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Kad stambusis kapitalas turi 
tik bado ir priespaudos pro
gramą darbininkams, tai aiš
kiausiai parodė dabartinis 
Amerikos Fabrikantų Sąjun
gos suvažiavimas New Yorke.

Jie nutarė spirt valdžią, 
kad panaikintų visokią fede- 
ralę pašalpą bedarbiams, kad 
net iš tolo nesikištų į raketie- 
rišką didįjį biznį ir kad duotų 
frustams pilną valią kovoj 
prieš darbo unijas.

Tokiai politikai pravesti fa
brikantų suvažiavimas nutarė 
samdyti ir nuolat laikyti poli
tinius savo agitatorius.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

No. 290

Japonija Stengiasi Įsi- 
drūtinti Chinijoje Karui 
Prieš Sovietų Sąjungą

MASKVA. — Sovietų Ko- 
munistų Partijos organas 
“Pravda” gruodžio 5 d. ati
dengė Japonijos imperialis
tų planus—įsidrūtinti šiau

dinėj Chinijoj, kad geriau 
Jų programa yra faktinai ta medžiaginiai prisirengt ka-

pati, kaip republikonų parti
jos. O jau ne vienas republi- 
koniškų kapitalistų šulas yra 
viešai pareiškęs, kad tai esą 
“dievo“ bei gamtos įstatymas, 
jog žmonės turi kentėti ir 
“silpnesnieji“ kristi kovoje už 
būklę.

Tuomi yra taikoma bado 
mirtis didžioms bedarbių ar
mijoms ir fašistinis teroras 
darbininkų klasei abelnai.

Kapitalistinai rykliai galėtų 
įvykdinti tuos savo planus tik 
tuomet, jei darbininkų minios 
tylėtų. Bet išnaujo pakilusi 
darbininkų kovų banga yra 
įrodymas, kad jie nesutiks 
vien tik kentėti ir “kristi.“
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Mainieriai už Kongre 
są prieš Fašizmą ir Ka 

rą; Smerkia Nazius

Trijy šaliy Seimy At- (Amerika ir Anglija 
stovy Komisija Lankys

Naziy Polit Kalinius i

rui prieš išlaukinės Mongo
lijos Liaudišką Respubliką 
ir prieš Sovietų Sąjungą.

“Pravda” sykiu nurodo, 
kad Anglijos ir Amerikos 
imperialistai kreipia Japo
nijos žygius į šiaurę, linkui 
Sovietų sienos. Tuomi Am
erikos ir Anglijos kapitalis
tai nori apsaugoti savo rei
kalus kitur Chinijoj, bet jie 
apsirinka, kaip jau gana pa
rodė ligšioliniai įvykiai.

“Pravda” paduoda tokią 
ištrauką iš “Japan Adver
tiser,” liudijančią, kad Ja
ponija stengiasi sudaryt 
sau pakankamai stiprią eko
nominę poziciją Chinijoj, 
idant galėt sėkmingai veikt 
“atsitikime susikirtimo su 
Sovietu Sąjunga delei Išlau
kinės Mongolijos arba ki
tuose klausimuose tarp So
vietų ir Japonijos.”

Bet tie kariško grobimo

Prezidento Roosevelto val
džia yra padarius ne vieną 
“organizacinį“ žingsnį,vedantį 
linkui fašizmo. NRA laikais ir 
dabar Rooseveltas tarnavo ir 
tebetarnauja stambiajam ka-i 
pitalui prieš darbininkus ir jų 
unijas. Su jo pagelba didieji planai negalės Japonijai iš-

ŠAUKIA NEDALYVAUT HITLERIO SPORTŲ OL
YMPIJADOJ; REMIA I NDUSTRINE^ UNIJAS

WASHINGTON. — Jung- priešinasi industrinių unijų 
tinės Mainierių Unijos tri-. judėjimui. Jie stengiasi iš-
jų distriktų suvažiavimas 
gruodžio 5 d. vienbalsiai pa
sisakė prieš amerikiečių da
lyvavimą tarptautinėj spor
tų Olympijadoj, “jeigu ji 
įvyks Vokietijoj.” O tą 
Olympijadą (sportų varžy
tines) ruošia hitlerininkai 
1936 m. Berlyne.

Mainierių šuva žiavimas 
taipgi užgyrė trečią metinį 
Amerikos Kongresą Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą. Šis 
kongresas įvyks Clevelande, 
Ohio, 1936 m. sausio 3, 4 ir 
5 d.

Angliakasių d e 1 e g a t ai 
vienbalsiai parėmė rezoliu
ciją, išreiškiančią pritari
mą kovai, kurią John L. 
Lewis, Jungtinės Mainierių i 
Unijos prezidentas, veda už 
industrines unijas Ameri
kos Darbo Federacijoj.

Tie kietosios anglies mai-

laikyt darbininkus paskirs
tytus į mažas, atskiras ama- 
tines unijas. Jie prikaišio
ja, būk Lewis ir kiti indust
rinių unijų šalininkai “ar
dą” Darbo Federaciją. Į 
tai atsakydamas Lewis pa
brėžė, kad jis yra ištikimas 
Federacijai, kad jis griežtai 
stoja už jos čielybės išlai
kymą. Sykiu Lewis perser
gėjo atžagareiviškus vadus: 
“Aš juos perspėju, kad jie 
daugiau pakenks sau, negu 
jsivaizduoiamiem savo prie
šininkam.” jeigu taip kovos 
prieš industrines unijas.

Perspėja Japoniją
Del Chinų Grobimo:

--------------------------------------- — 3' W r

ANGLIJA REIKALAUJA J A P O N I JOS “PASIAIš- 
KINT”; AMERIKA PROTESTUOJA JAPONAM -

išnaudotojai dasivarė iki gerų-, degti, kaip perspėja “Prav- nierių suvažiavimo tarimai 
jų laikų pelnų.

Bet jiems dar neužtenka.! 
Jie taiso politinę savo maši-’ 
ną, kuri juo smarkiau vary
tų Ameriką linkui hitlerizmo.

Viena šios šalies darbinin
kams viltis—tai galingas su
jungtas milionų darbo žmo
nių frontas prieš fašistėjantį 
Amerikos kapitalizmą.

Draugai, kurie dar neskai
tė, turėtų perskaityti straipsnį 
“Protestuokime“ p e r e i tame 
“Laisvės“ numeryje, kur pui
kiai nušviečiama Amerikos ka
talikų ir tautininkų vadų po
litika, kas liečia demokratinių 
laisvių reikalavimo 
liaudžiai.

Tas straipsnis patarnaus įti
kinimui katalikiškų ir tautiškų 
darbininkų, kodėl jie turi eiti 
į vieną frontą su komunistais 
ir socialistais šiuo reikalu.

da.”

EXTRA!
ITALŲ BOMBOS SUNAI
KINO DESSYE; VOS NE
UŽMUŠĖ H. SELASSIE

PARYŽIUS, gruodž 5. — 
Čia laikoma priešfašistinė 
konferencija, kur dalyvauja 
ir nariai įvairių Europos ša
lių seimų, nutarė sudaryt 
komisiją iš Franci jos, Ang
lijos ir Šveicarijos seimų 
atstovų ir pasiųst Vokieti
jon aplankyt įkalintus bu
vusius Vokietijos seimo at
stovus.

Tarp Hitlerio įkalintų 
seimo atstovų yra ir drg. 
Ernst Thaelmann, garsiau
sias revoliucinis Vokietijos 
darbininkų vadas. Naziai 
yra pasiruošę nusmerkt jį 
galvos nukirtimui, ir tik pa
smarkinti tarptautiniai dar
bininkų protestai tegali iš
gelbėt Thaelmanno gyvybę.

Į tarptautinės Teisininkų 
Sąjungos konferenciją buvo 
pakviestas kaip garbės sve
čias ir New Yorko teisėjas 
Louis B. Brodsky, kuris be

Rezoliucijoj, šaukiančioj, bausmės paliuosavo kelis 
amerikiečius n e d a 1 v v aut asmenis, kada jie buvo areš- 

į hitlerininkų 01 y m piiadoj,! tuoti už nuplėšimą svasti- 
; mainierių s u v a ž i a vimas,. kinės Hitlerio vėliavos nuo 
itarn kitko, primena, kaip Vokietijos laivo “Bremen” 
|nazių “fašizmas sunaikino, New Yorko prieplaukoj, 
visas darbo unijas ir kitas ’ 
darbininkų broliškas ir kul
tūrines organizacijas” ir! 
kaip hitlerininkai nužudė. 
Fritzą Husemanna. nrezi-'
Honta Vokietijos Mainierių lai Sung Cheh-yuan ir 
Unijos, ir nugalabino bei į Shang Chen jau atvirai 
kalėjimus sukišo kitus dar- priešinasi Šiaurinių Chinijos 
bįninkų vadus. * ; provincijų atplėšimui nuo

_ Chinijos ir sudarymui ats- 

STALINAS SVEIKINA BOVELNOS AUGINTOJUS kad nori Japonija. Tais ge- 
________  '------ |nerolais iš pradžios buvo 

pasitikėję Japonijos impe
rialistai, kaip savo rams
čiais.

parodo, kaip kovingėia ir 
pažangėja šios šalies darbi
ninkų judėjimas.

Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green ir kiti 
senoviški vadai grūmodami

CHINŲ GENEROLAI 
PRIEŠ JAPONIJĄ

Gruod. 5.—Chinų genero-

MASKVA. — Sovietų Sovietai joms suteikė lygy-Gruod. 6.—Dešimt italų lėk-1
tuvų bombomis beveik visai Kom. Partijos sekretorius bę ir duoda visokios me- 
sunaikino šį miestą, dabar
tinę imperatoriaus Haile 
Selassie buveine. Užmušė

, bei sužeidė virš 100 žmonių, 
Lietuvosltarp kuriu yra amerikiečių

į ir europiečių. Lėktuvai bom
bardavo ir amerikiečių Sep
tintos Dienos Adventistų li
goninę.

Pats ethionų valdovas Se
lassie vos išvengė mirties. 
Jo nalocius apdaužytas ita- 

žemėmis 
armijos

J. Stalinas ir Žmonių Ko- džiaginės ir dvasinės para- 
misarų Tarybos pirminin-1 mos, keldami jas pramoniš- 
kas V. M. Molotovas savo kai ir kultūriškai, 
kalbose nuoširdžiai sveikino 
konferenciją geriausių ko-1 
lektyvių ūkininkų iš Sovie-I 
tinių Tadžikistano ir Turk-' 
menistano Respublikų. | 

Drg. Stalin pabrėžė, jog | 
ši konferencija dar kartą 
įrodo draugiškumą tarp 
įvairių tautų, iš kurių susi
daro Sovietų Sąjunga, ir tas

LONDON.— Anglijos už-, tinių Valstijų užsienių rei* 
sienių reikalų ministeris kalų ministeris Cordell Hull 
Hoare, kalbėdamas seime gruodžio 5 d. padarė viešą, 
gruodžio 5 d., perspėjo Ja- pareiškimą, kad Amerika 
poniją, kad besiverždama su “atydžiai seka,” kas dedasi 
kariuomene į šiaurinę Chi- Į šiaurinėj Chinijoj. Tas pa* 
niją, tuomi Japonija sukelia i reiškimas faktinai yra per* 
prieš save “pasaulio nuo- j spėjimas Japonijai. Jis nuo
žiūrą” šiuo labai nepatogiu I rodo j devynių valstybių 
laiku, reiškia, kada Italija!padarytą sutartį, kur ir pa* 
kariauja priėš Ethiopiją. i ti Japonija buvo pasižadėjus 
Anglija, todėl, reikalauja, laikyti Chinijos “duris atvi* 
kad Japonija “pasiaiškintų.”

Tartum dar Anglijai ne
aišku, kad Japonijos impe
rialistai pasimojo atkirsti 
penkias turtingiausias šiau
rines provincijas ir iš jų su
daryti neva “savarankišką” 
chinų valstybę, kurioj vieš
patautų ne kas kitas, kaip 
tik pati Japonija.

Apie bandymus sutaikyti 
Italiją su Ethiopiją ministe
ris Hoare išsitarė, kad tai 
gali pasirodyti “beviltiškas 
darbas.”

WASHINGTON. — Jung-

ras” visų šalių lygiam biz
niui. Hull prasitaria, kad
Amerika nepakęs “suiručių” 
Chinijoj, taip, matomai, va
dindamas Chinijos drasky
mą iš Japonijos pusės.

PEIPING. — Japonija 
! paliepė išsikraustyt iš seno
sios chinų sostinės Peipingo 
atvykusiam Chinijos karo 
ministeriui Ho’ui. Japonų 
generolai atranda, kad jo 
buvimas Peipinge padrąsi-
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ouvimas reipinge padrąsi
na chinų kovą prieš Japoni* 
jos bandymą atplėšt šiauri* 
nes provincijas nuo Chiiii- ~ ' 
jos. v

Pašalpinių Darbą Fon-Areštuoja už “Gandus” 
das Išsibaigs Liepoj apie Italą Sumušimus

ROMA. — Nežiūrint aš
trios fašistų cenzūros, pla^ 

ninkai gruod. 5 d. pripaži- čiai pasklido žinios apie ita- 
no, kad ateinančių metų lie- h nepasisekimus Ethiopijoj. 
pos mėnesį bus išsibaigę vi- “Popolo d’Italia” gruodžio 
si $4,000,000,000, kurie buvo 5 d. rašė, kad bus areštilb- 
paskirti tokiems darbams, i Jami _ir f 
Pritruksią pinigų net už- > t 
baigti dabar pradėtus sta- Jau es4s suimtas.

WASHINGTON. — WPA 
pašalpinių darbininkų virši-

Popolo d’Italia” gruodžio

t •

n<xu uuo ditaiuv
baudžiami tokių 

(“gandų” skleidėjai. Vienas 
•imi naao oniwit-no «•.> .’į,“

, -------------------------------------------KietijjiĮ Kasyklų Mai- 
nieriiį Reikalavimai

WASHINGTON. — Kie-! pinigus viešiems darbams, 
tosios anglies trijų distriktų centralinė valdžia daugiau 
mainierių konferencija neduos jokių lėšų valsti-

......... " ' joms ir miestams tiesiogi-! ĮĮui, ..........
(niai šelpti bedarbius, kurių,! prakalbas, šį šeštadienį

Įvest šešių valandų darbo i pagal pačios vyriausybės kare, gruodžio 7 d., Easton 
dieną, penkių dienų savai-1 skaitmenis, — 

draugiškumas darosi vis 'Partijai ir jos vadui drg. i tę. 
įglaudesnis. O carų laikais Stalinui už paramą, kolek-| ‘

i Šiemet Tadžikistane ir 
I Turkmenistane kolektyviuo- 
!se ūkiuose užauginta ir su
dalyta 1,800,000 tonų med
vilnės, tai yra, virš trigubai 
daugiau, negu būdavo jos 
pagaminama visoj Rusijos 
imperijoj caro laikais.

Dėkodami Komunistų

tybos darbus.
O Rooseveltas yra pareiš

kęs, kad paskirsčius tuos Easton, Pa.

gruodžio 5 d. nutarė rei
kalaut:

DRG. ANDRULIO PRA
KALBOS ŠIANDIEN ;

Rengiame drg. V. Andni- 
“Vilnies” redaktoriui, <

b“DraUT?;“Dar: to bombomis. Su 
btninkas eme protestuot pries * .v . ...
Smetonos smurtą tik dabar, ką-1 Sumaišyta ethiopų 
dft T ji ptu vos Fasistni uždai*c Stovy K13-# į 11 • i. j 'L. i •i *
Krikščioniu Demokratu Parti-1 Iš sprogstančių bombų tokios tautos, kaip tadžikai, tyviai ūkininkai pasižadėjo; lygint darbo laiką, seniau 
ją. Del kitų partijų “panaikini- tuo.iaus 
mo“ jie neprotestuotų.

Amerikos gi tautininkų vadai sužeistųjų. Manoma.

, yra virš 10,- Baking Co. svetainėje, 36
. ’ ' 000,000, nors tikrumoj be- j n. 7th St., Easton, Pa.
Žymiai pakelt algas, su- darbių skaičius kur kas di

dėsnis.

kuriuose sudegė ir daugelis 
• kad 

Tysliavos-Vitaičio rūšies ne-' į>us žuvę ir ligoninės įna- 
drįsta pakelti balso net prieš1 mįn 
uždarymą buvusios “saviškės“ 
liaudininkų partijos

pasklido gaisrai, i turkmėnai ir kt., buvo nie-1 dėti visas pastangas, kad se-' dirbantiems angliakasiams1 ~ ————.
kinamos, persekiojamos ir kančiais metais dar žymiai (pripažint pirmenybę darbe, Studentą Protestas pnes 
faktinai naikinamos. Tik padidinti bovelnos derlių.

miu.
Italams bebombarduojant 

11AI4VIA11111IYU UCVX V1JVO* • • • v v .

Komunistai reikalauja, kad stovyklą, tapo Šil
ingoms politinėms partijoms zels^ daugelis užsienių lai- 
Lietuvoj būtų leista laisvai kraščiu korespondentų, 
veikti. Ethiopijos valdžia ruošia-

Ethiopijos Grobimąspeciales sutartis; nedaryt r J T
naujų ’daktariškų kvotimų

I Po prakalbų turėsime šo- ... 
:kius, kaip jau buvo pirma 
pranešta.
. Prakalbos prasidės 7:30 
vai. vakare.

Draugai eastoniečiai, 
skaitlingai atsilankykite. Iš-

I

Newarko Pašalpiniy Darbi- Gręsia Angly Karas SU Italais atgal darban priimamiem i BOSTON. Policija gjrskite apie svarbiausius
• i iz v ivi ii i* • . !•!••• jmainieriam po pirmesnių* gruodžio 5 d. išvaikė būrų §iandienAmerikojirpasau-

Harvardo Universiteto ir lyj įvykius> kaip jie
__ V.XXXJX ! Mass. Technologijos Institu-. vįsą darbininkų klasę, ir 

i niams kietųjų angliakasyk- . vU("ni - demonstravusių sužinokite, kas reikia daryt;

ninku Kova už Pilną Algą Aigipte-Libijo j
_________ > ____

NEWARK, N. J. — 500 
WPA pašalpinių darbinin-

!paleidimų; padaryt dviejų Harvardo Universiteto ir 
CAIRO, Aigiptas. — Uni- j metų sutartį visiems^ uniji-' 

ted Press žiniomis, Anglija1 prieš Italijos konsulatą
atsiunčia vis daugiau savo pusantro syk daugiau už'saukus!^’ Salin Italiją 
kariuomenės į Aigiptą. Ki- viršlaikius ir dvigubai už ethiopijos! 
tą savaitę atvyks dar vienas šventadienių darbą.
pulkas iš Indijos. Anglų ka-! Dabartinė sutartis išsi- 
riuomenė daugiausia spie- baigia 1936 m. balandžio 1 
čiama į pasienį Libijos, Ita- ^en^- 
Ii jos kolonijos.

Aigipte eina kalbos, kad 
susikirtimas galėsiąs įvykti 
pirm kalėdų. Kovo mėnesį uždraudė laikraščiams skel- 
ten prasideda ilgi nuolati- bti, kada ir kokie laivai iš- 
niai lietūs.

Ethiopijos valdžia ruošia-
jsi protestuot Tautų Lygai Rų gruodžio 5 d. suruošė de

monstraciją Newarko lėktu
vų stotyje, reikalaudami,

---------- i si prutesiuvL jiauių juygai
Besikalbant su drg. V. An-|Drieš italų bombardavimą 

druliu, jis peikė ypač tuos, ku- Į Rgonmes.
Italai pasmarkintais bom- ^a(j igmokėta pilna al- 

bardavimais is oro stengia
si išblaškyti 500,000 Ethio
pijos šiaurines armijas, ku
rios prirengtos visu frontu 
pulti italus.

rie pasakoja, kad mes vienoj 
bei kitoj kolonijoj “nieko ne
galime padaryti.“ Drg. Andru
lis išsireiškė, kad su kantrybe, 
pasitikėjimu ir pasiryžimu daug 
galima nuveikti tarp žmonių 
bile kolonijoj.

ga už gruodžio 4 d. Mat, 
darbininkams buvo praneš
ta, kad jie negaus pilno die
nos mokesnio todėl, kad per 
šaltį negalėjo tą dieną visą 
laiką išdirbti.

Susikirtime demonstrantų 
su policija išmušta langai 
keliems busams.

MUSSOLINI SLEPIA SA
VO LAIVŲ JUDĖJIMUS

ROMA. — Italijos valdžia

• a. vi*

kad galėtume apginti sa'Vb
1S gyvybę ir reikalus.

Pranešimai iš visur, kifr 
įtik drg. Andrulis kalbėjo, 
įrodo, kaip žmonės pasiten-Apiplėšė 25 Raštininkes

CHICAGO, Ill. — Vienas kinę jo prakalbomis ir pui- 
plėšikas įsibriovė į Commer- kiu nušvietimu opiausių diė- 
cial Investment Trust Kor-'nos klausimų. Taigi ir mefe, 
poracijos raštinę ant 21 lu- eastonieciai, nepraleiskime 
bų, apiplėšė 25 merginas šios progos, bet visi urmu 
tarnautojas, pasigrobė $150, traukime šį vakarą į prakal* 
įšoko į keltuvą (eleveiterį), bas, o po jų draugiškai pa- 
juom nusileido žemyn ir pa- silinksminkime šokiuose, 
bėgo. i Rengėjau

^'-3

i
bti, kada ir kokie laivai iš 

įplaukia į Afriką.

dėta Bresto prieplaukoj sta
tyt vienas iŠ dviejų milžiniš
kų karo laivų, kurie turės

Francijoj Statoma Milžiniš
kas Karo Laivas

^PARYŽIUS. — Jau pra-Jpo 35,000 tonų įtalpos.
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ke į Jurgį Palavičiko išreiškė solidaru
mą su Pirmu Internacionalu ir pareiš
kė: ‘Socializmas—saulė ateities’!”

Garibaldis buvo revoliucinis demokra
tas, jis buvo italų liaudies didvyris, ko- 
munarų užtarėjas, Pirmos Tarptautinės 
šalininkas. Mussolinis to visko yra prie
šas, nevidonas ir nakintojas. Mussolinis 
apie Garibaldį kalba tik tam, kad klaidi
nus mases. Jis tam tikslui nesidrovi vi
sokių veidmainysčių. Bet Italijos liau
dis padarys tarpe vieno ir kito skirtumą.

Rodosi Atsieksime prie ko Einame tai, kurie dabar rūko taikos! biau plėstis bendras fron 
pypkę su socialistai, pasi-! tas tarpe komunistų, ir so 
ims į savo rankas tos orga-! cialistų, mūsų ir jų vado
nizacijos iždą.”

Ponas Tysliava nori pa
sidaryti baubą ir 1

vaujamų organizacijų ir 
abelnai tarpe darbo žmonių

entered as second class matter March 11, 1924, at 
**e Post Office at Brooklyn, N. Y., ander the A«t

x of March 8, 1879

5,000 Naują Narią į Partiją
-Dabar yra Komunistų Partijos vajus 

už naujus narius. Iki Lenino mirties 
minėjimo, tai yra, 21 dienai sausio nori
ma" gauti bent 5,000 naujų narių.

Aiškinti, kas yra Komunistų Partija, 
kokios svarbios jos pareigos, kaip svar
bu kiekvienam darbininkui ir darbinin
kei prigulėti prie savo klasės partijos, 
daug netenka. Ypatingai dabartiniu 
momentu, kada kapitalistinis pasaulis 
yra taip sugriuvęs, kada jau šeši metai 
jį..purto didžiausias krizis, kada Italijos 
fašistai, užkūrę karą Afrikoje ir sudarę 
europinio karo pavojų, kada Japonijos 
imperialistų nuolatinis veržimasis į Chi- 
niją sudarė didelį karo pavojų Tolimuo
se Rytuose, kada Vokietijos ir Lenkijos 
fašistai provokuoja karą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Komunistų Internacionalo ir jo sekci
jų kova, mobilizavimas darbo žmonių 
masių, Septintam Kongrese pateikti ge
riausi planai bendram frontui, kovai 
prieš karą ir fašizmą, prieš algų kapoji
mą, už geresnes gyvenimo sąlygas, prieš 
kapitalistinį žiaurumą, sudaro Komunis
tų' Partijos augimui pagrindą.

’Reikia darbininkams plėsti bendrą vei
kimą. Bet tik tada jis bus sėkmingas, 
platus ir galingas, kada darbininkų kla
ses revoliucinė partija bus galinga ir 
skaitlinga, įtakinga ir sudaranti didelę 
jėgą.
_Komunistų Partija neturi jokių atski
rų reikalų, kaip visos darbo žmonijos rei
kalus—darbininkų, farmerių, inteligentų 
—visų dirbančiųjų. Komunistų partiją 
niekas kitas nesudarys, kaip mes patys. 
Kiekvienas apsišvietęs, sąmoningas dar
bo- žmogus turėtų būti savo klasės parti
joje.
r -Šio vajaus metu reikia būtinai padi
dinti lietuvių darbininkų skaičių Komu
nistų Partijoje. Reikia, kad dešimtys 
gerų ir gabių veikėjų paverstų savo sim
patijas į organizacinę vienybę, kad įstotų 
į savo klasės partijos eiles.

Garibaldi ir Mussolinis
•'"-Fašizmas visada stengiasi veikti į tau
tinius liaudies jausmus, pasisavinti sau, 
kas tik liaudies istorijoje buvo prakil
naus, brangaus, protingo, liaudies myli
mo. Mussolinis prie pirmos progos šau
kia, kad jis eina Garibaldi keliu.

. Didesnio melo ir būti negali. Pereita- 
me šimtmetyje Italija dar buvo išdraiky
ta, susiskaldžius; atskiras valstybėles vi
si skriaudė. Mazzini ir Garibaldi buvo 
liaudies apjungėjai, tų laikų demokrati
niai revoliucionieriai. Jų vadovystėje 
italų liaudis buvo apjungta. Garibaldi 
nebuvo socialistas, jis buvo tik demokra
tas revoliucionierius, o vienok 1868 me
tais, 15 d. birželio, laikraštyje “Piebe” 
rašė: ,

“Nuo laiko feodalių baronų viduram
žių iki šių dienų monarchų, proletariatas 
višada buvo pavergtas ir žeminamas plė
šikų ir senos ir mūsų gadynės. Jūs, kurie 
nefrite kovoti už jo teises, imate ant sa
vęs labai didelę atsakomybę. Bet jūs 
būsite pergalėtojais, nes jūsų pusėje tik- 
Jtpji teisybė ir tikroji jėga, nors daug lai
ko bus reikalinga, kol jūs išlaisvinsite 
proletariatą.”

/taigi Garibaldi matė, kad proletaria
ns^ turi tiesą ir jis galų gale laimės. 
Drg. Karolis Radekas “Izviestijose” rašo 
apie Garibaldį:

“Ir kada francūzų proletariatas suki- 
lo'/savo didvyriškame šturme prieš dan-

Ir organizavo KOMUNĄ, kada Pary- 
žiąus Komuna buvo nugalėta, kada jos 
dlavyrius pradėjo niekinti ir šmeižti vi
so pasaulio buržujai, tai gerbiamas liau
dies, masių, kaipo šventas, Garibaldi vie
šai atsistojo apgynimui nugalėtų ir ap
šmeižtų Paryžiaus proletarų ir savo laiš-

“Klaipėda Mūsų!” “Kijevas
Mūsų!”

Komunistai visada sakė, kad užvieš- 
patavimas fašistų, jų įsigalėjimas eilėje 
šalių, grūmoja pasauliui karu. Gyveni
mas tą pilniausiai patvirtino. Italijos 
fašistai užkūrė karą Afrikoje. Prancū
zai fašistai taip kerpasi ūsus, kad jie bū
tų panašūs Hitleriui.

Vokietijos fašistai šaukia: “Klaipėda 
mūsų!”, “Lietuva mūsų!”, “Kijevas mū
sų !”, “Ukraina mūsų!”, “Strasburgas 
mūsų!”, “Brio mūsų!”

Lenkijos fašistai turavoja: “Gomelis 
mūsų ”, “Kijevas mūsų!”, “Lietuva mū
sų!”, “Lenkija nuo morza do morza!”

Italijos fašistai be jokio svyravimo sa
ko, kad jie turi užkariauti Ethiopiją, nes 
jiems jos reikia. Italijos, Vokietijos, 
Lenkijos fašistai, kaip ir Japonijos im
perialistai šaukia, kad jų gyventojų per
daug, kad jie negali išsitekti. Bet tuom 
pat kartu tėvus ir motinas verste ver
čia dar daugiau kūdikių gimdyti. Vokie
tijoje eina prie to, kad perskirti vedu
sius, kurie neturi vaikų.

Lenkija šaukia, kad ji turi būti dide
lė. Japonija rėkia, kad ji turi valdyti 
visą Aziją, o toliau ir visą pasaulį. Vo
kietija nori būti ant visos Europos. Ita
lija nori būti didesnė už buvusią Romos 
imperiją!

Dabar fašistai ginklus atsuko į savo 
kaimynus, į silpnesnes šalis, į mažesnius 
ir demokratinius kraštus. Bet jų siekiai 
dideli, jie greitai susidurs ir vienas su 
kitu. |

Karas ir Baltos Vergės
Fašistų literatas Andželo Turaci ne

senai rašė, kaip Italija rengiasi prie per
galės. Didvyriai jau išvažiavo į karo 
frontą, bet jiems reikalinga degtinė ir 
merginos. Italijos kolonijose steigiama 
daug viešų prostitucijos namų. Diplo
matai nori uždrausti į Italiją įvežimą 
tam tikrų tavorų. Vienok italai liuosai 
supirkinėja francūzaites ir veža į Afri
ką. Bet Turaci sako, kad baltos mergi
nos po kelių dienų jau netinkamos ir to
dėl jie rūpinasi gauti kuo daugiau ara- 
baičių ir juodveidžių. Jis sako, kad tai 
svarbi amunicija Ethiopijos užkariavi
mui. šaltai, tartum kokius gyvulius ' 
siunčia merginas į Afriką kareiviams, 
kurie Ethiopiją verčia į “civilizaciją,” o 
ten jos miršta ir žūva kančiose.

Italijos Liaudis ir Jos Vargai
Mussolinis įtraukė Italijos liaudį į var

gus ir grūmoja įtraukti į didelį karą, kur 
milionai italų žūtų. Mussolinis savo 
avantūristinius žygius teisina. Drg. K. 
Radekas rašo apie tai: '

“Italijos imperialistai sako, kad jie no
ri atsiekti persidalinimo pasaulio, nes 
italų liaudis negali gyventi be geležies, 
anglies, aliejaus ir medvilnės. Bet .tam, 1 
kad atsiekus pasaulio persidalinim^, rei
kia turėti anglį, geležį, aliejų, medvilnę 
ir miliardus pinigų, reikia uždegti pasaii- 
linio karo gaisrą, sunaikinti dešimtis mi- 
lionų žmonių. Pasekmėje pergalių, apie 
kurias galvoja italų imperialistai ir iki 
kurių taip labai toli, Italų liaudis turė
tų būti nuvarginta, kraujuose išmaudy
ta, atsidurti didelių turčių vergijoje, pa- i 
tapti išnaudojama turtingų imperialisti
nių šalių ir apmokėtoja už paskolas nuo- ■ 
šimčių.” ■

Bet Italijos liaudis nebus amžinai pa
klusni, nevilks fašistinį vežimą, nelenks . 
savo sprandą prieš fašistinę nagaiką. ! 
Italijos žmonėse vis daugiau girdisi svei
kų balsų, kad dabartinis Italijos karas ■ 
su Ethiopiją nėra italų ir ethiopų karas, •. 
bet Italijos fašistų karas, kurie yra ir 
ethiopų ir italų darbo žmonių priešai. 
Jau vis tankiau ateina žinios iš Italijos, 
kad reiškiasi pasipriešinimai kareivių 
tarpe, kad plečiasi pabėgimai per rūbe-

Dar anksti praėjusią vasarą gavime naujų skaitytojų, sa- 
“ Laisvės” direktorių taryba ko, kad šiemet lengviau gauti 
paskelbė, jog balandžio mene- negu praėjusiais krizio metais, 
sį sekamų metų sukaks 25 me- ' 
tai, kaip leidžiama “Laisvė”, lenkėm naujais skaitytojais vi- 
Buvo padarytas atsišaukimas į sus krizio - bedarbės metų va- 
pažangiąją Lietuvių visuome- jus. 
nę, kviečiant minėti “Laisvės” 
Sidabrinį Jubilėjų. Taipgi bu
vo kviečiami grįžti prie “Lai
svės” visi jos ankstyvieji skai
tytojai ir rėmėjai, kurie del 
vienokios ar kitokios priežas
ties dabar yra nuo jos atsi
traukę.

Praslinko keli mėnesiai nuo 
oficialio paskelbimo įvykstan
čio “L.” Jubilėjaus. Dar tik 
pradėjome Jubilėjui prisiren
gimo darbą ir jau su dideliu 
džiaugsmu galime pareikšti, 
kad atsišaukimas duoda tei
giamus rezultatus. Eilė žmo
nių, buvusių laisviečių, bet jau ženklą Jubilėjinį Certifikatą kų Susivienijimo organiza- j Latvijos teismas tą draugą 
neskaičiusių “Laisvės” per ke- šiom dienom įsigijo A.L.D.L. cija gerai gyvuoja, kad jos nusmerkė šešiems metams 
lioliką metų, dabar užsiprenu- p. 15-tas Apskritys, Cleve-; turtas geriausiai sutvarky- sunkių darbų kalėjiman. 
^Metis’ užSgeSv!?’ Iand’ °hiv $2'5° 7 aUkiN aS’ taS ir naritmS netel?ka, Per’ Kartu buvo nuteista dai
gi keletas uzsirase Laisvę menys sakamai: Jonas Noru- gyventi tiek vargo, kiek na- 8 kiti darbininkai nuo pusės

- riams Tysliavų vadovauja- iki 2 metų kalėjimo. Tuku- 
mų žmonių. SLA nariai ge-! me y darbininkai įkalinti, 

Jubilėjų. Tai džiuginanti žen- j apdovanojo savo dienraštį “po Libavoje 28 ir daugelis ki-
klai nirmeiviškosios visuome- «i no. ivr».c i O OS

bauginti kovoje už kasdieninius mū- 
Tiesa, šiemet jau dabar pra-^ narius tam, kad jie ne

balsuotų už pažangius kan
didatus SLA organizacijoje, i 
bet atiduotų balsus už Tys- j 
liavos tipo elementus. Nei 
naujas tas baubas, tik iš at-' 
bulo galo. Seniau Tysliavos 
prieteliai šaukdavo, kad būk 
komunistai visų organizaci- nio perversmo buvo areš- 
jų iždus į Maskvą gabena, 
dabar Tysliava šaukia, kad parlamente A. Deglovas. 
būk net ir baduoliams su
rinkti pinigai nepasiekė Ru
sijos. Veltui procevoja Tys
liava. Mažai bus tokių, ku-

Jau daugiau turime da-i 
bar naujų skaitytojų nekaip 
pernai kad turėjome vajui i 
pabaigus.

Visvien mes dar laikomės 
a m e r i k o n i škos patarlės: 
“where there is a will there 
is a way”—kur yra pasiryži- 

įmas, ten yra ir išeitis. Paro
dykime nors paskutinėmis va
jaus dienomis 
pasiryžimo! 
ir gaukime 
skaitytojų 
šiemet negu

darbininkiško 
Meskimės į darbą 

daugiau naujų 
savo <...............

bent kada.
P. Buknys.

sų reikalus, kovoje prieš 
augantį fašizmo ir karo pa
vojų.

Teroras Latvijoje
Fašistinė Latvijos valdžia 

žiauriai puola darbininkus 
ir valstiečius. Laike fašisti-

tuotas valstiečių atstovas

Prieš jį nebuvo jokių apkal
tinimų. Slaptoji policija kal
tino tame, kad jis yra Lat
vijos Komunistų Partijos 
narys. Įrodymui to sakė, 
kad pas jį rado marksisti- 

žino, kad komunistų vado- nės literatūros. Ir pasire-

dienraščiu' rįe tikės j0 pasakoms. Ne
tik SLA, bet plačios minios

Laisvės” rėmėjo garbės vaujama Lietuvių Darbinin- miant šiais šnipų įtarimais

lioliką mėtų, dabar užsiprenu- 15-tas Apskritys,

gi keletas užsirašė “Laisvę” menys sakamai:
šiame vajyje. -Pranešimų gau- šis, Elizabeth, N. J. už $3.00 
name iš daugelio vietų, kad | ir Juozas Kalnietis, Elizabeth, I 
daroma prisirengimai minėti N. J. $2.00. O sekami draugai

Cleve-! turtas geriausiai sutvarky- sunkių darbų kalėjiman.
Kartu buvo nuteista dar

klai pirmeiviškosios visuome-, $1.00: Mrs. L. Jozel, Oregon 
nes sluogsnių linkimo prie mū- City, Oregon; K.' Pociūnas, narių nominacijose ir bal-
sų dienraščio.

Daugelis net tolokai

tose Latvijos dalyse. Fašis
tinis teroras siaučia prieš

Elizabeth, N. J.; Paulina Kai- avimuose nedUOS Savo bal- darbo žmoniją.
nuo šlietis, Elizabeth,’ N. J.; Jurgis SUS Tysliavos sleitui. 

mūsų judėjimo esančiųjų žmo-[Kazlauskas, Elizabeth, N. J.; .
nių iš biznierių, duoda gražių Antanas Kazakevich, Miners- Darbininkų Vienybe Auga 
Jubil.ėjinių dovanų, kaip že-1 ville, Pa.; John Burke, Llewe- 
miau matysime. Mes širdingai Hyn, Pa.; Frances Lideikienė,1 
apeliavome ir į opozicijos'Waterbury, Conn, ir Petras 
(sklokos) žmones, kviesdami Digemas, Waterbury, Conn.

> augščiau suminė- 
l “Laisvės” rėmėjam reiš-, 

judėjimą ir bendrai minėti kiame širdingą padėką. Mano-i 
“Laisvės” Jubilėjų. Mūsų bal-'me, kad daugelis iš dienraš- 
sas buvo priimtas su gilaus čio skaitytojų paseks juos, 
nuoširdumo ir karšto draugiš- P. B.
kūmo jausmu krūtinėse di-l --------------
džiųmoje draugų iš opozicijos 
Daugelis iš jų, kurie buvo me 
tę skaityti “Laisvę”, vėl užsi-F '<■
prenumeravo Ją ir pradeda F JoW A visus darbininku reikalus
rūpintis Jubilėjaus minėjimo! J udiuuuimų icmaiua.
reikalu. Turime vilties, kad! Asmuo, kuris neima už1 .3. Abidvi partijos paskel- 
opozicija sugrįš į bendrą mū-' savo darbus ir žodžius atsa- ^a’ ^.a(^ j°s sąžiniškai pil- 
sų revoliucinio darbininkiško komybės, yra nevertas jokio dys visus susitarimus, kad 
judėjimo kūną iki balandžio pasitikėjimo. Tokiu asme- darbuosis Austrijos dar- 
mėnesio ir bendrai minėsime niu yra Juozas Tysliava, bininkų klasės naudai, kad 
savo dienraščio Jubilėjų. Tai “Vienybės” redaktorius. Jis nebus jokių kliūčių daroma

juos grįžti prie “Laisvės”,! Visiems 
grįžti į revoliucinį darbininkų tiem

P. B.

i ĮVAIRIOS ŽINIOS

judėjimo kūną iki balandžio 
mėnesio ir bendrai minėsime

vienas punktas iš mūsų pasi-

Sujudimas Finlandijos 
žmonių

Kaip praneša žinios iš j Finlandijos fašistinė vai-
Austrijos, ten Komunistų = jžia yra nusmerkus mirtin 
Partijos ir Revoliucinių So-,^uvusį darbo žmonių atsto- 
ciahstų išleistas bendi as vą Kaillį. Prieš tokį val- 

ig_ pareiškimas, kuriame sako: džios žygį sujudo Finlandi-
I . _ . _ . . _ . • • 1 1 • • 1 • 1 i • V • •1. Abidvi partijos įtikino jos darbininkai, valstiečiai, 
viena antrą, kad joms rei- mokytojai ir daugelis profe- 
kia visada bendrai veikti sionalų. Finlandijoj susitvė- 
prieš bendrą priešą.

2. Komunistų ir Socialis-
jos paskelbė, kad 

jos stoja už vienas ir ben
dras darbininkų unijas ir

pasitikėjimo. Tokiu asme- abi darbuosis Austrijos dar-

visada “mandravoja” ir šau-

rė Lyga Kovai už Žmoniš
kumo Teises. Lygoje yra ne 
vien darbininkai, valstiečiai, 
bet nemažai mokytojų, dak
tarų; inteligentų ir abelnai 
pažangių žmonių. Ši Lyga 
rinko parašus tarpe Finlan
dijos gyventojų su reikala
vimu panaikinti šalyje mir
ties bausmę. Po tais para
šais susirašė 127,000 žmo
nių. Kaipo Finlandijoje, tai 
gana didelis skaičius. Para
šai įteikti valdžiai.

Abelnai Finlandijoje ma
tomas tarpe darbininkų 
drąsos pakilimas, atbudimas 
judėjimo. Viešpataujanti 
klasė vis grieštesnių prie
monių griebiasi prieš revo
liucinį judėjimą. Draudžia
ma marksistinė literatūra, 
prelekcijos ir susirinkimai.

D. M. šolomskas.

vienai arba kitai partijai iš 
jų eilių tarpo.

4. Abidvi partijos priėmė
briežtųjų Jubijėjaus mipėji- kia nuo ausies.

« m • Zx. !»• «•• zm 1 z\ Ir4- rt /N t •

Vėliausiame ___e__
numeryje šaukia apie su- bendrą veikimui programą, 
rinktus pinigus 1922 metais ku™ smulkmeniškiau bus iš- 
Pavolgės žmonėm ir vėliau ateityje.
Lietuvos nukent ėjusiems 
nuo lietaus, kad būk jie ne-; 
pasiekė savų tikslo.

mui, atrodo, kad bus atsiektas.
Kita dalis mūsų jubilėjinio 

darbo yra gavimas “Laisvei” 
naujų skaitytojų—vajus. Iškė
lėme obalsį šiuom vajum gau
ti daugiausia naujy skaitytojų 
-—taip, kad “Laisvė” sulauktų 
savo Sidabrinio Jubilėjaus su 
didesne cirkuliacija negu bent 
kada savo gyvavimo laiku. 
Šiame punkte prisibijome su
klupimo. Vajus pasibaigs su 
20 d. šio mėnesio. Tik dvi sa
vaites vajaus beturime, o nau
jų skaitytojų skaičius dar 
kur kas žemiau 1927 mėtų 
skaičiaus. Naujų skaitytojų 
gavimo reikalą apgailėtinai 
neįvertina net ir tie draugai, 
kurie stovi visai arti pačios* 
širdies revoliucinio judėjimo.“ 
Kurie iš draugų darbuojasi

Vėliausiame “Vienybės”

5. Susitarimai del bendro 
veikimo bus pravedami 
tvirtoje abiejų partijų cen- 

skaitytojai žino, kad atskai- tralizacijoje. . .v .
' - - - Taip tvirtai susinso Aus

trijos Komunistų ir Socia
listų Partijos bendrame vei
kime, kovoje už darbo žmo
nijos reikalus.

Iš Franci jos atėjo žinia, 
kad Francijos Komunistų

tos buvo spaudoje. Net at
kakliausi priešai tokių už
metimų nedrįso daryti, bet 
ponas Tysliava šaudosi žo
džiais, nes jis už nieką ir 
prieš nieką neatsako. Lie
žuvis minkštas mėsos gaba
las, tat ir gali visaip suki
nėti. Toliau jis rašo:

“Nesunku įspėti, kas at
sitiks su SLA narių sudė-

Partijos Paryžiaus miesto 
organizacija pasiuntė laiš-
ką į Seine Franci jos Socia- 

I listų Federaciją siūlant, kad 
tais centais, jeigu komunis- ^tų suo.rgamzuotas ben-

SLA Nariai, Balsuokit už Pažangųjį 
Sąrašą j Pildomą ja Tarybą

Dabar einą SLĄ nariuose nominacijos į SLA pild. 
tarybą. Yrą sudaryti du sąrašai, tautinipkų-deši- 
niųjų grupės ir pažangiųjų SLA narių grupės. Mes 
kviečiame visus SLA narius paduoti savo balsus už 
pažangiųjų sąrąšą, kuris seka:

T. J. Bagočius, prezidentas.
1 K. ffižiutorik, vice-prezidentas.
P. Jurgeliūtė, sekretoyius.
K. P. Gugis, iždininkas. ,
Dr. J. Stanisloyaitis, dr. kv.
fe. Mikųžiute, iždo globėjas.
J. MHiauskas, iždo globėjas.

dras susirinkimas diskusa- 
vimui apjungimo abiejų 
organizacijų.

Iš Čechoslovakijos gauta 
žinia, kad Trinksaifene į- 
steigtas pastovus bendras 

. komitetas iš komunistų ir 
socialistų, kuris vadovaus 
bendram veikimui abiejų 

'grupių. Komunistų ir So- 
! cialistų Partijų eiliniai na- 
! riai karštai sveikino šį žy- 
gi-

I Taigi visame pasaulyje 
susidaro vis artimesni ir 
tampresni ryšiai tarpe so
cialistų ir komunistų ben
drai kovai prieš fašizmą, 
karą ir abelnai išnaudoto
jus. Amerikoje turėtų la-

žių į kitas šalis, kuriems reikią yažiuo- . tiečių miestą. O tas veda prie to, kada
. • • i Ai • • • 4 • ’ h • •• i * ' <• ' /m"' • V.' I • i ’ 1“ 1 •'* •** ’l • 1 . • v r 1 • . • • vti i Ethiopiją kariautu, kad Port Baidė, 
Sūezo kanale buvo pabėgimų, kur italai
kareiviai tiesiai šoko' nuo' laivų į aigip- mui.

italų liaudis sukils #rieš Mussolinio vieš
patavimą, padarys galą ir karui ir fašiz-

Lawrence, Mass.
“Raudonojo Batalijono” Kapi
tono Pareiškimas del “Lais

vės” Vajaus
Pirmiausia, tai paduodu 

griežtą ultimatumą tiems savo 
raudonarmiečiams, kurie “par
sidavė” kitiems kapitonams. 
O tokiais raudonarmiečiais yra 
drg. J. Egeris iš Nashua, ku
ris dirba Worcesterio kapito
nui drg. Bakšiui ir drg. A. 
Taraška, kuris dirba Bostonui. 
Šitiems dviems kareiviams už 
sulaužymą disciplinos skiriu 
bausmę, kurią jie turi būtinai 
atlikti, būtent, gauti po 10 
nąujų Skaitytojų iki gruodžio 
15 dienos. O jeigu negaus, tai 
bus nuimti nuo mūsų “Raudo
nojo Batalijono” lentos. Taigi, 
draugai, storokitės.

Tačiaus nemanykite, kad 
kadangi du kareiviai pabėgo 
ir mėgina mane aplenkti, tai 
jau Massachusetts valstijos 
čampionystė nepaklius Law
rence. Aš sakau, kad ir pats 
drg. Šimaitis čampionystę pra
laimės. Taip sakau nė kiek 
neišsigandęs, nes visi kiti mano 
kareiviai palieka kovos lauke

(Pabaiga 4 pusi.)
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Pranas Pakalniškis,
ALPMS Sekretorius.

Visi chorai, kurie dar ne- 
pasimokejote Meno Sąjun
gai metinių duoklių—pra
šome tai padaryti greit. 
Taipgi raginame visas dar
bininkų organizacijų kuo
pas ir draugijas įstoti j Me
no Sąjungą. R.

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

vai su priešu.
—JURGIS DIMITROVAS

Trijų Veiksmų Vodevilis.
Parašė: Valentinas Katajevas.

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

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

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

sirodo pirmam akte.
8. Svečiai.

(Tąsa iš pereito Meno Skyriaus)
E.: O kas del šitų pistoletų.. . (Rodo į pore

les, jie daro ženklus.) Atsitraukit! O kas del 
jų, tai savo akimis mačiau, kad Vaska vedęs 
su Liudmila, o jus čia kvailius pajuokia.

A.: Nu taip. Faktas, žinoma pajuokia. Liud
milyt, patvirtink.

V. (dirbtinai juokias) : Na taip, pajuo- 
kėm.. O jūs ką manėt? Chi-chi... Flavijau, 
gražiai mudu su Kuznecova tave apgavom, a? 
Tonka, patvirtink. •

T.: Draugai, viskas tas buvo juokai... Ir 
draugė Liudmila gali patvirtint.

L: Oi, kokie jūs visi juokingi, juokų net 
nesuprantat. Fi! (Nuliūdus paima Vašią už 
rankos). Tai mano teisėtas, užregistruotas vy
ras. Net liūdymą iš zagso galim parodyt.

A. (nuliūdęs eina prie Tonės) : Tai mano 
teisėta, užregistruota gyvenimo draugė, Kuzne
cova, a? Darbo kontaktas yra? Yra. Interesų 
vienodumas yra. Politinė platforma yra? Yra.

T. (griaudžiai) : Yra.
A.: Tad kame gi dalykas?
E.: ša. Keturios eilutės. Klausykit. Eks

promtas. Visus apgavo, kaip avinus, išskyrus 
Juodžeminį Emeljaną, o todėl, kad visųgud- 
riausias Emeljanas,—jis ne avinas.

PIRMOJI: Blogai.
E. : Pasakyk geriau, ožka.
F. : Ką jūs pasakysit? Tai užvažiavo! Bet, 

svarbiausia, kas mane nustebino,—tai mūsų 
Tonytė Kuznecova. Kas gi galėt pamanyt, kad 
tokia rimta mergina, su tokiuo dideliu visuo- 
meniškai-politiniu stažu, linkus prie tokių juo
kų? A? Kaip jūs pasakysit, vyručiai? Kuz
necova, tu mane nuoširdžiai džiugini! Nevi- 
suomet gi moksliškas knygas skaityt, galima 
ir pasilinksmint. Teisingai?

PIRMAS: Tad kame gi dalykas? Draugai, 
posėdis tęsiamas. Imkit ėdala. (Svečiai išsiima 
aukas.) < : I1*?

ANTRAS: Penki šimtai gramų krakoviš- 
kos.

PIRMOJI: Keturios bandelės... Keturi kiau
šiniai.

PIRMAS: Sūris.
ANTROJI: Ketvirtis sv. sviesto. Dvi silkės.
E. (stato tris bonkas alaus) : I-ech, suėdė 

mane, vaikiną, miestas!
T.: Draugai, aš kategoriškai protestuoju 

prieš alkoholį komjaunimo tarpe.
E. : Pamanyk sau—alkoholis... nususęs 

alus... Flavijau, tavo nuomone. Tris bonkas 
alaus galima?

F. : Tokiam svarbiam atsitikime. Tris bon
kas? Galima! Revoliucija nuo to nenukentės.

E.: Yra! (Atkemša bonkas).
PIRMOJI: Draugai, domės! Na, sutartinai.

DAINA.
Liudmilyt.
Tonia.
Abramčik.

iLi
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REGINYS IV

nuoširdaus
L.: Be miesčioniškumo. Tas neetiška...

aš... Negaliu...
REGINYS II

dardesys. Įeina pasiryžęs Vasia, 
jį velniai patrauktų su jo prakeik- .

Įeina Emeljanas. 
f

Sveikas, seni.
Sveiks.
Šok.
Kodėl aš turiu šokt?
Todėl, kad privalai, šok.
Naujas dalykas!
šok, sakau.
Tu girtas, ar ką?
šok, šok. Nu? Kodėl tu pabalęs, todėl

A.: Sudiev,
V.: Sudiev,
L.: Sudiev,
T.: Sudiev, Vasia.

Uždanga.
TREČIAS VEIKSMAS.

Tas pats kambarys, tik nevisai sutvarkytas.
REGINYS I

Abromas ir Liudmila. Kiekvienas savo pu
sėj. Nekurį laiką prisiklauso ir apsižiūrinė- 
ja—nieks jųjų nemato. Paskui bėga viens 
prie kito ir viduryj avanscenos skubiai ir 
aistringai apsikabina. Po nekurtos pauzos.

L.: Ką mes darom?
A.: O aš žinau, ką mes darom?
L.: Ne, ne, daugiau nebučiuok manęs. Pas 

mane yra vyras.
A.: Lengva pasakyt—vyras! Lengva pasa

kyt—nebučiuok!
L.: Nebučiuok manęs, katinuk. Nekamuok. 

Iš proto reiks išsikraustyti Ne, ne!
A.: Tai vienas iš dviejų—užmauk man ant

snuky
L.: Be tavęs aš negaliu gyvent!
A.: O aš be tavęs galiu gyvent?

: Kas gi tai bus?

zagsą.
Iš proto reiks išsikraustyt!
Ar neetiška? A?
O Vaska?
Nekalbėk man apie Vašką. Kuomet man 

apie Vašką pasakoja, aš noriu nutraukt jam 
galvą. Ką Vaska?

L.: Neperneš. Vienu akies mirksniu nusi
žudys. Tikrai.

A.: Myli?
L.: Oi, Abromuk, mano vargas, ir taip 

myli, kad tiesiog garbina. Tiesiog neįmanomas 
dalykas.

A.: Vistiek, vienas iš dviejų: arba aš, arba 
Vaska. Į zagsą? A? Liudmilyt, būk susipratusi 
draugė. Nu?

L.: Kaip gi taip... Katinuk! šiandien užsi
rašiau su vienu... Rytoj išsirašiau... Poryt 
vėl užsirašiait su kitu. Negerai. Ką žmonės 
pasakys?

A.: Liudmila! Tik be miesčioniškumo. Prie 
ko čia žmonės, jei mes viens be kito negalim 
gyvent? Ir svarbiausia, kame dalykas? Būdų 
panašumas yra? Yra. Darbo kontaktas yra? 
Yra. Liudmila... Nu? Tad kame gi dalykas?

L.: Tu man visiškai susukai galvą.
A.: Nu, Liudmila, pasiryžk—viens, du.

L.: Iš protd reikės išsikraustyt.
A.: Tai bus toks gyvenimas, toks gyveni

mas !
L.: Et, vistiek. (Puola jam į glėbį). Mano 

laimė! (Bučkis.) Einam...
A.: Einam!
L.: Saulutė! (Paima jį po ranka.) Brangus 

vyras! Ir tau nei truputį negaila Tonės?
A.: Palauk. Iš tikro. Tonką aš pamiršau... 

Geras dalykas: pareina šiandien Tonka namo, 
po kuopelės biuro posėdžio, nuilsus ir staiga 
pastebi, kad jos vyras jau nebe jos vyras, o 
svetimas vyras. Tai etiška tas ar neetiška?

L.: Einam, katinuk, einam...
A.: O Tone?
L.: Ką Tone?
A.: Neperneš.
L.: Myli?
A.: Oho. Tiesiog garbina.
L.: Vistiek. Vienas iš dviejų: arba aš, arba i 

Tone. Apsirengk striukę, o tai zagsas užsi
darys. Būk gi sąmoningu draugu, nu!...

A.: šiandien užsirašiau... Ryt išsirašiau... 
Poryt vėl užsirašiau.. . Ką pamanys draugai 
iš raikomo? Ką pasakys draugas Flavijus?

L.: F... la.. vijus.. (Tyliai rauda.) Ne
etiška?

A.: Tikrai.
L. (raudodama) : Mano saulutė... Arba...

Gal būt... et-tiška? i
A.: Tikriausia. Principialei neteisinga užsi- • 

iminėt asmeniškos šeimyniškos laimės pakar
tojimu pasiremiant ant bazės šeimyninės lai
mės kitų partinių draugų.

L.: Reiškia... mums... negalima...
A.: Negalima.
L.: O aš maniau..-. O aš... Abromuk.!. O 

aš... Taip... (Rauda.)
A.: Liudmilyt... Aš taip gi, tu matai—aš 

paėmiau save į rankas. Paimk taip gi save į 
rankas. Būk vyru.

L.: Reiškia, sudiev, Ąbromai!
A.: Sudiev, Liudmila!
L.: Gerai.. . Tada aš žinau... (Staiga.) Su

diev, katinuk! (Apsikabina, ašaroja). Pasa-^ 
kyk.. savo katytei... amu...

A.: Amu. (Beveik rauda, persiskiria.)
L.: Abromuk!
A.: Taip.
L.: Sudiev, sudiev! (Apglėbimas.)
A.: Sudiev! (Apglėbimas, persiskiria.) Ir 

kaip gi tas išeina neetiška, kada viskas etiška. 
(Persiskyrė. Kiekvienas savo pusėj. Abromas 

'nuliūdęs įsigilina į knygą. Dešinioji uždangos 
dalis užtraukiama.)

L. (viena savo pusėj): Gerai... Tašyk ži
nau. .Daugiau aš negaliu... (Pasiryžusiai su- 
sirinkinėja savo daiktus. Staiga be jėgą sėda
si ant grindą ir paguldo galvą ant ryšulio.) 
Negaliu...

Dviračio
V.: Kad

tu dviračiu! Tai man šeimyninė laimė, kad ji 
prasmegtų! Va. Visi žodžiai iš galvos išbyrė
jo... Liudmila... Aš noriu su tavim rimtai 
pasikalbėt. Toliau taip tęstis negal... Dalykas 
tame, kad aš... Dalykas tame, k'ad mes... Da
lykas tame, kad mudviejų santikiai... Iš pa
grindų. .. Svarbiausia, tiktai tu nepyk ir pa- 
sistengk mane suprast. Kaip čia tau paaiški
nus. .. Matai kame dalykas... Aš noriu iki 
pat galo būt doru žmogumi del tavęs. Gal būt 
tau tas bus nemalonu ir net skaudu. Bet ge
riau pasakyt tiesiai ir sąžiningai... Užlopyk 
man kelines. (Į šalį.) Tai yra, ką gi aš kalbu?

L.: Tiktai be miesčioniškumo.

: Va kaip! (Ilgai žiūri nustebęs, svilpau- , 
durnas į Liudmilą. Patylėjęs, karštai.) Ne, ne, 
Liudmilyt. Veltui tu sakai, kad neetiška. Jeigu 
aš būčiau tave apgaudinėjęs, melavęs, veidmai
niavęs. Tu mane supranti? Tąsyk tai būt buvę, 
žinoma, šlykštu ir neetiška. Bet juk aš noriu 
su tavim pakalbėt prastai, dorai, (komsomo- 
liškai) komjaunuoliškai, draugiškai.

L.: Aš tau ne vergė, o laisva draugė. Pats 
sudraskei kelines, pats ir užsilopyk.

V.: O prie ko čia kelinės? Ne apie kelines 
kalba.

L.: O apie ką gi kalba?
V. (rūsčiai) : Visiškai apie ką kitą. Matai.

(Į šalį.) Tiesiog liežuvis burnoj neapsiver
čia... Jinai neperneš šito, nusižudys, tikrai. 
O
apie tave ir.. .
ma

nusi- 
neapsiverčia. 
Ir taip gar- 
ranka.) kur

(pa b rėždamas, šiurkščiai.) kalba eina 
na žinoma... na apie Abro- 

Apie judviejų...
Oi, dieve mano! Viską žino. Iš proto 
išsikraustyt...
Netrukdyk manęs... Aš sakau... Apie

jūsų... Tai yra, apie... išgerk. Tu mane su
pranti ?

L.: Oi, katinuk! Nieko nesuprantu, štai, 
kaip dievą myliu—nieko nesuprantu. (Pati 
sau.) Faktas, kad neperneš, nusižudys, pas jį 
ir akys nenormališkos. (Jam.) Nieko aš neži
nau, katinuk, nieko aš nesuprantu. Vieno tik 
maldauju, katinuk, nesinervuok... širdies ma
no nekamuok... Ir taip ji... (Guldo galvą amt 
ryšulio.)

I V.: Štai ką, Liudmila... (Bevilčiai, 
į grįžta spintos pusėn.) Liežuvis 
i Neperneš, nusižudys... Faktas.
I bina, kad darosi baisu. (Moja 

ten! (Kakta įsibeda į spintą.)
L. (pakelia galvą ir pamato nusiminusį Va

šią) : Vargšelis! Ir kaip jis kankinasi... (Pa
siryžusiai.) O, vistiek. Tegul. (Vėl pradeda 
raišiot pundus.) Vistiek, visvien.

V.: Tu ką darai ?
L.: Neklausk manęs, Vasia.
V.: Išeini, ar ką?
L.: Taip. Išeinu.
V. (blogai slėpdamas džiaugsmą) : Kodėl gi 

tai?
L.: Išeinu. Neklausk!
V. (veidmainingai) : Bet visgi, Liudmilyt...
L.: Ne, ne. Atsimeni, kaip mes susitarėm? 

Nieko man nesakyk... Neprašyk. Nelaikyk 
manes, leisk...

V. (veidmainingai) : Ką tu, Liudmilyt, kaip 
gi aš galiu tavęs neleist, katyte? Tai dar... 
Pas mus gi ne kokia ten feodališka santuo
ka. .. Del dievo... Prašau... Ar aš ką... Aš 
tik taip pasiįdomavau. žinoma.. . Prieš norą 
nieko nepadarysi...

L.: Na, tai va.. . Aš reiškia... (Pakelia 
šulį.) Einu... Sudiev...

V.: Nu... (Prieina prie jos atsisveikint, 
žino kaip laikytis.)

L. (kad išvengt griaudžios scenos) : Ne, 
nieko, aš dar užeisiu... Čia dar kai kas pasi
liko... Sudiev, Vasia...

V.: Sudiev, Liudmilyt... (Ji išeina. Vašia 
vos sulaikydamas didelį džiaugsmą, lead viskas 
taip laimingai išėjo, eina paskui ją murmėda
mas nėlabai garsiai.) O gal būt vistik... Kąip 
nors... Pasiliktum... Ištikro... Liudmilyt... 
Atsargiai, neužsibrauk ant dviračio. (Eina 
prie durą ir pradeda šokinėti.) Išėjo, išėjo. .r 
Ir net labai paprastai. Išėjo... Chi-chi... Cho- 
cho... Be jokių dramų... Ai, dėkui... Tonka, 
mano Tonytė, Tonka... mano Tonytė... Ton
ka mano uogytė.. (Juokdamos pradeda šokti. 
Kairioji uždangos pusė užtiesiama ir užden
gia jį bešokantį.)

REGINYS III
Atsidengia dešinioji uždangos pusė. Abromas 

vienas.

ry-

ne-

ne,

A. (sėdi susikūprinęs). Būdų panašumas 
yra? Yra. Tarpusavis supratimas yra? Yra. 
Klasinė prigulmybė yra? Yra. Darbo kontak
tas yra? Yra. Viskas yra—ir tuo tarpu bai
siausias krachas. Kame dalykas? Nesupran
tu... Būdų panašumas yra? Yra. Darbo kon
taktas yra? Yra. Viskas yra, o abelnąi imant— 
tamsybė. Ar gal viską tiesiog pasakyt Tonkai? 
Ar gal neetiška;? A? Ne, ji šito nepergyvens. 
Ar etiška? A? Ar ne? Iš proto galima išsi- 
kraustyt.

Prašė

kad sušalęs.. Nu! (Dainuoja šokią dainušką 
ir trypia koja.)

A.: Ar matėt jūs pasiutusį paukštį apuoką?
Tai va jis.

E.: Iš apuoko girdžiu, šok!
A.: Kodėl aš turiu šokti?
E.: Todėl, kad nesupranti tvarkos. Pas mus 

tokia taisyklė: kaip tik kam pribūna laiškas, 
tai tas būtinai privalo šokt. (Išima laišką.) 
Štai. Laiškas, šok! (Dainuoja.)

A.: Kam laiškas?
E.: Tau, tau. šok.
A.: Man laiškas? Retas istorinis faktas.

Nuo pat septynioliktų metų negavinėju laiš
kų. Net pamiršau, kaip tas daroma. Duok 
šen.

E.: Šok!
A.: Be juokų, duok. (Emeljanas laiko laiš

ką virš, galvos ir neduoda.) Liaukis kvailavo- 
jęs!

E.: šok, o tai matei? (Rodo raumenis.) 
Štai. Pačiupinėk!

A.: Matėt nenormalų? Nuo ko?
E.: Nuo gyvenimo draugės, nuo žmonos.
A.: Nuo kokios žmonos?
E.: Nuo tos pačios, nuo tavo. Nuo Tonkos.
A.: Nuo Kuznecovos? Ar su ja kas nors 

atsitiko?
Nieko neatsitiko. Susitikom učrasprede. 
perduot tau. šok.
Nekvaišink man galvos. Duok.
Juokies, šok!
Vai dieve mano! Matėt kvailį? šeimy

ninio kracho akyvaizdoj, jis verčia mane šokt. 
Aš nemoku šokt, neturiu supratimo, nu, duok 
gi jau, duok.

E;: šok.
A.: Aš gi nemoku... Tai valkata... Nu, 

tegul tave velniai... (Nemokėdamas, blogai 
šoka Emeljanui akompanuojant liežuviu ir 
plojant delnais.) Nu, duok!

E.: Iš tavęs šokėjas, žinai,- kaip dramblys 
ant ledo. Tanckomik. Imk.

A.: Uch, aš jaučiu—prasideda feodaliniai 
dalykėliai! (Nervuodamos negal atplėšt voko.)

E.: Palauk, duokš man laišką, pas tave ran
kos dreba. (Atplėšia voką).

A. (skaito) : “Draugas Abromai! Aš ilgai 
maniau ir priėjau prie išvados, kad toliau 
taip tęstis negal. Prie susidariusių objektyvi- 
nių sąlygų...’’ Nu, štai, aš sakiau, kad ji 
dasiknis ligi objektyvinių sąlygų...

E.: Ir aš tą patį sakiau. Atsimeni, einant 
pirtin....

A. (apmaudingai) : Palauk, Emeljane, čia 
jau ne juokai. (Skaito toliau.) “...susidėju
sių objektyvinių sąlygų mūsų gyvenimas drau
ge nepriimtinas. Tu, žinoma, supranti, apie 
ką aš kalbu.” Pilniausias krachas... (Skai
to.) “Laikau būtinai reikalingu padaryt iš to 
organizacines išvadas...” Oi, rodos, tuojaus 
nuodysis...

E.: Ne, skandinsis, mano mielas, skandin- 
sis... (Glosto jam galvą.)

A. (įniršęs) : Atsitrauk, Emeljane. (Skai
to.) “Aš turiu tave apleist. Stiprinkis iš pas
kutiniųjų ir nebandyk mane sulaikyt... Taip 
reik... ” Tikriausia katastrofa!

E.: Klaiku! Klaiku!
A. (skaito) : “Kuomet tu skaitysi šį laišką, 

aš jau tur būt, busiu...” Tiktai, kad ne kre- 
matorijoj, tiktai, kad ne krematorijoj...

E.: Ne, Maskvoj—upėj, ten vėsiau...
A. (pašoka lyg padūkęs): Emeljane! (Emel

janas nutyla. Abromas skaito toliau) “...aš 
jau tur būt būsiu vagone...”

E. (pataiso jį) : Agonijoj...
A. (baimės paimtas): “...agonijoj pake

lyje • ”
E. (skaito per jo petį žiūrėdamas) : . .ago

nijoj pakelyj į kaimą.”.. Ne, čia kas tai ne 
taip.

A. (džiaugdamas) : “Vagone, pakelyj į kai
mą, kur mane siunčia, man asmeniškai pra
šant. Pasistengk mane pamiršt ir Berdnikovą 
grąžink Soniai Ogurcovai. Su komjaunuolišku 
linkėjimu. A. Kuznecova.” Ai, Tonka! Gera 
boba! O aš maniau atsitiko kas nors tokio 
smarkiai feodališko. Cha! Be jokių drąmų! 
Liudmilyt, tu girdi: su komlinkėjimu,—Kuz 
necova, su komlinkėjimu—Kuznecova... (Pra
deda pašėlusiai šokt. Iš kairės scenos pusės 
girdėt šokią muzika, gitara, trepsėjimas ir 
smarkus Vaskos dainavimas.)

E.: Matėt, matėt. Mat kaip skelia. O dar 
verkšleno, kad neturi supratimo, kaip reik 
šokti. Oho!

A.: Su komlinkėjimu,—Kuznecova, su kom
linkėjimu—Kuznecova. Pabėgo! Pabėgo! Pa
bėgo!

Atsidengia kairioji uždangos pusė ir paro
do džiaugsmingai šokantį, gitara griežiant, 
Vašką.

(Tąsa sekamame P. Meno Skyriuje)

Sekmadienį, gruodžio 8, 
vai. ryto, “Laisvės” name, 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y., 
įvyks ALPM Sąjungos posėdis. 
Visi valdybos nariai ir alter- 
natai kviečiami dalyvaut, nes 
turim daug svarbių reikalų ap
tarti. •' 6

Draugai menininkai, nei ne
pastebėjome, kai prabėgo va
sara ir štai jau atkiūtino ne- • 
lauktasai gruodis. Gruodis 
reiškia, kad 1935 metai bai
giasi. Na, ir kas čia tokio?—pa
klaus ne vienas. Nieko ypatin
go. žinoma. Kalbėdamas apie 
besibaigiančius dilti 1935 me
tus, noriu priminti Meno Są
jungos vienetams, kad rimtai 
susirūpintumėt duoklių pasi
mokė j imu Meno Sąjungai.
Dar daugelis mūsų vienetų n$- 
ra mokėję už 1934, o jaū ir 
1935 baigias. Meno Sąjungos 
valdyba prašo vienetų pasku- 
bėt.

So. Bostono Laisvės Choras 
per drg. A. Jankų atšovė me
tinių duoklių Meno Sąjungai 
net už dvejus metus — 1935- 
1936. Be to, Laisvės Choras 
pamokėjo įvairias kitas bilas 
—kas viso sudaro $32.40. Tas 
rodo, kad southbostoniečiai 
pasirūpino užsimokėt ne tik 
už 1935, bet ir už 1936. Bra
vo, draugai southbostoniečiai! , 
Taip ir reikia.

Varde Meno Sąjungos Lais
vės Chorui ir jo valdybai tariii 
ačiū!

Kas sekantis pasimokės 
duokles Meno Sąjungai?

Nereik nei aiškint mūsų vie
netam, kaip yra svarbu atsi
teisti Meno Sąjungai įvairias 
bilas ir pasimokėt metines 
duokles. Visi žino, kad Sąjun
gos darbas negalima varyt pir
myn be jos vienetų kooperavi- 
mo.

šiemet buvo baigta operetė 
“Tamyla.” Ji kainavo virš 
šimto dolerių. Ją jau išsiunti
nėjome ir daugelyj ' kolonijų 
buvo lošta, kai kur dar ren
giamasi lošt. Apskaitliayųs, 
pasirodo, kad “Tamyla” Są
jungai pelno neduos, o gal liks 
kokia dešimkė. Todėl Sąjunga 
negali pasilaikyt vien tik gau
tu pelnu už veikalus ir dai
nas. Reikia būtinai pasimokėte 
ir metines duokles.

Šią žiemą bus daroma mu
zika operetei “Rūtai.” Ją pa
rašė Mano Sąjungos pirminin
kas d. J. Nalivaika. Muzika ir 
jos gaidų spausdinimas atsieis 
mažiausiai pusantro šimto. Na, 
o kur kiti veikalai, dainos cho
rams. Tas reikalauja daug lė
šų.

Kad pastačius Meno Sąjun
gos darbą augštesniam laips- 
nyj, vienetai turėtų rūpintis ne 
tik bilų ir duoklių pasimokėji- 
mu, bet taip pat parengt bent 
po vieną parengimą Meno Są
jungos finansavimui taip, kaip 
padarė draugai hartfordiečiąi 
ir kiti. Jeigu jau negalima su- 
rengt parengimo tam tikslui, 
tai vienetai turėtų pasirūpint 
skirt nors nedidelį nuošimti 
pelno nuo sau rengiamų vaka
rų.

Reik suprast, draugai, kad 
Meno Sąjungos darbas yra 
svarbus ir jo • atlikimui nepa
kanka vien tik gero noro} o 
reikia darbo

(Tąsa 4 puslp.)
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SLA Nominacijų 
Pasekmės

Jau pradėjo pasirodyti re- rinkime gruodžio 1 dieną no- 
zultatai nominacijų į SLA. 
Pild. Tarybą. Iki šiol paskelb
ti faktai parodo, kad progre-

sekmes turite, ką kalba publi
ka. Kas negerai — taisyt, kri- 
tikuot. O dabar Chicaga nei 
gu-gu. Tas nuolatinis tylėji
mas, užsičiaupimas veda iš 
kantrybės. Į Meno Sąjungos 
darbą žiūrimą, kai į svetimą! 
Minėkit, draugai menininkai, 
stebuklų gadynė praėjo —dar-

Prezidentu: F. J. Bagočius bas pats nesidirba — reikia 
38 balsais;

šyvių sąrašas triumfuoja, lai-i Vice-prez.: J. K. Mažukna i

minavo sekamai:

dirbt!
ALPMS Sekretorius.

LAIKĄ TAUPO PATARNAVIMAS

mi. štai ką parodo keletas 
rezultatų:

Kenosha, Wiss.
SLA 212 kp. laikė susirinki

mą gruodžio 1 d. "Nominacijo
se į Pild. Tarybą gavo balsų 
sekamai:

Į prezidentus F. Bagočius 
gavo 38 balsus, Rastenis—3 ;

Į vice-prez. Mažukna—36, 
Shalna—6;

Į sekretorius Jurgeliutė— 
31, Vinikas-r-10;

Į iždininkus Gugis—31, Lop- 
atto—10;

J iždo globėjus Mikužiutė— 
31, Miliauskas—26, Mockus— 
13, Zalatorius 8;

Į daktarus kvotėjus Stanis- 
lovaitis—29, Naikelis—8.

—38;
Sekret.: P. Jurgeliutė — 19, 

Vinikas—19;
Iždininku: K. P. Gugis—38;
Iždo globėjais: E. Mikužiu- 

tė—31, J. Miliauskas — 17, 
Mockus—13, Matas—1 ir Bu
činskas—6;

Daktaru kvotėju: Dr. 
nislovaitis—38.

Wilkes-Barre, Pa
Šis

Sta-

DEL

;; Gary, Ind.
SLA. 284 kuopa savo susi-

Springfield, Ill.

SLA. 158 kuopos nominaci
jų rezultatai yra tokie:

Į prezidentus F. Bagočius 
gavo 58 balsus. Į vice-prez. 
Mažukna 59; į sekretorius J. | 
Miliauskas 33, Vinikas 19; į 
iždininkus K. Gugis 39, S. Ba- 
kanas 18; į iždo globėjus E. 
Mikužiutė 48, S. Mockus 51 iri 
J. Miliauskas 8; į daktarus! 
kvotėjus Dr. Graičiunas 38, 
Dr. Stanislovaitis 19-ką balsų.

MENO SKYRIAUS DALIS
Koncertų Rengėjams ir šit<l mano rašinėIi patvir- vi o Q l-» rl nh nnnrnu Voaiii

jų Dainininkams

Reikia pasakyti, kad mūsų 
koncertų rengėjai nesurengia 
tokių koncertų, kokių mūsų 
publika pageidauja. Jie, mat, 
sukviečia solistus ir solistes ir 
tie visi išeina ant scenos, po
niškai apsirengę ir dainuoja 
daugiausia kliasiškas operų 
dainas. Gi toks vienodas apsi
rengimas ir dainavimas operų 
dainų padaro koncertų progra- 

'• mūs monotoniškais, poniškais 
ir mūsų publika mažai jais ga
li gėrėtis. Rengiant gi koncer
tus reikia programus įvairinti. 
Daleiskim, jeigu pirmą nume
rį programo atliko solistė ka
ralaitės drapanose, dainuoda
ma kliasišką dainą, tai antrą 
-‘-turi atlikti piemenaitė kiau- 
liaganės drapanose, dainuoda
ma priemonės dainą, čia tik 
pavyzdys. Gi daug tokių kąs
nelių galima prirengt ir įdėt 
j koncertų programus. Ir kiek 
jau yra patirta, tai tokių pa-;
įvairintų koncertuose progra-!tai menininkai išbėgioja į pa- 
mų mūsų koncertų lankytojai'. marius ir sunkiau kas nors 
ir pageidauja. Tai kodėl gi [ rimtesnio padaryt. Dabar lai- 
jiems neduot, juk jie eina į kas!
mūsų koncertus ir moka dole-1 ---------
rius. Dabar gi noriu paklausti j Nepersenai vienas Chicagos 
solistų ir solisčių: Kodėl jūs,1 menininkas meno skyriuj pa- 
solistai ir solistės, daugiausia i jieškojo ALPMS 1 Apskričio, 
dainuojat operų dainas ir ap-iBe kit-ko pridūrė, kad Meno 

\ sirengę vis poniškai? KodeLSąjunga turėt kumštelt į pašo- 
jūs neapsirengiat kartais pie-'nę I Apskričiui. Svarsčiau 
rtienio arba piemenės drapa- šiaip ir taip. Pagaliau priėjau i

tina Shenandohrio angliakasių 
kvartetas, kuris keletą metų 
atgal dainavo “Laisvės” kon
certe mainierių drapanose ir 
kurių publika nenorėjo nuleis
ti nuo scenos. Taipgi ir Men- 
keliuniutės ir Višniausko lietu
viški duetai, kurie buvo dai
nuoti tik va atsibuvusiame 
Menkeliuniūtės koncerte ir 
kuriuos publika triukšmingai 
sveikino.

Manau, kad į šiuos mano pa
tarimus solistai ir solistės at
kreips atydą ir pradės juos 
statyti scenom

J. Juška.

Tas iš Operetės “Vestuvės 
Pušyne”

Operetę suvaidino Shenan
doah Lyros Choras 27 dieną 
lapkričio. Bet publikos buvo 
nedaugiausia, - kaip tokioj di
delėj lietuvių kolonijoj. Bet 
tie, kurie dalyvavo, tai buvo 
labai patenkinti tokiu veikalu, 
kaip ši. operetė. Tai yrą gar
bė draugams ir draugėms, Ly
ros Choro nariams ir draugei > 
D. Zdaniutei už tokį choro iš-

Į lavinimą.
Draugai shenandoriečiai da 

pusėtinai linksminosi po per
statymui operetės. Aido Cho-! 
ras buvo prirengęs užkandžių; į 

taipogi kurie mylėjo, gana pa
sišoko.

Vietinės publika, kurie ma
tė operetę, ilgai nepamirš 
draugų shenandoriečių. Kur 
tik draugai shenandoriečiai 
pasirodo, visur juos publika 
myli, o jie visur publiką pa
tenkina savo atsilankymu.

Aido Choro Koresp.

LDD CK MAŽUMOS PA-1 
REIŠKIMAS TILPS PIR

MADIENĮ
Tūli klausia, ką gi pasa

kė LDD Centro Komiteto 
£ mažuma vienybės klausi

mu? Mes pirmadienio “Lai
svės” num. įdėsim jos pa
reiškimą. Iš jo matysite.

Lawrence, Mass

Iš Centro Raštinės
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

darbo, o tą gali atlikt viene
tai, priklausą Meno Sąjungai.

Dabar — žiemos metu — 
geriausia proga tai padaryt. 
Parengt parengimas, kokią 
nors pramogėlę sukėlimui fi
nansų, nes kai ateina vasara,

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
ištikimais. O tais ištikimais 
yra šie draugai: Ig. Čulada, 
P. Tamašauskas, E. Zulza, A.- 
Jugelevičius, V. Kralikauskas, 
A. čuladienė, A. Kavaliaus
kas, R. čulada ir nashvietis J. 
Simutis. Jie tvirtai pasisakė 
paskutinę savaitę dirbti išsi
juosę, kad iškirsti šposą Šimai
čiui ir Bakšiui, o taip pat gi 
A. Taraškai su visu Bostonu.* 
Aš pilnai pasitikiu tais mano 
draugais ir jųjų duotu žodžiu.

‘‘Raudonasis Kapitonas”,
S. Penkauskas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BOSTON, MASS.
“Russia With My Own Two Eyes” 

yra vardas lekcijos, kurią duos Flo
rence H. Luscomb, kuri nesenai su- 

nomis ir nepadainuojat mums' išvados, kad mano ranka per- grįžo iš Sovietų Sąjungos. Jinai kai-
, - į

Myers Hall, Tremont Temple. šį ’ 
, susirinkimą bengia Sovietų Sąjungos . 
' Draugai. Raginame So. Bostono lie- ‘ 

juokus į Šalį! Ir ištikrų-'tuvius atsilankyti išgirsti šios ga-1

piemeniškų dainų? Kodėl jūs trumpa. Brooklyne gyvenant, gruodžio n d., 8:15 vai. vakare,
neapsirengiat kalinio 
nomis ir nepadainuojat 
kalinio kančias? Daug tokių; Na, 
klausimų galėčiau aš jums pa- jų, kas gi yra su ta Chicaga. 
statyti, bet kaipo pavyzdžiui, 
tai užteks. Jūs turbūt manot, 
kad jūsų poniškas apsirengi
mas būnant ant scenos padaro 
dailę. Tai didelė klaida, taip 
manyt. Dailę padaro ne suk
nelės bei garnitaro, gražumas,
bet išlavintas balsas ir dainos dainininkų, ir lošėjų. Bet, po 
nrasmės bei tipo nudavimas.

-v.*.*, jeigu užeisi ant 
scenos ir su karalaitės drapa
nomis ir jeigu nepadainuosi 
gražiai, ir nenuduosi karalai- 

ttės tipo ir dainos prasmės, tai

drapa- chieagiškius budint tai nėra 
apie juokai.

Toj

! bios kalbėtojos prakalbą apie Sovie
tų Sąjungą ir jos gyvenimą.

Komitetas.
(290-291)

kalėdinių pirkikų

Parodų KambariaiŠtai Kur Yra Mūsų

Jūsų Elektros Kompanija 

rodo 
įdomiausią r inkinį 

pavyzdinių Įtaisų

ČIA

ramiai ® 'iVUM

]M[f-’GALIME jums daug patarnauti bent dviem specia- 
iais budais. Viena—patarimais ir žiniomis apie elek

trines dovanas.
n. P^^džiui, man°te gauti savo Senolei šildančią
Pa. us<aitę-kompresą. Mes galime daug ko jums pasakyti

® J3-1 i anciasias paduškaites. Taip pat apie prosus, duonos
1 gintuyus, saulines lempas, kepintuvus, laikrodžius.—ko

kius tik Įtaisus jūs mintyj turite.
• Jas galite matyti naujoviškiausius elektrinius
'J. akins musų parodiniuose kambariuose ir patogiai pasirink
ti, kaip kad jums patinka.
i. i? yra daug kas. Elektriniai daiktai šiemet yra
labiau sujudinančiai patraukiapti negu bet kada pirmiau, 
kaip savo parankamais, taip pavidalais. Kiekvienas rodo
mas dalykas yra pavyzdinis modelis, pagamintas taip, kad 
sekmmgai dirbtų ir ilgai laikytų. Ir šiais įtaisais taip pat 
aUiema pigiau dirbti naujoms žemesnėms elektros kainomis!

laigi ateikite ir pasirinkite. Ką tik jūs pasirinksite, viską 
jums greitai pristatys pasitikimas verteivis jūsų kaimynystėje.

THE NEW YORK EDISON COMPANY, INC. • BROOKLYN
BRONX GAS AND ELECTRIC COMPANY

NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY
Atsisukit radio WEAF kas sekmad. 6:30 iki 7:30 P. M. ECHOES OF NEW YORK TOWN “Senas New Yorkas dainoj ir pasakoj”.

236 West 72nd Street 
151 Bast 86th Street 
15 Bast 125th Street
21 Audubon Avenue

In Manhattan
20 Norfolk Street 
270 Canal Street
4 Irving Place
212 West 57th Street

In the Bronx
310 East Kingsbridge Road
555 Bast Tremont Avenue
362 Bast 149th Street
43 Westchester Square

In Brooklyn
566 Nostrand Avenue (Bedford)
100 Chester Street (Brownsville)
10 Howard Avenue (Bushwick) 
529 Surf Avenue (Coney Island)
21 Snyder Avenue (Flatbush) 
380 Pearl Street
5123 Fourth Avenue (South Brooklyn)
270 South Third Street (Williamsburg)

In Queens
35-20 Broadway (Astoria)
39-25 Bell Avenue (Bayside)
136-21 Roosevelt Avenue (Flushing) 
145-22 Jamaica Avenue (Jamaica)
28-19 Bridge Plaza (Long Island City) 
111-16 Liberty Avenue (Richmond Hill) 
69-19 Fresh Pond Road (Ridgewood)

EDISON COMPANY, INC

je apielinkėje. Apart visų artistų da
lyvaus ir Lyros Choras po vadovybe 

Ramoškaitės.
Kviečia Rengėjai.

(290-292)

B.

WILKES BARRE, PA.
A.P.L.A. 51 kp. rengia puikią va

karienę, nedėlioję, 15 gruodžio, Dar
bininkų Centro Svetainėje, 325 E. 
Market St. Vakarienė bus duodama 
6 vai. vakaro. Tai bus viena iš ska
niausių vakarienių, kiek tik kada 
esame turėję,
muzika šokiams, 
tik 35c.

Taipgi bus ir gera 
įžanga del visko'

Kviečia Rengėjai.

tingai tie, kurie skaito darbininkiš
kus dienraščius: "Laisvę” ir "Vilnį”. I 
Tenai randa beveik kasdien sveikų 
patarimų apie sveikatą. Taipgi ran
da sveiki} patarimų apie darbininkiš
kus veikalus, apie darbininkų kovas 
ir t. t.

Taigi, visi ir visos įsitėmykit, kad 
Dr. J. J. Kaškiaučius duos pre- 
lekciją sveikatos klausimu 8 d. gruo-, 
džio, 2 vai. po pietų, 103 Green St., 
Waterbury, Conn. Taigi būkite ir ki
tus paraginkite būti.

Kviečia L.D.S. 49 Kuopa, «
(287-290)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
ParsamdKo automobilius Testureas, 

parCm, krlkltynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, oppoaite City Hal)

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

NEWARK, N. J.
Operetės "Inkvizicija ” pamokos 

įvyks nedėlioj, 8 d. gruodžio, 10 vai. 
ryto, Liet, svetainėje, 180 New 
York Avė. Visi draugai ir draugės, 
meskite savo ypatiškumus ir tingi
niavimą ir dalyvaukite pamokoseį nes 
16 d. vasario reikės Brooklyne per- 
statyt šis veikalas ir nežinodami ro
lių labai prastai galim pasirodyti.' 
Visi dirbkime bendrai, kad būtų vei
kalas

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys) 

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

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedeliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

PRANEŠIMAS
IMAS 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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 

padidinu to
kio dydžio, ko- 

pageidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju jvaL, 
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway

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

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

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas Įvyks 
d. gruodžio, Laisvės Choro syetai-

Ten menininkų yra galybė ir 
nemažai tokių draugų, kurie 
meno srityje prasisiekę, 
pat garbingoj Chicagoj gyve
na ir chorus vadovauja kom
pozitorius ir mokytojas d. nėję, °57~ Park St.7 7~:30~ vai"vakare. 
Kvedaras, ten yra ir rašėjų, ir. Visi nariai dalyvaukite, nes turim 

' daug svarbių dalykų apsvarstyti. 
I Taipgi bus renkama nauja valdyba 
i uu: avvinunoiu lianai liepa,“

nematyt mirškite ir atsilikusias duokles užsi-

Rast. J. Kazlauskas.
(290-291)

9
perstatytas sėkmingai.

Kom. narys, J. P
y • . w V "1 V • I rS *■ vUO X UXJ>xCA111(A Alei L4 J Cv V C41L4 V UCl

Šimts pypkių, nei puse žodžio, ateinančių metų. Nariai nepa-
mūsų meno skyriuj i 
per laikus. Nei ką jūs veikėt, j mokėt:, 
nei ką veikiat, nei ką veiksit. • 
Da ant galo prisieis Meno Są
jungai budinti Pirmą Apskritį!

vistiek dailės nebus. Gi su pie- Į ką gi panašu, draugai!
HARTFORD, CONN.

B.D.O.K. organizacija rengia didelį— * , C W — y — - — — - — - ---- --- - -- - V —' • V • A v • f-j A * « A. V* * a V* A VA VZ A £ v ,

menės drapanomis, tai yra su j Teisingai kalbant, Chicagos' koncertą, nedėlioj, 15 d. gruodžio,( nanclų metu- 
sermėgaite, su vyžaitėmis ir su ir apielinkės chorai turėt sud J’ Broad 

LINDEN, N. J.
A.L.D.L.D. 165 kp. metinis susirin

kimas įvyks trečiadienį, 11 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, A. Tenis .svetai-i 
nėję, 16th St. Visi nariai malonė- 

I kite dalyvauti, nes turim daug svar- 
I bių dalykų apsvarstyt, apart to bus 
' rinkimai naujos valdybos del atei-

Sekr. O. Vertėllene. »
Bfcrinėgaite, su vyzaitėmis ir su ir apiviumco vnvx«x vux^v oi*-it, >,». „ . . , 6.' i X. t i i • • ... i . . . i .y. . iSts. Pradžia 2 vai. po pietų, Siameicrbele ant Kaklo, jeigu tik su- sirūpint Pirmu Apskričiu ir koncerte dalyvaus žymūs artistai,
dainuosi gražiai ir nuduosi pastatyt jo darbą taip, kad kaip tai: Biruta Ramoškaitė, Lyros
piemenaitės tipą, tai padarysi nereiktų kumšėt į pašonę. Ne-,cihof,° moky^°ja’ Adele Mickevičiu-
labai gražią ir artistišką dailę.!gana tenkintis apskričio su- nininkė ir ig-nas Kubiliūnas, radio
Tai .išeina taip, kad dainuoti tvirtinimu, reikia būtinai ben-'dainininkas ir komikas iš Bostono, 
visokias dainas poniškai apsi- Į dradarbiaut ir meno skyriuj. I^ansa 50 centų, mažiems veltui, o

- — - - - paaugusiems 25 centai. Kviečiam vi-

WATERBURY, CONN.
Pranešimas Waterburio Lietuviams 

Sveikatos Klausimu , 
Waterburiečiams ir apielinkės lie

tuviams yra žinomas Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius, kaipo darbininkiškos klasės 
rašėjas. Ypatingai apie sveikatą. 
Daugelis lietuvių darbininkų pasigy-

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
kirpimas

SKUTIMAS

25c
15c

Patarnavimas

512

MYitvua rr 4. o . paaugusiems 25 centai. Kviečiam vi- Daugelis lietuvių ciarominKų pasigy-4 -X • I aga dainos Tart žodį-kltą Meno Sąjungos gus Hkajtlingai dalyvaut, nes tai bus dė jo širdingais patarimais, o dauge-
į tUH būt ir drapanos. išleistais kūriniais, kokias pa- Į vienas iš puikiausių parengimų šio- lis apsisaugoja nuo visokių ligų, ypa.-

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMFAU AVĖ., L. DETROIT, MICH.
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šeštad., Gruodžio 7; 1935 EAISVfi Puslapis Penktai

Kaip Terorizuoja Rev. Politinius Kaliiriuss^kcij^sufmXodarTr2b\au
ti, jeigu patys bedarbiai nesi- tnr.?LvKaY aL£25 st. Borough of

ims jas sulaikyti. i
Bedrabių Taryba išleido pa

reiškimą į visus savo narius ir 
ragina išmestus bedarbių ra
kandus atgal sunešti į butą. 
Bedarbių Tarybos raginamos 
rengti masinius protesto mitin-1 
gus 
pos 
pos

Nuo 15 balandžio iki ge
gužės 30 d. Kauno kalėjimo 
administracija s u f a b rikavo, 
bei išprovokavo šias bausmes: 
draug. Sultoną nubaudė už 
tai, kad jis neturėjo kur atsi
sėsti, nes, ištikrųjų, kad dau
ginus nuvargyt rev. polit. ka
linius, į kameras duodama to
ki stalai ir suolai, kad nė pusė 
esančių kameroj negali ant jų 
sutilpti. Ir kartą III skir. val
dininkas išėjęs į 64 kamerą ir 
radęs drg. Sultoną bevaikš- 
čiojantį, užklausė kodėl tas 
nesėdi, o vaikščioja, gi pasta
rajam atsakius, kad nėra vie
tos atsisėsti, valdininkas pasi
tyčiodamas liepė pasidirbti sė
dynę ir sėdėti. Sultonas neper- 
nešdmas paniekos atsakė: 
“Tai tamsta padirbk”, už tai 
gavo 3 paras karcerio. Drg. 
Skripkauską tol persekiojo, 
kol, pagaliaus,

pinigus ir už negautą tabaką. 
Drg.
kare, 
duoti 
Drg. 
metų 
bako 
cerio.
nesitenkindama pavienių as
menų baudimu, 21 gegužės 
įkėlė į 56 kamerą pas kitus 
rev. polit. kalinius, gana tam
sios praeities tipą, čečiną, ku
ris pasivadinęs darbininku, 
teisme dergė Sovietų Sąjungą.- 
Įkeltas į kamerą ir matyda
mas, kad ten jis niekam ne-j 
geistinas, pakėlė triukšmą 
daužydamas duris, tarsi, jį kas 
būtų mušęs, kol pagalios jį iš
vedė, o sekančią dieną, nežiū
rint į tai, kad jam niekas nie
ko nebuvo darę, visus 56 ka
meroj 18 žmonių nubaudė 1 

sugalvojo ir mėnesiui be pridedamojo mai- 
nubaudė 7 parom karcerio už sto, be pasimatymo, be laik- 
tai, kad tas nešiojo nuosavus j raščių, be rūkymo ir per tą 
drabužius, nors, ištikrųjų, ir laiką be laiškų rašymo ir ga- 
taisyklėse nurodoma, kad tar- vimo. 
domiesiems leistina dėvėti sa- žęs iš karcerio drg. Balsonas, 
vais rūbais. Drg. Jurkūną nu- nors jis į šį 18 skaičių ir ne
baudė 7 parom karcerio ne- buvo įtrauktas, tačiaus ir jam 

neleido maisto ir nedavė pasi
vaikščiojimo, aiškindami, kad 
nors jis ir nekaltas, bet, kad 
toj pačioj kameroj laikomas 
kur ir nubaustieji, tai, esą, ne
galima. Tik vėliau, jau griež
tai protestuojant, buvo išves
tas į kitą kamerą ir priima
mas maistas ir pasimatymas.

Tai tokiu būdu terorizuoja 
rev. pol. kalinius, kad veikiau 
palaužti jų sveikatą, juos nu
slopinti ir padaryt mažiau pa
vojingais fašistinei santvarkai, 
tačiau tenesitiki tironai atsiekti

Draugai.

baudė 7 parom karcerio ne
va už atsikalbinėjimą. Drau
gus Laucę ir Balčiūną po 2 
paras be 
sėdėdami 
pasirėmę 
lą skaitė 
galevic, Emilijanovas, Timofe
jevas ir Klebanskis, mėnesiui 
izoliuoti, atimant maistą, pasi
matymą ir’tt. už tai, kad 1 ge
gužės neišėjo dirbti. Drg. 
Druskinui per išrašus neda- 
davė tabako, o jam pareikala
vus, valdininkas iškoliojo jį 
apvagindamas ir nubaudė 7 
par. karcerio, atskaitant iš jo J tikslo.

patalinės, kad jie 
ant krašto narų ir 

alkūne į čiužinio ga- 
knygą. Draugai: Se-

Baloną nubaudė 7 par. 
neva už “bandymą per- 
laišką kitam kaliniui.” 

čičinskį, senelį apie 65 
amžiaus už laikymą ta- 
ligoninėj 7 parom kar- 

Bet to administracija,, 
pavienių 
21

Pažymėtina, kad grį-

CHICAGOS ŽINIOS
Puikiai Pavyko “Vilnies” 
Koncertas

Gruodžio 1 dieną, ruimin
goj Sokolų svetainėj, atsibuvo 
dienraščio “Vilnies” koncer
tas. žmonių atsilankė suvirs 
du tūkstančiai. Reikia paste
bėti, kad tą pačią dieną buvo 
rengta Altasso iškilmių vaka
ras pasitikimui Vaitkaus. Bet 
tas Kalvaičio - Grigaičio pa
rengimas tik pats sau paken
kė. Kuomet “Vilnies” paren
gime buvo kupina žmonių, tai 
jų parengimas nekaip atrodė 
milžiniškoj Ashland Auditori-I 
joj, kur maž ne pusė sėdynių 
buvo tuščių. Bet tai Kalvaičio 
su Grigaičiu dalykas. Jie no
rėjo išbandyti “Vilnies” įtaką, 
tad dabar žinos.

Dailės programa buvo 
gera. Visi dalyviai savo 
atliko puikiai.

Programos pertraukoj

padvigubėjo. Savaitė laiko at- 
I gal, būdavo kas dien išmeta 
iš namų po 150 bedarbių šei
mynų. šiomis- dienomis jau 
išmetama suvirš po tris šim
tus. Teisėjas Nuncio Borelli, 
kuris išduoda evikcijų paliepi
mus, sakosi nespėja vienas ap
sidirbti. Pasirūpinęs jau kelis 
pagelbininkus, kad laiku namų 
savininkų reikalavimus išpil
dyti ir daugiau bedrabių šei
mynų į gatvę išmesti.

Ypač evikcijos padidėjo 
biedniokų apgyventose vietose. 
Kur eini, visur matosi ant ša- 
lygatvių išmesti bedarbių ra
kandai ir šalimais verkianti 
motina su keletu mažų vaikui 
čių. Kai kur matyti ir nusi-į

labai minęs bedarbis tėvas, skrama-< 
roles Jais dangsto nuo šalčio vaikus 

l ir pats pamėlynavęs kalena 
kai- dantimis. Pirmiau, išmesta 

bėjo drg. L. Jonikas. Jis pake- bedarbio šeimyna susirasdavo
lė svarbius klausimus Lietuvos kokią vietelę kitur ir susikrauk 
žmonių. Nurodė, kaip įnirtu-’stydavo, bet dabar nė pras- 
siai Smetona puola žmones, su čiausioj lūšnoj vietos negalima 
savo klika terioja kraštą ir tuo gauti, nes savininkas gerai ži- 
silpnindamas vidaus spėkas 
veda Lietuvą prie pražūties. 
Kalbėtojas iškėlė į viršų dabar 
siaučiantį Lietuvoj aršų tero
rą, kuriam, rodos, jau ribų ne
bus, jei fašizmas nebus su
trėkštas. Priminė apie tai, 
kad pastaruoju laiku Smetona 
uždarė net krikdemų ir vals
tiečių liaudininkų partijas ir jų 
jaunuomenės organizacijas. Ir 
drg. Jonikas pasiūlė priimti 
protesto rezoliuciją. Protestas 
liko vienbalsiai priimtas. Jęs 
pasiuntimo reikalams ir poli
tinių kalinių gelbėjimui žmo
nės sudėjo $52.51.

Tai šitaip baigėsi “Vilnies” 
dienraščio metinis koncertas. 

“V.” Reporteris.

Bedarbių Šeimynas Šimtais 
Meta Laukan iš Namų

Pastaromis dienomis Chica
go] evikcijos daugiau negu

BL 6420 has been issued to the undersigned 

Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
J - r _
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises,.

FRANK KOSTRZESKI
225 Franklin St. o Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6401 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 328 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises. *

EDWARD R. ZEPLINSKI
328 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

ir demonstruoti prie pašai- —--------------
■ v • i vi NOTICE is hereby given that License No.stočių, reikalaujant pasai- 6390 lias been issued to the undersigned 

to sell beer, wine ąnd liquor at retail under 
Section 132-A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2412 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.
VITO Di NAPOLI & CARMINE TELESE 

(COZY BAR and GRILL)
2412 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10297 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 14 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 

I of Kings, to be consumed off tho premises.
METRO KORALKO pradeda '■ Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

ir randų mokėjimo.
—Reporteris.

Youngstown, Ohio I
Pas mus WPA viešųjų dar

bų darbininkai jau 
judėti prieš bosų sauvalę, nes 
sąlygos visai nepakenčiamos: 
algas ne tik nusuka, bet ir iš
mokėjimus užvelka kokias dvi 
ar tris ir daugiau savaičių. Jo
kios rodos negalima rasti. Dar
bininkai sustatyti prie darbų 
taip, kad visiems būtų toli į 
darbą eiti. Miesto gatvekariu 
ar busu transportacija kainuo
ja 10 centų. O neturint kiše- j 
niuje dešimtuko, tai reikia ' 
pėkščiam eiti po dvi, tris ir 
daugiau mylias rytas ir vaka- . 
ras. K

Kaip pradėjome dirbti prie! 
WPA darbų, tai kasdieną at-j 
važiuodavo visokie viršininkai 
ir inspektoriai, o dabar, kaip 
algas pradėjo vogti, tai nė vie
no niekur nematyti. Mat, dar
bininkai, jeigu pamato kur ko
kį boselį arba viršininką, tai 
tuoj aus ir klausia, ką jūs pa
darėt su mano alga, man trūk
sta dešimties dolerių, kitas 
—man trūksta dvylikos dole
rių, trečias — man trūksta 
penkiolikos dolerių.

Bet mes tais klausimais nie- 
<o negalime laimėti. Tai jau| ‘ 
visi matome. Kitos išeities nė- Į 
ra, kaip tik organizuotis į uni-,| 
ją. Lapkričio 30 d. buvo su-,j 
šauktas didelis susirinkimas I 
iš visų WPA skyrių. Dalyvavo;! 
apie 300 darbininkų ir nuta-'| 
re sekantį šeštadienį, gruodžio I 
7 d., vėl šaukti dar didesnį | 
darbininkų skaičių. Taip pat | 
nutarta tame susirinkime tver- g 
ti uniją. i

no, kad pašalpos stotis nemo
kės randos.

Taip va, viena ant Maxwell 
gatvės bedarbio šeimyna pra
eitą šeštadienį išmesta į gat
vę, per naktį nat lauko išbuvo 
ir išryto visą šeimą reikėjo nu- 

i vežti ligoninėn. Ar ta šeimyna 
i bepasveiks ir ar ji sugrįž prie 
savo išmestų rakandų, tuo tarJ 
pu nežinia. Bet tokių šeimynų, 
kurios išmestos į gatvę šala 
per naktis, jau šiuo tarpu Chi- 
cagoj šimtai.

Šelpimo viršininkas p.'Lyons, 
sako, kad jeigu nusistatymas 
randų klausimu nepasikeis, tai 
evikcijų dar didesnio padau
gėjimo galįma tikėtis. Dabar 
daugelis namų savininkų dar 
tikisi gauti randas iš darbinin
kų, kurie dirba viešuose dar
buose. Bet jis esąs tikras, ir 
taip bus, kad jie randų jokių 
negalės mokėti, nes valdžia 
jiems moka tik pusę to, ką pa-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
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. |

Tel. Stagg 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

lietuviai jaunuoliai 
30 d. turėjo šokių

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.Vietos 

lapkričio 
vakarą. Parengimas buvo la
bai linksmas. Jaunuolių prisi
rinko pilna svetainė ir labai 
draugiškai praleido savo pa
rengimą. Reikia ir ant toliaus 
visiems bendrai dalyvauti.

Bet reikia tarti didelį papei
kimą vietos lietuvių kunigui 
Shteigmaniui. Kada mūsų jau
noji karta bando eiti vienybės 1 
keliu ir gyventi santaikoje, tai 
jis tą vienybę ardo. Mat, to
kiem ponam tik ten gerai, kuri 
žmonės vieni kitų neapkenčia, 'gos, itiemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
Ta pątį vakarą kunigas su sa- j“ ^eu”1.^V.šk.i nesveikumai,“ ; f _jSciatikos (kojų didžiųjų, nervų), No
vo kebais pasekėjais surengė [sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
kokį ten parengimą, kad pa- .ų Ųūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
■> ... . .. * ’ . i ir kitęs Vyrų ir Moterų ligos gydo-
kenktl jaunuoliams. Bet, ro- mos greitai ir su patenkinančiomis 
dos, jam tas atneš prastas pa-i pasekmėmis; o jeigu jūs turite koki 

. ’ __ ! au nesuprantamą nesveikumą, atei-sėkmės. Man rodosi, kad jis (kite su pasitikėjiinu pas mane pasi- 
labai negarbingai pasielgė.

Saulėtekis

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Krauju 
N e n ormalumai 
Odos Išbėrimai; 
Nervų Ligos,1 
Bendras Nusilpi-, 
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t ariniai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio h 
Žarnų L i g os 
Mešlažamės Li 

emorrhoidai, Nervų Įdegimas

ir kitęs Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis

tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ii 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK ___

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

Wholesale Retails
I 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at yetpil under 
Section 132-A of thp Alcoholic leverage Con
trol Law at 291 Wythe Ave., Rorough of ' . , _ . ri . o r» „
Ęrooklyn, County of Kings, to be consumed Valandos——9 A. M. iki 8 P. M. 
on the premises.

ANTHONY FAVILANSKY
291 Wy.the Ave., Brooklyn, N. Y.

Į O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.
1 MES KALBAME LIETUVIŠKAI

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 1 

rezultatus ąnt pareikalavimo galime prisiųsti Rūdijimus. Geriausią 
mostis nuo ramatų. ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga
rantuojanti. Prislunčiam paštu reikalaujantiems.

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

ROBERT

Rhea Teitelbaum
Vedėja r

Dovanos

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

$150
ar

mažiau

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

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

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

Setų $10.00
Speciali nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

HARMAN

n t gerai priruošto 
stalo dailus Ruppert’s butelis pri
rinka puikiai staltiesei, delikat- 
nom lėkštėm ir žėrintiem stiklam
Nesakykite Alaus, sakykite Ruppert’s

g: Telefonas: Evergreen 7-7770 j 

| PAUL GUSTAS | 
g LIETUVIS GRABORIUS | 

8 Senai dirbąs graborystės pro- g 
x fesijoje ir Brooklyno apielin- o 
B kėj plačiai žinomas. -Tik dabar 8 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja S 
g balsamavimu ir palaidojimu c 
□ mirusių. g

s Veltui Chapel Šermenim | 
S Parsamdo automobilius ierme* 8 
5 nims, vestuvėms, krikštynoms p 
5 ir kitokioms parems g 
5 Saukit* dienu ®r naktf Lt

| 423 Metropolitan Avė. |
Brooklyn, N. Y. .5

1_
1 z,-27:_______ ____ :

*

LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
i|Įty Įvykiams

GARSINKITES “LAISVĖJE

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS VISADA ATDAROS 
JL JLXX. JL A O Dieną ir Naktį

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn. MOTERŲ DIENOS

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

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALĖS KAINOS PER SAVAITE

Kambarys, 
plaukymui

DIENOS
Ketvirtadieniais, į 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir 
ir naktį.

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

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

Tel.: STagg 2-5043

PRANEŠIMAS BR00KLYN0 IR APYLINKES LIETUVIAMS
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. Tčmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigu*.

Tik už $150 Garbingos Laidotuves
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštus baitu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelijį, Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakes, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilj į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

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 ligor 
nines, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos if 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perpil
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 patirta-1 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipkis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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Poslapis Šeštas LAISV8

NEW YORKO IR APSUNKĖS ŽINIOS
Kas Ką Sakė Lietuvių Kriaučių 

Bendro Fronto Diskusijose?
Operetė “Vestuvės 

Pušyne”

šeštad., Gruodžio 7, 198^

(Tąsa)
dienos “Laisvėje 
operetės “Vestuvės 
turinio ištraukose

I pasiuntė laiška ir siunčia ko-'
• imitetus pas kompanijos virsi-į 
ninkus išdėstyti sąlygas.

Unija Nubalsavo Vienytis iš
Masiniam narių susirinkime ■ 

nutarta, kad 1,700 United ■ 
Shoe and Leather Workers 1 
Unijos 23-čio Lokalo narių per- ■ 
eis į Boot and Shoe Workers ■ 
Uniją. Susirinkime dalyvavo'■ 
500 narių ir vienbalsiai pasi- ■ 
sakė už vienybę. |j|

Unijos vadai I. Rosenberg ir . 
Fred Biendenkapp nurodinė- | 

Bet darbų negavo, nors J°» kad susivienijus bus sek- -

įmano Vito Marcantonio, šal-l 
pos darbininkų organizacijos 
patarėjo, į perklausinėjimą 
diskriminacijos bylos prieš pa
nelę Lyons, šalpos darbininkų 
unijos narę.

Tuo pat sykiu penkiem 
tūkstančiam bedarbių įsakyta 
neiti daugiau į šalpos biuro 
raštinę iki “tolimesnio prane
šimo.” ; 
prasėdėjo dieną luakdami šal- mingiau budavoti uniją ir ju-j 
tam, tvankiam kambaryje. Bet dėjimą. Taip pat perspėjo na-| 
už tai ponas Wilfred Bough- r^us nenusigąsti raudono bau- 
ton, Industrial Reemployment bo, —c ---- . --- ---------- _c
Biuro viršininkas, to paties na- priešai, kadangi ši unija buvo 
mo puikiai įrengtam kambary-'žinoma, kaipo komunistų va
je labai garsiai ir išdidžiai dovaujama ir kovinga, 
kalbėjo apie sugrįžtančius 
“gerlaikius”. Tačiaus jis tu-: 
rėjo prisipažinti, kad su savo 
iš šimto žmonių susidedančiu 
štabu tesurado vos 57 darbus.

Darbininkai nesnaudžia. 
Bedarbių perėjūnų komitetas, 
Sam Carmen vadovaujamas, 
lankėsi pas WPA administra

toriaus pagelbininką ir parei- 
| kalavo tuojau duoti darbus

ŽOLELIŲ 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 miesto 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 pakelj 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.

Vakar 
tilpusiose 
Pušyne” 
matėm, kaip operetės gražuolė 
Justė pasipriešino tėvo norui 
____ i ją už nemylimo vyro. 
Štai ištraukos iš antro akto, 
kurios parodo Justės dar drą
sesnį žygį prieš prievartą.

AKTAS H

tikslu reiktų sušaukt socialistų 
ir komunistų mitingą.

Vienok socialistų ir komunis 
tų susitarimo neužtenka, nors 
tos dvi sriovės turėtų sudaryt I 
pamatą budavojimui bendro' 
fronto. Man rodos, kad kalbė
tojai neužtenkamai kreipė do
mės į katalikus darbininkus, ku
rių daugelis tebėra religinėse 
organizacijose. Neįvertinimas 
tos spėkos būtų klaida. Pakol 
neįtrauksim didelės dalies re
liginių organizacijų, mūsų tiks
las nebus atsiektas.

Daugelis katalikų darbininkų 
gerai ir pasišventusiai veikia 
bedarbių organizacijose, unijo-' 
se, streikų komitetuose ir kitur. 
Duonos ir druskos klausimu ka- 
tulikų darbininkų eilėse rasis bus didi perkūnija? 
gerų kovotojų. Ir jei tūli iš jų 0 saulute vėlei kaista, 
šiandien dar žiūri f 
fronto klausimą su abejone ar 
baime, tai tik dėlto, kad jiems 
įkalbinėjama, būk juos norima 
apgauti. Kaip greit susiartin- 
sim ir pradėsim bendrą darbą, 
taip greit jie įsitikins, kad ben
dras frontas daromas sekmin- 
gesniam gynimui darbininkų 
reikalų, o ne religiją išplėšt ar 
apgaut. Religijos klausimą pat
sai gyvenimas išris.

Draugai socialistai kalba už 
bendrą frontą. Bet tas didelis 
širdies, sąžiningumo j ieškoji
mas neveda prie bendro fronto. 
Kaipgi įrodysime vieni kitiems 
savo sąžiningumą nedalyvavę 
praktiškame bendrame darbe? 
Sulyg jūsų išsireiškimų gauna- 
pi įspūdis, būk tik komunistai 
norį, kaip nors jus prisivilioti, i

DISKUSIJOS
** JOKUBONIS. Bendras 

tas yra reikalingas ir keli iš 
čion kalbėjusių išsireiškė, kad 
bus bendras frontas. Man ro
dos, kad komunistai tuo klausi
mu jau perdaug dešinyn eina. 
Katalikai ir tautininkai darbi
ninkai stoja už bendrą frontą, 
kuomet su jais išsikalbi šapo- 
se ir kitur. Bet kodėl jis nesi- 
klijuoja? Gal praeitis neleidžia? 
Reikia išmokt, kaip su žmo
nėm kalbėt, neužgaut.

Kitas dalykas, tai kad užėmus ‘ 
prieš fašizmą kovot, pametėm 

• kitus darbus. Paimkim, kad ir 
lokalą. Ar iškelta bent vienas 
klausimas prieš biurokratiją, 
prieš dedamas ant narių mokes
tis, ar kokia nors kova? Ne. 
Neiškelta, nes mes pasiskaldę. 
Keli metai atgal neturėjom at
virų fašistų, kol nebuvo pasi- 
skaldymo, koks yra pastarai
siais metais. Todėl reikia grei
čiau eit prie vienybės.

ŽILINSKAS. Pasaulyje nėra 
nieko amžino. Palaidokim vie
ni kitų koliones, kad daugiau 
neatsikartotų. Dar prieš Kris
tų vergai kalbėjo apie vienybę, 
tad mes atsilikom apie 4,000 
metų.

Bandymas daryt bendrą fron-' 
tą su klerikalais neįmanomas. 
Kalbant apie klerikalus, nesu
praskite, būk kalbu apie katali
kus darbininkus. čion kalbu 
•apie kunigiją. Paimkim Lietu
voj, klerikalai džiaugėsi, plojo 
stojus fašizmui. Tik kada pa
čius paėmė už sprando, tada 
pradėjo purkštauti, tačiaus jie hūk bendras frontas yra malo- 
taikosi prie fašistų. I n§s darymas komunistams. Gy-

Lokaliniai bendras frontas Venimo sąlygos, gręsiantis fa- 
reikalingas. Ačiū mūsų nesu- §jzrnas įr karas daro visiems 
Sipratimui, įsigalėjo visokį fei-( reikalingu bendrą frontą, 
keriai ir išnaudoja žmones. | Socialistai taip pat daug kal- 
Tarpusavinės peštynės nukrei- bate> kad komunistams reikia 
pia atydą nuo tikrojo darbiniu- daUg mokintis. Tiesa, mokintis 
kų priešo.

GLAVECKAS. Bendro fron-' socialistams. Mes vieni iš kitų 
galime daug pasimokinti, ta
čiaus, mūs manymu, socialistai Ir kupeton sukrausim, 
turėtų daugiau pasimokinti nuo Tik menkai mes ką gausim, 
komunistų. Komunistų princi
pai ir darbai juk jau privedė 
prie laimėjimo 6-tą dalį pasau
lio, o socialistų dar ne. Taigi 
komunistai kalba iš praktikoj 
laimėtų kovų.

Netiesa, būk tik Kominterno 
7-to Kongreso įsakymu kelia-, 
mas bendro fronto klausimas. 
Mes tą klausimą buvom iškėlę 
seniau. Dar 1934 metais tuo 
tikslu įvykęs lietuvių darbinin
kų suvažiavimas priėmė bendro 
fronto programą, kurią ir dabar 
siūlom. Gi Kominterno Kong
resas įvyko tįk šį rudenį.

fron-

to klausimas turėjo būt judina
mas per 15-18 metų. Aną kart 
bendro fronto klausimas buvo 
iškeltas ne taip, kaip reikia. 
Buvo šaukiami tik nariai, o pa
čios organizacijos atakuojamos. 
Bendro fronto klausimas turi 
apeit ne vien socialistam ir ko
munistam, bet plačiom masėm. 
Ar komunistų siūlymas nuošir
dus—dabar pagalvojimo laikas. 
iŠ Kominterno Kongreso išėjo 
patvarkymas, kad turi būt ben
dras frontas, ypatingai tarp so
cialistų ir komunistų. Tai geras 
dalykas.

Bet jeigu socialistų ir komu
nistų yra gretimos darbininkų 
partijos, tai kodėl Sovietų Są
jungoj socialistų vadus laiko 
kalėjimuose. Komunistai se
niau sakėt, kad socialistai blo
gi, o dabar, kad pasukot, tai 
pfteukot, šaukiat ir klerikalus į 
bendrą frontą. Jūs šaukiat pro- 
testuot prieš uždarymą Krikš
čionių Demokratų Partijos Lie- 
tuovj. O kada fašistų valdžia 
Šaudė komunistus, tuomet kle
rikalų laikraščiai rašė, kad ge- 
raf, jog sušaudė komunistus,

pasidalinimas mums neša nuo
stolius. Darbininkai trokšta 
bendro fronto ir jis mums rei- 

K* kalingas, bet jis turi būti rim- 
tas. .I

■

BIMBA, šiose diskusijose yra 
įkelta daug klausimų, kurių 
lenam susirinkime negalima iš
imti. Reikalingume bendro 
ronto socialistai ir komunistai 
usikalbam, bet tarp mūsų yra 
rlhcipiniai skirtumai. Reikia 
įlos apdiskusuoti ir prieiti prie 
akio nors susitarimo, kad jie 

nekliudytų bendram frontui. 
Bet šis susirinkimas ne tam

klausimų neišspręs.

kurį iškels darbininkų

Scena.—Naktis girioje. Vy
rai gano arklius, dalyvauja su 
jais merginos, visi šoka ir dai
nuoja aplink kūrenamą ugnį. 
Pirmaeilis jaunimas, prie ug
nies, laukdami savo draugo 
Juozo ir Justės, scenai paki
lus, dainuoja. Paskutinis jų 
dainos posmelis skamba: 
“Kyla audros, dangus rausta,

į bendro Qjms naujojį žmonija.
šiame akte gaunama gandai. projektuose. Gi Kom. Partijos 

apie dvaro darbininkų streiką distrikto organizatorius Amte-

! reikia abiem: komunistams ir

(Bus daugiau)

ir proklamacijas. Jaunimas ris pasiūlė Ridderiui, kad WP
bando išreikšti neapykantą ir atliktų geresnį darbą taisy-* 
nubausti vietinį valdininkėlį, darni biedniokų vaikų drabu-;
vaitą.

Juozas praneša, kad kuni
gas jam ir Justei, kaipo skir
tingų tikėjimų asmenims, ne
duoda šliūbo. Kyla klausimas, 
kas reikia daryt? Juozas ir ki- 
ti pirmeiviški jaunuoliai nuta
ria “sužieduoti” Juozą su Jus
te ir kelia savotiškas vestuves. 
Nes jaunimas jau yra girdėjęs, 
kad kitose šalyse galima ir lai
svai apsivesti, be bažnyčios. 
Delei vestuvių jaunimas šoka 
ir dainuoja.

žius, o ne gvardiečių 
mas.

Paskutinis Užkvietimas

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, 9 d. gruo
džio, L.N.P. Kliubo kambariuose, 
269 Front St., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rim išrinkti naują valdybą del atei
nančių metų, apart to turim ir kitų 
svarbių dalykų apsvarstyti.

Sekretorė.
(290-291)

Dainuos Aido Choras
Rytoj, 8 gruodžio, “Laisvės”- —

PARDAVIMAI
unilOl-, Parsiduoda moderniškas Bar and 

■ Grill (alinė) su įvairiom degtinėm ir 
I vynais. Geras biznis garantuoja- 
: mas. Vieta apgyventa lietuvių ir len- 
. kų.
j Del daugiau informacijų kreipkitės 
! į “Laisvės” raštinę.
i (287-292)

svet., bus smagus vakarėlis, 
kuriame apsiėmė padainuoti 
Aido Choras. Ėusų balalaikų 
orkestrą taipgi dalyvaus pro
gramoj. šokiams grieš rusai 
muzikantai. Tai bus tarptauti
nis parengimas, surengtas K.

Užkan- 
iškeptų 
6 vai.

Jaunimas, po darbui eida-^Part- dviejų kuopų.
džiam bus ant vietos
šviežiu žuvu. Pradžia
Įžanga 25c.

Prašome atsilankyti.
Rengėjai.

mas į pamiškį, daiuoja: 
“Mes tik išarėm dirvas, 
Tas kalnuotas ir daubas; 
Jau pasėjom mieželius, 
Vasarojų — javelius.”

Tačiaus poilsio kaimo jauni
mui visgi nėra, nes trečias pos- Šaukia Gelbėt Drolette 
mėlis jau sako:
“Pjausim šieną lankoje, 
Visi dirbsim talkoje.

i T a r p t a utinio Darbininkų 
i Apsigynimo New Yorko Dis- 
■ triktas šaukia gelbėt jūrininką 
i Drolette, kuris yra žymiausiu 

Taip pat choras apdainuoja garsįoje Bremeno demonstra-
Justės ir Juozo pabėgimą, visi cjjos byloje. Reikia prirengt 
nutaria, kad jie grįžtų ryte na- j0 gynįma teisme, kuris įvyks 
mo ir pasakytų, kad jau vedę, 23 d. gruodžio. Skubiai reika- 

, 300 dolerių pradžiai
| priruošimo bylos. Organiza
cijos ir asmenys prašomi greit

WPA Stokuoja 30 milionų
Victor Ridder, New Yorko 

Miesto Works Progress Admi
nistratorius nurodė, kad pra- 
vedimui užsibrėžtos progra
mos stoka $30,000,000. Jis tuo 
klausimu parašęs Hopkinsui,' 
nacionaliam šalpos viršininkui,! 
bet nesą užtikrinimo, ar tie pi-( 
nigai ateis. Iki šiol esą padėta f 
į darbus 240,000 žmonių, o J‘ . - -
programa reikalaujanti padėti Ja^yta pašalpa, 
255,000.

Pratęsiami Taksai

tai ir tėvas turės jau sutikti irjįnga 
jiem nesipriešinti. |

“Vestuvės Pušyne” bus su- ’ - - 
vaidinta gruodžio (December) 
15, 1935, Labor Lyceum sve
tainėj, 949 Willoughby Ave., u i i c. »i , n 
Brooklyn, n. y. Vaidinimą Nubalsavo Streikuot Queens 
ruošia Lietuvių Darbininkų Su- ElektrOS Darbininkai 
sivienijimo 1 kuopa paminėji-| 
mui šios organizacijos penkių; 
metų sukaktuvių. Operetę vai
dins Lyros Choras iš Shenan- 
doahrio.

LDS 1 kuopa kviečia visus j 
narius ir simpatikus garsinti šį 
parengimą, patiems skaitlingai 
dalyvauti ir platinti tikietus.

Desperatiška Bedarbių 
Padėtis; Nauja Ataka

Queens gyventojai gali iš 
j anksto pasirūpinti žvakučių, 
l Ir nesibarkit ant darbininkų, 
1 jei vieną gražų vakarą elektra 
(užges. Unijistų susirinkimas 
trečiadienį nubalsavo strei- 
kuot, jei kompanija negrąžins 
darban unijos viršininkų, pra
varytų iš darbo už unijinę vei
klą. .Tačiaus darbininkai de
da pastangų išvengti streiko, j

be-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA ;

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

HU KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
0 Sis didelis nupiginimas tik trumpatn
H BWSSSHW laikui, tuojau naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Majoras LaGuardia pasira-, 
Šė pratęsimą “sales tax”. Sy
kiu paliekami ir kiti trys mo
kesčiai, būtent: 3 nuošimčiai 
ant gaso ir elektros; 1 dešim
tadalis nuoš. ant komercinių 
firmų visų įplaukų; 1 penkta
dalis nuoš. ant finansinio biz
nio visų įplaukų. Tais taksais

principi" tikimasi sukelti apie $5,000,- 
_ _ > Tuo 000 įplaukų į mėnesį.

Tūkstančiai New Yorko 
darbių tapo pagauti tarp šal- 

1 čio ir WPA su šalpos Biuru 
0 (išsisukinėjimų. Bedarbiams su- 

, aiškinimu, 
kad juos visus paims WPA 
darban. Bet gyvenime to nė
ra. Virš 10,000 bedarbių vy
rų ir moterų, pavargę, alka
ni, stipriam šaltyje, trečiadie
nį išstovėjo prie WPA samdy
mo raštinės, prie 18th St. ir 
6th Avė., kur išduota vos tik 
2,543 darbai. Likusieji neži
no iš kur ateis sekamas duo
nos kąsnis.

Ataka ant šalpos darbinin
kų teisės organizuotis ir kolek
tyviai derėtis pakilo, šalpos 
viršininkai nedaleido kongres-

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja 

179 So. 2nd Street 
Brooklyn 

Telefonas Evergreen 7-7110

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

Sekmadieniais—susitarus.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

butelį
“BRONCOTONE”

D-RO L. GRYCZ,
Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjjmus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.
102 Kent St., B’klyn, N. Y.

Kur Pirksite Laikrodžius?
Šiais laikais perkant laikrodžius reikia gerai apsižiūrėti, 

nes daugelis laikrodžių yra pertaisyti iš senų, ir tuomi 
didelis skaičius pirkėjų apsigauna.

Taigi kuriems reikalin- — 
linga laikrodžių, prašau 
atsilankyti pas mane. Aš 
užtikrinu, kad gausite tą, 
ką norite pirkti pigiau 
negu kur kitur.

Aš užlaikau geriausių 
i š d i r bysčių laikrodžius, 
kaip tai: Gruen, Hamil
ton, Waltham, Elgin ir _

Swiss. Visi naujausios 
mados. Taipgi užlaikau ir 
kitokių auksinių daiktų, 
kokie tik auksiniai daik
tai krautuvėse parsiduo
da. Ypač moterims, tai 
turime gražių setų, pa
puošalų. Taipgi turime ir 
sidabrinių indų naudoji
mui prie valgio.

Aš taisau visokius laikrodžius ir auksinius daiktus.
Kurtiems reikalinga patarnavimas kreipkitės pas mane, už ką būsiu 

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Ave. Richmond Hill, N. Y.

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

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.

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Ąvenue J 

Kampas E. 23rd St.

UIIIKRN POAI pirki,e —8nK,i’ flUuOUll UUnL 300 Lincoln Rd., B’klyn 
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.

Stoic $ | Klauskite
Nut I VJ BEN DUBIN

Šaukite 
INgersoll 2-6767

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rfliies ir pilnas svoris—2000 svaru 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Praiome 
įsitėmyti adresu ir telefonu.

Telefonuokite: Evergreen 7-1C61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

V.




