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Metai XXV, Dienrašci*Pavienio Numerio Kaina 3c.Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Lapkričio (Nov.) 30, 1935No. 284 Telephone STagg 2-3878Nemanau, kad visi ‘Laisvės” 
skaitytojai žino, jog dabar eina

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

KRISLAI
LDS Vajus.
Sutaupinkite Kelis

Dolerius.
Jaunimas ir Vaikai. 

“Laisvės” Skaitytojams. 
Apdrauda Būtinai

Reikalinga.
J. SIURBA

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo vajus įrašymui naujų na
rių. Vajus prasidėjo su 15 d. 
spalio ir tęsisi per šešis mėne
sius, iki 15 d. balandžio, 1936 
m. Į Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą nariais priimami 
vyrai, moterys ir vaikai. J vai
kų skyrių priimami vaikai nuo 
2 iki 15 metų amžiaus. Į suau-1 
gūsių skyrių priimami asmenys ( 
nuo 16 iki 50 metų amžiaus. Į

Mussolini Grūmoja
Užžiebti Pasaulinį
Karą delei Žibalo

MIRTIES BŪRYS” PRIEŠ 
ANGLŲ LAIVUS

ROMA.—Associated Press
Dabar, kada eina vajus, ge- žįnįOmis, turintieji “augštų

riausia proga įsirašyti į Lietu
vių Darbininkų Susivienijimą. 
LDS Centras iš savo pusės žy
miai sumažino įstojimą ant ap- 
dros laipsnių; kuopas iš savo 
pusės taipgi didelį nuleidimą 
padarė. Abelnai rokuojant, da
bar įsirašant jūs galite sutau- 
pinti nuo $2 iki $5. Reiškia, 
įsirašydami dabar tais sutau
pytais pinigais jūs galite pasi- 
mokėti duokles už keletą mėne
sių.

ryšių” žmonės sako, kad 
Mussolini lapkričio 18 d. 
naktiniame poodyje Di
džiosios Fašistų Tarybos 
nusprendė daryt sekančius 
žingsnius, jeigu Tautų Lyga 
bandys sustabdyt aliejaus ir 
gazolino išvežimus Italijai

Išmes iš Tarnybos Valdi
ninkus, Neleidžiančius 
Vaiky pas Hitleriečius

BRAZILIJOS PREZIDENTAS DIDŽIUOJAS NUSLOPINĘS VolrkrkrAr
REVOLIUCIJA, BJAURIAI PLŪSTA KOMUNISTUS LVldipCUOb V cULiy DOI

RIO DE JANEIRO.—
Brazilijos prezidento G. 
Vargaso valdžia skelbiasi, 
kad “visiškai nuslopinus” 
liaudišką revoliuciją; bet 
karo stovis dar palaikomas.

Vyriausybė skaitliuoja, 
kad sukilimo metu buvę už
mušta 138 žmonės iš viso.. 
Lėktuvų bombomis nužudy-' RIO DE JANEIRO.

Neįeina nei Viena':

Darbininkai Visy Sa». 
Vienykitės! Jūs Niek 
N e p r a I almėsite, Tt 
Retežius, o Išlaimėt 
Pasauli!

y't

Lietuvių Atstovas
BALDSZUS JĄ SUDARfi 

Iš VOKIEČIŲ

Suimti Laivo Sukilėliai
RIO DE JANEIRO.—Vy

riausybės pranešimu, tapo 
areštuota 500 sukilėlių, ku
rie buvo pabėgę laivu “San-

nS'p,£|M iw» mm* k—
plauką. ; nishį Areštuotu, Kiti Tuoj

. — [ Užimtu Jų Vietas
ta 20 revoliucinių kareivių. Brazilijos prezidentas Ge-i --------

Susikirtimuose sostinėje tūlio Vargas per Associated: KOPENHAGEN.—Berly- 
Rio de Janeiro nukauta 6 Press’ą džiaugiasi, kad su- no policijos komisionierius 
revoliuciniai karininkai (of- kilimą greit nuslopinęs, ir Helldorf lapkričio 28 d., 
icieriai) ir 15 puskarininkų. burnoja komunistus kaip kalbėdamasis su garsiu Da- 

Areštuota 1,300 regulia- “rusiškus barbarus” ir “fa- j nijos laikraštininku Ary- 
rės armijos kareivių kaipo natikus”. |at’u, pasigyrė, kad jo žval-
sukilėlių. Jiems visiems grę-1 p , kitug ranešimus i gyba žino vardus ir adre- 
šia karo teismas. — iaaaaa i-----------------

Associated Press žiniomis, 
revoliucionieriai, pasitrauk-

I darni iš Natai miesto, pasi-

4
KLAIPEDA. — Pagaliaus 

sudaryta Klaipėdos krašto 
direktorija lapkričio 28 d. 
Jos prezidentas yra Augus
tas Baldszus, klaipėd’škis 
lietuvis, kuris seimelio rin
kimuose gavo dauginusia’ 
balsų kaipo vokiečių “vie
nybės sąrašo” kandidatas. 
Baldszus yra ir seimelio 
pirmininkas.

Kiti trys direktorijos na
riai yra A. Betze ir Ernst 
Surau, taipgi vokiečių sąra
še išrinkti seimelio atstovai, 
ir Otto Sziegaud, dabar 
neišrinktas, bet buvęs atsto
vas pirmesnio seimelio, kur 
viešpatavo vokiečiai.

Pranešime New Yorko 
“Times’ui” apie , naująją 
Klaipėdos krašto direktori
ją sakoma:

“Lietuviams n e p a v v ko 
įstatyt nei vieną lietuviškos 
opozicijos narį į vak’ Tbą, 
bet vokiečiams tik d? limi 
pasisekė pervesti valdybą į 
rankas pirma buvusių r ariu 
Klaipėdos nazių judėju o*

Seimelis susirinko la' kri- 
čio 28 d. vakare iškk ’syt 
Baldszaus raporto.

BERLYNAS. — Wm. 
Frick, nazių vidaus reikalų 
ministeris, lapkričio 28 d. 
išleido patvarkymą, kad visi 
valdžios tarnautojai Vokie
tijoj turėtų leisti savo vai
kus į Hitlerio Jaunimo or
ganizacijas.

Aišku, jog bus išmesti 
iš tarnybos visi tėvai, kurie'

n*" i£a?iS^' 6m7'$3007000'pinigų 7š b“a“n-

jos karo laivus Viduržemio nukentėsiu katalikai, ku-
Tas būrys, sakoma, r,ilJ vy,s.kūPa.i ir.kunigai už:

Italija atšauks savo atsto
vus iš tokių šalių, pasi
trauks iš Tautų Lygos, ir 
italų “mirties būrys” tuo- 
jaus puls sprogdint Angli-

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas dar specialiai palengvi
no įstojimo išlygas jaunuoliams 
nuo 16 iki 25 metų amžiaus. 
Jaunimui įstojimas padaryta 
dar mažesnis, negu suaugu
siems. Tai pirmą tokią progą 
dabar duoda jaunimui Lietuvių ; 
Darbininkų Susivienijimas, atsi-1 savo J 
žvelgdamas į šių dienų sunkią I bombą ir stačiai mestųsi ant 
ekonominę jaunimo padėtį.

jūroj.
susidaro iš 125 lakūnų, pa-

I

draugijas. Daugiausia del

draudžia leist jaunuolius į
sižadėjusių mirti kovoj. naz^ organizacijas.
Kiekvienas lakūnas turėtų 1 e e “

’ . V • • j • j į Mokiniai Italijoj tavi- i v» ornoini mnoriici onr

priešo laivo. Jis, girdi, pats 
su lėktuvu žūtų, bet nu- 

“Laisvės” skaitytojai, kurie [ gramzdintų ir priešo karo 
turite paaugusius sūnus ir dūk-; laivą.
teris, įrašykite į Lietuvių Dar-1 Fašistai pranašauja, kad 
bininkų Susivienijimą. Ragin- • 
kite savo sūnus ir dukteris įsto
ti į LDS jaunimo kuopas, ku
rios gyvuoja visose didesnėse 
lietuvių kolonijose. Jaunimas, 
priklausantis prie LDS., ne tik
būna aprūpintas tinkama ap- j lapkričio 28 d. pakartojo 
drauda ir pašalpa atsitikime ne- Francijos ministeriui pirm, 
laimės, bet taipgi turi progą, Lavaliui Mussolinio perser- 
dalyvauti sporto, kultūros ir ap-l “ - - - - — -
švietos darbe: turi progą savo 
tarpe socialiai, smagiai ir 
naudingai laiką praleisti. Tais' 
dalykais rūpinasi LDS jaunimo 
kuopos.

iŠ susikirtimo su Anglija iš
sivystytų pasaulinis karas.

PARYŽIUS.—Associated 
Press pranešimais, Italijos 
ambasadorius V. Cerruti

j gėjimą, kad jeigu Tautų Lv- 
; ga užkirs aliejaus išveži- 
imus į Italiją, tatai reikš ka
rą Europoj.

Francija ir Anglija turį 
taikos planą, bet kol Italija

narni į Oficierius
ROMA.-Mussolini lapkri

čio 28 d. įsakė, kad 2,500,- 
000, lankančių mokyklas 
vaikų ir jaunuolių būtų mo
kinami karininkų mokslo. 
Kiekviename laipsnyje 
(grade) augštesnėse moky
klose tai mokybai paskirta 
bent po 30 valandų. Pra
dinėse gi mokyklose kelis 
kartus per savaitę yra duo
dama karinės pamokos.

kų.
Pusiau fašistinis prezi

dentas Vargas žada perva
ryti įstatymą, pagal kurį 
būsią išmesti iš. armijos ir 
laivyno visi “komunistinių 
minčių” oficieriM.
Tai buvo ne komunistine 

revoliucija
Sukilimui vadovavusi Tau

tinio Pasiliuosavimo Sąjun
ga išleido pareiškimą, kur 
sako, kad jinai .hera komu
nistinė organizacija; ji tik 
kovojanti prieš svetimą ka
pitalą, už baudžiavos siste
mos panaikinimą ir už dau
giau žemės davimą smulkie
siems ūkininkams ir darbi
ninkams.

ragai pi anvonuuc, .
tačiaus, revoliucija Brazili- su^ 100,000 komunistų..

- 1 Aryat užklausė: “Tai ko
dėl jūs nesuareštuojate jų
jų?”

Helldorf atsakė: “Jeigu 
Naziai Suėmė Žydą, Narsuolį mes suareštuotume 100,000 
Karo Oficierių i

BERLYNAS. — Hitlerio! 
valdžia uždarė Vokietijos 
Žydų Tautinę Sąjungą ir 
areštavo jos prezidentą dr. 
M. Neumanną, buvusį Vo
kietijos armijos oficierių. 
Karo metu Neumann buvo 
už narsą apdovanotas Gele
žies Kryžium, augščiausiu 
kariškos garbės ženklu Vo
kietijoj. ")

Neumann areštuotas ir jo 
vadovaujama organizacija 
uždaryta todėl, kad jis kri
tikavo nazius už žydu be
darbių apleidimą kas liečia i 
pašalpinius darbus žydams 
žiemos laiku.

jos šiaurėje dar nėra nuslo- . 
pinta; jinai galinti atgyti ir 
dar smarkiau išsiveržti.

! tų žmonių, jų vietas tuojaus 
kiti užimtų.”

EXTRA!
ITALAI BOMBOMIS VĖL 

ŽUDO MOTERIS IR 
VAIKUS

ADDIS ABABA, Lapkri
čio 29.—-Devyni italų lėktu
vai numetė 1,500 bombų ant 
Daggah Būro pietiniame 
Ethiopijos fronte. Praneša
ma, kad tuom užmušė daug 
moterų ir vaikų, bet nepa
taikė nei vienam ethiopų

1

( Lietuvių Darbininkų Susivie- nesustabdys karo veiksmų 
nijimas vaikų skyriuje jau tu-, Ethiopiioj, tol nebūsią pra- 
ri virš 500 narių. Tie “Lais-' dėta taikos derybos.
vės” skaitytojai, kurie turite 
vaikus nuo 2 iki 15 metų am-

• žiaus, kaip tik dabar turite 
progą juos apdrausti saugiau-1 
šioj organizacijoj. Vaikus ga-1 
Įima apdrausti ant $100 ir 
$150. Mokestis labai maža. Prie 
to, vaikai, įrašyti į LDS vaikų 
skyrių, nuo 10 metų amžiaus 
veltui gauna puikų vaikams lei
džiamą žurnalą anglų kalboj 
“The New Pioneer”.

Anglija Klausia Japonijos 
Intencijų Chinijoje

New Yorko “Times” pra
nešimu iš Londono, Angli
jos valdžia per savo amba
sadorių Japonijoj lapkričio 
28 d. užklausė, kokiu tiks
lų Japonija siekia Chinijoj 
dabartiniais savo žygiais. 

(Anglija taipgi primena Ja-' 
ponijai apie devynių valsty- ■ 
bių sutartį, kuri užtikrina 

dar nėra LDS nariais, o galėtų atviras duris, tai yra lygias Italij M^solini 
(ir turėtų) būti. Lietuvių Dar- teises Chmijoje -

bininkų Susivienijimas šiuo, šalims. |
tarpu yra tvirčiausia lietuvių Į Japonai dabar ypač tuom 
savišalpos organizacija iš fi-; užkliudė Angliją, kad jie 
nansinės vertybės atžvilgio. Pa- užėmė stotis Šiaurinio Chi- 
tapdami LDS nariais jūs pil- nijos Gelžkelio, kuris buvo 
niausiai užtikrinsite i 
.karną pašalpą ir apdraudą.

Tėvai, motinos, vaikai,—išti
sos šeimynos įsirašykite į Lietu-! nų generolas Isogai pareiš- 

Darbininkų Susivienijimą, kė, kad Chiniios Chiang 
Aprūpinkite save ir savo šeimy
nas tinkama apdrauda ir pa
šalpa. Jūs žinote, kad apsi
drausti yra naudinga ir reika
linga. Ilgiau nevilkinkite, bet 
patapkite LDS nariais tuojaus. 
Įsirašykite per LDS kuopas sa
vo kolonijoj.

Aš žinau, kad yra nemažai
Laisvės” skaitytojų, kurie

šalims.

Chinijos Studentų Sujudi
mas prieš Japoniją

SHANGHAI, Chinija. — 
Išnaujo pakilo Chinijos uni
versitetų studentų kovingas 
judėjimas prieš Japonijos 
imperialistus, kurie dabar 
plėšia chinų provincijas 
šiaurėj. Studentai del to iš
siuntinėjo protesto rezoliu
cijas įvairių šalių valdžioms. 
Ameriką; vyrlau.yte taipgi gj ggįg

DVEJOS RIAUŠES PRIEŠ HITLERININKUS
BERLYNAS, Lapkr. 28. žmones iš laukų. Prieš juos 

Nazių teismas Cologne mie- buvo atsiųsta daugiau poli- 
ste nuteisė katalikų kunigą i ei jos; bet kaimiečiai neužsi- 
Augustą Muthą 15 mėnesių ■ leido ir įvyko smarkių susi
kalė jimo už riaušių kursty
mą prieš hitlerininkus. 19 
parapijonų gavo po 2 iki 8 
mėnesių kalėjimo.

Riaušės kilo iš to, kad du 
nazių policininkai liepos 20

gavo tokią rezoliuciją. ’ Jaunimo Draugijos vėliavą 
kun. Mutho sode, Raschied 
bažnytkaimyj, arti Triero.

rėmimų.
Naziai, be to, kaltino kun. 

Muthą, kad jis Hitlerio Jau
nimo Draugiją vadindavęs i 
“velnio” darbu ir grūmoda
vęs pragaru tiems katali
kams jaunuoliams, kurie 
įstos į jąją.

Detroite Vienas Streikier’s 
kareiviui. Bombomis suar- pašau[as Kito Garažas ; 
dyta nauja bažnyčia, kurio- J
je žuvo ir keturi ethiopų Ii- Bomba Issprogdmtas 
goniai; sudeginta daug na
mų.

MGADISHU, ITALU So
maliland, Lapkr. 29.—Italai 
lėktuvų bombomis faktinai 
sunaikino Daggah Būro 
tvirtoves.

dyta nauja bažnyčia, kurio-

ETHIOPAI ATKARIAVO 
WALWALĄ

HARAR, Lapkr. 29.—
Ethiopai atkariavo nuo ita-

DETROIT, Mich. - 
šautas į nugarą Motcv 
ducts Korporaęijos st” 
ris Earl Swangsen, kr ‘ 
atėjo į fabriką perk 
vieną skebaujanti f~ 
lapkričio 28 d. Tuo 
laiku parako bomba 
sprogdintas garažas
streikierio, Er. Daniel' mo. 
Tai kompanijos šnipų lar* 
bas.

Atvažiuoja darbo mm’ste- 
rijos agentas Robert Mvth- 
en taikyti streikierius su 
bosais.

I

■

Pa- 
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MUSSOLINIO VILTIS—
JUNGTINĖS VALSTIJOS Tuojau susirinko 200 minia, 

ROMA.—Jeigu, Tautų Ly-[ pagriebė policininkus ir už- 
gai uždarius aliejaus, gele-1 rakino juos daržinėj. Ka- 
žies ir anglies išvežimus įi talikai jaunuoliai tuo tar- 

i vis dar (pu ėmė skambinti bažnyčios

Kitos riaušė prieš hitleri- >?. ^alą, nepertoli nuo 
nk„« ivvko MarhnrcrA-nrip I “itališko” Somahlando ru-

įvairioms aus t(J karo mec]įiagų iš varpus, šaukdami talkon!raciją.

ninkus įvyko Marburge-prie • y.
Lahn. Ten priėšfašistiniai De iaus’ 
studentai ir smulkieji biz
nieriai užpuolė ir ištaškė 
Nazių Studentų Sąjungos 
bandomą padaryt demohst-

ITALAI DAR LAIKOSI 
MAKALE MIESTE “Vilnies” Redaktonus

Asmara, Eritrea, Lapkr. DfR. V. AndfllllS JtUl
29.—Nors ethiopai buvo pa
skleidę gandus, kad jie iš
mušę italus iš Makale, šiau-

Massachusetts^
Lietuviai darbininkai, biz-Jungtinių Valstijų, tai kaip 

pranešama, jis gal dar ne
pradės karo su Anglija bei 
kitomis Tautų Lygos šali- 

. mis.
Ištikus' karui tarp Itali

jos ir Anglijos, Mussolini ti- 
, kiši, kad Aigiptas sukilsiąs 
prieš Angliją. Italų fašistai 
apskaitliuoja, kad Anglijai 
būtų sunku atsilaikyti Ai- 
gipte prieš italų užpuolimus 
iš Italijos kolonijos Libijos 
ir apgint Anglų Sudaną J 
prieš italų užpuolimus iš

m • • w i r* v*. n • • v » j musę iiaius is iviaKaie, siau-lęsiasi Lenky rasisty Pogromai pnes Žydus rmiame fronte, tačiaus ita-:,menai ir profesionalai! s\ait-
lai tebevaldo tą miestą.

sau tin- da]imi pravestas už anglų
■ A

n

* HvHv All JL VI vž CXllvx Cį/ 0141114^ W **** vlau va vaiiaij v Al

patraukta 11 katalikų kaip het dviem savaitėm perank- to nuo kalnų kelio 700 pėdų ai! Irt K ..„1 I . . ... . . W. v 111. 1
vensiąs.

nedrįs 
Japoni- 
atplėšia

pinigus.
Shanghai, Chinija.—Japo-

MONTELLO, MASS.
Gruodžio 2 d., Lietuvių Tau
tiško Namo Svetainėj, 7:30 v;

vakare, bus ir muzikais 
programa.

mt*i
I lingai lankykitės į drg. V An
drulio prakalbas, nes Andnilis 
kalbės visiems apeinamais 

[klausimais, su kuriais visi lie
tuviai turim gerai susipaž'nti.

tačiaus, gy- žemyn, bet du jame buvę Fašistiniai lenkai studen- 
I darbininkai išliko gyvi. i tai neįleidžia žydų į Pozna-

, . ’ ------------ , Į O------------ -------AKIUI pi
Apartmentinio nanio gaisre siek. Su juom skrido 6 vai- bios visiems, 
sudegė 5 žmones. I ruo to jai ir mechanikai. '

. . Tokio. — Japonijos kara-
Mexico City. Teisman pagimdė antrą sūnų- 

sukilimo rėmėjų prieš vaf-lšti' ~Kūdikis[ 
džią Jalisco valstijoj. I ruotojai ir mechanikai.

Kai sheko valdžia 
išstoti karan prieš 
i a, nors ianonai 
šiaurinės Chinijos provinci
jas ir lipdo iš jų neva “ne-1 
priklausomą chinų valsty- Eritrėjos"

patalpas. Lapkričio 28 d. 
jie sumušė daugelį ir nežy
dų studentų, kurie atsisakė 
dainuot išvien su fašistais 
kariškas lenkų dainas. Tie 
padaužos tdiį) pat užpuolė 
žydų Sionistų Pionierių 
Kliubą ir išardė jo virtuvę.

Fašistinius pogromščikus, 
tačiaus, valdžia menkai te- 
baudžia. Tik keletas jų va
dų areštuota ir po. kelias 
dienas kalėjiman nuteista.

Forth Worth, Texas. —

VARŠAVA. — Pasėkoje niaus ir kitų universitetų
V 1 "I _ T” 1 • V • 1

lenkų fašistinių studentų 
riaušių prieš žydus, dar te
bėra uždaryti Lenkijos uni
versitetai.

Fašistai reikalauja suma
žini žydų priėmimą į augš- 
tąsias mokyklas iki 10 nuo

šimčių viso studentų skai
čiaus ir mokint juos atski
lose klasęse nuo kitų tautų 
studentų. Lenkijos vyriau- 

Terni, Italija. - Cemen-'^ !r ^iversitetų valdy
to prikrautas trokas nuvir-1 b?s atmeta tokius relkala' 

r vimus.

“CHINA CLIPPER” PER
LĖKĖ PACIFIKO 

VANDENYNĄ
Manila, Filipinai, Lapkr. 

29.—Atskrido didelis Pan 
American Airways kompa
nijos lėktuvas “China Clip
per” su 110,000 laiškų ir ki
tų pašto siuntinių. Jis per
eitą penktadienį vakare iš
lėkė iš. Californijos; kelia
vo nutūpdamas ant Pacifi- 
ko vandenyno salų. “China 
Clipperio”

BRIDGEWATER, MASS.
Gruodžio 3 d., 7:30 valnndą 

vakare.
Ne tik tų kolonijų lietuviai, 

bet ir iš apielinkių suvažmokit
_ kapitonas yra į į artimesnes vietas išklrusyt 

garsus lakūnas E. C. Mu- Andrulio prakalbų. Jos *war-
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Vajus Pratęstas
Be abejo, draugai Smitas, Stripeika, 

Šimaitis, Penkauskas ir visa armija tų 
vajininkų, kurie, jau spėjo įpusėti -gavi
me “Laisvei” naujų skaitytojų, džiaugsis 
tuo faktu, kad vajus yra pratęstas iki 
gruodžio 20 dienos. Per tą laiką jie ga
lės daugiau pasidarbuoti dienraščiui ir 
visam mūsų judėjimui.

Bet vajaus pratęsimas padaryta ne tik 
tuo sumetimu. Vajus pratęstas ir tam, 
kad tie mūsų skaitytojai (tūkstančiai 
jų), kurie iki šiol nieku nepasidarbavo 
“Laisvei,” galėtų kiek tiek padirbėti.

Jeigu per tą dvidešimts dienų bent di
desnė dalis mūsų skaitytojų gautų bent 
po vieną naują skaitytoją “Laisvei,” tai 
būtų pasiektas didelis laimėjimas.

Kodėl nepasidarbuoti, draugai ir drau
gės? Mes prašome iš jūsų visiškai ne
daug. Mes žinome, kad visi negali būti 
Smitais, Stripeikomis, Šimaičiais, Pen- 
kaukais. Bet mes taipgi žinome, kad be
veik kiekvienas mūsų skaitytojas turi 
pažįstamų, kurie dar nėra “Laisvės” 
skaitytojais. Užtenka prie jų prieiti, gra
žiai paaiškinti padėtį ir dienraščio rolę, 
ir paprašyti, kad užsisakytų “Laisvę” 
metams arba pusei metų. Šitokiu būdu 
galima gauti naujų skaitytojų.

Todėl mes kviečiame visus mūsų skai
tytojus, -visus draugus ir prietelius pasi
darbuoti per tą dvidešimts dienų, iki 
dienraščio kaina yra numažinta.

Smetonos Kavalierius už Hitlerį
Ponas Čekanauskas (iš didelio patrio

tiškumo pasivadinęs “Chase”), kaip ži
nia, važiavo į Lietuvą, Kauno kongresan. 
Jisf‘vyko per Vokietiją, sustojo šian ir 
ten ir dabar rašo “Am. Lietuvy j” savo 
įspūdžius ir tai, ką jis kalbėjo suėjęs su 
naziais.

Aš jaučiausi kaip namie p. Rasquin šei
moje Kelne (Cologne), rašo jis, aš jaučiau, 
kad tikrai gyvenu Hitlerio Vokietijoj, aš 
gėrėjausi vokiečių demonstruojamu tauti- 
ixiu solidarumu, tatai nėr? • 'abu, kad ir aš 
Kartu su vokiečiais sušukr neil Hitler!...

Reikia nepamiršti, kad šitaip darė 
žmogus, kurį Smetona apkorė Gedemino 
ordenu. Jis džiaugiasi Vokietijos fašiz
mu,. jis šaukė “tegyvuoja Hitleris,” ku
ris-yra pasirengęs praryti Klaipėdą ir 
Lietuvos nepriklausomybę!

Traukinyj, važiuojant per Vokietiją, p. 
Čekanauskas kalbėjosi su nazių lyderiais.
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Vienam jis pasakė:
Aš manau, kad su laiku bus ir pas mus 

diktatūra įvesta, nes partinė politika, išti
žusi demokratija privedė mūsų kraštą prie 
nesvietiškos korupcijos ir kriminalizmo,— 
priminiau jam, tikroji demokratija jau at
gyveno savo dienas, naujo valdymosi for
mos užvaduos kapitalistišką demokratiją.

Taip, p. Čekanauskas mano, (žinoma, 
tam ir darbuojasi), kad Amerikoje “su 
laiku bus” fašistų diktatūra. Savo ke
lionės bičiuliui, “p. Leisinger, nacių or
ganizacijos jaunimo sekcijos instrukto
riui,” p. Čekanauskas pasakė:

Tamista nemanyk, kad Amerikos žmonės 
nesupranta jūsų reikalų, kad nesimpatizuo
ja jums. Tiesa, yra tokių žmonių ir spau
dos organų, kurie neigia jūsų vadą Hitlerį 
ir peikia jo vadovybę; musų kapitalistai, 
bankieriai ir kitokį didžturčiai, ypatingai 
žydai ir žydiškos kilmės žmonės simpatizuo
ja Anglijos ir Francijos, taipgi Sovietų Ru
sijos politikai, veda propagandą prieš Vo
kietiją—Hitlerio valdžią, bet amerikonai su
pranta žydišką politiką, pasidaro savotiškas 
išvadas.

Ne, prašau nemanyti, kad visi ameriko
nai aklai seka paskui New Yorko žydišką 
spaudą, arba, žydų bankierių kontroliuoja
mą—raminau aš p. Leisingerį, ir tokiu bū
du susibičiuliavome mudu.
Išrodo, kad p. Čekanauskas, gavęs me

dalį iš Smetonos, dabar rengiasi gauti ki
tą iš Hitlerio. ’ Ura-patriotai galės 
džiaugtis savo tarpe turėdami Smetonos- 
Hitlerio kavalierių!

Patriotizmas ir Tikyba
“Darbininkas” ir “Draugas” teisina tą 

Italijos dvasiškiją, kuri laimina fašistinę 
armiją, siunčiamą skersti ethiopiečius, , 
kuri teisina Mussolinio kruviną avantū- 
rą Afrikoj, kuri ragina Italijos katalikus 
skersti Ethiopijos katalikus. Tiedu ku
nigų laikraščiai vadina šį augštų katali
kiškos dvasiški jos asabų žygį “geru pa
triotizmu.” Girdi, tuomi Italijos dvasiš- 
kija atiduoda “kas karaliaus—karaliui, o 
kas dievo—dievui.”

Bet kaip tuomet kunigai išaiškina 
penktą prisakymą: “Neužmušk!”? Jei
gu kunigija šitaip laimina masinę žmo
nių užmušėjystę, tai kodėl Vatikano po
piežius neišima iš “dešimties dievo pri
sakymų” to penktojo?

Nei jokiu būdu negalima pateisinti ši
tų Italijos dvasiški jos žygių, kadangi tai 
yra prastas patriotizmas ir dar prastes
nė “krikščioniška meilė.”

Ethiopiečiai Italijos juk neužpuolė. 
Faktinai, niekas Italijos neužpuolė, bet 
Mussolinis užsimanė pavergti Ethiopiją 
Italijos kapitalistų naudai. Dėka tom 
užmačiom, šiandien milionai darbininkų 
ir valstiečių sumobilizuota tom skerdy
nėm. Kaipo karo pasėka, Italijoj ple
čiasi skurdas. Greit visa Italija gali būti 
privesta prie bado. Afrikoj žūsta tūks
tančiai nekaltų kareivių, sumobilizuotų 
ir pasiųstų ten skersti ethiopiečius.

Na, ir akiregyj to, augštoji katalikų 
dvasiški j a Italijoj laimina šį kruviną 
Mussolinio žygį!

Esame tikri, kad visi dori katalikai ši
tuo klausimu bus su mumis!

Kas Yra Stachanovizmas?
’ Visa spauda daug rašo 
apie Sovietų Sąjungoje nau
ją darbo būdą, kuris žino
mas kaipo stachanovizmas. 
Jį pirmiausiai pradėjo nau
doti komjaunuolis, Aleksei 

. Stachanov, Donbaso kasyk
lose. Ir kaip nesiinteresuo- 
ti, kad štai, pavyzdžiui, trys 

g Juddų jūrų karo laivyno jū
reiviai, A. Stepanenko, N. 
ŠuTgin ir P. Ostrovski, par
važiavę vakacijoms į Don- 
bašą, nuėjo į anglies kasyk- 
las-ir per 6 valandas prikir- 

/ to 552 tonus anglies.
Geresniam susipažinimui 

su stachanovizmu, paduosi
me kelias ištraukas iš pa
ties A. Stachanovo kalbos, 
kurią jis pasakė 2,500 sta- 
chanoviečių suvažiavime.

Stachanovas sakė, kad, 
geresniam susipažinimui, 
reikia žinoti, kaip jie pirma 
anglį kasė. Pirmiau ant

276 pėdų ilgio ir 5 pėdų an- glį ir statydavo stulpus, pa
gilės sluogsnio storio būda- spirtis. Nebuvo darbo pasi- 
vo 8 užkirtimai ir dirbo 8 skirstymo,daug laiko eikvo- 
arba 9 mainieriai—anglies’josi permainant darbą nuo 
kirtikai. Apie po 3 valan- anglies kirtimo ant stulpų 
das jie praleisdavo iškirti- statymo, eikvojosi suspaus- 
mui laiptų, paskui statė tas oras, mašinos stovėjo be 
stulpus, paramas. Taip vi- darbo. Stachanovas sako, 
są vienos pakaitos laiką kad mainierio darbą trukdė 
praleisdavo. Antra pakaita netikusi tvarka, ankštumas, 
kirto anglį, o trečia—vėl tu-1 individualizmas.
rėjo apžiūrinėti ramsčius ir Į Kada jis perskaitė d. Sta- 
kitus pataisymus atlikti. To-, lino prakalbą apie reikalin- 
kiu būdu kirtimo mašinos į'gumą pakelti darbo našu- 
parą dirbo tik kokias 5-6 va- mą, tai apie tai daug gal- 
landas. Stachanovas sako, vojo, tarėsi su kitais drau- 
kad anglies kirtiko pasise- gaiš, .planavo. Ir štai, pasi- 
kimai priguli nuo tam tikrų tikimui jaunuolių dienos—1 
sąlygų- Jis saho, kad trum- d. rugsėjo,—naktį 31 dieną 

rugpjūčio, A. Stachanovas, 
du stulpų statytojai, kasyk
lų skyriaus vedėjas ir vietos 
laikraščio redaktorius įsilei
do į kasyklą. Stachanovas 
su dviem savo draugais nu-, 
sprendė išbandyti naują

pumas užkirtimo kliudyda-' 
vo darbui. Paskui kiekvie
no angliakasio atskiras dar
bas, kiekvienas turėjo atlik
ti eilę neproduktyvių dar
bų. Prie to pirmiaus tie pa
tys mainieriai kirsdavo an-

darbo būdą. Jie visi tikėjo- 
esi, kad bus daug geresnis 
darbo našumas.

Pirmi žingsniai
“Kasykloje pradėjau ang

lį kirsti nuo viršutinio laip
to ir variau į apačią. Suly
ginau visus 8 laiptus. Nauju 
būdu kirtau anglį, o mano 
du draugai statė stulpus ir 
atlikdinėjo kitus darbus. 
Kada išdirbome 5 valandas 
ir 45 minutes, tai yra vie
ną pakaitą, tai turėjau pri- 
kirtęs 102 tonus anglies.

“Kada išsikėlėme iš ka
syklos, tai jau aušo. Sutiko 
mus grupė draugų ir spau
dė rankas. Bet reikia pasa
kyti, kad mūsų kasykloje 
buvo nemažai žmonių, ku
rie netikėjo, kad aš prikir- 
tau 102 tonus anglies.

—Tai netiesa,—sakė jie,— 
jam daugiau užrašė. Tiek 
anglies į vieną pakaitą nie
kas negali prikirsti.

Reikėjo įtikinti tuos žmo
nes, kad 102 tonus anglies 
gali prikirsti ir nereikia 
sunkiausiai dirbti, tik reikia 
gerai organizuoti darbą. 
Rugs. 3 dieną į kasyklas nu
sileido d. Diukanov su 
dviem pagelbininkais ir pri
kirto 115 tonų anglies. Bet 
ir Diukanovui iš karto ne
visi tikėjo. Į trečią kasyk
lą įsileidęs komjaunuolis 
Koncedalov, mūsų būdu pri
kirto 125 tonus anglies. Už 
kelių dienų-aš vėl prikirtau 
175 tonus, o trečią dieną jau 
227 tonus anglies.

“Žinoma, mano darbo re
kordas taip ir būtų pasili
kęs, jeigu iš jo nebūtų pa
daryta reikalinga išvada ir 
pritaikintas darbas iš karto 
visam skyriui, o paskui vi
sai kasyklai.”

Kasėjai priėmė Stachano
vo būdą ir 5 d. rugsėjo iš 
8 laiptų, jie paliko tik 4 
laiptus po 75 pėdas kiekvie
ną ilgio, vieton 23 pirmes
nių anglies kirtikų, paliko 
ten tik 5 kirtikus, 5 stulpų 
statytojus ir 1 žmogų, ku
ris dirba už tą, kuris ilsisi 
arba turi atsitraukti nuo 
darbo.

Pirmiau kiekviena kerta
moji mašina į pakaitą duo
davo 13—14 tonų, o kaip 
darbas buvo pertvarkytas, 

' tai kiekviena jau pagami
no 60 arba 65 tonus ang
lies. Jeigu imti atydon, kad 
dabar yra specialiai stulpų 
statytojai, tai ir taip ant 
kiekvieno žmogaus išpuola 
po 30 arba 32 tonus ang
lies, pagal naują darbo bū
dą. Darbininkų kiekis su
mažintas, o darbo vaisius 
kelis kartus padidintas.'

Darbininkus nepaliuosuo- 
ja iš darbo, bet juos pade
da į kitus darbus, į naujas 
kasyklas. Pirmiaus mūsų 
kasyklos skyrius į parą pa
gamindavo po 900, arba 980 
tonų, o dabar jau pagamina 
po 1,280 arba 1,300 tonų su 
98 darbininkais vieton pir
mesnių 117 darbininkų.

Darbininkų Algos
“Dabar noriu pakalbėti 

apie algas... Kiek pirmiau 
uždirbdavome mūsų kasyk
loje? Aš uždirbdavau ne
blogai—500 rublių, o kartais 
ir 600 rublių į mėnesį laiko. 
Bet dabar, rugsėjo mėnesį, 
dirbau 18 dienų ir uždirbau 
1,000 rublių. Draugas Diu
kanov uždirbo 1,338 rublius, 
o d. Koncedalov 1,618 rub
lių. Spalių mėnesį aš dir
bau tik 14 dienų, nes daug 
važinėjau organizacijos rei
kalais. Bet aš per tas 14 
dienų padariau 1,008 rublių. 
Drg. Diukanov uždirbo 1,400 
rublių, d. Koncedalov —-

1,600 rublių. Taigi dideles tojai tų mūsų pergalių, 
algas gauname. Tokios al
gos duoda mums progą ki
taip gyventi. Man norisi 
prisiminti apie pirmesni ma
no gyvenimą.”
Vargingai Pirmiau Gyveno

“Aš iš Orlovo gubernijos. 
Mūsų kaimas buvo labai 
biednas. Ir mano diedukas, 
ir mano tėvas seniau eida
vo į miestą uždarbiauti. Sa
vo gyvenimu pradėjau rū
pintis, kada turėjau 12 me
tų. Pastojau pas kūloką 
dirbti malūne. Nuo aušros 
iki vėlyvos nakties maišus 
arklius ganyti, kurių buvo 
40. Sunku tai buvo.

v

Taip kalbėjo d. Stachano
vas. '

Stachanovo naujas darbo 
būdas suteikia Sovietų Są
jungai pilną galimybę eilė
je darbo šakų Antrą Penkių 
Metų Planą pravesti gyveni- 
man į keturis metus laiko.

D. M. šolomskas.

Harrison ir Keamy 
New Jersey

Lapkričio 17 d., sekmadie
nio vakare, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, Kearny, N.

šeštad., Lapkričio 30, 1935

ŠYPSENOS

Išgirdęs apie tai jankis 
tėvas mėgino tokiu pat bū-

grietihės, kėpėną 
grūdo duondš;

Bus Politikierius
Čekijoj, kuomet sūnui su

kanka pirmi metai, tėvaš

už pinigų. Pakraipęs galvą 
jankis tėvas tarė: “Jis bus 
politikierius.”

ve-

gal

mo
juos
Da-

-i—

labai geras

>" « ........... .
vo keletą dainelių labai pui
kiai ir armoningai. Pagirtinas 
dalykas, kad šalinaitė chobo 
narius, ypatingai jaunuolius, 
mokina muzikos ir vadovavi
mo choro taip, kad, reikalui 
esant, jos vietą gali užimti. 
Taip pat reikia priminti, kad 
Gaškauskienė sudainavo kele
tą dainelių solo, kurios skam
bėjo gana maloniai. Taip pat 
duetas, Gaškauskienė ir Stoč- 
Rienė, sudainavo apie tris dai
neles labai puikiai. Jaunuolių 
lošėjų grupė sulošė trumpą 
veikaliuką “The Beit” angliš
koj kalboj. Sulošė labai pui
kiai.

Beje, buvo renkamos ir au
kos del Lietuvos politinių kali
nių šeimynų sušelpimo. čia

TčHnin trvvnm’mna nraci pUikiai pavyko praįalb°S’| paduodu vardus tų, kurie 8U- 
Kitaip gyvenimas prasi- kurias surengė ALDLD 136 kavo 25c ir aukžčiau; Kar- 

dėjo kasyklose. Į Irminą at-1 kuopa. Pagal miesto didu- čiauskas 50 centų; po 25c: 
j -i i Al* * "imą ir viršrhinėtos dienos oro,pažanskas, Dičkienė, Jaskevi- 

prastą darbą. Atvirai paša- ( blogumą, žmonių buvo gana, ^ienė, S. Barauskas, Tereška, 
kyšiu: kasyklų aš bijojau, skaitlingas būrys, žmonių bu-; Ražanskienė, Juod’iška, a’. 
Visą laiką prisimindavau vo visokių pažiūrų. Kalbėtoju lReikabskaS| Sakalauskas, O. 
dieduko žodžius: ‘Kasykla— buvo drg. Andrulis, “Vilnies” Lapašauskienė, V. Didžiulienė 
tai katorga, ten išeikvosi redaktorius iš Chicagos. •«rv’ —i • 1 11

savo jėgas ir pražūsi.’
“Nusileidau kartą, kitą į talp, SUK“”*“‘. ,. 1 1 ’ik- visokių pažiūrų žmones klau-kasyklas—nieko baisaus. 

Paskui pripratau ir stojau 
dirbti prie arklių... Kiek 
vėliau stojau prie anglies 
kirtimo. Pirmiaus kirtome 
su pagelba pikių, aštre- 
piančių, o kada įvedė kerta
mas mašinas, tai jų pagel
ba.”

Toliau Stachanovas pasa
koja, kad seniau vienas mai- 
nierys padarydavo 5 arba 6 
tonus anglies į vieną pakai
tą. Kada įvedė kertamas 
mašinas, tai jų pagelba pa
darydavo po 12 arba 13 to
nų į pakaitą (6 valandas).

Stachanovizmas Plečias
Stachanovo naujas darbo 

būdas smarkiai plečiasi. Jau 
dabar mainieriai, kur tik 
persiima nauju darbo būdu,

Lapašauskienė, V. Didžiulienė 
1 ir F. Josmantas. Viso aukų 

Kalbėtojas prakalbą sakė surjnkta $7 28
taip sugabiai ir taktiškai, kad, Varde ALDLD 136 kuopoSr 

aukavusiems tariu širdingą 
ačiū. Beje, viršminėtų prąkal- 

’ 1 bų pirmininku buvo drg. M.- 
žolynas.

ALDLD 136 Kp. Koresp., 
W. želim

. sesi ramiai ir interesavosi 
kiekvienu jo pasakytu žodžiu. 
Užbaigus Andruliui prakalbą,! 
buvo duodami jam klausimai. I 
Klausimus davė žmonės dau-’ 
gumoje katalikiškų bei tautiš-l 
kų pažiūrų. Kalbėtojas savo 
atsakinėjimais pilnai juos pa
tenkino. Garbė lietuviams dar
bininkams ir smulkiem biznie-! 
riams (kurių čia buvo nema
žai) už kreipimą domės į šių 
dienų padėtį, kurioj gręsia 
karas ir fašizmas. »

Užsibaigus klausimams ir1 deda ant stalo smuiką ir pi- 
atsakymams, kas tai iš publi- . nigus. Jeigu sūnus stversis 
kos pakėlė klausimą, ar nebū-iu^ smuiko,—bus muzikan- 
tų reikalinga išnešti protesto t jeigu už pinigų_bus 
rezoliuciją pries Hitlerį ir jo k čius
fašistines gaujas, kurios gra
sina bile dieną pulti Klaipėdą 
ir tuomi pradėti pasaulinį ka-A*. vuvij.11 piauvvi pcvocvvųiuų rvci“ « , ev.. Y • ♦ ♦

rą. Nors rezoliucija tam tikslui i dū išbandyti 11 savo vien- 
4 K A n nebuvo pagaminta, bet virš-!m^i sūnU- Tas stvėrė vie
tai 3 arba 4 kartus tiek an-1 mįn^as ot,a]sfs buvo balsuotas na ūž smuiko, o kita 
giles padaro, kaip pirmiau. prįįmtas vienbalsiai. Tokiu 
Mainieriai šaukia konfėren-(būdu rezoliucija turės būt Ra
cijas, kur tūkstančiais SUVa-; gaminta ir pasiųsta Vokietijos 
žiuoja, svarsto, tariasi ir'ambasadai Washingtone. Aš 
priima stachanovinį būdą, manau, tai yra 
Jau ir kitose darbo šakose darbas, 
šis naujas darbo būdas per
imamas. Laiko konferenci- Sietyno Choras iš Newark, N. 
jas gelžkeliečiai, metalo dar
bininkai, audėjai, verpėjai, 
medžio darbininkai, auto
mobilių ir traktorių gamin
tojai, kiti, ir visi karštai 
svarsto, kaip įvesti pagrei
tintą darbą, kad daugiau 
pagaminus.

Kapitalistinėje sistemoje, 
kur viešpatauja privatinė 
nuosavybė, tai paskuba, 
kiekvienas išradimas, nau
jos mašinos, kas tik dau
giau suteikia tavorų, tai iš
eina* nelaimei dirbančiųjų, 
nes daugiau darbininkų me
tama į gatves, į nedarbo na
srus, į vargą.

Sovietų Sąjungoje, kur, 
viešpatauja socialistinė ga-j 
mybos tvarka, kur visuome-1 
nė tvarko savo reikalus, tai

Muzikalę programą išpildė

J. šalinaitei — choro vadovei 
nepribuvus, chorą vadovavo 
Mildred Janušoniutė, ir reikia 
pasakyti, kad choras1 sudaina-

Nežinojo, Ką Tas Reiškia
“Jis tave išvadino kekšia- 

piršliu pavasarį, o tu jį už 
tai sumušei rudenį?”

“Taip,—mat tuomet aš 
dar neturėjau žodyno.”

Surinko J. šilingas.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tėl.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Apie Tonzilius

Drauge gydytojau, meldžiu 
man duoti patariiną į “Laisvę” 

’ apiė tonzilius.
Į Keli mėtai atgal man 
! kyklos gydytojas liepė 
išimti. Tėvai nepristojo.

kiekvienas išradimas, page- bar j^u 5 mėnesiai, kaip man 
rimmas, naujos masinos, \ ......................
kas tik Suteikia daugiau dėt. Aš mačiau jūsų patarimą 
produktų, tas gerina darbo tept su iodu iš vidaus ir po 
žmonijos reikalus, trumpina pažandėm, tai nustojo skau- 
valandas, didina produktui dėt. 
kiekį, daro geresnį ir sma
gesnį gyvenimą.

“Nuo to laiko, kaip man pradeda po biskį skaudėt. Kai pieniškų,

rinimas, naujos mašinos pradėjo po biskį gerklę skau-

gal da ir apkrėsti. Kad ten 
“pačiam gale” materijos ma
tote, tai da nereiškia, kad tai 
yra tonziliuose. Gali tai būti 
šiaip gale gerklės gleivai, — 
nieko bendro neturį su toiizi- 
liais.

Kad tepdavot iodu iš vidaus 
ir po pažandėtn, tai yra ge
rai, bet tai da nėvisa. Reikia 
da ir daug ko. Reikia Jums 
maisto — gero, gamtinio, ne-

Kaip tik kelias dienas iodu sugadinto, ypač daugiau Vita-1 
netepu, tai ir vėl patinsta ir1 mino A — kiaušinių, sviesto,

pavyko padaryti tą anglies 
kirtime rekordą, prasidėjo 
platus Donbaso ir visos dar
bininkų klases judėjimas, 
visose darbo šakose, už įve
dimą iki šių laikų nežinomų 
daug produktyvių darbo bū
dų. Ištikro, aš nežinau, ko
dėl tas judėjimas vadina
mas “stachanoviniu” judėji
mu. Mylimas Vadas mūsų 
partijos ir Sovietų Sąjun
gos liaudies draugas Stali
nas ir jo vadovaujama Bol
ševikų Partija buvo akstim

,4- ; .‘A., Y/ .■ • * y ■ ./

burną atidarau, tai matau, inkstų, čielo grūdo duondš, 
kad ten yra materijos pačiam žirnių, riešutų, saldžiųjų būl- 
galė. Ar galima išgydyt be.vių, bananių, apelsinų, dAržo- 
operacijos? Su kuo būtų ge-’vių ir t.t. Taip gi žuvų alie- 
riausia pamažinti pažandžių 
tinimas? Aš dėjau karštus 
kompresus su vandeniu ir 
druska, ir jie biskį mačina, bet 
už kėlių dienų ir vėl ištinsta. 
Aš esu moteris 20 metų am
žiaus, ir trys metai, kaip 
dus. Iškalno tariu ačiū.

Atsakymas

Jums, Drauge, tortžiliai 
yra kiek didesni, peraugę, o

jaus — po šaukštą po valgio, 
ilgą laiką. lodo po lašą kas 
pora dienų. Ant saulės daž
niau būkite. Džiovintų miėlių 
ir gi būtų gerai, po 10 tablečių 
prieš valgymą. Ir tohziliai ir 
pažandės po truputį suhortha- 
lės. Operacijos nebūtinai rei
kia. Atsparesniais atsitikimais 
galima išgydyti su dijatermija, 
diathefmy. Bet ir čia rėikia 
maisto ir tų kitokių priemonių.
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Visi ~<rai, kurie dar ne- 
pasimokėjote Meno Sąjun
gai metinių duoklių—pra
šome tai padaryti greit. 
Taipgi raginame visas dar
bininkų organizacijų kuo- 
pay ir draugijas įstoti j Me
no Sąjungą. R.

Tik tas rašytojas gali vadin
tis revoliuciniu, kuris ištik* 
rųjų kelia darbininkų ma
sių revoliucionizavimosi pro
cesą ir mobilizuoja jas ko

vai su priešu. 
—JURGIS DIMITROVAS.

Apskritimo Kvadratūra

Trijų Veiksmų Vodevilis.
Parašė: Valentinas Katajevas.

Iš rusų kalbos vertė: P. Saženis.
VEIKIANTIEJI ASMENYS:

1. Vasia (V.)
2. A bromas (A.) 

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

sirodo pirmam akte.
8. Svečiai.

T.: Kam tas?
V.: Pažiūrėk. Sąžiningai.
T.: Nu?
V.: Tu myli Abromą?
T.: Tavęs tas neliečia.
V.: Ne, liečia. Myli ar nemyli, tiktai sąži

ningai? - ■ '*^’1;KF
T.: Aš nesuprantu, kas per idiologinis klau

simo pastatymas—myli—nemyli? Tai dar iš- 
tikro! , ii

V.: Tonia... Man tas labai svarbu... Myli 
ar nemyli?

(Tąsa iš pereito Meno Skyriaus)
A.: Tuojau, Liudmilyt, tuojau. *(Užtrunka, 

užriša Vaskos kaklaraištį, prisišukuoja.) Tuo- 
jaus, tuojaus... Būt neprošalį, koks nors nu
susęs kaklaraištukas. Nebent paimt Vaskos? 
Etiška ar neetiška? O kas tai yra kaklaraiš- 

. tis? O kas tai yra etika? Etika, tai feodalinė 
* sąvoka. Va taip. (Liudmilos balsas: “Abro

mai!”) Tuojaus. Tik truputį pasipudrysiu... 
Dantų milteliai? Išnaudot dantų miltelius. Ir 
plaukus truputį... Tuojaus, tuojaus... Va 
taip. .. (žiuri į veidrodį.) Etiška, a? Ogo, dar 
ir kaip etiška! Einu... (Susiduria su įeinan
čia Tonia.)

REGINYS VI.
T.: Abromai! Ką tai reiškia?
A.: Smulkiajai buržuazijai ir pasiturin

tiems ūkininkams nusileidimas. Adju.
T.: Kur gi tu, Abromai ?
A. (išdidžiai) : Savo pasielgimuos aš nepri

valau davinėt tau atskaitos. i
T.: Abromai!
A.: Atsitrauk. Duok man nusiramint. (Grei

tai išeina).
REGINYS VII

T. (viena) : Ach taip! Prašau. (Paima ir 
.skaito knygą.) “Marksizmas ir jo dabartinė 

forma—dialektinis mateHaližmas—štai neįkai
nuojamas ginklas, kurio valdymas užtikrina 
neišmatuojamą pirmenybę proletariniam revo
liucionieriui prieš buržuazinę politiką. Pasta- ' 
rojo akiratis aprubežiuotas šiandienykščia die
na, staf”s prakticizmas, tarnavimas... tarna
vimas ” (Veidą paslėpus į knyga, tyliai ver- 
k'a-> ‘

REGINYS VIII
Skubiai ir nervingai įeina Vasia.

V.: Liudmila, tu namie? Kailinukų nėra. 
Išėjo. Dar geriau. Gana! Toliau taip tęstis 
negal. Kaklaraištis? Velniop kaklaraištį! Sky
nimas? Velniop skyrimą! Kuznecova, ar tu na
mie?

T. (skubiai pakelia galvą, pataiso plaukus 
ir skarelę) : Vasia? Taip?

V.: Galima?
T.: Tuojaus. Valandėlę. (Skubiausia tvar

kosi ir dekoratyviai įsigilina į knygą.) Palauk.
• Galima.

V. (įeina Abromo pusėn) : Abromo nėra? Tu 
viena?

T.: Viena.
V.: Tas gerai. Man reik su tavim rimtai 

pakalbėt... (Trumpa pauza.) Tonia...
T.: Taip?
V. (prisižiūri į ją) : Kas tau yra? Tu ver

kei? ’*•'
T.: Kokia nesąmonė!
V.: Tonia..,
T.: Taip.
V.: šiandien tu ką nors valgei? Nori pie

nelio?
T. (Purto galva).
V.: Kuznecova, aš tavęs prašau, išgerk pie

nelio. I
T.: Dėkui aš pieno... nenoriu...
V.: Kuznecova, kaip tau negėda! Kas tai 

per miesčioniškos ceremonijos. AŠ gi žinau, 
kad tu šiandien nuo pat ryto nieko nevalgei. 
Išgerk gi, aš prašau tavęs. (Eina paimti pie
no.) čia pilnas ąsuotis. (Nusistebėjęs pamato, 
kad ąsuotyj nėra pieno.) Tuščia. Hm... Kas 
gi čia išlakė... įdomu žinot? Tonyte, pieno 
kaip tik nėr. Aš tau tuojau duosiu kotletų, 
čia pas mus buvo jų šešetas štukų. (Pastebi, 
kad kotletą nėra.) Hm... Nėra... Dingo. La
bai keista... Aš nuvokiu kieno čia darbas. Na, 
nieko... Nejaugi nieko nepasiliko? Aha, yra 
truputis dešros... ir pusė bandelės... Štai. 
(Eina pas Tonę.) Prašau tavęs, užkąsk dešros. 
(Tone paima valgį ir valgo.)

T.: Dėkui.
V.: Va taip. Gerai! Pas mane- pasidarysi 

storutė-storutė... Tonia... (Trumpa pauza.)
T.: (prikimšta, burna) : Taip.
V.: Tonia, toliau taip tęstis negal. Pažiūrėk 

p man į akis. '

T.: Nagi, išties, aš nesuprantu... Abromą 
aš labai gerbiu... Taip gi Abromas/mane.. . 
Pas mus su Abromu darbo kontaktas... in
teresų vienodumas... Bendras politinis nusis
tatymas. . . Man rodos, kad bendram gyveni
mui.. .

V.: Stop! Daugiau nei žodžio. Nemyli! Gar
bės žodis—nemyli... Nemyli... Kuznecova... 
Kodėl gi tu paraudai? Valioooo... Tonka! Be 
tavęs aš daugiau negaliu gyvent, supranti?

T.: Iš proto tu išsikraustei ?
V.: Teisingai! Išsikrausčiau! Ir spjaut man! 

Tonka... Tonyte... Myli? Taip?
T.: Lukterk, palauk!
V.: Myli! Dievaži myli! Iš akių matau. Va

lioooo! Dabar viskas eis kitaip, laimingai. 
Tonka, skaitysim kartu, dirbsim kartu, my
lėsim kartu, vaikščiosim kartu.

T.: Nenormalus!
V.: Valiooo...
T. (griežtai) : Palauk, Vasia. Lukterk, at

sisėsk. Objektyviai aptarsim susidėjusias ap
linkybes. Gerai, daleisim, tu persiskirsi su 
drauge Liudmila, o aš persiskirsiu su draugu 
Abromu ir mudu susieisim pasiremiant.. . 
(Nedrąsiai.) Ar gerai tas bus iš šeimynos mo
ralės taškaregio?

V.: Visiškai gerai.
T.: Visiškai' blogai, šiandien užsiregistra

vau su vienu, rytoj persiskyriau, o poryt už
siregistravau su kitu... Kokį pavyzdį mes pa
rodysim kitiems partiniams draugams, o taip 
gi bepartinės jaunuomenės aktyvingiausiems 
sluogsniams ir biedniokams ūkininkams.

V.: O gal biedniokai-ūkininkai nepastebės?
T.: Gryniausias oportunizmas. Apart to, ne

galima statyt savo individualę gerovę ir, jei 
nori, laimę ant kitų partinių ir nepartinių 
draugų nelaimės. Aš turiu omenyj draugus 
Liudmilą ir Abromą. Aš neturiu jokių davinių 
kas link draugės Liudmilos, bet kas liečia 
draugą Abromą—tai jo gyvenimas tikrai bus 
sulaužytas.

V.: Ir Liudmilos gyvenimas taip gi bus su
laužytas.

T.: Draugas Abromas, jei naudotis pase
nusia ideologine terminologija, beprotiškai ma
ne myli, šito jis nepergyvens.

V.: Liudmilytė taip gi nepergyvens. Įsimy
lėjus, kaip katė. Tikras faktas. Ištisą dieną- 
pasakoja apie savus dieduką ir bobutę ir ver
čia pieną lakti.

T.: Matai.
V.: Kas gi mums daryt, Tonka?
T.: Asmeniškus interesus teks aukuot del 

bendrų interesų.
V.: Koks nemalonumas...
T.: Laikykis, Vasia... Tu matai, man... 

man ir gi sunku. Pasiliksim draugais... štai 
tau mano draugiška ranka. (Ištiesia ranką, 
Vasia paspaudžia, bet neišleidžia iš savo ran
kos.)

V.: Koks nemalonumas. O aš dar šiandien 
tave visą naktį sapnavau. Lyg tai mudu kraus- 
tėm stalą. Ir visą laiką dūžta indai... Vis dūž
ta. Ir aplink tokia naktis... Ir vėjas švilpia... 
O lėkštės vis dūžta... U-u-u.. . I

T.: Ideologiniai neišlaikytas sapnas.
V.: Ir staiga tu mane apkabini.
T.: Ką tu sakai?
V.: Dievaži. Ir staiga aš tave apkabinu. 

(Instinktyviai vien kitą apsikabina.) Ir stai
ga mes drauge... Tonyte. (Bučiuojasi.)

T.: Palauk, mano aukso katinuke... Ką 
mes darom?

V.: Ir staiga mes dar kartą... (Bučiuojasi.)
REGINYS IX

viskas pas jus taip greit įvyko? Tiesiog udar- 
nais tempais. Atbėga mūsų įžymusis poetas 
Emeljanas Juodžeminis ir lept be jokio perspė
jimo, išsyk: draugai, paskutinioji naujiena— 

I Vaska apsivedė, Abramčikas apsivedė, visi kar- 
] tu sėdi ir geria arbatą su bandelėmis, žodžiu— 

visiškas supuvimas. Palauk, sakau, kas apsi
vedė? Kada apsivedė? Su kuom apsivedė? Ko
dėl apsivedė? Tai gal manai, kad nuo to avi
no tu ką nors tikro sužinosi? Bėgu, sako, del to 
įvykio daryt organizacinių išvadų, rengt va- 
karušką, šaukt draugų—ir baigtas kriukis. 
Tiek aš jį ir temačiau. Tad vaikučiai, laukit 
svečių, rengkit arbatą, kurkit primusą.

T.: Primusą.. . (Netekus jėgą sėdasi).
F.:, Ne, vaikučiai, be juokų—sveikinu. Gy

venkit vaikučiai, sutartinai, nesibarkit, dirbkit 
drauge.. . Bet svarbiausia, kas mane nustebi
no, tai mūsų Abromukas. Kas galėjo pamanyt! 
Abromukas apsivedė. Cho-cho. Tiesiog siuže
tas Demjanui Biednam. Beje, kur Abromukas?

Laike ilgo bučkio įeina Flavijus.
F.: Bučiuokitės, vaikučiai, bučiuokitės.
T.: Ach!
V.: Ach!
T.: Draugas Flavijus!
V.: Flavijus! ..
F.: Nieko, tęskit, tęskit toliau, nesivaržykit. 

Revoliucija nuo to nenukentės.
V.: Kotletas!
T.: Draugas Flavijau... Tu gali velniai žino 

ką pamanyt... Tikra tiesa... Bet tai grynas 
nesusipratimas...

F.: Cho-cho. Vaska, kaip tau tas patinka? 
Sovietinę santuoką ji vadina gryniausiu nesu
sipratimu. Ir tu kaipo jos vyras neprotestuoji?

T.: Užtikrinu tave... kad jis... kad aš...
F.: Ne, vaikeliai, juokus į šalį. Kaip gi tas

T.: Nagi ištikro, kur Abromukas?
V.: Abromukas, kaip jums pasakyt... Ten...
T.: Išėjo su žmona pasivaikščiot...
V.: Toks puikus oras... sniegelis.
T.: Taip, toks sniegelis... Tur būt jie greit 

pareis.
F.: Su kuom Abromas apsivedė?
V.: Taigi, ištikro, su kuom? Tai yra aš 

• norėjau pasakyt su tąja pačia... Kuznecova, 
su kuom Abromukas apsivedęs?

i T.: Abromas? Su drauge Liudmila...
V.: Su Liudmilka? Geros bai.kos. Tai yra 

; aš norėjau pasakyt, taip tikrai, .su drauge 
Liudmilytė... Ji tokia, žinai, bendrai imant 
simpatiška...

T.: Nieko tokio simpatiško nerandu—mies- 
čionaite su smulkiai-buržuazine ideologija. 
Pf.. Bet apie tai nekalbėsim.

F.: Nu, nu, vaikučiai, rodykit jūsų terito
riją, demonstruokit jūsų technikos atsiekimus. 
Kur jūsų būstinė?

V.: Mes... abelnai... čia... taip, žinai...
F.: O Abromukas su šeimyna?
T. Abromukas... Taipgi.. . Gyvena... Abel

nai.
V.: čia... va..< šitaip...
,F.: Aha... Hm.. . Simpatiška, simpatiška...

O čia kas? (Rodo į bobutės atvaizdą.)
T.: čia? Tai taip... viena pusamžė inte

ligentė. ..
V.: Bobutė.
F.: Kieno bobutė?
V.: Jos bobutė... Namų šeimininkė. O tas 

diedukas, mano diedukas... Darbo didvyris... 
Vidviženec.. .

F.: Puiku, vaikučiai! O čia, reiškia, jūsų 
techninis įrengimas. (Žiūrinėja inventorią ir 
indus.) Primusas. Oho! Geras primusas. Ran
deliai. . . Ką tu sakysi—keturios stiklinės.. . 
Veidrodis... Nu-nu. Vaikučiai apaugo...

T. (Vasei, naudojantis tuom, kad Flavijus 
užsiėmęs žiūrinėjimu) : Vasia... Nu?

V.: Ištisas kompotas.
T.: Kokia gėda! Kokia gėda! Aš negaliu to

liau dalyvaut šitam šlykščiam, miesčioniškam 
farse. Su šaknim reik išraut šitą niekam vertą 
melą.

V.: Ką tu nori padaryt?
T.: Aš tuojau pasakysiu Flavijui, kad tai 

buvo juokai.
V.: Tonka, tu iš proto išsikraustei. Jis gi 

matė, kaip mudu bučiavomės.
T.: Vistiek.
V.: Kuznecova!

REGINYS X
Įeina vaikinai ir merginos.

F.: Tie patys ir svečiai.
PIRMAS: Ho! Flavijus jau čia. Sveikas, 

Flavijau.
ANTRAS: Įvykių vietoj—pirmutinis.
PIRMOJI: Reiškia, organizatorius—tai or

ganizatorius !
ANTROJI: Tiesiog, ne žmogus, o greitoji 

pagalba.
F.: Teisingai. Sulig pirmu šauksmu neati

dėliojant išvažiuoju...
PIRMAS: Ei, kurie čia svarbiausieji, nuo 

neatsargios meilės nukentėję? Pasirodykit...
PIRMOJI: Vaska! žiūrėkit į jį. Ot, dėkui.
ANTRAS: Tonka Kuznecova! Neišlaikė, ap- 

siglobojo.
PIRMAS: Draugai, daugiau organizuotumo. 

Ne visi iš karto. Domės! Viens, du, trys!
VISI SUTARTINAI: Lai gyvuo-ja rau-do- 

noji šeima!
V. (į šalį) : Kompotas, kompotas.
T. (į šalį) : Aš nepakelsiu šitos gėdos.
ANTRAS: Na, o kur gi Abromas su savo 

žmona? Aš nematau Abfomo.
F.: Abromukas bus.
PIRMAS: O aš nematau arbatos ir abelnai 

ėdalo. Tas blogiau...
PIRMOJI: Na, jūs šeimyninė kuopelė, pa- 

demonstruokit savo ūkį.

ANTROJI: Taip, taip, arbata būt nepro
šalį. Kuznecova, kodėl gi tu tyli? Prikvietė 
svečių, o pati prisidengė uodegyte.

ANTRAS: Kiaulystė! Norim arbatos. Drau
gai, protestuokit!

PIRMAS: Domės! Viens, du, trys!
VISI SUTARTINAI: Reika-laujam arba

tos! No-rim ėst!
ANTROJI: IštiKro, kas per kiaulystė. Kur gi 

tojį išgirta vakaruška, apie kurią mes taip 
daug girdėjom?!

F.: Vaikučiai! Ramybė ir tyla. Nedarykit 
jaunavedžiams gėdos. Viskas bus.

PIRMOJI: žiūrėkit, kaip gerai persitvėrė.
ANTRAS: Gerai!
PIRMAS: Na, draugai, šalin smulkiai-bur- 

žuazines užtvaras. O tai mums šiandien nėra 
kur linksmintis. Imkimės. (Nustumia priedan
gas [širmas] užtiesalus ir spintą).

BALSAI: šen ją, šen! Tempk priedangas! 
štai taip. Ruimingiau. Ech viens, ir dar viens! 
Imkitės, merginos... (Nustumia.)

T.: Vasia... kas gi tai bus? Ką pamanys 
Abromas ?

V.: Abromas? O ką pamanys Liudmila?
T.: Baisus daiktas... Jis šito nepergyvens.
V.: Ji taip gi nepergyvens. Tikras faktas.
T.: Kas daryt?
F.: Vaikučiai, domės! Eina Abramčikas su 

žmona.
V.: Karstas! Patamsis! Kotletas!
PIRMAS: Slėpkitės, brolyčiai!
BALSAI: Slėpkis, slėpkis, ko gi tu stovi? 

Štai čion, už knygų.
ANTROJI: Vaska, greičiau slėpkis. štai čio

nai. . .
F.: Visiška tyla. Galiu sau įsivaizdint Ab- 

ramčiką vyro rolėj.
V.: Vyručiai!
T.: Draugai! Įvyko klaida.. . Mes.. .
PIRMAS: Tss. Anei garso... š-š-š-š... Už 

scenos girdėt Liudmilos kvatojimas.
REGINYS XI

Įeina Liudmila ir Abromas.
L. (įbėga kvatodamos) : Katinuk, pabučiuok 

mane į nositę.
T.: Kokia gyvatė!
A.: O tas etiška? (Bučiuoja.) O gal būt ne

etiška? (Bučiuoja).
V.: Nususėlis, renegatas! Ir svarbiausia su 

mano kaklaraiščiu.
L.: Katinuk, pasakyk—miau.
F.: žiūrėkit, Abramčikas jau tapo katinu

ku !
L.: Nu?
A.: Miau.
V. (baisiai): Miau. (Visi pašoksta).
VISI SUTARTINAI: Miau.
L.: Ai, Vasia.
A.: Uch, Kuznecova! Nematytas krachas, 

kaip žuvis į ledą!
VISI SUTARTINAI: Lai gy-vuo-ja rau-do- 

no-ji šei-ma!
T. (krinta Vašiai į ęjlėbį) : Aš negaliu dau

giau šito pernešt, išvesk mane iš čia.
A.: Liudmila, laikyk mane, aš pusiau ap- 

alpstu. (Puola jai į glėbį).
F.: Bučiuokitės, vaikučiai, bučiuokitės, re

voliucija nuo to nenukentės.

į ĮVAIRIOS žinios
Ethiopijos Miestai -

____________________
Abisinija klajoklių gyvulių 

augintojų ir žemdirbių kraš
tas, todėl jie nesistengė pasi
statyti ir miestų. Abisinijos 
miestai ir kaimai, tai menku
čių nameliukų rinkinys. Veik 
visi namai iš akmenų, molio ir" 
šakų pastatyti. Išimtį sudfa-' 
ro tik bažnyčios.

Addis Ababa

Didžiausias miestas Abisini
joj be abejo yra Addis Ababa 
(Naujoji gėlė), šio miesto am
žius dar nesiekia 50 metų, bet 
jame jau yra gana didelių eu-^ 
ropiškų rūmų. , r

Aksumas ’2

Šis senas miestas, esąs maž
daug 16 kilometrų į pietus 
nuo Adowa, nuo 1 iki 5 šimt- 

| mečio po Kristaus buvo visos 
[Abisinijos sostine ir Abisinijos
: karaliai tada vadindavosi Ak- .
I sumo karaliais. čia surasta
I visa eilė obeliskų, kuriuose at?" 
j sispindi Aigipto kultūros įtaka. . 
į Ir dabar dar yra užsilikusiu,. 
i čia senovės statybos paminklų,...
kurie rodo aigiptišką stilių»%»- 
Daug sugriuvusių rūmų ir pa- . 
minklų liekanų rodo, koks di-.,. 
delis ir galingas buvo šis mies- 

jtas. Jis susisiekdavo su Ai- 
giptu ir Arabija per Aduleš 
uostą, kuris stovėjo Raudono-

' sios jūros pakraštyje. Dabaf*. 
Aksumas yra Abisinijos švefaf<\ 
tasis miestas, šio miesto Ma-’ 
rijos bažnyčioje buvo taria- 
rųpjį. ^ąndoros dėžė, kurią sp<?-‘ 
jo išgabenti prieš italams Ak- 
sumą užimant. Miesto galva 
vadinasi: Nebura-ed (Palai
mintasis). Jis naudojasi dide*. 
le pagarba ir autoritetu, šiame., 
mieste gyvena maždaug 3,000 
—4,000 žmonių, kurių tarpę,., 
daug teologijos studentų. ‘

REGINYS XII
Krintančio dviračio dardėsis. Įeina 

Juodžeminis.
E. : Po velniu jus su jūsų buržuaziniu dvira

čiu! Tik ką galutinai nesudraskiau kelinių.
F. : Bendrai iškilmei trūko tik Emeljano.
E. : Sveiki, vyručiai. (Sustingo, staiga pama

tęs Abromą Liudmilos glėby j, o Tonę glėby j 
Vasios.) Pala! Ką aš tokio matau? Vaska ir 
Tonka... Abramčikas ir Liudmilka... Stebėti
na, keista! ša. Klausykit ekspromtą. Panašiu 
būdu apsivest,—to negalima pakęst. Ir kas 
su kuom čia apsivedęs,—pats baužas velnias 
nebus radęs.

F. : Dar naujiena. Rodos gana aišku kas su 
kuom vedęs. Abramčikas su Liudmila, o Vaska 
su Kuznecova. Pats gi pirmas apie tai ir iš
garsinai. Ką, tu girtas?

E. : Tai, ne, brolyčiai, palaukit... Gal būt 
kas nors ir girtas, bet tik ne aš. Pats, galima 
sakyt, savo akimis mačiau, kas su kuom apsi
vedęs.

V. (iniršusiu šnabždėsiu) : Ts.s. Tylėk!
A. (taip gi šnabždomis, darydamas ženklus) : 

Tylėk.. . Tas gi neetiška.
F. : Draugai, jūs čia ką nors suprantat? 

Vestuvės Kanatčikovo vasarnamyj I
E. : Patys jūs visi iš Kanatčikovo vasarna

mio. O aš dar dėkui dievui turiu sveiką protą 
ir gerą atmintį ir galiu ką nori kišenėn įkišt. 
Todėl—“Vežikas” žino. Klausykit. I-i-i-cch, -su
ėdė mane, vaikiną, miestas...

F. : Užsičiaupk, genijau! Įkirėjo tavo “Ve
žikas,” pikčiau kartaus ridiko. Negaliu girdėt!

(Tąsa bus kitame Meno Skyriuje)

Adowa

Adowa miesto namukai su
statyti, maždaug, ant trijų 
kalvų. Ant vienos iš tų kalvų 
yra ir svarbiausioji bažnyčia. 
Tris kilometrus į rytus stovi

ĮFremonos kalva, kur 17 šimt* 
metyj jėzuitai buvo pasistatę 
didelį kolegijumą. Adowa lai
koma Tigro provincijos sostine- 
ir garsi savo dviem kovom* ’ 
1578 metais abisiniečiai prie 
Adowos sutriuškino turkus, o* 
1896 metais — italus. Tai yra 
du didžiausi Abisinijos istori-v » 
jos įvykiai. Dabar Adowoj 
gyventojų būta iki 10,000.

Gondaras

šis miestas stovi maždaug 
; 40 kilometrų į šiaurę nuo Ta- 
: no ežero. Gondarą pastatu
karalius Fasiladas 14 šimtine,-, 
tyje. Ir dabar čia dar tebėra, 
gerai išsilaikę karalių labaį 
gražių rūmų griuvėsiai. Gy
ventojų miestas turi apię; 
5,000.

Dauguma gyventojų—amą- 
tininkai: auksakaliai, dailią- 
dirbiai; gamina brangius baž
nytinius daiktus, muzikos in-•• / i Ml 1 
strumentus ir audžia branges* ;. 
nes medžiagas. Gondare yra’ 
gana didelis bažnyčių skai-” 
čius. Kalno viršūnėje yra kri-“' 
kščionių Gondaras, o pakalnė-' 
je—mohametonų Gondaras. * ‘ ‘

Magdala

šis miestas stovi 30 kilom. į 
šiaurę nuo Addis Ababos uo-“ 
los atšlaitėje. Magdala, kaip*
ir Gondaras, valdant Teodorui - 
II, buvo Abisinijos sostinė. Te
odoras II Magdaloj norėjo par.'*

(Tąsa 4 puslp.)
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Jam Neaiškus Vienybes 

Klausimo Stovis
Gerbiama “Laisvės” Redak

cija: Tūlas laikas atgal skai
čiau “Laisvėje” pranešimą, 
kad dd. Mizara ir Bimba bu
vo pakviesti ir dalyvavo LDD 
(Opozicijos bei Sklokos) Cen
tro Komiteto susirinkime ir 
kalbėjo apie vienybę. Bet nuo 
to laiko viskas nutilo ? Kame 
dalykas? Kur ir kodėl tasai 
iškeltas vienybės klausimas 
užsiblokadavo ? žinau, kad ir 
kitiems 
jams tas 
mus.

Skaitytojų Balsai
savo susirinkimuose, mes ne
žinome. Spaudoje jų balso ne
simato, nesigirdi.

Ir taip vienybės klausimas 
yra užkliuvęs, bet ne komu
nistų pusėje, o Opozicijoj. 
Mums atrodo, kad tas vilkini
mas nereikalingas.

Tiek pasakysime, kad kaip 
greitai susižinosime, ką nuta-1 
re jų Centro Komitetas, pra-^ijįmus Lietuvoj; atsišaukimai 
nešime “Laisvės” skaitytojams. Lietuvos Kompartijos Centro 
Tuo tarpu raginame visus mū-' i<omiteto į žmones del Han
sų skaitytojus darbuotis mū-'d^s fronto prieš karą, ir fa- 
sų judėjime su didesne energi- šizmą, ir kt. Vis tai labai, svar- 
ja ir pasiryžimu. Momentas la- 'būs ir pamokinanti raštaj. Al
bai svarbus. Lietuviuose dar-'jūs, draugai, manot, kad. visus 
bininkuose ūpas labai geras ir 
komunistinio judėjimo įtaka 
auga. Prasideda draugiškesnis 
sugyvenimas su socialistais ir 
katalikais darbininkais. Masi
niai mitingai darosi didesni.
Yra vilties, kad Opozicija irgi,šio fašistinio režimo, kokis yra 
kada nors nusitars prisijungti 
prie mūsų judėjimo, sugrįžti į 
mūsų revoliucines eiles, 
ma, pas juos bus tokių, 
nenorės grįžti, norės 

ir Mizarai. Sakė, kad jie lai- ’ palaikyti ir vesti kovą 
kys susirinkimą atskirai i 
svarstys tą klausimą.

Tai, ir tebelaukiama to jų dalelė. Milžiniškoj daugumoj' 
susirinkimo ir svarstymo. Kiek i Opozicijos žmonės trokšta vie-i 
mes girdėjome, tai Opozicijos j nybės. Mes juos sveikiname ir; 
vadovybėje yra i 
Vieni stoja už vienybę, už pri-lbus, 
ėmimą pasiūlytų sąlygų, o ki-l 
ti priešingi. Ką mano eiliniai1 nykite savo spėkas su mūsų 
LDD nariai, tai sunku paša- * spėkomis, grįžkite į mūsų re-, 
kyti, nes jie irgi tyli. O gal jie!voliucines eiles ir bendrai ko-’ 
tą klausimą jau diskusuoja1 vokime prieš bendrą priešą! ■

Atviras Laiškas “Laisves” 
Redakcijai

šiuomi laiku veik kasdieną 
“Laisvėje” telpa labai svarbių 
raštų, kaip tai Lietuvos buvu
sių prezidentų ir ministerių 
pirmininkų, pareiškimas Sme
tonai už atsteigimą civilinių ir 
politinių laisvių Lietuvoj; 
daug telpa apie valstiečių, su-

“Laisvės” skaityto- 
klausimas labai įdo- 

Senas Laisvietis.
Atsakymas 
kaip sakote, kadTiesa, 

draugai buvo LDD Centro Ko
miteto susirinkime apie dvi 
savaitės tam atgal ir išdėstė 
sąlygas, kuriomis, jų suprati
mu, vienybė galėtų būti 
siekta. Tame susirinkime 
komitetas niekę nenutarė, 
norėjo vienybės klausimą
kusuoti, ten esant dd. Bimbai ’

at- 
jy 

ne- 
dis-

ši.up sykiu visą, mūsų, ąjnęriko- 
niškai lietuviška spauda yra 
labai užinteresųota Klaipėdos 
klausimu.

Tuojau, kai, tik; Vilnius pa- 
'teko lenkams, Amerikos, lietu
viuos buyo smarkiai renkar 
mos aukos vilniečiams. Aukos 
buvo ir dar tebėra renkamos, 
žmonės aukojo tam tikslui 
gausingai, kad padėti Vilniaus 
krašto žmonėms jų sunkiame 
gyvenime, Pusėtinai daug au
kų surinkta. Tai pagirtina. Bet 
klausimas : ar tos aukos pasie
kė ir pasiekia Vilniaus gyven
tojus? To niekas nežino. Man 
išrodo, kad tos aukos savo tik
slo nepasiekė, nors Vilnijoj la
bai daug žmonių reikalingi 
pašalpų.

Hararę gabenami vaisiai, o čia ma» 
sukraunami traukinin ir gabe- 1QQ< 
narni į Jibuti.

; Be to, Abisinijoj yra labai 
;daug “šyentųjų viętų”, kur 
traukia piligrimų būriai ir to
dėl susidaro kaip ir miestai. 
Viena iš svarbiausių tokių 
“šventų vietų” yra Dobra Li
banas.

(Iš “Liet, žinių”)

1936 metų.
nauja

O. Kučiauskaitė.
(283-284)

orkestros, tad visus kviečiame skait 
lingai dalyvaut.

J. A. Rudžiaiskas.
(283-284)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

NORWOOD, MASS.

HARRIįSON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 1 d, gruodžio, Labor 
Lyceum, 17 Ann St., Harrisone, 2 
vai. po pietų, šiame susirinkime bus 
apsvarstoma daug svarbių dalykų, 
tad visi meskite tinginiavimą ir da
lyvaukite skaitlingai.

W. Zelin.
(283-284)

Minėsim Dvidešimties Metų 
Sukaktuves

Amerikos Lietuvių Darbininkų Li- | f

HATRFORD, CONN.
LVB Komitetas rengia 

j “Laisvės” balių, nedėlioj, 1 d. gruo
džio, po numeriu 57 Park St., -2 vai. 
po pietų. Įžanga tik 35 centai. Turė
sime skanių užkandžių ir gėrimų. Vi
si galės linksmai pasišokt prie geros

jubilėjinį

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
Nedčliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

;teratūros Draugijos 9 kp. rengiasi 
prie naminė iimo 20 metu savn ar- iLietuvos žmones toki raštai 

pasiekia? Nereikia jums aiš- Reikėtų tas klausimas išsi,-'ganizacijos gyvavimo. Tam tikslui Į 
kinti, kad tik koki 10 nuoš. aiškinti ir, jeigu aukos ištikrų- * ™°kinasi aW komediją j
žmonių jie pasiekia, o 90 jų pasiektų vilniečius, tai rei- 
nuoš. visai tb nežino. Ir, su-! ketų, parinkti jų ir 
prantama, prie tokio pasiutu- mūsų broliams.

prie paminėjimo 20 metų savo or- j

Lietuvoj, žmonės jokių raštų 
negauna, kurie užtartų bied- 
nuomenę.

Mano supratimu, “Laisvės” 
redakcija prie kiekvieno tokio 
rašinio, kur kalba apie Lietu
vos liaudį, turėtų pridėti savo 
prierašą, kuriame būtų paagi- 

jtuojama kiekvienas “Laisvės” 
■skaitytojas iškirpt tokį rašinį 

ii -i-i Hr pasiųst savo giminėms, beinesutikimų, sakome: Draugai, laikas svar-l J. , . , . .v
__k . . i, v pažįstamiems paprastam lais-, pasidalinimas neneša1, . . . , v ........ . j ke ir nuo savęs keletą žodžiųnaudos darbininkams, suvie-1 . mI parašyti. Taipgi reikėtų pa- 

, rašyti, kad gavėjas iškarpos 
Į nenumestų, o ir kitiems kai- 
, mynams perduotų. Tokiu bū- 
j du mes į trumpą laiką užpjau
tum kuone visą Lietuvą agita- 

Įcija ir geresne propagandą. 
Aš, kur tik žinojau pažįstamą, 
visiem pasiunčiau iškarpas.

Pasilieku su guodone, 
Jurgis Žilinskas.

Redakcijos Pastaba. — Su
manymas geras, bet jį, kaip 
pats d. Žilinskas pripažįsta, 
jau tūli mūsų skaitytojai vyk
do gyveniman. Būtų gerai, 
tai darytų visi.

Žino- 
kurie 
toliau 
prieš i 

ir; mūsų judėjimą. Bet, kaip at
rodo, tokių bus labai maža

Konstancijos Menkeliuniutčs
KONCERTAS

Įvyks Sekmadienį

Gruodžio-į-December 
Am. Lietuvių Piliečių Kliubo Svetainėje 
80 Union Avė. kampas Stagg St.

Pradžia

M. Dmetreeshina, Soprano.

Įžanga 
$1, 75 ir 
50 centų

Beniulio
Orkestrą 

Grieš 
Šokiams

Įžanga
40 centų

1.

2.

3

5.

kad

to- 
M.

r >» z 6.

8.

9.

Pasirenkant.
A. VIŠNIAUSKAS, Baritonas.

a) “Prisipažinimas.” Iš Operetės “Tamyla.”
Žodžiai— J. Nalivaikos. Muzika— B. Šalinaitčs.

b) “Indian Love Call.” Muzika—R. Friml.
KONSTANCIJA MENKELIUNIŪTĖ. Mezzo-Soprano, 

s i k an t
Duetas. K. MENKELIUNIŪTĖ ir M. ŽIEDELIS

a) “Tango Delle Rose.”
b) “M’appari Tutt’amor.” Iš Operos “Martha.”

PASQUALE COLACINO, Lyriškas Tenoras.
Duetas. Iš Operos “11 Travatore.”

PASQUALE COLACINO ir K. MENKELIUNIŪTĖ.
a) “Quiet Night.” Muzika—Stetzenko.
b) “Lovely Girls.” Muzika—Dakrgomishsky.

(Russian Songs) M. DMETREESHINA, Soprano.
a) “Rondo Capriccioso.” Mendelssohn.

Piano Solo. VICTORIA VALUKIŪTĖ
“Povilas Po Obele.” Muzika—V. G. Pergamento.

Vertimas J. Kaškiaučiaus.
K. MENKELIUNIŪTĖ, Mezzo-Soprano.

“When The King Went Forth To War.” By Koenemar.
BASIL ROMAKOF, Bass-Baritone.

10. “Night of Joy.” Muzika—J. Offenbach.
Duetas. MENKELIUNIŪTĖ ir DMETREESHINA

4 1 Pjich ron nF
’ Smuiko Solo. VYTAUTAS DVARACKAS.

12. a) “Oi Berneli Vienturį!”
b) "Atjojo Bernelis Lygiais Laukeliais.”

\ 4* A •• Mr* T A11
Duetas. MENKELIUNIŪTĖ ir VIŠNIAUSKAS

Daugiau Tokių Raštų
Pageidaujama daugiau 

kių raštų, kaįp drg. A. 
Metelionis parašė: “Krikščio-

• nybė ir Ką Ji Dąvė Darbmin- 
j kams.” Nors jis ir trumpoj 
sutraukoj palietė tikybos isto- 

, riją, bet visgi, mano supratir
■ nju, daugelis “Laisvės” skai
tytojų tuos straipsnius skaity- 
! darni, atsiminė apie savo pra
eitį, kaip jie buvo tikybiniais
■ retežiais nuo galvos iki kojų 
I suvaržyti. Toki, raštai labai 
į pageidaujami ne vien mažini
mui eilių tikinčiųjų, bet sykiu

; paakstinimui minių, plačiau, 
i protaut apie šios dienos krikš
čionybę.

i Kada kraujas virsta žemės 
trąša ir krikščioniški broliai 
vienas kitą žudosi, tai kunigija 
per bažnyčias niekur nepake
lia protesto prieš karą. Mat, 
skerdynės eina už kapitalistų 
interesus. Jei karas būtų už 
biųinkų interesus, tai, be abe
jonės, senai karai būtų buvę 
visi prakeikti. Nereikia pa- 

j miršti Sovietų Sąjungos kovų 
•ir kunigijos “bešališkumo.”

Pacific.
Red. Pastaba. — Greitu lai

ku “Laisvė” išleis d> Metelio- 
nio paminėtą rašinį brošiurai- 
te, kurios kaina tebus tiktai 5 
centai. Mūsų skaitytojai ragi
nami ją platinti katalikuos 
darbininkuos.

Vilniaus Atvadavimo.
Reikalais

13. Kvartetas iŠ Operos Rigoletto.
JENNIE RUDICK, MENKELIUNIŪTĖ, COLACINO ir ROMAKOF. 

Akompanistai: L. šalinaitė ir B. Petrov.

1920 m., spalio 9 d. lenkai

j “Drumblys.” Taipgi dabar einant 
“Laisvės” vajuį už naujus skaityto- , 

pasiųsti jus, sykiu varom vajų ir už ALDLD
9 kp. ir pasekmes, yra jau džiuginan
čios. Jau gauta net 8 nauji nariai 

Mano paties brolį, kuris gy~! į ALDLD 9 kuopą. Narių prirašinė- 
vena Vilnijoj, buvo lenkai ^a"
areštavę pereitą gegužės mė
nesį be jokio apkaltinimo. Ir nio susirinkimo turės nemažiau 10 
jei draugai nebūtų jam pagel-j naW4 narių.
bėję, nebūtų, pasiuntę pinigų.' Metinis Susirinkimas 
ir padėję išeiti iš kalėjimo, tai; ATnTr. o . ...
nezinia, kaip ilgai jį ten bū-. Girnas įvyks 1 d. gruodžio, 1935 m;, 
tų be jokio rimto pagrindo lai- Finų Svetainėje, 2-rą valandą dič
kę I ną. Visi seni ir nauji nariai turim

1 susirinkti. Taipgi šiame susirinkime 
bus renkama kuopos nauja valdyba 
del 1936 metų. Taipgi nuo pereito su
sirinkimo yra paliktas moterų klau
simas, kuris bus galutinai apdisku- 
suotas ir bus renkama moterų 
mitetas.

“Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbos

rapienė ir Anelia Grybiene. Tos 
draugės sako, kad iki kuopos meti-

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga
rantuojant. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Tai matote, draugai, vilnie
čiai, kas dedasi mūsų tėviškė
je, kokia priespauda ten vieš
patauja. Mūsų broliai ir drau
gai kenčia nuo lenkų fašistinės 
valdžios. Ypačiai daug lietu-; 
vių tą priespaudą kenčia ap-l 
link Perloją, Varėną, Merge- 
žerį, 'Zarvinas, Marcinkonis ir;
kitus apielinkinius kaimui. Įca[a’ Sėtuvių Svetainėje, įvyks pra- 
_ ... v. . . . ■ kalbos, kurias rengia ALDLD 9 kp.Daugiausiai aiestuojąmi jau- ^|es gyvenam neapsakomai audrin- 
ni vyrai. Areštuoja juos daž- gam laikotarpyj. Vienur jau karas, o 
nai 
te j.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

ko-

Lapkričio 30 d., 7:30 valandą va-

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTTQ VISADA ATDAROS A AX\. A LO Dieną ir Naktį

vasarą, pačioj darbyme-, kitur jau. karo kibirkštys tik skrai
do. Ar atims Hitleris Klaipėdą? Ko- 

j del Lietuvoj uždarė Krikdemų ir 
Liaudininkų Partijas? Kaip mes, 

! amerikiečiai, lietuviai galim pagelbė
ti Lietuvos liaudžiai atsteigti Lie
tuvoj civiles laisves? Kodėl “Dar
bininkas,” kunigų laikraštis, nepro
testuoja. prįeš Smetonos rėžimą-žy- 
gius taąie reikale? “Vilnies” redak
torius, draugas Andrulis, plačiai dės
tys visiems bendrai apeinančius rei- ■ 
kalus. Todėl skaitlingai susirinkim 

Jis buvo įsakęs iš Gon- šeštadienio vakare Lietuvių Svetai
nėje.

Norwopdas Ant Oro •
1 d. gruodžio, per WHDH stotį, 

veik vieni norwoodieciai pildys 
tuvių pusvalandį. Atsisukit savo 
imtuvus ant pažymėtos stoties

Rhea Teitelbaum
rVedėja

Vilnietis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
statyti bažnyčią ir aprūpinti 
ją dideliu literatūriniu archy
vu. < 
daro į Magdalą atgabenti vi
sus šventraščius. Bet pradėjus 
jam karą su anglais 1863 me
tais žuvo. Anglai svarbes
niuosius rankraščius pasiėmė, 
kurie dabar Britų muziejuje 9:30 iš ryto ir girdėsit žvalgas, 
sudaro Magdalos kolekciją.

Makale
Šis miestas, kurį ką tik pa

ėmė italai, stoyi prie didžiulio 
prekybos kelio, einančio į Des- 
sie ir Addis Ababą. Ją pasta
tė sau rezidencija negusas Jo
nas, Jis pasikvietė italą G. 
Naretti, kuris jam pastatė la
bai puikius rūmus, italų sti
liaus. Rūmai ir dabar tebe
stovi.

Hararas

lie- 
pri- 
kai

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 6 d. gruodžio, 3014 Ye- 
mans St., 7:30 vai. vakaro. Visi na
riai malonėkite dalyvaut, nes 
daug svarbių dalykų apsvarstyt.

Fin. Sekr. A. Varaneckiene.
(284-285)

HARTFORD, CONN.
TDA kuopos mitingas įvyks pir

madienį, 2 d. gruodžio, 7:30 vai, va- f 
kare, 57 Park St. Visi malonėkite 

Į dalyvaut, nes turim daug svarbių da- I 
lykų apsvarstyt. Nelaukime kolei | 

Į buržujai mums ką gero, padarys, mes j 
patys turim kovot ir sau ęero pa^i- 
dai;yt. Atsiveskite ir savo draugus ' 

‘prirašyt prie organizacijos.
A. Kondratas.

WILKES-BARRE, FA.
A.L.D.L,D. 5J kp, metinis sųsirin-

užėmė Vilnių, su jo proyin.ci- miestų,, 
jomis ir įvedė ten lenkišką fa
šistišką diktatūrą. Tuomet 
Amerikos- lietuvių spaudą, pu
sėtinai daug apie Vilnių rašė, didesnę reikšmę įgyja Gore
Bet laikui bėgant tas klausi- kuris stovi, pietuose prie, pati 
mas po biskelio pradėta ap
miršti. O apie Vilniaus kraš- 

, to gyventojų skurdų gyvenimą 
| dabar labai mažai teismąto

Harąras rytinėje Abisiinijor 
j e, priešingai kitiems visiems 
Abisinijos miestams, turį gry
nai arabų charakterį. Visas 
miestas yra aptvertas mūrine,! kimas jvyks nC(|, x Rruodžio, 2 v. 
bokštuota tvora. Mjesto vidų- ’po pietų. Visi nariai malonėkite du
ryje susikimšę namukai ir' įgauti, nes turim dąųg svambių 

. ,_v „ _ . . ! dalykų apsvarstyti. Taipgi tur*«imA
Siauros gatves. To nėra kl-: Išrikti naują valdybą ant kitų
tuose Abisinijos miestuose. I Nariai, kurie yra neužsimokčję 
Kiek nešvarus miestas, tiek1 }ili’. daįa?b ®aH sugrįžti atgal 
gražios. JO apielinkes. čia daug žasties negalėjimo užsimokėti 
puikių sodų, drėkinamų van- lių, dabar gali usgrįžti atgal 
deniu, žalių laukų. Auga ba-' gatfwte be jokio įstojimo mokes- 
nanai, kava ir kiti vaisiai. Ha-. 
raras ir dabar tebėra moha-’ 
medonų centras Abisinijoje.! 
Gyventojų priskaitoma iki 
50,00.0 ir jie labai įvairūs. Ap
skritai Hararas yra veik vie
nas iš visų Abisinijos miestų 
(be Addis. Ababa), kuris dau
giausia turi teisės vadintis

dalykų apsvarstyti. Taipgi turėsime 
metų, 
duok- 
į or- 
prie- 

duok- 
į or-

Kp. Valdybą.
(283-284)

Gore ir Diredawa.
Iš kitų Abisinijos miestų, vis

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia “card par- j 

ty” kazyrių vakarą, 4 d. gruodžio, 
kampas Ralph ir Theodore Sts., 
7:30 vai. vakare. Įžanga 35c. Bus 
duodama dovanos lošėjams; taipgi ir 
prie įžangos tikietų, prie durų. Vi
siems bus visokių užkandžių ir vai
šių. Šį vieta lengva visiems pasiek
ti, nes High Works 
prie pat durų. Visus 
čiame

busas priveža 
širdingai kvie-

atsilankyti.
> lien gėją i, ,

(283-284)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. metipįs susirinki- 

maą įvyks pirmadienį, 2 d. gruodžio, 
reikšmę turi ir Diredawa prie' Lietuvių Svetainėje, 853 Hollins St., 

. A/!,!;,, _ 18 vai. vakaro. Visi nariai privalo, lbų,t -Ąddis Ababos gęlezm- dalyvaut, nes yra daug svarbių da-

Sudano, nes pro čia vyksta 
gana gyva prekyba. Nemažą

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, Ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais atdara dieną ir 

ir naktį.

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPEC!ALĖS KAINOS PER SAVAITĘ

MOTERŲ DIENOS
Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v. dieną iki 11 vai. vaka
re. Po 11 vai. vakare vyrams.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St Brooklyn.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
z 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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rfliies ir pilnas svoris—200Q svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitSmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

•romo onfliN3s saiHD itoios—araox oi žinelių. Gal tai yra todėl, kad j kelio linijos. Į šį miestą išt iykų apsvarstyt, ir kaip visiems žino-

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(UETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

E-iai
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$225

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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.

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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.

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

Tel.: STagg 2-5043

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

LAISVU

K. Mugianienė

(Daugiau bus)

LICENSES

Vietos Žinios
ūgio, šviesios išvaizdos, balta,

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

$150
neprivalo atsiklausti-^7 Lorimer St., B klyn, N. Y.

-M*

ifJO

l

ĮSPŪDŽIAI iš debatų 
(Tąsa iš 6-to pusi.)

Didėjant bedarbei inteligen- 
kad ne’tų tarpe fašistai jieško prie- 

prievarta | monių, kad pašalinti nepatiki- 
” šis strei-mus elementus iš augštųjų, ir

! Ne i
1 kada

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

Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings to be consumed on the pre-

ROSE DOERZBACHER
Brooklyn/N. Y.

kaip sniegas, galva.
praeitį mažai žinau.
jisai buvo protestonų

' paskui metė tą biznį

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6289 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- . 
trol Law at 443 Evergreen Ave., A-K-A- 97 
Palmetto St., Borough of Brooklyn,, County ■ 
of Kings, to be consumed on the premises.

ARMAND T. BOUCHER
443 Evergreen Ave., A-K-A- 97 Palmetto St. 

Brooklyn, N. Y.

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 pąt 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 Yorką miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežime j kapines .be mokesčio. 
Koplyčią dupdame nemokaniai. Visokių kitą pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą. '

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6292 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 773 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PROSPECT CAFE, INC.
773 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under , 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 473 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

STANLEY MISUNAS
473 Grand St., Brooklyn, N. Y. Į

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
RL 5930 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 239 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES MACK 
(MACK’S TAVERN)

239 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
RW 904 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 
County 
misos.

269 Wilson Ave.,

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g
1 PAUL GUSTAS I 
| LIETUVIS ČRABORIUS g

q Benai dirbąs graborystės pro- M 
3 fesijoje ir Brooklyno apielin- S 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja R 
g balsamavimu ir palaidojimu 8 
g mirusių. 5

I Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius ierme- g 
Iniins, vestuvėms, krikštynoms g 

ir kitokioms parims R 
šaukit* dieni ar naktj O

423 Metropolitan Avė. g
Brooklyn, N. Y. į

Puslapis Penktas

Kelionės Įspūdžiai Važiuojant iš 
Californijos į Mass. Valst. ir Atgal

(Tąsa)
Vieni kitų jieško; suradę kalbasi. Taip 
linksma. Jau šaukia, kad programas pra
sidės. Garsiakalbis ant estrados, nes ki
taip negalėtum girdėti tokioj milžiniš
koj svetainėj. Dainuo vienas choras, ki
tas po vadovyste drg. šalinaitės. Atsi
menu, kai Worcestery sykiu su ja pri
klausėme Aido Chorui. Tai gabi veikė
ja. Ji pradėjo nuo pat mažens dalyvauti 
darbininkų veikime. Smagu, kad turime 
tokių gerų draugių. Po dainų prasideda 
prakalbos. Draugai Mizara, Šolomskas, 
Abekas kalba. Nurodo, kodėl reikalinga 
remti darbininkų spaudą; drg. Abekas 
kalba apie suvažiavimą ir siuntimą dele
gatų Kauno kongresan. Paskiau tęsėsi 
šokiai. Teko sueiti su seniau gyvenusiais 
San Francisco j draugais: Stasiukaičiu, 
Urbonu, Baltuloniūte. Visi suėję kalbam 
apie Californijos kalnus. Vieni giriam, 
kiti sako, kas iš tų kalnų, man geriau 
patinka rytuose gyventi. Ypatingai drg. 
Stasiukaitis bando pertikrinti, kad N. J. 
smagiau gyventi. Aš spiriuosi, kad Ca- 
lifornijoj. Jau žiūrime, kad vėlokas lai
kas. Minia dar vis nesiskirsto, dar nesi
nori važiuoti. Pagaliau, mes jau nutaria
me, kad reikia važiuoti namon.

Pirmadienio rytą traukiu į Worces- 
terį, kur seniau per kelius metus gyve
nau. Važiuoju pas seserį pabūti. Ten ap
sistojau porai savaičių.

Nedėldienį įvyko Komunistų Partijos 
tarptautinis piknikas Olympia Parke. Te
ko sueiti su senais draugais, su kuriais 
sykiu veikėme. Smagu buvo matytis; 
taipgi Worcestery susipažinau su nau
jais draugais, ką seniau, čia negyveno. 
Diena buvo karšta, gal dėlto nebuvo per- 
daugiausia žmonių. Rodos, turėjo būti 
kur kas daugiau.

Worcesterio lietuvių veikimas neblo
giausias. Palaiko gražų vasarnamį prie 
ežero; mieste—svetainę, kur laiko susi
rinkimus ir parengimus.

Teko sueiti su senais pažįstamais, ku
rie seniau veikė ir buvo geri darb. judė
jimo rėmėjai ir dar vadinosi revoliucio
nieriais. Kur jie šiandien? Jų pasitei
sinimas del neveiklumo yra nevykęs. 
Klaidą daro jie, kad del vienos ar kitos 
ypatos dirba žalingą darbą.

Iš Worcesterio apsilankiau ir Gardner 
pas drg. Punus. Čia lietuviai taipgi turi 
įsitaisę puikų vasarnamį. Buvau keliuo
se piknikuose. Veikimas ypatingai tarp 
jaunuolių geras. Nors miestelis mažas, 
bet turi puikų chorą. Buvau jų susirinki
me. Nutarė mokytis operetę ant rudens.

Taipgi buvau Lawrenciuj, Mass. Lietu
vių Kom. Partijos Frakcijų piknike 
Maple Park. Čia tai buvo suvažiavę di
delė minia žmonių iš visų apielinkės

gus, pasitarimus ir reikalauti:
1. Kuo plačiausią autonomi

ją Universitetui.
2. Demokratiškų studentam 

atstovybės rinkimų.
3. Paliuosuoti nuo mokes

čių už mokslą visus neturtin
gus studentus.

4. Padidinti stipendijų skai- 
i čių bei dydį.

5. Lygiai traktuoti visus stu
dentus be tautybės ir pažiūrų 
skirtumo.

Tik bendromis jėgomis 
įstengsime atremti fašistų puo
limus ir apginti mttsų teises.

žinokime, kad reakcinė se
nato dalis mūsų reikalų negi
na ir negins. Tai aišku iš rek
toriaus Remerio grasinimo: 
“Jei studentai nesiliaus strei
kavę, lieka viena iš dviejų: 
arba policiją statyti prie audi
torijų, arba Universitetą užda
ryti.”

Todėl suspieskim mūsų ei
les į bendrą kovos frontą.

Tegyvuoja studentų strei
kas !

Tegyvuoja vieningas pro
gresyvinių studentų bendras 
frontas!

Stud. Komunistų Aktyvas.

Lietuvos Komunistų Atsišaukimas į Žaiz- 
drininkus, Aušrininkus, Varpininkus; Sio
nistų Socialistus ir Visus Dorus Studentus

“Fašistų Aidas” begėdiškai 
meluoja ir tvirtina esą nepa
vyko sukelti streiko Universi
tete, esą neramumų kėlėjai 
studentijoj pritarimo visai ne
rado ir taip toliau. Bet mes 
visi gerai žinome, kad Univer
sitete vyksta streikas. Medici
nos, Humanitarų, Mat. gamtos 
ir Filosofijos fakultetuose pas
kaitos ir pratybos visai nelan
komos, o Teisių ir Technikos 
fakulteto paskaitos mažai 
lankomos. •

Įvykusį Universitete studen
tų mitingą fašistų “Aidas” 
stengiasi nušviesti kaipo sve
timų gaivalų darbą, tuo. tar
pu visi žinome, kad jį suor
ganizavo lietuviškoji studentu 
ja, kuri šiame mitinge griež-'ir pasiturinčius studentus, įve- 
tai protestavo prieš autonomi-’da nereikalingų mokslo apsun- 
jos naikinimą, fašistų šaudy- kinimų—tikslu išstumti netur- 
mus į Suvalkijos valstiečius' tinguosius ir pažangiuosius 
ir pagerbė žuvusiuosius atsi- studentus iš Universiteto, 
stodama.

Taip pat žinome, 
svetimi gaivalai “ 
mus vertė streikuoti.

miestų. Tai buvo smagus suėjimas, net 
patys lawrencieciai stebėjos, kad tiek 
daug publikos suvažiavo. Jau 3 valandą 
pritrūko valgių. Gaspadinės, matyt, sun
kiai dirbo. Kalbėjo anglas iš New Yor
ko. Nurodė reikalingumą darbininkams 
suglausti eiles ir bendrai dirbti, stojant 
į Komunistų Partiją. Po prakalbų tęsėsi 
šokiai. Tai buvo smagus piknikas.

21 d. rugp. New. Yorke sėdau į laivą 
“Dixie”, kuris plauk,ė į vakarus. 4 vai. 
po pietų laivas pradėjo povaliai slinkti 
Hudson upe. Pasažieriai mosuoja ran
komis, atsisveikina su giminėmis, drau
gais. Nyksta iš akių augšti mūrai, bok
štai New Yorko.

Susitvarkius kajutoj kas reikėjo, mes 
dvi čia turėsime būti. Susipažinau su 
savo sankeleive ir bendrabute. Simpa
tiška mergina. Grįžta atgal į Texas po 
kelių savaičių vakacijos. Sako, žinai, aš 
turiu gražų vaikiną. Susipažinau su juo 
ant laivo, važiuojant į N. Y. Turėjau su

• juo “good time”. Grįžtant taipgi manau 
turėti “good time”, nes jis ir grįžta sy
kiu. Nepaisau, kas ką apie mane kalbės.

Laivu “Dixie” važiuoja 276 pasažieriai 
ir apie 150 darbininkų. Laivas nedidelis. 
Tai tas pats laivas, kuris grįžtant atgal 
į N. Y., turėjo nelaimę pakilus dideliam 
uraganui Floridoje. Jis buvo pramuš- . 
tas ir per 3 dienas stovėjo negalėdamas 
plaukti.

Susipažinau su keletu laivo darbinin
kų. Sakė, kad išnaudojimas neapsako
mas, mažai jie gauna poilsio. Beveik die
ną ir naktį turi dirbti; jų darbas: pa
taisyti lovas, ir valyti kambariai, tar
nauti prie 'stalų, ir visokį kitą darbą 
dirbti. Mokesties kaip ir negauna. Turi 
pasitikėti “tipsams”, kurių taipgi, sako, 
mažai gauna. Buvo rengęsi eit strei- 
kan, bet dar atidėjo ant vėliau. Matėsi 
lapelių, pasklydusių po laivą, raginant 
darbininkus organizuotis ir reikalauti 
geresnių sąlygų, sutrumpinimo valandų 
ir daugiau mokesties.

Pusėtinai laivą supo. Nemažai iš mū
sų sirguliavo. Jau netoli matosi Floridos 
pakraščiai, gal apie pusantros mylios 
nuo pakraščio. Mes važiuojam, o karš- 
tumėlis, rodosi, sukepsime. Važiuojant 
vandeniu turėtų būti vėsu, bet kur tau, 
nėra nei kur pasidėti.

Susipažinau su keletu jaunuolių muzi
kantų, kurie išpildo programą laive. Įsi- 
kalbam apie veikimą. Du iš jų yra Ko
munistų Partijos nariai. Vienas iš jų 
gyvena New Orleans. Pasakoja apie vei
kimą. Turime gerą skaičių narių parti
joj, didelį skaičių negrų darbininkų, ne
žiūrint didelio persekiojimo.

(Daugiau bus)
augštesniųjų mokyklų. Tam 
tikslui jie ruošia įstatymą, 
kad stud, per tam tikrą nus
tatytą laiką turės baigti Uni
versitetą, priešingų atveju jie 
bus pašalinami. Aišku, kad^enkia kalbėtojui. Kartais taip 
tai skaudžiausia palies netur- įsikarščiuodavo, taip pradėda- 
tingus studentus, kurie pri- vo šaukti ir rankomis kovoti 
versti užsiimti pašaliniu dar
bu savo pragyvenimui ir jie 
negalės per nustatytą laiką 
baigti mokslą.

Auga inteligentų masių ne
pasitenkinimas, bręsta jų re
voliucinė kova. Ir fašistų “Ai
das” reikalauja, kad augšto- 
sios mokyklos “apsivalytų nuo 
anarchiškų elementų.”

Fašistams pavojingas kiek
vienas viešas masių išstojimas, 
todėl jie bijo Universiteto au
tonomijos ir studentų laisvo 
žodžio pasireiškimo.

Štai kaip fašistai tyčiojasi 
iš mūsų: “Niekas nesikreipė į 
studentiją patarimų suteikiant 
Universitetui autonomiją, tai 
niekas ] 
studentų nuomonės, kaip Uni
versitetas turi būti pertvarky
tas, jei tam yra reikalas. Tai 
yra VALDŽIOS REIKALAS!“

Pradėtu streiku mes įrodė
me, kad mokam vertinti savo 
autonomiją, bet to dar nepa
kanka. Turime šaukti plačius 
protesto susirinkimus, mitin-

- ................... i
ore, jog nebuvo galima suprast 
kalbos, atrodė, kad 
debatoriaus argumentai ne- 
tvirti, norima š a u Ie
šmu sumušti oponentą. Tą pa
stebėjo net labai karšti Tho- 
maso draugai. Vienas iš jų, 
sėdėjęs šalę, sako: “Kas jam 
pasidarė? Niekados jis taipl 
nesikarščiuodavo.” Prisirengi
mo prie debatų, matyt, Tho- 
masui netruko, nes jis turėjo 
atsinešę^ daugelį numerių 
“The Communist,” iš kurio ci
tavo savo kalboj, taip pat d. 
Dimitrovo prakalbą, pasakytą 
Septintam Kongrese, kongreso 
rezoliucijas, iškarpų iš “Daily 
Workerio” ir tt.

PRANEŠIMAS
TMAS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie
tuviam patogioje vietoj:
518 Grand St., Brooklyn

Labai puiki vieta užėjimui 
kiekvienam. Čia patarnau
jama įvairiais vynais, degti
nėmis ir alumi. Gražus pasi

rinkimas visokių valgių.
Kazys Kuloka, kaipo įstai
gos gaspadorius - manager, 
užtikrina visiem malonų ir 

draugišką patarnavimą.
Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Jeigu Jūs esate užsišaldę, koše ja4’ 
te, kenčiate nuo dusulio užgulirpų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesioginė 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui. 
102 Kent St., B’klyn, N. t.

Apie jo 
Kadaise 
kunigu, 
ir atėjo

pas socialistus. Jisai smarkiai 
iškilo tiktai paskutiniais ke
liais metais, šiandien jisai 
pripažintas kairiųjų socialistų 
bei “militantų” vadas. Labai 
jo neapkenčia “Senoji Gvardi
ja”—dar anais laikais, kada 
dar Hillquitas buvo gyvas ir 
ėjo Socialistų Partijos pirmi
ninko pareigas, berods Mil- 
waukes konvencijoj; jam skel
bė kovą Oneal, Hillquitas ir 
kiti. Užmetė jam norėjimą 
išėst Hillquitą iš tos augštos 
vietos. Nuo to laiko augo 
skirtumai Socialistų Partijoj ir 
šiandien tie du. sparnai vienas 
su kitu griežtai kariauja.

Mano Nepamatuota ^Mintis
Buvau daug sykių matęs 

Norman Thomasą, bet nebu
vau girdėjęs jį prakalbą sa
kant. Iš laikraščių mačiau, 
kad jis yra labai puikus kal
bėtojas. Tai ot, prieš deba
tus, ir maniau, kad jis ne fak
tais, bet savo iškalbumu gali 
sukirsti draugą Browderį. Bet 
mano labai suklysta.

Pirmutinis kalbėjo Thomas. 
Pusėtinai man prisiėjo nusivil
ti del jo iškalbumo. Kažin ko
dėl jam nesisekei Baisiai karš
čiavosi, nervavos. O tokiam at
sitikime nervavimasis labai

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir k ra j a Vers 
sudarau ęų 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadwaį£.512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Parlpe 
way ir Chauncey stočių BMT Line.“ 

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

DR. HERMAN JHENDLOWITZ
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.

■

MATTHEW P. BALLAS, Inc

kas yra mūsų protestas prieš 
fašistų valdžios mėginimą pa
naikinti Universiteto autonomi
jos likučius.

Valdančioji tautininkų gru
pė stengiasi visiškai sufašis- 
tinti Unversitetą ir paversti 
jį kareivine. Fašistai panai
kino autonomiją, likvidavo stu
dentų atstovybę, uždarė visą 
eilę pažangesnių studentų or
ganizacijų, veikiančioms pas
kutiniu laiku neduoda leidi
mų susirinkimams, plačiai sė
ja tautinę neapykantą, kad 
tuo atitraukti stud, dėmėsį 
nuo tikrojo kaltininko—fašistų 
valdžios, jie kapoja stipendi
jas, atleidžia nuo mokesčio už 
mokslą savo pakalikus, dažnai

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimąMEDAUS

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykiteMEDAUS

i tada laikas valgyti medų, 
jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
0

Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

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

ar 
mažiau

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

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė 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 (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin* 
'kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patardavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. TeL Stagg 2-5043



Puslapis šeštas

Socialistų ir Komunistų
Mr. Morris Luckman tapo

PramogŲ Kalendorius
Vieni Pietūs—Kas Toliau?

mer- 
nuo 

New

ga.
pakęsti tokio gyvenimo.
11 centų likosi tarp manęs 
bado.”

Miss papirkimu, byla atnaujinta ir 
i abu broliu įkaitintu. Harry kol 

Morriso žmo- 
sukėlė

Nelaimė įvyko 2980 Fulton St., 
Brooklyne.

įspūdžiai Iš Ty Garsiųju Debatų Tarpe ,šiantIien Antra Pamoka
1 Šeštadien, 30 lapkričio, nuo 
I 4 iki 6 vai. po pietų, “Laisvės” 
svetainėje, kampas Lorimer ir 
Ten Eyck St., Brooklyne, 

I įvyks antra pamoka studijavi- 
1 mui Komunistų Internaciona- 
i lo 7-to Pasaulinio Kongreso 
į rezoliucijų. Lietuviai komunis- 
l tai visi privalo dalyvauti. Ra- 
I ginami ir ne komunistai lietu
viai darbininkai ir jaunimas 
dalyvauti. Pamokos veltui.

į Mokyklą vadovauja d. A. 
I Bimba. Pamokos pradedama 
> laiku.

LAIŠV® ŠeŠtacL, Lapkričio 30, 1935

1

i

t

L-

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS

Kaip jau žinoma, pereitą | Krzyski 
trečiadienį, lapkričio 27 d.,
New Yorke, Madison Square 
Garden svetainėj įvyko deba
tai tarpe drg. Browderio, Ko
munistų Partijos generalio se
kretoriaus ir Norman Thoma- 
so, Socialistų Partijos naciona- 
lio vado. Svetainėn telpa dvi
dešimt tūkstančių žmonių. Ti- 
kietai visi buvo išanksto par
duoti. Pigesniųjų negalima bu
vo gauti jau už kelių savai
čių prieš debatus.

Svetainė buvo prisikimšus— 
ne colio tuščios vietos nebuvo 
likę. Buvau prie pat stogo 
galerijoj, tai matės visi kam
pai. Tokia didelė masė žmo
nių! Tai dar ne viskas. Pir
mininkas pranešė, kad polici
ja pranešė iš lauko pusės, kad 
tenai dar kokie penki tūkstan
čiai žmonių turi tikietus ir ne
įleidžiami į svetainę, nes vie
tos nebėra. Socialistai, kurie 
rengė debatus, sako, kad jie 
tik tiek padarė tikietų, kiek 
žmonių telpa svetainėn, tai
yra 20,000. Tai policija sako, gančios vienybės! Tokio vaiz- 
kad atsirado raketieriai, kurie j do nebuvome matę bėgyje pa- 
pasidarė tūkstančius tikietų ir skutimų šešiolikos metų... 
pardavinėjo žmonėms, riebų | 
biznį darė. ~

yra Amalgameitų 
Unijos vice-prezidentas. Jis, 
kaip žinoma, eina su kairiuo-Į 
ju sparnu. Berods ar tik ne 
bus dar kairesnio nusistatymo 
už Norman Thomasą. Kaip 
ten nebūtų, Krzyski debatus 
tvarkė labai draugiškai, pats 
pasakydamas karštą įžanginę 
prakalbą. Jis manąs, kad la
bai laikas komunistams ir so
cialistams pažinti kiti kitus. 
“Kuriuo keliu—socialistų ari 
komunistų ?”, tai be galo svar
bus .klausimas visiems, pareiš
kė Krzyski. Ir sako jis, kad i 
socialistai ir komunistai pa-Į 
rinko savo į 
tuos kelius parodyti, išdėstyti į 
šiuose debatuose.

Bet dar prieš tai, Norman 
Thomas ir Earl Browder svei
kinos ant estrados, o laikraš- v. . . . ’ .... i vienamcių reporteriai tik piskino, Į A 
traukė paveikslus. Ta milži-,’ 
niška publika atsistojo ir kar
štai sveikino. Toks malonus, 
karštas sąjausmas siautė vi
soj svetainėj. Tai ženklas au-

Jaunųjų lietuvių kriaučių 
geriau Jiiš'atstovus j susipažinimo ir pasilinksmini- 

:mo pramoga įvyks šį vakarą, 
I tai yra šeštadienį, 30 lapkri
čio, 7:30 v. vakaro, pas Ado- 
Imėną, kampas Irving Ave. ir 
Starr St., Ridgewoode. Kiek- 

dalyvauti
Skyriaus

Nebuvo Ko Dėkavoti— 
Mergina Nusižudė

Buvusi “Follięs” gražuolė, I 
Natalie Chadwick, antru kar
tu sulaikyta už vagystę. Ji už
baigė vieną 2 metų kalėjimo 
bausmę 1932 m. Dabar ji kal
tinama pasiėmus $350 vertės 
kailinius iš Grand Concourse 
šapos.

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

• —*---- 1 reikėtų
; Amalgameitų 54-to 
Jaunimo pramogoj.

Miss Quigley, 25 metų 
gina iššoko pro langą 
20-to augšto viešbučio 
Yorker ir nukrito ant 5 augštų įkaitintas garsioj Druckmano 
prienamio. Su ja kambaryje žudystės byloj, kuri kartą bu- 
buvus H. Grant pasakojo, kadjvo baigta ir abu broliu, Mor- 
jiedvi ir pora jaunų vyrų pra-(ris ir Harry Luckmanai, ištei- 
leido popietį kambaryje. Ka- sinti. Iškilus skandalingom ži- 
da vienas vyrų išėjo, užsimo-'niom, būk byla buvus baigta 
kėjęs viešbučio bilą, 
Quigley pasakius:

“Neturiu už ką būt dėkin-jkas nesuranda.
Neturiu darbo ir negaliu na, Bertha Luckman,

Tik nemažą skandalą besiveržda- 
ir ma pas gubernatorių Lehma- 

ną, kuomet pastarasis su pro
kuroru Geoghan tarėsi bylos 
reikalais.

Kapitalistinė spauda penk
tadienio rytą kupina žinių ir 
paveikslų, kaip peralkę bedar
biai, biedniokų vaikai, sene
liai, benamiai, gavo kokioj 
nors labdarybės įstaigoj Padė- 

■ kavonės Dienos pietus. Ir ple-

Buvęs 12 metų policistu 
Hunters Point stotyje ir pats 
tėvas dviejų dukterų, John P. 
Reilly, 41 m., tapo nuteistas 
nuo 10 iki 20 metų Sing Sing 
kalėjimo už kriminalę ataką 
ant Florence Bergeron, 19

Menkeliu- įDainininkės 
niutės koncertas bus šį sekma
dienį, 1 gruodžio (Dec.), Liet. 
Am. Piliečių Kliube, 80 Union 
Avė., Brooklyne. Programa 

i sudaryta iš žymių meno spė- 
i kų, kurios dar negirdėtos arba 
mažai girdėtos Brooklyno lie-į 
tuviams.

Programą pildys šie lietu-

' pa, be galo plepa, kad šios ša- j me^ų kanadietės, kuri čion vie- 
j lies joks pilietis nebuvęs alka-įšejo pas savo seserį. .Reilly, su 
<nas revolveriu rankoj, įsiveržė į

Jeigu būtų buvę ir taip, tai sesers apartmentą ir ten už-

ZOLEUŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta
> 12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 

šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 

būdų sutvarkyti pairusius vidurius.
New York miėsto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

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

iš

Draugas Ear! Browderis: 
Debatų rengimo necĮidelio ūgio, juosvais plau-1 

komisija ir policija prašo, jei kais> j0 galva biskį pakreipta 
kas žino, kad informuotų apie j §ona> kietos darbininkiškos 
tuos raketierius. I išvaizdos. Jis daug kovojęs

Vadinasi, jeigu būtų buvus 
didesnė svetainė, tai dar ko-, 
kie penki tūkstančiai žmonių 
būtų atėję. O kiek žmonių n* kelius metus išbuvo už ge- 
norėjo gauti tikietus už kelių ležinių grotų. - ------ .
dienų prieš debatus, bet jau (vo Socialistų Partijoj, . ' makoff, MDmitreeshina įr P>
nebegalėjo gauti!

Tai toks nepaprastas, toks 
didelis New Yorko darbininkų d. 
buvo susiinteresavimas šiais 
debatais. Nieko panašaus 
pirmiau nėra buvę.

“Senosios Gvardijos” Kova 
prieš Debatus

O reikia štai dar kas pasa
kyti. New Yorko Socialistų Roosevelto valdžia prieš So-i 
Partijos organizaciją 
liuoja “Senoji Gvardija,” su 
Oneal ir Waldman priešakyje, į 
kuri buvo griežtai priešinga 
šiems debatams. Jie turi laik
raštį “New Leader,” kuris ata< 
kavo debatus, žydų socialistų j 
dienraštis “Forward” irgi pie
stu stojo prieš. Debatus ren
gė kairiųjų socialistų laikraš
tis “Socialist Call.” “Senoji 
Gvardija” nutarė perorgani
zuoti tas socialistų kuopas, ku
rios leidžia ir- remia “Call,” 
kurios pritaria Norman Tho- 
rnasui ir rengė 
debatus.

New Yorke 
nųjų, socialistų 
siems socialistams. Matėsi ir 
šiuose debatuose — jaunuoliai 
susodinėjo žmones, palaikė 
tvarką ir rinko aukas, parda
vinėjo “Call” ir tt. Jie nusi-

vis vien kyla klausimas, kur 
■tie desėtkai tūkstančių gaus 
kitus 1094 valgius į metus, 
kad nebūti alkanais? Juk 
tuose reikia 1095 valgių.

me-

puolė merginą.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom 

flĮ KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Tat

šv.

uaug nvvvjęo menininkai: Mąry žiede-l 
uz darbininku reikalus. Laike .. .... ., v i lis, Viktoria Valukas, Vytau- 
imperialistinio karo buvo arės-1^ Dvareckas> Antanas Viš- 
tuotas ir nuteistas kalėjiman nįauskas h. pati Menkeliuniu-

tė. Programoj dalyvaus ir trys 
l žymūs kitataučiai: Basil Ro-

Trumpos Žinutės

Savo laiku bu-

prisidėjo prie suorganizavimo 
Komunistų Partijos, šiandienį

Browderis yra pripažintas; 
svarbia figūra ne tik Ameri
kos komunistų judėjime, bet 

i taip pat visame Komunistų In
ternacionale. Jisai labai daugi 
darbavosi Komunistų Interna-1 

1 cionalo Septintam Kongrese.!

Colacino.
Pradžia 4 v. po pietų. Įžan

ga $1, 75c ir 50c. Vien šo
kiams 40c.

Nesimatant judėsiu senukų 
Zigrosser namuose, 24 Lee 
Ave., Patchogue, L. L, susie- 
dai įėjo stubon ir rado senuką 
negyvą, o senukę pusgyvę. Se
nukas miręs nuo širdies ligos, 
o senukė, apsinuodijus. Sako
ma, kad senukė visuomet kal- 

, bėdavus, jog ji viena nesiliktų. 
| Senukai abu turėjo po 65 me
tus.

LSS 19 kuopa ruošia ban-'  
kietą šeštadienį, 14 gruodžio,. Policija suėmė nemenką ar- 
Grand Paradise svetainėj J sena]a apartmente, 57 Vermi-

jkampas Grand ir Havemeyer ]yea St., kuriame rasta įvai- 
e jo a os ongrese siu o gts Brooklyne. Tikimasi ge- raus kalibro šautuvų ir šovi-

kontro- vietų Sąjungą.
Norman Thomas augšto

(Tąsa 5-tam pusi.)

Motinos Neleis Vaikus 
Praston Mokyklon

Daugiau mokinių streikų

šiuos istorinius

dauguma jau- 
pritaria kairie-

ros vakarienės ir įdomios pro
gramos.

nių. Sykiu suimti 6 ten 
vyrai. Manoma, kad jie 
ką bendro su nudėjimu Schult- 
zo.Liet. Darb. Susivienijimo 1- 

ma kuopa, paminėjimui savo 
5 metų sukaktuvių, rengia pui
kią operetę “Vestuvės Pušy
ne.” Įvyks sekmadienį, 7“ 

j gruodžio, Labor Lyceum sve-j Davis. Pirmoji yra 
ti-'tainėj, 949 Willoughby Ave

rasti 
turi

Eksplodavus vandens dūdų 
suvedėjo žibintui sužeista dvi 

15^moterys, Mrs. Barone ir Mrs. 
, savininkė 

taisomo namo, 1060 Myrtle
kimasi 135-tos Liaudies Moky- Į Brooklyne. Operetę suvaidins Avė. Ji stovėjo sale darbinin- 
klos priediniuose namuose, va
dinamuose pašiūrėmis. Apie 
300 mokinių tėvai nusprendė 
šaukt streikus, pareiškė Mrs. 
Betty Koplin, Tėvų Susivieni
jimo sekretorė.

Lyros Choras iš Shenandoah, ko eksplozijos metu, bet antro- 
Tai bus vienas iš didžiausių ir!ji tik ėjo pro namą ir langų 
puikiausių šio sezono paren- ........... ”
girnų. Jau dabar laikas įsigyt 
tikietus.

stiklai ją sužeidė.

Panelė Irene Paulauskiutė, 
80 Berry St., ir du jos drau
gai, Charles Maroziukas ir Jo
seph Gratt, pažaidė gaisro sig- 
' nalu ir atsidūrė Williamsburg

Padėkavonės Dieną būrys Bridge Plaza teismabutyje. 
'policijos įsiveržė į Tarpt. Mergina sako, kad vaikinai ją

Nesenai įvyko tos mokyklos p0|įcjja Užpuolė Pareildllią 
akiniu streikas, kur su tėvu J '■'"i'“''*'' *mokinių streikas, kur su tėvų 

pagelba įvyko didžiausios tos 
rūšies demonstracijos. Tas pri
vertė administraciją teikti šio
kius tokius tuojautinius page- Parb- Apsigynimo šokius, 415 ragino tą daryti. Perklausinė- 
rinimus ir prižadėti taisyti pa

statę prieš “Senąją Gvardiją.” I _
Tai labai puikus apsireiški- rs* °Plin Pareis e> 
mas. Jaunas, kovingas krau
jas reikalauja darbo, veikimo, 
revpliucinių žygių, nepasiten
kina jsena, reformistine “Seno
sios Gvardijos” politika.

Debatų Dalyviai
Debatams pirmininkavo 

Krzyski, Socialistų 
pirmininkas, iš 
miesto, specialiai orlaiviu at-j 
skridęs tam tikslui. Senai aš 
jį buvau matęs, tai berods 
1920 metais. Pusėtinai suse
nęs žmogus, drūto sudėjimo, Į apsKrn,yje, Kur apgyve 
rūstaus veido. Balsą turi ne-|nijos, tad jos niekaip 
paprastai storą, garsų. Jis\ ^xvx,

yra lenkų kilmės, bet gal bus sikoncentruota ant tūlos Marie nėse. 
čia gimęs, arba jaunas atva-^ Reader, slaugės, tačiau infor-i Laidotuvių apeigomis rūpi- 
žiavęs Amerikon, nes angliš- macijų apie ją sunku išgauti, nasi graborius Matthew P. 
kai kalba labai gerai. Beje, čia, mat, ne laužynai. i Ballas (Bieliauskas).

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Jurgio Draugystės metinis ba
lius įvyks 22 d. vasario, 1936 me
tais, Grand Paradise Ballroom, 
Grand St. Prašome kitų organizaci- 
jų įsitėmytl dieną ir minėtą dieną 
nieko nerengt, bet skaitlingai daly- 
vaut šiame dideliame parengime.

J. Kairys.
(284-286)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 2 d. gruodžio, “Laisvės” 
raštinėje, 8 vai. vakaro. Visi na
riai malonėkite dalyvauti. Nepamirš
kite ir naujų narių atsivesti prira
šyti. • .

A. Baltaitis.
(283-284)

PAJIEŠKOJIMAI Į
Pajieškau vaikino apsivedimui. 

Amžiaus turi būt apie 25 iki 35 me
tų senumo, geros išvaizdos. Esu gera 
ir linksmo būdo mergina. Rašydami 
laiškus malonėkite prisiųst ii’ pa
veikslą kartu.

Lillian Staliuraitis, 229 Park Ave., 
Hoboken, N. J.

REIKALAVIMAI 1

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

I F/3

b Whixkxy A Blend 
k' jmiwT winiit-j 
k j
v j*..š pnehe Ci.ki -

Tel. Stagg 2-2996License L-1370

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Cortlandt 7-4305 , .;» ' ’..

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park R6w, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

*
Tel. Stag* 7-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS)

‘ GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Karinos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

(283-285)

Patarnavimas

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišuotas kamba

rys. Yra šiluma ir visi namų paran- 
kumai. Galite savo valgį pasigamin
ti. Atsišaukite bile laiku del tolimes
nių informacijų po šiuo antrašu: J. 
Lukoševičius, 1137 Blake Ave., Broo
klyn, N. Y., ant antrų lubų.

(283-284)

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ Q C P
KIRPIMAS

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

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamų kainą 
Paraamdnn automobilius ▼e«ttrr?»e 

parCm, krikitynom ir kitokie* 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i ę os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n lai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažamės LL

ROBERT LIPTON(283-285)

Dantisto raštinėj užsidegęs

nutrenkė

Dovanos

BU

Klauskite

BEN DUBIN

Reikalinga švari, teisinga mergi
na prižiūrėti dviejų kūdikių ir namų; 
nereikia taisyt valgio. Atsišaukite J 
“Laisvės” raštinę del kitų informa
cijų.

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

Sekmadieniais—susitarus.

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITE) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street 
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Specialiau 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn. 

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 

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

HUDSON COAL Brooklyn, N. Y.
šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
Pigi anglis yra pigi, bet mūsų anglis ne brangi. 

Pilnas svoris ir kokybė garantuojama.

Šaukite 1
INgersoll 2-6767 §,<oye ■ ■ |iNut i A vZ

Lenox Ave., Harleme, ir su-ėjimas atidėtas į 6 gruodžio, 
areštavo 74 darbininkus, dau- ___ __

kac| giausia negrus. Komunistų
Partijos Sekcijos, kuri turi raš-1 celluloid sandėlis eksplodavo 
tinę tam pačiam name, sudau- ir 7 gaisrininkus skaudžiai ap- 
žė rakandus, aiškindamiesi degino. Eksplozija

drugelis tėvų nerizikuos
vaikų sveikatą’ir užėjus 
tam orui neleis vaikus moky-i , , v ; . . , , . . i—°---- —---- -----------------jtuom, kad šokiai buvę be lei-1 jų kepures ir suplėšė guminiusklon, kol nebus tinkamos 
kyklos.

savo1 
šal-l

mo-

Saločiuose Sunku Rast!
Leo 

Partijos
Milwaukee;jieško kitos blondes, kuri bu-

|vus viešbutyje su nužudytu fa-į
.šistų agentu Gebhardtu naktį | Mikolas Sarusevičius, 76 m. 
prieš nužudymą. Kadangi jos amž., mirė lapkričio 26 d., 
pėdsakai randasi Westchester Sea View ligoninėj. Kūnas pa- 
apskrityje, kur apgyventa po- šarvotas graboriaus Bieliausko 

j “nesu- koplyčioj. Bus palaidotas lap- 
randama.” Dabar esama su- kričio 30 d., Kalvarijos kapi-

Jau kelinta savaitė policija

dimo. Nuvežus į teismabutį,1 ploščius ir batus, taipgi nume- 
paleido visus, apart komiteto, te visu augštu žemyn. Sužeis-" 
Mat, didžiulis teismabutis bu- tais yra J. Stebe, J. Tighe, A. 
vo pilnas pasipiktinusios pub- Dunn, F. Nuendorf, J. Grego- 

I likos. j ry, E. Frank ir E. P. Cahill.

MIRTYS-LAIDOTUVĖS

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

{ros, Hemorrhoidal. Nervų Įdegimas 
r Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 

Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). 'No
sies, Gerklės, Plaučių. Kvėpuojamų- 
ų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
au nesuprantamą nesveikumą, atei

kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




