitnėke, Pater- 

• domisi ir politiniu ir ekonomi- šone, Kamėj ir kitur.
> ' Ag, žinoma, šitas parengi-

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.

Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažu. Temykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

Viąas metalinis ’grabas pilnai atidaromas už $225
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to patiem 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėže taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesnio 
Koplyčfą duodame nemokamai, yisokių kitų pasirin 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

$225

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie i jį kreipsis 
nuliūdimo valandbj; p patarnavimas būs kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043

■
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LAISVU

Klaus Neukrantz

Šestad., Lapkričio 2, 1935

Barikados Berlyne
Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

• (Tąsa)
Pati svarbiausioji darbininkų pozicija 

tapo prarasta be pasipriešinimo iš prie
žasties policijoj manevrų. * * * X

Kurtas dasigavo patamsyj iki laiptų. 
Staiga jo ranka palytėjo šiltą, švelnų 
merginos veidą. Netikėtas kontaktas iš
šaukė pas abu neapykantos jausmą. Su- 
kuryj tos baisios padėties atsirado stai
giai malonus artumas žmogaus kūno, 
kūno, be individuališkumo, nedarė skir
tumo keno tai buvo, bet .momentui šis 
jausmas sukėlė kokį tai gailestį, kuris tuo 
pačiu kartu išbudino jausmus.

Tame laike, Kurtas pirmu kartu mąstė 
šaltai apie būsiančius prisiartinančius 
įvykius. Jis šiame mūšio sukuryj netu
rėjo kitokio geismo kaip tik kulkasvai- 
džio su nepasibaigiamu kulkų diržu. Vi
sai pamiršo apie politinę šio įvykio pra
džios svarbą. Vienok dabar viskas su
grįžo—ir dar aiškiau.

Per kokį laiką viskas aprimo. Aplin
kui viešpatavo tyla ir tamsuma. Nesi
girdėjo nei durų prasiveriant, nei jokių 
žmogaus žingsnių. Tylūs ir nematomi 
veidai dairėsi po tamsumą, nesijudino ir 
ko tai laukė. Tarytum žmonės net nu
stojo kvėpavę, kad išgirdus ką. Bet vi
sur viešpatavo nepakenčiama tyla. Kad 
tik šaudymas neprasidėtų.

Jie nesugrįš pirm išauštant,—tarė 
šaltai mergina, atsiremdama į sieną.

—Žinoma, kad sugrįš.
Kurtas dar vis tebestovėjo, prie jos 

vienas antrą nematydami. Buvo malonu 
klausyti tą šaltą gilų balsą. Kartais 
jam rodėsi, kad susitiko su Ona. Kas 
gali pasakyti, kur ji radosi šiame mo
mente? Tai buvo nepaprasta, kaip ma
žas dalykas jam tas atrodė. Gal būt jis 
būtų daugiau rūpinęsis, jei ji būtų pasi
likus tarpgatvyj. Tiems, kurie nesiran
da čia, viskas užbaigta vienokiu ar kito-

Įganizacijos pradėjo vesti 
smarkią kovą už išreikalavi-; 
mą tokiems vaikučiams dra
bužių ir čeverykų. Siunčia de
legacijas pas majorą ir taipgi 
j Welfare įstaigas. Tie ponai^ 
nukrato rankas siųsdami į 
Harrisburg. Todėl reikalinga 
dar didesnio masinio spaudi
mo.

Rep

Waterbury, Conn

. Puslapis Penktas

V. VAKARO

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

GREAT NECK, N. Y. GREAT NECK, N. Y

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

■

Programos pildyipe daly
vauja geriausios meno 

spėkos.
(1) Vietinis Choras Pirmyn 
po vadovyste A. Klimiutės;
(2) Sietyno Choras iš Ne
wark, N. J., vadovystėje B. 
Šalinaitės; (3) Aido Choras 
iš Brooklyn, N. Y., vadovys
tėje B. šalinaitės; (4) Solo 
dainuos garsioji dainininkė 
K. Menkeliuniutė, iš Brook
lyn©; (5) Solo dainuos visų 
mylimas dainininkas A.- Viš- 
niauskas iš Bayonne, N. J.;
(6) Talentinga smuikininkė
M. Digriutė iš Great Neck,
N. Y., grajis ant smuiko;
(7) Gabusis A. Homskutis
grajis ant armoniko (vieti
nis.) K. Menkeliuniutė.

taikyti, tačiaus bosai atmetė 
streikierių kiekvieną pasiūly
mą. (Esantieji kalėjime pas
kelbė bado streiką, trys tapo: 
p a 1 i u o s u oti, likusieji tęsia 
streiką.

Šis streikas pagarsėjo gana 
plačiai ir streikieriai gauna 
nemažos paramos iš unijų ir 
šiaip organizacijų. Atrodo,! 
kad streikas bus laimėtas.

Kas liečia šilko dirbtuves, 
tai šiuo tarpu lig ir “ramu,” 
tik apie pora savaičių atgal | 
buvo .sustreikavę Sulkin šapos | 
audėjai, bet čia bosas savo' 
“gudrumu” vėl susivobino at- [ 
gal darbininkus, kaip tik pi-• 
kietas pasitraukė. Ir ve vieną 

. ■ gražų rytą atėjęs bošas į ša- j

šiuose rinkimuose tik trys, 
partijos, ^būtent: demokratų, 
rępublikonų ir komunistų. Del 
kokios tai priežasties iš mūsų 
apielinkės nedalyvauja socia
listų, social-labor ir kitos ma
žos partijos.

K o m unistiniai kandidatai 
yra šie: į steito senatorius 
'.Frank Chandler, į “general 
assembly” Minnie Zurof, Sarah 
'Marron, Alfredo Munoz, Alex 
Elish; į “Board of Chosen

Freeholders” Benedict Sutkus 
(pastarasis lietuvis iš -Hillside, 
N. J.) ir Anthony Gabriel.

Tai būtinai, draugės ir drau
gai, kurie tik esate piliečiai, 
neužmirškite balsuoti už šiuos 
kandidatus. Mūsų komunisti
niai kandidatai, būdami iš
rinkti, tikrai kovos už socialę 
apdraudą, geresnę pašalpą be
darbiams, ir už kitus darbi
ninkų reikalus.

“L.” Reporteris.

Atsiranda Žmonių, Kurie Kal
ba Apie Gerus Laikuą, kad už 

Mėnesio Kito Visi Dirbsią, l.
Tiktai Tinginiai Ne. 

t

Pora mėnesių 'atgal didžio
sios šapos, kurios' dirbo -amu
niciją, pradėjo dirbti geriau ir 
priėmė darbininkų. Miesto rin
kimai buvo 8 spalio, tai dau
gelis gavo darbus. Kaip vieti
niai laikraščiai sakė/Lad bu-' 
vo priimta apie 1,500 darbi
ninkų. Tuo laiku ir susimaži
no bedarbė ir daugeliui atro-! 
dė, kad sau atėjo geri laikai. Į 
Visi dirba, tiktai tinginiai ne
dirba. ,

kiu būdu. Merginos balsas rodėsi pa
žįstamu. Jis perdaug buvo pavargęs gi
liau apie tai mąstyti. Nebuvo svarbu.

Viršuj durys atsidarė ir pasigirdo ke
li duslūs balsai. Paskui lėti, atsargūs . 
žingsniai žengė žemyn laiptais lyg ką tai 
nešini..

—Tai bene bus Otto,—atsiliepė mergi
na.—Jo motina dar nieko nežino. Jai ; 
buvo pasakyta, kad jis buvo pasiųstas
kur tai kaipo pasiuntinys. i

Lemputė nušvietė laiptus ir paskui ne- I 
štuvai buvo išnešti už kampą. Kuomet 
pereidinėjo per daržą linkui Pankes, pra
sivėrė langas. Greitai vėl užsidarė, nes 
buvo pertamsu, kad ką pamatyti. Sužeis- / 
tojo nešėjai tyliai pranyko daržuose. 
Nešimas sužeistųjų tęsėsi visą naktį.

—Žiūrėk ir prasišalink tu irgi iš čia 
per daržus,—Kurtas patarė merginai. 
Atsakymo nebuvo... ji dingo. Keista. 
Jis net nežinojo, su kuo kalbėjo.

SKYRIUS XI 
Aušra...

—Bergen, kodėl dar raportų nėra?
—Dar tik dešimt minučių iki šešių, 

pone.—Atsakydamas policijos preziden
tui, viršininkas bandė tiesiai sėdėti savo 
kėdėj. Eilė telefono ragelių radosi prieš 
jį. Jie buvo tiesioginiai sujungti su po
licijos buveine Alexanderplatz aikštėj.

Didelis, jaukus, pilnas brangių baldų, 
kambarys, kuriame prezidentas nekant
riai vaikštinėjo iš vieno galo į kitą, buvo 
pilnas keistos atmosferos nemiegotos 
nakties, įtemptos tam tikros bejėgybės ir 
abejonės. Tankiai, apsistodamas prie 
durų, klausėsi duslius balsus sargų, ku
rie buvo čia pastatyti per kelias pastarą
sias dienas apie jo vilą Zehlendorfe. No
rėtųsi paleisti bevielinį arba gramafoną, 
kad tik užmušus laiką ir sutrumpinus tą 
nepakenčiamą naktį.

(Daugiaus bus)

V a jus Eina Vis Geriau | Pittsburgh, Pa
Mūšy Vajus Banguoja Kaip Okeanas. Draugai Rimtai 

Lenktyniuojasi. Taip ir Turi Būti

C. 
o.

Visi Piliečiai Balsuokim Už 
Darbininkų Kandidatus; Daly- 

vaukim Masiniam Mitinge

Lapkričio 5 bus balsavimo 
diena. Komunistų Partija ran
dasi ant rinkimų baloto. Todėl 
toj dienoj visi piliečiai kviečia
mi atiduoti savo balsus už Ko- 

! munistų Partijos kandidatus. 
Republikonai ir demokratai 
nieko gero' darbininkams ne- 

j duoda — tarnauja turčiams iš
naudotojams. Komunistų Par-

Stambiu šuoliu pašoko Newar- 
kas. Jie kolektyviai darbuojasi 
vajuje. Jų tarpe veikia ir drau
gė Žukauskienė, kuri labai ta
lentingai platina mūsų organiza
cijų įvairius bilietus ir ji taip pat 
dalyvavo pereitame “Laisvės” va
juje, kur Newarkas laimėjo pir- tijog kandidatai yra kovotojai 
mą dovaną. Drg. Dobinis, kuris i už darbininkų reikalus. Komu- 
vakar atnešė pluoštą naujų skai- j nistų Partija rinkimuose stoja 

.v i j v. • • ' už bedarbių apdraudą, už di-tytojų is Newarko, džiaugiasi, ! v ? 1 v, ! desnę paselpą, uz darbus um-
kad draugai Tiliunas ir Žukaus
kienė gerai darbuojasi šiame va
juje. Tai rimtas pavojus drg. 
Stripeikai, kuris dabar vis dar 
laikosi pirmoje vietoje.

Draugė Žukauskienė
Ar girdėjote, kad Bostonas pasisakė gausiąs 100 naujų 

skaitytojų “Laisvei”?
Esame linkę manyti, kad jie išpildys savo pasižadėjimą.

ŠIANDIEN KONTESTO LENTELĖ RODO ŠIAIP

Punktai 
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.----809
Krance, Ratilis, Bridgewater, ___593 
A. J. Smith, Philadelphia, Pa. —563 
G. Shimaitis, Montello, Maas.----546
Valatka, Kasparavičius, Haverhill 381 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. _364 
Newark ir Apielinkės Koiek.----- 355
J. Bakšys, Worcester, Mass.------334
J. Matačiunas, Paterson, N. J. —320 
J. Mažeika, Cleveland, Ohio------- 312
P. Bokas, Waterbury, Conn.------- 296
O. Girnienė, Binghamton, N. Y. 252
J. Anvil, Montreal, Canada j------- 237
J. Mažeika, McKees Ročka, Pa. __189 
V. J. Valaitis, New Britain, Conn. 182 
A. Klimas, Hartford, Conn._____176
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa. _172
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.____166
V. Marinas, Waterbury, Conn.__158
A.L-D.L.D. 4 Apsk. Pittsburgh_ 141
C. K. Urban, Hudson, Mass.____ 138
S. Puidokas, Rumford, Me._____138
M. Krisas, Montreal, Canada___ 127
A. Barčius, So. Boston, Mass.__ 126
F. Gervfckas, Athol, Mass._____ 122
V. Januška, Richmond Hill, N. Y. 100

Schwartz, Reading, Pa._____ 100.
Giržaitienė, E. St. Louis, IIL __94 
Mikolaitis, Baltimore, Md.___ 94

P. Baranauskas, Brooklyn, N. Y. _77

Punktai 
A. Kazakevičius, Minersville, Pa. _77
V. J. Stapkevich, Wilkes Barre__77

Massulis, Brooklyn, N. Y.------70
Vasiliauskas, Detroit, Mich.___56
Žilinskas, Lewiston, Me.______55
Jackson, So. Boston, Mass.____55

_50 
_50 
.50 
_50 
_50

S,

p
W. Slegus, Akron, Ohio_____
A. Kaulakis, Auburn, Me.____
A. Sabuliene, So. Boston, Mass 
M. Deedas, Red Lake, Canada _ 
P. Wassell, Hoboken, N. J.___
-T. Sherry, F. Ramoška, Brooklyn, 50 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.______ 50
P. Buknys, Brooklyn, N. Y.______50
F. Mankauskas, Tunkhannock, Pa. 50 
M. Yuoces, Cleveland, Ohio ______50
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y. _45
J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.___ 35
K. Bakanauskas, Easton, Pa.____ 32
& Pėleckas, Brooklyn, N. Y.____ 28
J. Daubaras, Athol, Mass.______ 27
J. K. Alvinas, Detroit, Mich.----- 22
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md. —21 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. —20 
V. Judzentavičius, Girardville, Pa. 20 
V. Masonis, New Britain^ Conn. —20 
J. Karkus, Brooklyn, N. Y._____ 12
A. Vai inch us, Pittston, Pa.______ 12
C. D. Long. Wrightstown, N. J. —10 
J. Kondrota, Forest City, Pa.------4

jinėmis algomis, už geresnius 
namus , biednuomenei, prieš 
karą ir fašizmą ir tt.
Jaunuolių Choras Dalyvaus 

Radio Kliubo Parengime

Lapkričio 3, LMD svetainėj, 
142 Orr St., Lietuvių Radio 
Kliubas rengia savo pasilinks
minimo vakarą. Pradžia 8 vai. 
vakare. Bus sulošta komedija 
“Senmergė” ir vienas monolo
gas. Taipgi North Sides Lie
tuvių Jaunuolių Choras ir sty
gų orkestrą 
dalyvaus.

Jaunuolių 
labai gražiai
dio skambindami ir dainuoda
mi žavėjančias dainas spalio 
20, kaip 1:30. Ateity jie dar 
geriau pasirodys.

Bedarbiai Vaikai Basi ir 
Apiplyšę

tame programe

Stygų Orkestrą 
pasirodė ant ra-

Bet tie miesto darbininkai, 
kurie buvo paimta, tapo .palei
sti iki kitų rinkimų. Tie dar
bininkai dabar .laksto dirbtuvė 
nuo dirbtuvės, darbų nėra. 
Nueini į dirbtuvės ofisą, sėdė
si keletą valandų, paskui pra
dedą šaukti po vieną ir ma
nai, kad jau gausi darbą. Bet 
kožnam pasako, kad šiandien 
nereikia, ateik kitą dieną, gal 
reikės.

Taip žmonės ir vaikščioja 
tikėdamiesi gauti darbą. Pas 
daugelį tokių yra mintis, kad 
nebus galima darbo surasti 
niekados, lilat, jau daugelis 
pastebėjo, kad jeigu turi apie 
45 metus, jau darbo neduoda, 
jau persenas.

Bedarbis.

Easton, Pa
i f

Rinkimai j Valdvietes

Lapkričio 5 piliečiai, kaip 
ir kiekvienais metais, eis į bal
savimo budeles ir balsuos už 
tam tikrus kandidatus į skir
tingas valdvietes. Šiais metais

pą suranda visus warpus pa-1 
dalintus J kelis šmotus, būta 1 
“chirurgo” nakties laike ir 
operacija padaryta ant visų 
staklių. Sakoma, nuostoliai 
siekia penkių tūkstančių. I

Mūsų manymu, toks kovos . 
būdas netikęs ir negalima už- 
girti. Vien, masine kova tega
lima iškovoti geresnes sąlygas; .

I savo vieningumu, organizuo
tumu laimėti galima ir be in
dividualistinių žingsnių, kurie , 
kaip rkada ir žalos atneša vi
sam judėjimui.

Darbintas.

Elizabeth, N. J
Remkime Komunistinius 

Kandidatus

Lapkričio 5 dieną bus 
kimai į valstijos įvairius 
dus. Darbininkų pareiga

rin- 
urė- 
yra 

remti, savo kandidatus šiuose
rinkimuose. Įdomus dalykas, 
kad šiais metais dalyvauja

LICENSES

Komunistų Partija dėjo ' pas-[notice j9 he^ 
tangas pastatyti savo kandida
tą ant baloto į “city counsil” 
urėdą; tapo surinkta du syk 
daugiau reikiamų parašų po 
peticija, tačiaus pavieto ko- 
misionierius nepriėmė petici
jos vien todėl, kad tai Komu
nistų -Partija. Tokiu būdu ant 
baloto nesiranda Komunistų 
Partijos kandidato.

Bet Kom. Partija veda ko
vą prieš tokį komisionieriaus 
elgesį, išleido lapelius, ragi
nančius balsuoti už jos kan
didatą į “city counsil” nepai
sant, kad oficialiai ant balo
to nesiranda vardo. Taipgi 
bus dar vieni lapeliai su nu
rodymais, kaip balsuoti ir bus 
padaryti tam tikri “stikieriai,” 
kuriuos piliečiai galės prikli
juoti ant baloto ir ant kurių 
bus vardas kandidato. Tad 
visi piliečiai yra raginami bal
suoti už Komunistų Partiją ir 
parodyti solidarumą ir sykiu 
protestą .prieš kapitalistinius 
kietakakčius už varžymą 'bal
savimo laisvės.

Streikai
čia buvo sustreikavę kailia- 

siuviai (fur workers) už ge
resnes sąlygas, šiuos žodžius 
rašant, jau streikas baigtas su 

Pittsburgho Press talpina tam tikrais laimėjimais. Strei-
didelius aprašymus ir net pa- kas tęsėsi apie savaitę laiko, 
veikslus, rodančius baisiai api- Susikirtimų didelių nebuvo, 
plyšusius Pittsburgho bedar- Consumers Research, Jnc. L... -r: ~ . ■. . • ■
plyšusius Pittsburgho bedar- i
bių vaikus. Tie vaidai neturi (Washington, N. J.) darbinin- 
visai aPavų, skarmalais ar su- kų streikas dar tebesitęsia, 
puyusiais čeverykais apsivy- Buvo nemažai susikirtimų 
nioję kojas turi eiti mokyklon, streikierių su skebais. Nema- 
Dar blogiau, daugelis delei vi-' žas skaičius suareštuota ir su- 
siško neturėjimo drabužiu ir grūsta į kalėjimą. Bosai turi' 
čeverykų negali eiti mokyklon. • nemažai nuostuolių irgi. Spa-

Bedarbių tarybos ir kitos or., lio 29 d. buvo bandoma susi-

susikirtimų

BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5864 has been issued |o the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section' 132-A' of the Alcoholic Beverage Con- ' 
trol Law at 1626 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDDIE LEONARD
(THE MINSTREL BAR & GRILL) 

1626 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5880 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 59 Meserole St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

RAYMOND BLIVEN I
59 Meserole St., Brooklyn, N. Y. |

, . given that License No.
RL 3719 ‘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 936 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed ? 
on the premises.'

PETER GUDAS
(ROCK TAVERN)

936 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
RL '4512 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 1 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2902 Stillwell Ave., Borough of 1 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed , 
on the premises. '

H. R. HENRY
2902 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5354 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 228 Driggs Avenjie, Borough of . 
Brooklyn, County of ąings, to be consumed < 
on the premises.

ISRAEL FLAMM * ‘ ;
228 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2306 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 208 Franklin St., Borough of , 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TELESFOR LESZCZYNSKI 
(FRANKLIN REST.)

208 Franklin St., , Brooklyn, N. Y.
NOTICE is thereby given that ’License No. 
RL 2380 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 1517 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS BEVILACQUE
1517 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICĘ is ■ hereby given that License No. 
A 10200 has been issued to the undersigned 
to sell >bccr at retail under Section 75 
of the Alcoholic BeVerage Control 'Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

.premises.
HERMAN F. KARKHECK

(BLOCK ISLAND FOOD STORES) 
'992 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
I ■ • . _______ i_________ __
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10213 'hits ibeen issued to the undersigned 
to sėli beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic .Beverage Control -Law at 
256 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of -Kings, to be - consumed off the 
premises.

> GEORGE DBEG & SOPHIA DEEG
256 Irving Ave., Brooklyn, 'N. Y. •
NOTICE is hereby given that License No. 
B 5249 rhas been issued > to i the (undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
191 Morgan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALEX VASKES
191 Morgan' Ave., Brooklyn, N. Y.

-NOTICE is hereby given -that License No. 
IRW l638 has bean issued to the undersigned 
to-sell beer and wine at-ratail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 11 -Sumpter St., Borough of Brooklyn, 
County 'Of ’Kings, to be consumed on the 
premised.

EMMETT ROMAGNOLO
11 Sumpter St., -Brooklyn, N. Y.

r

KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA VIETINIS CHORAS PIRMYN

Įvyks Sekmadienį, Lapkričio 3 d., 1935
M. H. SABENKOS SVETAINĖJE 

91 Steamboat Rd.
PRADŽIA 4:30

Šokiams grąjis Wm. NORRIS Orkestrą iš Bfooklyno 
įžanga ypatpi 50c., iš kalno perkant ir už šokius 40c. Vaikams 20c.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

I
Iii
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Prieškarinis Pokiliš

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Rusijos Revoliucijos Sukaktuves Minėsim

New Yorke Rytoj, 0 Brooklyne Pirmadienį
Didžiojo New Yorko darbi

ninkai entuziastiškai rengiasi 
minėti Rusijos Proletarinės 
Revoliucijos sukaktuves tri
juose didžiuose mitinguose. 
Paimtos trys didžiulės 
tainės, tačiaus daugelis 
na tiem vakaram gero oro, 
abejoja, ar galės publika 
tilpti svetainėse.

būvį namie. Now Yorko-Brook- 
lyno darbininkai, taipgi minė
sime tą brangią šventę sek
madieni iv pirmadienį, <3 ir 4 
lapkričio. įvyks sekamose vie
tose :

Sekmadieni,' 3 lapkričio, 
Bronx Coliseum, East 177th

sve-
veli-

, nes
su'!St., Bronx. Kalbės Robert Mi

nor. Dainuos milžiniškas Frei- 
Grieš IWO Be-Ir yra ko apvaikščioti. So- he*t Choras.

nas. '
Sekmadienį, 3 lapkričio, St. 

Nicholas Palace, 69 West 66th 
iSt., New Yorke. Kalbės James 
W. Ford. Dainuos garsus te-j 
noras Andre Cibulsky. Grieš 
IWO Simfonijos Orkestrą.

Pirmadienį, 4 lapkričio, Ar
cadia Hali, 918 Halsey St., 

i Brooklyne. Kalbės L Amter. 
' Grieš Freiheit Mandolinų Or
kestrą. Dainuos Italų Darbi
ninkų Choras.

Darbo masės visame pašau- Į Visiem mitirtgam 
lyje švęs tą garbingą pergalės i atidaromos 6:30 vakaro, mi- 
šventę ir peržvelgę tos šalies | tingai bus pradedami lygiai 
atsiekimus iš jų semsis sau Į 8 ir užbaigti 11 v. vakaro, 
įkvėpimą kovoms už geresnį , Visiem mitingam įžanga 35c.

vietų Sąjunga, tos revoliucijos 
dukrelė, per tą 18-ką metų, iš
augo, pagražėjo, praturtėjo. 
Jos piliečiai laimingiausi žmo
nės pasaulyje. Ten nėra be
darbės, algos kyla, pragyveni
mas pinga, statoma vis dau
giau puikių namų, prigamina
ma vis geresnių gyvenimui 
įmonių. Ten darbo žmonių j 
šiandieninis gyvenimas ir ry
tojus užtikrintas.

padėtus 17-koj bankų. Kom- PaSklį(|0 LioterijOS 
pamja kreipėsi į teismą sulai- ....
kyti išmokėjimą jo našlei tų A^lldClJH.
pinigų, kaltindama, kad
“netiesotu ir suktu būdu pa-Į šiomis dienomis New Yorko 
sisavinęs” tuos pinigus. Jų ' ' ' ' ' .............. '
nymu, teisingu būdu jis nega- rių Ligonbučių lioterijose. 
Įėjęs tiek sutaupinti.

Netyčia, nabagai, pripažino kos laimėtojų. Kai kurie iš jų, 
tą, ką mes visada sakome, kad beje, bus turėję dalininkus 
teisėtu būdu niekas netapo pirkime tikietų. Viso toj liote- 
stambiais piniguočiais.

j is1

ma-' gyventojai išlošė $982,000 Ai-
* Ši

■ suma bus padalinta tarp 11-

Vieni Dantimis Kaleno Iš, 
Baimės, 0 Kiti Knarkė

rijoj amerikonams išmokama 
$1,423,900.

Newyorkiečių laimėtojų su
rašė randasi sulyg profesijos 
sekami: duobkasis, kailiasiu- 
vis, kriaučius, dešimtukinės 
krautuvės pardavėja, krautu
vės vedėjas, ledininkas ir ke
letą įvairių pirklių bei tarnau
tojų.

žinoma, kapitalistiniai lai
kraščiai nieko nesidaro iš to

Henry Barbusse Atminimo 
Komitetas yra pasibriežęs su
rengti milžinišką prieškarinį 
pokilį. Tuomi būsiąs paminėji
mas kovingo rašytojo Bar
busse ir sukelta pinigų vedi
mui prieškarinio darbo. Kaip 
žinia, Barbusse buvo neatlai
dus kovotojas prieš karą. Dė
ka jo veiklai ir įtakai į pla
čius darbo masių ir vidurinės 
klasės sluogsnius, jo vadovy
bėje prieškarinis judėjimas iš
siplėtojo ir išaugo į milžinišką 
spėką.

Pokilis ruošiamas 15 lapkrir 
Čio, Aldine Kliube, 200 —-5th 
Ave., New Yorke.

Į pokilio ruošimo komitetą 
įeina daug žymių žmonių.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

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

, . Persitikrinsit ,
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name 

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienj, 4 d. lapk. (Nov.), 
8 vai. vakare, “Laisvės” raštinėje. 
Visi draugai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyt, nepamirškite ir naujų na
rių atsivest.

A. Baltaitis.

Naktį iš 31 spalio į 1 lap
kričio Brooklyne ir apielinkėj 
drebėjo žemė. Drebėjimas 
prasidėjo 1 :08 ir tęsėsi iki 
1:11. Daugiausia, sakoma, 
jausta Prospect Parko apie-1 
linkėj, kur kelių apartmentų 
gyventojai išbėgo į gatves nak- fakto, kad tūkstančiai newyor- kampanijoj. Tad jie labai au
tiniuose drabužiuose. kiečių sudėjo $1,750,000, kad siįdomavę ir pasėkomis to dar-

Smagiai Baigs Rinkimus

Komunistai ir jų simpatikai, 
ypatingai jaunimas, daug dar
bo padėjo priešrinkiminėj

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given that York 

Feather & Down Corp., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-marks 
“Silver Gray” Goose Down and 
“Swan White” Goose Down with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on feathers and down used 
for upholstery and bedding_of every 
description.

DR. ALDONA SLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

Jau atidarė ofisą:

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo 6 iki 8 vakarais.

ROBERT LIPTON
(255-273)

Bet, vietomis, mieganti gy
ventojai visai nejuto drebėji-

svetaines 'mo- Nepajuto jo ir subvių ke-

kiečių sudėjo $1,750,000, kad siįdomavę ir pasėkomis to dar
kei) iš jų bendrai gautų $982,-j^o. Kad tuojau sužinoti pasė- 
000. Kiti nuėjo į lioterijos kas įr 'visiems kartu pasi- 
rengejų kišenius.'

“Laisvės” Koncertas Jau (Šiandien Pasilinksminki!
Tik Už Savaitės į Su Lietuvių Jaunimu

ši vakarą. 2 lapkričio (No-į 
vember), Williamsburgo ir 
apielinkės lietuviškas jauni
mas turės smagią pramogą— 

-j maskaradų balių-šokius. Sueis 
’ > drabužiais, 

už gražiausią ir. už juo
kingiausią kostiumą bus do- 

turėti 
sotus 

vietos 
ir gė-

Nepaprastai gražiu dainų ir 
muzikos bus šiame “Laisvės” 
koncerte. Jokiam kitam kon
certe Brooklvne nebūna taip 
gerų ir taip iš plačios apielin
kės parinktu meno šnekų, ko-j pasirėdę įvairiais 
kios būna “Laisvės” koncerte. Į nes 
Tai dėlto “Laisvės“ koncer
tas ir yra viena iš labiausia 
Jaukiamųjų metinių švenčiu.

Noriu prisiminti apie vieną 
iš mūs tankiu svečių daininin
kų, Antaną Višniauską iš Ba
yonne, N. J. Jo žavintis bari
tonas kuo daugiau girdimąs, 
tuo labiau norimas girdėti. Ir 
jis auga. Tą žymų ir vis tebe
kylantį dainininką girdėsim 
“Laisvės“ koncerte.

Programoj bus kiti 
dainininkai solistai, 
duetai, taipgi smuikos solo ir 
gitarų duetai, šokiams grieš 
puiki Wm. Norris Orkestrą.

garsūs 
chorai,

savaitės 
mėnesio, 
Lyceum,

vanos. Juokų tikimasi 
iki sočiai, o kas nebus 
juokais, tas galės ant 
gauti skanių užkandžių 
rimų, kuriuos pagamins jau-j 
nos šeimininkės. Bus j 
naujoviška programa.

Šokiams grieš Charlie’s 
Kwarreno Orkestrą, kurios 
smagus taktas priverčia ir su
augusius trepsėti, ne tik jau
nus.

Įvyks šeštadienį, 2 lapkri
čio, 8 v. vakaro, 
svetainėj, 1 
Ten Eyck Sts
Įžanga 25c. Rengia LDS Jau
nimo 200 kuopa.

Patariama visiems atsilan
kyti pas jaunimą šeštadienį, 
kadangi sekmadienį jokios 
pramogos Brooklyne nebus, 
žadėtasis ruošti “Laisvės“ va- 
jininkų pokjlis iš šio sekma
dienio nukeltas toliau iš prie
žasties jaunimo baliaus ir 
Great Neck’o choro Pirmyn 
Koncerto, kuris ruošiamas sek
madienį, 3 lapkričio.

- • Rep.

Knygvedžiui Perdaug Turto

leiviai, kadangi ten visuomet 
yra dundėjimo 
Taip pat nejuto 
vietų lankytojai, 
naminio šturmo,
svyravimo. Dangorėžiai irgi 
išliko ramūs.

Drebėjimas buvo pirmas 
nuo 19 lapkričio, 1929.

Newarke, 54 Johnson St., 
I sugriuvo stuba, bet gyventojai 
visi prasišalino. Staten Islan
de paveikslai šokinėję nuo sie
nų. Tūlose Bronx dalyse lem
pos nusikraustę nuo stalų.

Copley Plaza viešbutis, 41 
Eastern Parkway, Brooklyne, 
svyravo ir keli jo gyventojai 

atves. Taip pat 
ir

ir krėtimo. South Brooklyno Lietuvių 
ir linksmų Choras Jau Trimituoja 
kur įvalias1

judėjimo ir

džiaugti, KP 6-tos Sekcijos 
Rinkimų Komitetas ruošia šau
nų balių-šokius rinkimų vaka
rą, 5 lapkričio, 8 v. v., Grand 
Paradise Ballroom, 318 Grand 
St., Brooklyne. Puiki orkestrą

Jaunutis savo amžiumi ir šokiams. Įžanga 40c. 
jaunos mokytojos H. Mantuš-> 
kaitės, draugės B. L. šalinaitės

į studentės, vadovaujamas Tri
mito Choras gerai pasirodė 
LDS 50-tos kp. koncerte. Pu
blika nesigailėjo delnų ir če- 
verykų išreikšdami simpatiją.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. HAkMAN

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

Patarnavimas
TRUMPOS ŽINUTES

Keturios valandos saxo
phone praktikų kas vakarą 
yra perdaug susiedams, pa-

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybiu ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

Antanas Višniauskas
Sidabrinis Baritonas iš Ba

yonne, N. J.
Visa tai įvyks už 

sekmadienį, 10 d. šio 
3 v. po pietų, Labor
949 Willoughby Ave., Brook
lyne. Bilietai $1, 75 ir 50 cen
tų. Vien šokiams 40c. Patar
tina įsigyt bilietus iš anksto, 
nes paskiau negalėsite pasi
rinkti sulyg savo pageidavi
mo. K. L.

išbėgiojo į g; 
lempos blikse 
judėję prię Flushing ir Broad
way. Ridgewooae, 143 Sackett 

įdomi, įSt- gyventojai išbėgo į gatvę 
i ir atsisakė grįžti į stubą. Gre- 
' timais esantis plytų namas pu
sėtinai sužalotas ir policija iš-1 
kraustė gyventojus, žmonės 
nenukentėjo. Didžiuma miesto 
gyventojų pramiegojo tą lai
kotarpį.

budinkai

lyra perdaug sumedams, pa-
Reikia duoti kreditą ir d. reiške teisėjas, kuomet ponios 

F. Lapinskui, Trimito Choro (Rappaport susiedai padavė 
pirmininkui, kuris yra jaunas,skundą> kad jos 15 metų sū- 
ir energingas Trimito organi- nUg praktikuoja po tiek va- 
zatorius, taipgi geras tenoras.. iandų vakarais bile laiku..Jam 
Joe Lapinskas, gaidų komisi- (]ejdo praktikuot ryte tris va-
jos narys, puikiai sutvarkė 
choro gaidas. Dabar Trimitas 
pradeda ' galvot 'api'e savo pa
rengimą ir žada1 parodyt visas 
savo jėgas. Todėl, draugai, vi
si sujuskime ir mokinkimės, o 

j So. Brooklyno lietuviai bus su 
mumis, mus parems.

Trimito pamokos įvyksta 
kas trečiadienį, Darbininkų

landas.

to, kaip Brooklyne su- 
2 vaikai pereitą šešta- 
namų priežiūros komi-

Po 
degė 
dienj 
sionierius Post suspendavo in
spektorių Donnelly, kaltinimu, 
būk jis pridavęs neteisingą 
raportą apie tą gaisro slastų 
namą. Parūpo tada, kada lau-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

“Laisvės“ 
kampas Lorimer ir į 

Brooklvne. » __  _
Reikia Sargu Rinkimams

Piliečiai, Komunistų Parti
jos simpatikai, prašomi saugo
ti balsų rinkimų dieną, 5 lap
kričio (Nov.).

Kas nedirbate, galite pabū
ti ir dienos metu. Darbinin
kai, atėję- į balsavimų vietą, 
jaučiasi drąsiau, kuomet ma
to Kom. Partijos balsų saugo
tojus, o kitų 
riai nedrįsta 
ei jos.

Dirbantieji
balsų suskaitymo 
darbo, nuo 4 iki 6 valandos. 
Gaukite informacijas artimiau
siame Darbininkų Centre. 
Williamsburge KP Rinkimų 
Komiteto patalpa randasi 
Roebling St. ■

partijų politikie- 
vesti savo agita-

gali pabūti tik
laiku, po

Centre, 5th Avė. ir 23rd St., žynas jau prarijo 2 gyvybes.
So. Brooklyne. ,

Trimito Koresp. G. Klimas.

Taip Atsilygino už 
Išrinkimą

40-to

Charles II. Roth dirbo per 
28 metus knygvedžiu Rein
hardt Bros., Inc., firmai, gau
damas po $40 į savaitę. Kuo
met jis mirė pereitą kovo mė
nesį, jis paliko $122,316.92, Sugrįžo Jimmy Walker:

220

kliubų pa
rašė j as ir 
Walker su 
New Yor-

Donald L. O’Toole, .
A. D. išrinktasis,' Brooklyne, 
pasiūlė Aldermanų Tarybai 
bilių, kuris leidžia iškolektuo- 
ti po $10 į dieną už policijos 
buvimą nuo asmenų arba kor
poracijų, kuomet reikalinga 
policija. Tačiau tas bilius spe
cialiai paliuosuoja nuo mokes- 
ties tokiuose atsilsimuose, 
kaip “streiko, gaisro, panikos, 
ar nenumatytose apystovose.” 
Taigi, tas bilius garantuoja ir 
ant toliau streiklaužių prista
tymą laužymui darbininkų ko
vos už būvį miesto lėšomis.

’ Dabar laikas darbo įmo
nėms pagalvoti, ką išrinkti į 
Miesto Tarybą ar Valstijos 
Seimelį. Buržuazijos atstovai 
siūlo tokius bilius. Komunistų 
atstovai įstatymleidyklose ko
votų prieš virš paduotą ir ki
tus tokius bilius ir jie niekad 
netaptų įstatymais.

REIKALAVIMAI
Reikalinga lietuvė mergina tarpe 

24-30 metų senumo, dirbt prie na
mų darbo. Atsišaukite 
m u antrašu:

Rogers Thompson, 
Drive, Woodhaven, *L.

greitai seka-

8417 85th
I.

(260-262)

Reikalingas patyręs darbininkas 
dirbt ant farmos. Turi mokėt kaip 
karves melšt ir karą arba troką turi 
mokėt valdyt. Vienu žodžiu sakant, 
turi būt pilnas gaspadorius. Gera 
užmokestis. Nepatyrę darbininkai 
ant to darbo nerašykite, nes neduo
siu atsakymo.

G. M. Kanton,
R. D. No. 3/ Richfield Springs, N. Y.

(259-261)

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

THEATRE • Fulton & DeKalb,JBrooklyn

“The Youth of Maxim”
(MAXIMO JAUNYSTE)

“Vienas iš USSR geriausių.”—Daily News.
“Dar nė kuom lygaus Siam atsiekimui nesame pasirodę , 
savo literatūroje. Tai yra nepamirštinas dalykas.”— 
—Daily Worker.
“Labiau interesuojanti negu bi kuri kita filmą, ma
tyta New Yorke šį sezoną... Išlikus ir prakilnus 
paveikslas.”—The Nation. ,
“Visos gražiausios Sovietų scenos ypatybės, geriau
siame pavydale.”—N. Y. Times.
“Svarbi dovana judžių srityje.”—N. Y. Herald Tribune.

Buvęs New Yorko miesto 
majoras, naktinių 
tronas, dainuškų 
šposininkas Jimmy 
žmona vėl sugrįžo
kan. Jis buvo pasprukęs į už- 
rubežį trys metai atgal, kada 
buvo įkaitintas už nemokėji
mą taksų nuo įplaukų. Jis tuo
met rezignavo, kada jo darbe
lius tyrinėjęs Seabury komiter 
tas rado jį įklimpusį lig kaklo 
suktybėse.

Dabar jis sugrįžo, kada fe
el erai ė valdžia pamanė, kad 
Džimutis jau įvalias prisika
mavo po Europos kurortus ir 
naktinius kliubus ir kaltinimą ( 
panaikino. Jis, beje, gali gauti 

j $16,000 pensijos už “pasityau- 
Ikimą“ iš miesto tarnybos.

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

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

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

Tel.: Folcroft 1-6901
n - • ■ ■ ; __________________________________________________

Setų $10.00 
Speciali nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Tel. St.pjt 2-0783 '. NOTARY
’'Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. * Parsatndau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius ▼eatuvča*, 

parent, krikitynom ir kitokieM 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ.

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hail 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo 
{staiga

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.

2 Telefonas: Evergreen 7-7779 5

PAUL GUSTAS I1 LIETUVIS GRABORIUS g 
į' Senai dirbąs graborystffs pro- (j

fesijoie ir Brooklyno apielin- g 
5 kėj plačiai žinomas. Tik dabar
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja
5 balsamavimu ir palaidojimu c 
5 mirusių. g

į Veltui Chapel Šermenim (8 
2 Parsamdo automobilius ierme- g 
5 nims, vestuvėms, krikštynoms S 
g ir kitokioms parims
r Saukiu dieni ar naktį V

| 423 Metropolitan Avė. S 
g Brooklyn, N. Y. J

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 

A Odos Išbėrimai, 
■K __ 1 Nervų Ligos]

Bendras Nusilpi- 
Ijvl mas, Nervų JS-
V \ I gos išeikvojimai;

' AUK. I K a t a r i n iai ir
W//> I Chroniški Skau- 

1 dūliai. Skilvio ir
žarnų Ligos, 
Mėšlažarnės LL 

gos, Hemoirhoidai, Nervų Įdegimas 
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 IS- 
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 viri 25 metai;
Tarp 4th Avė ir Irving PI.

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

MES KALBAME) LIETUVIŠKAI




