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Cleveland© miesto majoras H. 
II. Burton taipgi pasižada kal
bėti Trečiame Amerikos Prieš
kariniame ir Priešfašistiniame 
Kongrese, kuris atsidarys po 
naujų metų, sausio 3 d., Cleve
land©.

Be šimtų kitų inteligentų ir 
visuomenės veikėjų, kurie remia 
šį kongresą, jį karštai užgina 
Jungtinių Valstijų kongresma- 
nai B. J. Gehrmann ir C. G. 
Binderup.

Taigi darbo minių spaudimas, 
krizis, fašizmo šmėkla ir karo 
pavojus verčia atsiliepti ir to
kius valdininkus, kurie nėra ga
lutinai susituokę su reakcija.

Milžiniška Priešfąšistinio- 
Prieškarinio Kongreso daugu
ma susidarys iš darbininkų ir 
farmerių delegatų; bet jame 
dalyvaus tiek įvairių sriovių at
stovų, kad šis kongresas bus pa
našus į Liaudies Fronto suva
žiavimą.

Lietuvių organizacijos visose 
kolonijose^ oūtinai išrinkite bei 
paskirkite ir pasiųskite savo 
delegatus į tą didžios istorinės 
svarbos kongresą!
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Krikščionys Jaunuoliai 
Smerkia Karą, Fašizmą

CHATTANOOGA, Tenn. 
Krikščionių jaunimo konfe
rencija, kur dalyvavo 250 
baltųjų ir negrų delegatų, 
gruod. 12 d., priėmė rezoliu
cijas prieš fašizmą, prieš 
karą, už negrų teisių suly
ginimą su baltųjų ir ypač 
pasmerkė Mussolinio karą 
prieš Ethiopiją. Ši bažnyti
nių jaunuolių konferencija 
taipgi išnešė rezoliuciją 
prieš karišką mokybą CCC 
darbų stovyklose ir kolegi
jose.

Toks konferencijos nuši- 
statymas yra parama besi
vystančiam Liaudies Fron
tui prieš karą ir fašizmą.

APELIACIJA PRIEŠ ANGELO HERNDONį
REIKALAUJA UŽTVIRTINT JAM 18-20 METŲ IN- 

KVIZITORIŠKŲ SUNK. DARBŲ KALĖJIMO

ATLANTA, Ga. — Geor
gia valstijos vyriausias pro
kuroras gruodžio 12 d. įtei
kė apeliaciją vyriausiam tos 
valstijos teismui prieš An
gelo Herndoną, negrą kovo
toją už baltųjų ir negrų be
darbių ir dirbančiųjų rei
kalus. Apeliacijoj reika
laujama, kad vyriausias 
Georgijos teismas panaikin
tų apskričio teisėjo H. M. 
Dorsev patvarkymą, kuris 
paskelbė, kad yra priešingas 
konstitucijai tas nuo vergi
jos laikų užsilikęs įstaty-

mas, pagal kurį Herndon 
buvo nusmerktas 18-20 me
tų aršiausio katorginio ka
lėjimo. Todėl teisėjas Dor
sey panaikino pirmąjį teis
mo nuosprendį kaipo netei
sėta.

Dabar Angelo Ųerndon 
paliuosuotas už $8,000 už
statą iki apeliacijos teismo.

Bendras Hėrndon Gelbė
jimo Komitetas rengia 
Henrdonui didelį masinį mi
tingą New Yorke, gruodžio 
20 d. St. Nicholas Arenoj, 
69 West 66th St.

Mokslas Nugali 
Trūkimą

“Už ką dabar mes turėtume 
peštis su Komunistų Partija?” 
klausia L. Prūseika “Naujojoj 
Gadynėj”: “Ar už unijas, ar už 
santikius su socialistais, ar del 
demokratijos gynimo, ar del 
bendro fronto, ar del Darbo 
Partijos, ar del sektantizmo, ar 
del bedarbių? Skirtumai tais 
klausimais visiškai išnyko po 
septinto kongreso Komunistu 
Internacionalo.”

Bet dabar Butkus su savo pri
tarėjais jieško naujų skirtumų 
ir dar stengiasi paaštrfnt "kovą 
prieš Komunistų Internacionalą. 
Del to Prūseika jiems šitaip at
sako:

“kuomet jie dabar (Butkus 
su savo šalininkais) paaštrina 

(tūlais klausimais) kovą prieš 
Kominterną, kuomet jie man 
(ir drg. Kuodžiui) asmeniškai 
sakė, jog dabartinė Kominter- 
no linija dar pavojingesnė ir 
kuomet jie tą liniją jau iš kai
rės pusės atakuoja, tai tarp 
mūsų nutrūksta ir idėjiniai 
ryšiai, kai mes, didžiuma 
(Liet. Komun. Opozicijos Cen
tro Komiteto) pasisakome, jog 
nesutinkame atakuoti Komin
terną, atsistoję labai kairioj 
pozicijoj.”

Nunuodijo Tetą ir Dėdę
LOS ANGELES^ Cal. — 

Studentas Lero^ Drake. 19 
metų amžiaus, prisipažino 
teisme, kad jis įdėjo cyanide 
nuodų j kavą savo senyvam 
dėdei ir tetai, nuo ko jiedu 
mirė.

Neduoda Meksikiečiam 
Amerikos Pilietybės
BUFFALO, N. Y.—-Fede- 

ralis teisėjas John Knight 
atsisakė duoti Jungtinių 
Valstijų pilietybės nopieras 
trims ateiviams iš Meksikos 
todėl, kad ju gyslose esą ih- 
diionų krauio. Egzaminuo- 
toias kandidatu i piliečius 
J. L. Murff “įtikino” teisė
ją, kad tik 20% meksikiečių 
esą ‘balto’ krauio. o 60 nuo
šimčių—indijonų ir 20 nuo
šimčiu maišytakrauju. Toks 
skirstymas taipgi yra vie
nas iš ženklu augančio fa
šizmo Amerikoj.

Aigiptiečiai Išsikovojo Daugiau Laisvės
CAIRO, Aigiptas. — Bijo

dama dar didesnių ir pavo
jingesnių sukilimų Aigipte, 
Anglija Jeido Aigipto kara
liukui Faudui sugrąžint se
nąją 1923 metų konstituci
ją, duodančią tam kraštui 
seimo valdžią. Faud gruo
džio 12 d. ir pasirašė at- 
steigt tą konstituciją. Tuo 
būdu Aigipto vidaus reika
lai yra atimamiJ.š Anglijos 
rankų ir pervedami aigip- 
tiečių senatui ir atstovų rū- ■

Senoji konstitucija buvo 
suspenduota 1934 m. gruo
džio 1 d.

Paskutiniu laiku Aigipte 
išsivystė smarkūs studentų 
ir šiaip liaudies sukilimai, 
kuriuose minios reikalavo 
visiškai paliuosuot Aigiptą 
nuo Anglijos arba sugrąžint 
nors senąją, laisvesnę kons
tituciją. Riaušėse buvo už
mušta bent šeši aigiptiečiai.

Atsteigus senąją konsti- 
mui. Anglija, tačiaus, pasi- i tuciją, vėl pasiliko valdžioj 
lieka valdovė Aigipto užsie- Nessim Pašos ministerių 
nines politikos ir karinių kabinetas, kuris buvo atsi- 
reikalų. statydinęs.

SCHENECTADY, N. Y. 
—TJetobulinant televiziją, 
tai yra, paveikslų perleidi
mą radio-elęktros būdais, 
tapo surasta, kad ateityje 
galima bus gyvenamuose 
namuose panaikint visokius 
nepageidaujamu^ trukšmus 
iš lauko—gatvių bildesį ir 
riksmus, fabrikų dūzgimą 
ir tt. Bus išrasta toks in
strumentas, kad leis stačiai 
priešingas oro bangas atsa
kymui į įvairias trukšmo 
bangas ir tuo būdu naikins 
nepageidaujamus garsus.’

Tokią naujieną paskelbė 
A. W. Cruse, Jungtinių Val
stijų prekybos biuro elekt
ros skyriaus viršininkas, 
kalbėdamas' inžinierių susi
rinkime gruodžio 12 d. 
Cruse nurodė ir televizijos 
“naudingumą” karui. Sa
ko, televizijos “ikonosko- 
p.us” (kaip ‘ kokias kame
ras) galima būsią paslėpti 
priešų fronte, ir tie instru
mentai perleis paveikslus 
augštai skraidantiems saviš
kių orlaiviams.

Waterbury, Conn.
DIENRAŠČIO “LAISVĖS” 
KONCERTAS IR ŠOKIAI; 
PUIKUS PARENGIMAS.

Tautų Lygos Draus* 
mių Komiteto Posėdis 
Nukeltas į Trečiadienį
ETHIOPIJĄ PROTESTUOJA PRIEŠ GROBIKIŠKĄ 

FRANCIJOS-ANGLIJOS TAIKOS PLANĄ; ANGLŲ 
KARALIUS TARNAUJA ITALIJAI

OTTAWA. — Vienas 
nados ministerių 
narys gruodžio 12 d. pasa^

SU-

pir- 
kad

Butkus su savotiškais išro- 
kavimais yra užsikirtęs išlaikyt 
skloką prieš organizuotą komu
nistinį judėjimą, nors dauguma 
opozicijos narių trokšta vieny
bės su Komunistų Partija, ypač 
po Komunistų Internacionalo 
Septinto Kongreso.

Didžiausią pavojų savo “po
litikei” Butkus mato tame, kad 
eiliniai opozicijos nariai taip 
plačiai pritaria dabartinei Ko
munistų Internacionalo linijai: 
jis bijo liktis generolu be ar
mijos.

Meksikos Prezidentas 
ginkluosiąs Valstiečius 
prieš Dvarininkus

Ap-

. Socialistų kairesnysis vadas 
Norman Thomas, besikalbėda
mas su spaudos atstovais perei
tą trečiadienį, pasakė apie Kom. 
Partijos organą “Daily Worke- 
rį”:

“Daily Worker iš tikro da
rosi gana geras darbininkų 
laikraštis. Paskutiniais mėne
siais jis žymiai pagerėjo.”
“Daily Worker” visuomet 

buvo geras, kaipo revoliucinių 
darbininkų organas. Bet pasku
tiniais laikais jis palengvėjo 
skaityt, paįvairėjo ir pagyvėjo. 
Pirmiau jis buvo labai reika
lingas kovojantiems darbinin
kams. Dabar jis, be to, pasida
rė mylimu dienraščiu ne tik ko
munistams partijiečiams, bet ir 
desėtkams tūkstančių kitų dar-

MEXICO CITY. — 
zidentas L. Cardenas, 
bedama^ žemdirbvstės 
kykloj Taneria gruodžio 10 
d., pareiškė, kad iis an- 
ginkluosias darbininkus ir 
valstiečius prieš tokius dva^- 
rininkus. kurie priešinasi 
savo žemių padalinimui 
tarp bežemiu ir mažažemiu, 
kaip kad reikalauia nauji 
Meksikos įstatymai.

—v---------------
Vaistas nuo Pneumonijos

Prp- 
kal- 
mn-

PITTS BURGH, Pa. — 
Mellon Institute pagaminta 
nemažai vaisto nuo plaučių 
įdegimo, arba pneumonijos. 
Vaistas vadinasi hydroxy- 
ethyl-apo-quinin. Jis dirba
mas iš paprasto quinino.

bininkų, smulkiųjų biznierių ir 
inteligentų.

Nuo 1936 m. sausio 12 d. 
“Daily Worker” daro dar vieną 
žingsnį pirmyn: jis išeis jau ir 
sekmadieniais —- 28 puslapių!

Taigi ne veltui draugai dar
bavosi ir aukojo pastarajame 
“Daily Workerio” finansavimo 
vajuje.

%*

Naujos Dolerinės
WASHINGTON. — Sek- 

antį trečiadienį pasirodys 
keli ,milionai naujų doleri
nių. Be kitko, bus ant nau
jos dolerinės “Dievo Apveiz- 
dos” paveikslas su lotyniš
ku parašu “Annuit Coeptis” 
(jis laimiųo mūsų pradėtus 
darbus). Kitas .lotyniškas 
parašas —■ “Novus Ordo 
Seclorum” (naujas amžių 
sutvarkymas) — trumpiau 
pasakius, “Naujoji Daly
ba.” Taip Rooseveltas ir pi
nigais reklamuoja savo 
litiką.

Gyvybės Medžiaga?
IOWA CITY, Iowa.—Vie

tinio universiteto profeso
rius W. P. Loehwing pasi- 
skėlbė atradęs organišką 
medžiagą, kurios pagelba 
galima valdyt augmenų gy
venimą ir augimą. Tikima
si, kad ta medžiaga patar
naus parodymui, kaip'iš au
galų išsivysto gyvūnai.

po-

Sovietai Atideda Mirties 
Bausmę Šnipui Reporteriui

Nuteistas Kongresmanas 
1000 Dolerių Kyšį

WASHINGTON. — Kon
gresmanas J. H. Hoeppellir 
jo sūnus Charles grand 
džiūrės teisme tapo atrasti 
kaltais, *kad paėmė $1,000 
kyšio iš jaunuolio J. W. 
įves, idant įstatytu jį West 
Point karo akademijon. Kal
tininkams gręsia $10,000 
pabaudos ir dveji metai ka
lėjimo.

Daugelis Finu Gydytoju
S ulosi j Ethiopiją

H E L SI NGFORS. — 18 
Finijos gydytojų pasisiūlė 
važiuot tarnybon. Raudona
jam Kryžiui Ethiopijoi. 
Ethiopijos vyriausybė išrei
škė jiems padėką; bet tuo 
tarpu bus priimta tik trys 
ar keturi tų gydytojų.

MASKVA. — Buvo nutei
stas sušaudyt Hearsto In
ternational News Service 
korespondentas Z. L. Micha- 
ilov, kaipo šnipas ir provo
katoriškas Sovietų šmeiži
kas, tarnaująs fašistiniams 
priešams darbininkų, šalies.

Gruodžio 11 d., tačiaus, 
generalis Sovietų prokuro
ras Višinskis kreipėsi į ape
liacijos teismą, kad pakeis
tų mirties nuosprendį.

Michailov yra Sovietų pi
lietis, 56 metų amžiaus.

Švedu Operos Dainininkas 
Pakviestas j Sovietus

STOCKHOLM. — Sovie
tu Saiungon pakviestas at
einančiais metais koncer- 
tuot persus švedų oneros 
dainininkas tenoras Folke 
Anderson. Jis įdomauja 
dabartiniais Sovietų artistų 
darbais.

Koncertas ir šokiai dien
raščio “Laisvės”- naudai 
įvyks gruodžio 15 d., šį sek
madienį, 103 Green Street. 
Dainų pradžia 7 vai. vaka
ro. Po dainų bus šokiai. 
Nepasivėluoki t.

Drg. Ig. Kubiliūnas pra
neša, kad atsiveš publikos 
ir iš Bostono, pilną karą 
merginų. Koncerte dainuos 
Adelė Mickevičiūtė ir Ig. 
Kubiliūnas, abu garsūs ra
dio dainininkai. Jiedu dai
nuos solo ir duetus. Progra
mos pildyme dalyvaus ir 
Rusų Stygų Orkestrą. Dai
nuos Vilijos Choras. '

Užkviečiame visų koloni
jų visus “Laisvės” skaityto
jus ir visus lietuvius, o ypa
tingai vietinius.

Įžanga tik 35 centai.
Rengia “Laisvės” skaity

tojai ir ALDLD 28 Kp.

Motor Products Co. Nepaiso 
Valdžios Tarpininką

DETROIT, Mich. — Jau 
keturios savaitės kaip strei
kuoja 700 Motor Products 
darbininkų. Bosai visai ne
siskaito su Nacionalės Dar
bo Komisijos atsiųstais tar
pininkais iš Washingtono, 
ir ta valdiška komisija nie
ko nedaro, kad priverst 
kompaniją patenkint teisin
gus darbininkų reikalavi
mus.

Trūksta Italam Kerosino
I - ------------ ;-----

NAIROBI, Kenva.—Italų 
kariuomenė Somali jo j savo 
lempoms naudoja verbliūdų 
riebalus. Pritruko kerosi
no.

GENEVA. — Pagal Ang
lijos ministerio Anthony 
Edeno pasiūlymą, liko ati
dėtas iki ateinančio trečia
dienio susirinkimas Tautų 
įygos drausmių komiteto, 
kuris buvo šaukiamas gruo
džio 12 d. spręsti klausimą 
delei aliejaus išvežimų 
stabdymo į Italiją.

Francijos ministeris 
mininkas Lavai norėjo,
Tautų Lygos “penkių komi
tetas” svarstytų Franci j os- 
Anglijos planą taikai tarp 
Italijos ir Ethiopijos. Tas 
planas siūlo Italijai beveik 
pusę Ethiopijos.

Lenkijos delegatas T. Ko- 
marnicki ir Turkijos atsto
vas užprotestavo prieš to 
klausimo perleidimą “pen
kių komitetui.” Taigi plėši
kiškas taikos planas bus 
svarstomas drausmių komi
sijoj, susidedančioj iš 18 ša
lių delegatų.
Planas Esąs Tik Pagrindas 

Taikos Deryboms
Anglijos ministerią Tau- ' T . A -r. J — ' u*_

ris S. Hoare, 
j protestus

tų Lygai A. Eden ir 
sieninis mini 
atsiliepdami 
orieš minimą planą, gruod. 
12 d. aiškino, kad tai nėra 
koks galutinai nustatytas 
dalvkas. bet tik pagrindas 
taikos deryboms.

Yra nuomonių, kad Mu
ssolini bus dar nepatenkin
tas Franci jos1 Anglijos pla
nu. Italija, tarp kitko, no
rėjo gaut rytinį Ethiopijos 
ruožą, kuriuom galėtų su- 
iungt dvi italų kolonijas, 
Eritrėją ir Somali!a. O šis 
nlanas neskiria Italijai to
kio ruožo.
‘Tusę Ethiopiios Mussoli- 

niui, o Kita Pusė Tautų
‘ Lygai”

ADDIS ABABA, Gruod. 
13. — Radio žiniomis, Ethi
opijos valdovas Haile Selas
sie atmeta draskūnišką tai
kos planą, kurį pasiūlė 
Franci jos ministeris pirmi
ninkas Lavai ir Anglijos 
užsienių reikalų ministeris 
S. Hoare. Haile Selassie sa
ko: jūs atiduodate pusę 
Ethiopijos Italijai, o kitą 
Ethiopiios pusę norite per
vesti į Tautų Lygos globą.
Anglijos Karalius Tarpinin

kauja Italijos Naudai
LONDON. — Associated 

Press žiniomis, pats Angli
jos karalius Jurgis reikala
vo, kad io ministerial steng
tųsi įvykdyti taiką pagal 
L.avalio-Hoare planą, kuris 
siūlo Italijai apie pusę Ethi
opijos. Italijos karalius pa
tašęs asmenišką laišką Jur
giui, prašydamas tuom pa- 
remt Italiją.

užkartas Lavalio-Hoare 
kos planas, ■ tai bus 
diška Tautų Lygos 
te.”
Mussolini Grūmojęs Bom
ba r duot Anglijos LaivynįĮ,

Užpult Franciją
GENEVA. — Eina. ga#> 

dai, kad Francijos miništfc- 
ris pirmininkas Lavai pasa
kęs Anglijos užsieniniąįi 
ministeriui Hoare’ui: jeigu 
Anglija varys perdaug kie- J 
tą politiką prieš Italiją, tai 
Italija bombarduos Anglijos i 
laivyną ir užpuls Franciją. 
Tatai Lavai girdėjęs iš pa
ties Mussolinio. . . i

NEAPOLIS. — Ketvirta- į < 
dienį išplaukė dar 2,000 Ita
lijos kareivių į rytinę Afri
ką pH’eš Ethiopiją.

E X T R Al __ • 
“KORIDORIUS” JAPONŲ 

KARUI PRIEŠ SSRS •
■.......... .. ■■ -■ ■ — ...

PEIPING, Gruod. 13. —- 
Manchukuo valdžia reika
lauja, kad Chinija užleistų 
M a n c h ukui kontroliuot 
Chahar provincijos 20 mylių 
ruožą į šiaurę nuo Kalgan 
miesto ir pastatyt tame 
ruože Manchukuo policiją. 
Tai būtų labai svarbus “ko- 
ridorius” Japonijos karui 
prieš Sovietų Sąjungą. Man
chukuo kraštą, kaip jau <žk 
noma, tikrumoj valdo pati 
Japonija.

SOMALIEČIAI BĖGA 
ITALŲ ARMIJOS

, LONDON, Gruod. 13. — 
Pabėgo iš italų armijos day 
250 kareivių, surinktų \’iš 
“itališkos” Somalijos tenbM- X 
vių vyrų.
. ADDIS ABABA, Gruodi
13. — Ethiopų žvalgai nu
šovė 7 italų kareivius ties 
Deabu, šiaurėj nuo Makale.

HERRIOT PRIEŠ TAIK0S 
PLANĄ

' PARYŽIUS, Gruod. 13, 
Pranešama, jog radikŲ 
socialistų vadas Ed. Har
riot, ministeris be portfelio, 
grasina pasitraukt iš Fržrfi- p 
ei jos ministerių kabinėti), 
protestuodamas prieš grutf- 
bonišką taikos planą, kūFį 
ministeris pirmininkas La
vai nori užkart Ethiopijai. 
Išstojus Herriotui prieš La- 
valį, veikiausia suirtų Hr 
dabartinis Francijos miniS- 
terių kabinetas.
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Draugas Jeronimas Uborevičius
Draugas Jeronimas Povilo Uborevi

čius, lietuvis, atsižymėjęs vodavaudamas 
. Raudonąją Armiją piliečių kare, dabar 
•yra ai tarusi jos Sovietų Respublikos
Raudonosios Armijos vadu. Apie jį 
“Pravda” rašo:

“Dfaugo Uborevičiaus varginga buvo 
kūdikystė lietuvio valstiečio šeimynoje. 
Sugabų berniuką, piemenį, sodžiaus mo
kytojas pasiuntė į mokyklą Dvinskan, 
bet jam mokintis buvo sunku. Veik vi
są laiką jaunas Jeronimas turi praleisti, 
kad užsidirbus pragyvenimą sau ir var
gingą) šeimynai. Ketvirtoje klasėje bū- 
dajna$, patsai besimokindamas, jis jau 
mokino kitus.

“1915 metais Jeronimas Uborevičius, 
nebaigęs reališkos mokyklos, buvo pa
šauktas į caro armiją. 1916 metais jis 
baigia greitai artilerijos mokyklą.

“Jeronimas, kartu su savo batarėja, 
dalyvavo mūšiuose ant Vislos, Nemuno, 
Zbručo. Jaunas būdamas oficierium ir 
karo lauke, vis galvojo, kaip patapti in
žinierium.

’“Jeronimas Uborevičius buvo oficie
rium, bet jis gyveno tokiu pat gyvenimu, 
kaip ir paprasti jo batarėjos kareiviai. 

* Jis jautė ir žinojo jų mintį. Kada karo 
'frontą pasiekė džiuginanti žinia, kad ca
rizmas nuverstas, tai 19-kos metų Jero- 

—irimas Uborevičius išękanto surado tikrą
jį sayo kelią. Nuo kovo rųėnesio, 1917 
metų, jis yra nariu Bolševikų Partijos. 
Proletarinės revoliucijos dienomis drg. 
Uborevičius organizuoja Raudonosios 
Gvardijos būrius Rumunijos1 fronte.

—Taip prasidėjo mano paprastas, ti
piškas daugeliui bolševikų žinomas karo 
srityje veikimas, — nepasididžiuodamas 
sako drg. Jeronimas.

“Už‘ proletarinę revoliuciją jis kovojo 
Aręhangelsko ir pietų frontuose, vaka
ruose ir rytuose. Kada vokiečiai 1918 
metais pradėjo puolimą ant jaunutės So
vietų*'Rėspublikos, tai drg. Uborevičius 
su sa‘vox raudongvardiečių būriais darė 
jiems didžiausį pasipriešinimą.

“Rudenį tų pat metų drg. Uborevičius 
jau komanduoja šiauriniame fronte. Čia 
jis komandavo tik ką suorganizuotą rau
donarmiečių brigadą. Jis mušėsi prieš 
interventus imperialistus, gindamas kiek
vieną* pėdą Sovietų žemės.

“Rudenį, 1919 metais, drg. Uborevi- 
čis komanduoja Devintą, Tryliktą ir ke
turioliktą Raudonąsias Armijas prieš ge
nerolą Denikiną ir Vrangelį.

“Draugas Uborevičius mušėsi ir lenkų 
fronte, prieš Vrangelį, Tolimuose Rytuo
se, dalyvavo likvidavime Antonovo suki
limo— visur bolševikų armijų vadas. Kar
tu du draugu Bliucheriu drg. Jeronimas, 
priešakyje liaudies revoliucinės armijos, 
apvalė Tolimuosius Rytus nuok japonų ir 
baltagvardiečių bandų. Vėliau jis pakei
tė drg. Bliucherį ir ūžė 
armijos vado vietą. Drg/Uborevičius va
dovavo mūšiams apval ui Vladivostoko 
—paskutinio imperialistų punkto ant So
vietų'žemės.

“NUo 1925 metų drg. Uborevičius ko
manduoja šiaurinio Kaukazo karinį ok- f metais jis paskirtas kopiąn-

j fiieriūm Maskvos karo okrugo (srities). 
Komliuistų Partijos XVI Suvažiavime 

r Mraųgas Uborevičius išrinktas į kandi- 
' datus partijos Centro Komiteto.

i ■ “Dabartiniu laiku drg. Uborevičius yra 
I komandieriupi Baltarusijos karo okrugo.

J

I

vyriausio tos

Už karinius atsižymėjimus jis apdovano
tas trimis Raudonosios Vėliavos ženklais.

“Kartą, 7 metai tam atgal, viename 
pasikalbėjime su žymiu užsienio karo 
specialistu, tas jam tarė: “Generole Ubo- 
revičiau, kaip gi tai taip: jūs dar turite 
tik 32 metus amžiaus, aš gi 50 metų/"o 
abu mes užimame vienodas karines vie
tas.”

“Draugas Uborevičius gražiai, bet su 
bolševikišku įkainavimu atsakė genero
lui: “Aš jau 12 metų tam atgal buvau 
armijos komandierium.”

“Pasišventimas, padaugintas piliečių 
karo patyrimais, Lenino ir Stalino mo
kykla, nuolatinė savęs apšvieta, štai kas 
sudaro ypatybę draugo Uborevičiaus bol
ševiko—armijos vado.”

Dabar Sovietų Sąjungoje Raudonosios 
Armijos priešakyje stovi penki marša
lai su drg. Vorošilovu priešakyje. Kiti 
armijos vadai padalinti į Armijos vadus • 
Pirmos ir Antros eilės. Drg. Jeronimas 
Uborevičius yra Pirmos eilės vadas.

Sovietų Sąjungos Enciklopedija paduo
da tuos pat davinius apie drg. Uborevi- 
čių. Jis gimęs 1896 metais.

Sovietų Sąjungoje išleista visa eilė is
torinių raštų apie sumušimą baltųjų Ar
changelsko, Denikino ir Tolimųjų Rytų ‘ 
karo frontuose, kur drg. Uborevičius ap
rašomas ir įdėta jo atvaizdas, kaipo rau
donosios armijos vado.

Dabar drg. Uborevičius stovi Baltaru
sijos Sovietų Respublikos sargyboje, ku
ri pirmoji turės išlaikyti Lenkijos ir Vo
kietijos fašistų smūgius, jeigu jie išdrįs 
pulti Sovietų Sąjungą (prie ko jie uoliai 
rengiasi). Vadovystėje drg. Uborevi
čiaus, Vorošilovo ir kitų jos sugabių va
dų Raudonoji Armija mokės į niekus pa
versti fašistų užpuolikų jėgas.

Pats Rėme Juos, o Dabar Peikia
“Tėvynės redaktorius verkšlena del 

nesenai išleisto Lietuvoje spaudos įstaty
mo, kuriuomi griežtai suvaržoma visokia 
spauda. Vitaitis rašo:

Naujasis spaudos įstatymas, visiškai pa
naikina visokią spaudos laisvę. Su pakelbi- 
mu šio įstatymo Lietuvos laikraščius reda
guoja ministeris pirmininkas ir vidaus rei
kalų ministeris bei jų paskirti valdininkai. 
Be vidaus reikalų ministerio sutikimo nei 
vienas laikraščio leidėjas negali samdyti re
daktoriaus, o vidaus reikalų ministeriui ne
patinkamus redaktorius jis galės pašalinti. 
Ministeris pirmininkas nurodo laikraščiams, 
ką jie gali talpinti ir ko negali talpinti savo 
skiltyse. Už nepaklusnumą ministeriui ar 
apskričių viršininkams, be jokio teismo, 
vien apskričių viršininkų ar vidaus reikalų 
ministerio parėdymais, bus baudžiami laik
raščių .redaktoriai, leidėjai ir net spaustuvė, 
kurioje nepaklusnumą parodęs laikraštis 
yra spausdinamas. Bausmės numatoma nuo 
500 iki 5,000 litų ir bent kuriam laikui lai
kraščio' leidimo sulaikymas, arba jo visiš
kas uždarymas.

Ponas Vitaitįs pripažįsta, kad “Pasė
koje tokio įstatymo, valdžia netiesiogi
niai visus Lietuvos laikraščiuė konfis
kuoja ir paverčia savo nuosavybe.” Tie
sa! Na, ir “Tėvynės” redaktorius užver- 
kia: “Galima tik pasigailėti, kad mūsų 
senajai tėvynei prisiėjo šitokios padėties 
susilaukti.”* •

Bet neišrodo, kad šitos p. Vitaičio aša
ros yra tikros. Jeigu jis ištikrųjų norėjo 
spaudos laisvės Lietuvoj, tai jis turėjo 
progos tai paradyti būdamas SLA at
stovu Kaupo kongrese, pereitą vasąrą. 
Ten, podraug su kitais anti-fašistiniais 
delegatais, jo pareiga buvo reikalauti su
grąžinti demokratines laisves Lietuvoj. 
Bet ne! Jis tuomet taikėsi prie Smeto
nos. Jis laižėsi'tam žmogui, kuris šiuo 
tarpu engia Lietuvos liaudį. Jis gėrė pas 
pas jį arbatėlę su krupniku.

Sugrįžęs, Vitaitis verkia, būk, girdi, jį 
komunistai ir socialistai skriaudžią, 
skelbdami, kad jis prisilaižinėjo prie 
Smetonos ir tuo paniekino SLA, kurią 
jis atstovavo.

Jei Vitaičiui dabar rūpėtų spaudos lai
svė ir kitos demokratinės laisvės Lietu
voj, tai jis bent šiuo tarpu prisidėtų prie 
kovos už jas.

Vokietijos Skolos Auga paSjo^SoK8ma°r-
kiy, dąugiausia del ginkla
vimosi išlaidų.

Dabar nazių valęlžįa yra 
namie skolinga apie 40,000,-

g BERLYNAS. — Hitlerio‘fe • ’finansų ministeris gruodžio
11 d paskelbė, jog nuo 1933

000,000 markių.
Kad daugiau liktų pini

gų ginkluotei, finansų mi
nisteris grafas Lutz Schw. 
yon Krosigk žada sustabdyt 
namų statymą “žmonėms.”

Iš Lietuvos Draugų Komiteto Raštinės

kalinių bei jų šeimy-

dienomis mes išsiun- 
ženklelius-stampas.

Kas Remia Lietuvos Politinius 
Kalinius

Jau tik dvi savaitės laiko 
iki devynių metų sukaktuvių 
nuo nųžudyrųo Lietuvos drau
gų Giedrio, Greifenbergerio, 
Čiornio ir Požėlos. Smetonos 
fašistiniai budeliai juos nužu
dė buk už tai, kad jie kėsinęsi 
nuversti Lietuvos valdžią, bet 
jokių įrodyrnų fąm neturėjo. 
Šiuos brangius Lietuvos darbo 

* žmonių draugus nužudė todėl, 
kad jie buvo ištikimi darbo 
žmonių klasei, kad jie atsida
vusiai gynė jų reikalus.

Gruodžio 27 d. sukanka de
vyni metai kai juos nužudė. 
Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais metais mes, Amerikos 
lietuviai, minėsime jų nužudy
mo sukaktuves. Kur tik-bus 
galima, reikia surengti masi
nius mitingus; kur to nebus 
galima, tai surengti šiaip ko
kias pramogas. Visuose šios 
rūšies parengimuose reikalin
gą nušviest netik apie nužu
dytus draugus, bet taip pat 
apie dabartinę padėti Lietuvos 
darbininkų bei vargingųjų val- 
stięčių.

Visuose parengimuose rei
kia parinkti aukų del Lietuvos 
politinių 
nų.

Šiomis 
(inėjome
šių ženklelių neturėjome už
tektinai, kad pasiuntus į visus 
miestus ir visom mūsų organi
zacijų kuopom. Mes siuntėm 
pagal nuožiūrą, kur galima 
turėti geresnes pasekmes, bet 
kur draugai tų ženklelių ir ne
gausite, vistiek prie progos 
bandykite parinkti kiek aukų. 
Pinigai rėmimui Lietuvos 
priešfašistinių kalinių labai 
reikalingi. Kalinių skaičius vis 
didėja. Sąryšyje su pastaruoju 
valstiečių sukilimu' vėl dauge
lis jų bus įkalinti ilgiem me
tams sunkiųjų darbų kalėji- 
man.

Vienas draugas rašo Dar
bininkų žodžiui, kad, apskri
tai imant, visoj Lietuvoj sąry- 
šyj su valstiečių judėjimu bu
vo suimta virš 500 žipopių. 
Daugelį jų nubaudė adminis- 
tratyviai po vieną ir tris mė
nesius, kitus ištrėmė iš jų gim
tųjų kaimų, o apie 100 žmonių 
atidavė kariuomenės teismui. 
Mes galime įsivaizdinti, ką 
tas reiškia. Jiems gręsia ilgi 
metai sunkiųjų darbų kalėji
mo. Taigi už jų drąsą, kad jie 
išstojo' kovon už savo kasdie
ninių reikalų pagerinimą jie 
bus sunkiai nubausti. Tik kele
tas dienų atgal, kaip praneša 
“Lietuvos Aidas”, fašistų or
ganas, už komunistinę veik
lą, komunistinės literatūros 
platinimą nubaudė tris darbi
ninkus; Chaimą železniką 4 m. 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
Chaime Gotlibą ir Icką Sim- 
kovičių po 3 metus paprasto 
kalėjimo. Sunki nepakeliama 
gyvenimo našta, kurią Lietu
vos fąšijstinė valdžia uždėjo 
ant didžiumos ^gyventojų pe
čių, verste vęrčia juos stoti ko
von, kad ąpgynųs savo teises. 
Kovos ir išstojimai prieš Sme
tonos valdžią, juo tolyn, tuo 
vis daugiau plėsis, vis didesnis 
skaičius darbininkų bei var
gingųjų valstiečių įsitrauks į 
tas kovas. Todėl reikia tikėtis, 
kad ir priešfašistinių .kalinių 
skaičius daug padidės.

Mes, Amerikoje gyvenantie
ji lietuviai, nežiūrint skirtingų 
įsitikinimų, tųrirpe Lietuvos 
priešfašistiniam kąliniąm pa
gelbėti. Praeityje mes esame 
gana gausiai juos parėmę. Tik 
šiąis metais jau esame pasiun
tę vienuolika šimtų dol. ir 150 
dol. prisidėjome prie delegatų 
pasiuntimo ;į Lietuvių Kongre
są Kaune. Tai graži suma pini
gų sudėta, atsižvelgiant į tokį 
bedarbės ląikotąrpj, ,Įęyi?į 
Amerikos darbininkai dąbąr 

pergyvena.

štai aukos, aplaikytos lap
kričio iųėn. Iš Akroji, Ohio per 
A. ,B. švelniępę $£.00; Phila
delphia, Pa., per M. žaldoką 
—$11.00;’Seattle, Wash., per 
M. Baltrušaitį — $9.00; Gard
ner, Mass., per M. Slekienę— 
$7.19; Bridgeport, .Conn., per 
J. J. Mockaitį — -$7.00; Phi
ladelphia, Pa., per J. J. Potie- 
nę — $7.00; Grand Rapids, 
Mich., per P. Rinkevich —$3; 
Brooklyn, N. ¥., per G. Kurai
tį — $7.40; Fitchburg, Mass.', 
per A. Samulėnienę —$6.36; 
Detroit, Mich., per A. M. Ki- 
shon — $2;00; Haverhill, 
Mass., per S. Pilsuskį —'$.50; 
Brooklyn, N. Y., per M. Be- 
pirščiutę — $1.55; Los Ange
les, Calif., per P. Pūkį—-$5.00; 
Brooklyn, N. Y., per D. M. 
Šolomską — $80,00, tai pini
gai likę nuo drg. Mažeikos 
maršruto, ir Hartford, Conn., 
per V. Vasiliauskienę —-$5.,75. 
Viso per mėn. laiko $160.75. 
Tai graži suma pinigų. Dar
buokimės ir ant toliaus del la
bo Lietuvos priešfašistinių 
kalinių. Jie aukoja savo lais
vę, reikalui prisiėjus ir gyvy
bę, tai mes nors savo centais 
juos bei jų šeimynas paremki
me.

JLWeiss.

Montello, Mass

Atitaisau Klaidas' *• *
Gruodžio 5 dienos korespon

dencijoj buvo aprašyta “Daily 
Workerio” naudai vakarienė. 
Pažymėta, kad koncertįpėj 
programoj atsižymėjo solistė 
V. Ęalkienė (Putvinskaitė) iš 
Norwood, Mass. Turėjo būti iš 
Montello, Mass. Mat, ten susi
maišė su pianiste, kuri buvo 
norwoodiete.

Taipgi aprašyme LDS 67 
| kuopos .vakarienės, kuri įvyko 
lapkričio 2 d., buvo pasakyta 
kad gąspadoriavo G. Stepo- 
nauskas. Turėjo būtį, kad gas- 
pądoriavo A. SąuĮca, o pągel- 
bėjo G. Steponauskas. Taip gi 
vieno aukotojo pavardė sumai
šyta. Pasakytą P. Emąrąs, o 
tupėjo būti P. Kmąras. šiuomi 
viskas tampa ątįtaisyta. (Su
simildami, draugai, aiškiai ra
šykite žmonių pavardes.— 
Red.).

Kitos Naujienos

Čionai .paskutiniais laikais 
automobįliai suvažinėjo kele
tą asmenų. J. Rastikui, L. T. 
N. dženitoriui, užgavo ranką, 
kuomet .einant skersai gatvę, 
jį užkliudė automobįlius, par- 
mušdamas ant žemės. Dabar 
sarga savo namuose. Vinco 
Kauno mptęrį, eipant skersai 
gatvę, .pervažiavo abieji rątai. 
Dabar guli ligoninėj ant mir
ties patalo. J. šimavičius ei- 
nąnt skersai gatvę gruodžio 7 
d. tapo parmuštas, tapo nu
gabentas ligoninėn.

Du vietiniai krįąučiai—G. 
Kvietkauskas ir J. Davis, iš
važiavo į Californiją. Sako, 
kad ten gauna darbą. Mat, 
Montelloj kriaučių yra daug, 
o darbo mažai.

Visokia^ Žinios

Gruodžio 3 d. kalbėjo d. 
Andrulis, “Vilnies” redakto
rius. Kalbėjo apie bendrą 
frontą prieš karą ir fašizmą. 
Kalba buvo taiki ir žmonėms 
patiko. Visi ramiai klausėsi.

Buvo renkąųjos aukos pa
dengimui lėšų. Surinkta $6.0,7. 
Aukojo sekąmąi: pp 50 centų, 
L Katilis ir J. Karvelis; po 25 
centus, P. Budriunas, K. Kal- 
velienė, Kirslienė, Kušleika, P. 
Krukonis, J. Kalvelis, K. Ta
mulevičius, Jurkevičius, J. 
Krancius ir K. Peslis. Kitos 
surinktos smulkiomis. Visiems 
aukavusiems ačių.

Iš d. V. Andrulio Prakalbų

Prakalbos įvyko gruodžio 2 
d., Ųetuyių svetainėje. Jas 
rengė vietinis Bendro Fronto 
Komitetas su pagelba ALDLD 
VII Apsk. Įvairios publikos 
susirinko netoli trys šimtai.

Drg. Andrulis prisiminė apie 
Italijos karą ;prieš Ethįopijos 
gyventojus ir apįe Vokietijos 
hitlesinį fašizmą, kuris tyko 
pulti Klaipėdą ir visą Lietu
vą. Priminė apie Japonijos 
veržimąsi į Chiniją. Nežiūrint 
pažiūrų ir įsitikinimų skirtu
mo, visus kvietė į bendrą 
frontą kpvąi prieš karą ir .fa
šizmą. Į kląųsimųs atsakinėjo 
teisingai.

Prakalbose išplatintą litera
tūros apie 15 ekzempliorių. 
Padengimui lėšų aukų surink
ta $11 su centais: Geistina 
daugiau tokių prakalbų.

Pasveiko ir Paręijiė Mūsų 
Judėjimą

Virš trys mėpesiai atgąl 
“Laisvėje” buvo rašyta, kad 
sunkiai serga P. Mineikienė, 
sena “Laisvės” skaitytoja. Da
bar jinai pilnai pasveiko. Ji
nai sakė: “Laisvėje” buvo .ap
rašyta, kad aš sunkiai sergu. 
Nuo senų draugų bei pažįsta
mų gavau daug laiškų su lin
kėjimais ir užklausimais, ar 
ta pati Mineikienė, kurią .jie 
pirmiau pažino. Viename laiš
ke, sako, radau $20. Tąi buvo 
nuo vieno įnamio,, kuris pir
miau pas ją įgyveno ir blogais 
laikais nebuvo piląai atsilygi
nęs. Sako, tie laiškąi mane su
stiprino moraliniai ir finansi
niai. Dabar aš pasip.erku “Lai
svės” du Šerų už $10.‘ Mudu 
su savo vyru esame “Laisvės” 
skaitytojai nuo pat pirmo nu
merio: Todėl, kaip aš numir
siu, man “Laisvės” šėrą turės 
įdėti į mano grabą. Taipgi 
duodu vieną dolerį del ‘‘L.” 

tnaujo preso ir .dolerį del jubi- 
Jėjinio certjfikatp 25 metų su
kaktuvių, taipgi vieną dolerį 
aukoju Lietuvos politiniams 
kaliniams—viso $13.

Tad aš dvylika ęloleHų pą- 
.siųnčiau “laisvei,” pagal jos 
nurodymą, o vieną dolerį per
daviau vietiniam Lietuvos po
licinių kalinių šelpimo komite
tui.

Draugė ,P. Minęikięne ačiup- 
ja visiems, kurie jai atjautė.

Šalna.

Nąsis Baronas Ropas Rei
kalauja Atlyginimo

KAUNAS. — Vienas .iš įka
bintų hitlerininkų, baronas .Ro
pas stengiasi per savo tarpi
ninkus gauti iš valdžios 16 hek
tarų miško iškirsti kaipo atly
ginimą už paimtą iš jo žemę.

PR. J. J. KASKIĄUČIUS 
48—2nd Ave. .Newark, ,N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Darbai šiuo laiku labąi su
mažėjo. Fabrikantai skundžia
si, kad skūra (oda) labai pa
brango ir negali parduoti če- 
verykų. Bet .man teko būti 
ant farmų šiomis dienomis if 
pas farmerį mačiau apt tvoroą 
sumesta keįių veršiukų skūrosS 
Aš pastebėjau farmeriui, kad 
jos suges. Bęt farmefys sako, 
kad niekas jų .neperka. O jei
gu ir perka, tai moka tik 25 
centus už ąkūrą.

Stebėtinai .nesutinka: žalia 
skūra už .dyką, o apdirbta 
brangi. Betgi dabar yra įtai
sytos moderniškos mašinos iš- 
dirbimui skūrų ir garbamių 
darbininkų algos labai žemos. 
Todėl pasirodo, kad skūrų 
trustas, lupa didelius pelnus. 
Nesenai teko .pastebėti laikraš
čiuose, kad “prapuolė” milio- 
nai žalių (neišdirbtų) skūrų. . 
.Greičiau trustas bus sunaiki
nęs, kad pakelti kainas.

Rochester, N. Y. — Be- 
bąndydami lėktuvą, gruo
džio 11 d. nukrito ties 
Nunda ir užsimušė ,du tar
nautojai .Ethyl Gasoline 
Kompanijos, — D. L. Noyes 
ir E. M. Walter.

DARBININKŲ 
SVEIKATĄ

Jaknos, Hemorojai, Kojos.

Drauge daktare, aš skaitau 
jūsų patarimus per “Laisvę,” 
ir daug kokių ligų apąigycįžiąu 
su - j ūsų patarimais. Užtai ta
riu jums širdingai ačiū.

Dabar prašyčiau apie savo 
ligą duoti man patarįmą. Esu 
vyras 44 metų amžiaus, sve
riu 180 sv., aukščio 5 p. ir 5 
coliu. Nesijaučiu gerai su vi
duriais. Gydytojas sakė, kad 
man jaknos nedirba, bet aš 
vaistų nevartoju.

Ir man prasidėjo antri me
tai pasirodyt pailos. Vienas 
daktaras liepė išpjaut, bet aš 
nusipirkau mosties, uždedu— 
ir prapuola ant kokių metų 
laiko. Paskui ir vėl atsiranda. 
Tai taip ;aš Jr vąsęgstu. Ir .daž
nai man kojos skauda, jau 
daug metų- Kai kada ir patins
ta. AŠ svąigalų labai mažai 
vartoju, rūkyt tai rūkau, 
neperaug, 7 cigaretus 
ną.

per
bet 
die-

gių—iš baltų miltų. Taip gi 
nedaug saldžių ir labai riebių 
.daiktų, nes Jūs ir svęriate 
daugokai. Reikėtų Jums po 
truputėlį suliesėt.

Jums tie hemorpjąi, matyt, 
nėra tokie blogi. 'Tai Jūs tik 
gyvenkite gamtiškai, maistą • - 
natūrąlinį vartokite, tai ir gys- 
los tenai pasitaisys. Operacijos, 
žinoma, nereikia. Jeigu hemo- - 
rojai labai jau įveikia, tai ga- ■" 
Įima jie išnaikyti su dijątermi-.: 
ja arba vaistų įčirškimais—tin-' — 
jeętiops.

Dėl kojos nieko tikro paša-- - 
kyt negalėčiau, bet ir tai vei- 
kiaušiai .yrą susijusi su bendra 
organizmo būkle. Galite koją •• 
trainioti, braukyti, masažuoti, 
karštus kompresus dėti, mau
dyti. .žinoma, ir pasilsėti rei
kia dažniau.

Aš Jums, Drauge, ir .gi pa
tariu imti džiovintų mielių^ 
Brewers yeast tablets, bent pp 
5—10 tablečių prįeš valgymą, 
ilgą laiką. Daug padės Jums
kepenims, viduriams ir tai ko- " 
jai.

Imkite ir žuyų aliejaus, norą 
po gerą šaukštą .kas diena.

lodo tinktūros po lašą, .s p 
pienu ar vandeniu, kas pora 
dienų, visą savo gyvenimą. Ne
užmirškite. Tai labai svarbu 
kiekvienam • padeda kaklinei 
liaukai—skydinei geriau veik
tą, o tada ir visa kas geriau 
vęikią.

Jei viduriai kartais kietoki, 
imkite d a ir sėmenų.

i

F

die-per 
dąvary-

Ątpakyniąs.

Drauge, 7 cigaretai 
ną yra perdąyg. Kąd 
tpmėt ik;i .3, tai da būtų pusė
bėdos. O už vis geriausia— 
meskite ir visai rūkymą.

Sako, Jums kepenys nedir
ba. Bent gerai, kad jokių liuo- 
ąuojąmų vaistų nevartojate. O 
maistp, Drauge, ypač žiūrekį- 

rte. Vis dąugiau daržovių ir 
vaisių, o po truputį ir taip Ro. 
Tik visai mažai, kuo mažiau
sia negyvų, denatūruotų val-

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

Tik tas rašytojas gali va d in

rųjų kelia darbininkų ma
sių revoliucionizavimosi pro
cesą ir mobilizuoja jas ko

vai su priešu.
—JURGIS DIMITROVAS.

Mūsą Kelias
Mūsų kelias—ne gėlynas, 
Mūsų dienos—ūkanotos, 
Vargo viesulas tebdūksta 
Ir dienele ir nakčia.

Slenka valandos įkirios, 
Lemia žūtį pirmlaikinę, 
Bado šmėkla sukaliojas 
Netoliese—čia ir čia...

vyro? O gal yra geresnis patarimas?”
Vadinasi, prisirengimas prie kokio vaizdo 

su tinkamomis drapanomis yra vienas daly
kas, o su daina kitas. Taigi toki patarimai 
ne visur tinka, ne visur prieinami. Reika
laut iš dainininkų to, kas yra perdaug, tai ir 
pasiliks perdaug.

Apskritimo Kvadratūra
Siek, nesiekęs, geistą sritį, 
Nenužengsi, neišvysi.
Kojos velkas pamažėl i, 
O norėtųsi risčia.

* * *
Bet, pažvelgus, matom—švaistos 
Vilčiasparnis spindulėlis, 
Liepia, gundo ir vilioja 
Siekti siekinio kilnaus.

Vėl krūtinės suliepsnoja,
Ir akyse pasirodo
Gražios lankos ir gėlynas,— 
Ūpas kįla—nebesnaus.

Trijų Veiksmų Vodevilis.
Parašė: Valentinas Katajevas.

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

1. Vasia (V.)
2. .4bromas (A.) 

draugai.
Tone (T.)
Liudmila (L.)
Flavijus (F.)
Emeljanas Juodžeminis (E.)—poetas.

7. Saša—mažas berniukas, visai bežadis, pa
sirodo pirmam

8. Svečiai.

4.
5.
6.

Vėl mes tiesiam savo ranką 
Ir brolužiui ir kaimynui, 
Vėl tvirti ir pasiryžę 
Siekt gyvenimo buinaus.
1929. St. Jasilionis.

akte.

(Pabaiga iš

A.: O tau kas per dalykas?
V.: U, šaltai žiūrėti į tave negaliu.. . Nusu

sėlis savininkėlis!
A.: Nuo renegato girdžiu!
V.: Kas renegatas? Aš renegatas?
A.: Renegatas ir oportunistas!
E.: (džiaugdamasis) •. Tavo vietoj, Vaska, 

už renegatą aš užsigaučiau.
V.: Tai kas renegatas? (Puola, užsimoja,).
E.: Teisingai, vyručiai, muškitės, tiktai mu- 

zikalinio instrumento nepagadinkit.
Kas renegatas ?
Kas čia renegatas?
Padėk gitarą! (Pasitraukia už durą).
(per duris žiūrėdamas). Teisingai, 

Cho-cho! Tikras ekspromtas!

Sudiev.
F.: Kuznecova! Tu man peisų nesuk. Sakyk 

atvirai, kas pas jus čia atsitiko?
T.: Nieko.
F.: Ach, nieko?
T.: Nieko. Nežinau. (Pauža.)

REGINYS X.

šnypščia ■ 
. (Lipa 
išgirdus

Elizabeth, N. J
*
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Nuo Kraštutinybes Prie 
Kraštutinybės

Pereitam meno skyriuj d. J. Juška parašė 
straipsniuką bei patarimus: “Koncertų Ren
gėjams ir Jų Dainininkams”, kuris išeina į 
kraštutinybę. Jis rašo:

“Daleiskim, jeigu pirmą numerį programo 
atliko solistė karalaitės drapanose, dainuoda
ma klasišką dainuotai antrą—turi atlikti pie
menaitės kiauliaganės drapanose, dainuodama 

/^piemenės dainą.”
Amerikiečiai, koncertų lankytojai, visi gerai 

"•žino, kad paprasto koncerto dalyviai—solistės 
ir solistai dar niekad nebuvo pasirėdę karalai
tės bei karalaičio drapanose (išskiriant vaidi
nimus) ir nedainavo kaipo tokie. Tad kam 
prikergti tasai karališkas puošnumas? Juk 
svetur gyvenanti “Laisvės” skaitytojai, per
skaitę tokį rašinį,—gaus supratimą, kad mūsų 
solistai, didumoje kilę iš darbininkų tarpo,— 
sugedo ir protiniai ir klasiniai, ir eidami ant 
steičiaus jau nežino nei kaip rėdytis, nei kaip 
dainuojant tampytis. Tokią išvadą pasidarys 
bile vienas, kuris mąsto ir protauja. Tačiaus 
tokio karališko puošnumo niekas nėra matęs.

Toliau rašinio autorius klausia: “Kodėl jūs, 
solistai ir solistės, daugiausia daipuojat operų 
dainas ir vis apsirengę poniškai?”

Jeigu solistė apsivilkus baltos ar gelsvos 
spalvos suknele, arba solistas juodu kostiumu 
(siūtu), tai ar čia jau poniškumas? Juk visi 
koncerte einanti žmonės gražiau 'pasipuošia, 
negu kasdiena dėvi ir jiems nėra daromas jo- 
kis užmetimas. Pagaliaus, ar jau darbo žmo
gui ir jo dainininkui nėra leistina nors šven
tadienį užsidėt švaresnį rūbą ? Manau, nebū
siu klaidus sakant, kad mes ir dedam visas 
pastangas, kad darbininkų klasė būt graži ir 
kultūringa visu kuo, o nebūtų visada kokių 
driskių būrys. Tiesa, kas perka brangias 
drapanas, manydamas, kad jo tas apsirėdy- 
mas su adara krūtine ir už pečių siūtono ka
bančia uodega padarys jį augštu ir talentingu 
žmogumi, tas tegu trupučiuką sustoja ir apsi- 
svarsto savą ypatą.

Kas liečia operų arijas, kuomet jos yra dai
nuojamos svetima kalba, tai publika, apart 
arijos muzikos ir dainininko balso, daugiau 

. nieko ir nesupranta. Bet jeigu visą didesnį 
koncertą išpildysim tik liaudies dainomis, ne- 
duodant nieko skambesnio, tai irgi pasidarys 
monotoniškumas.

Skirtingai apsirėdymas prie kiekvienos dai
nos pasilieka dainininkų gyvenimui, kuomet 
jie eina ant steičiaus tiesiog nesuprantama 
filozofija. Pavyzdžiui, tai solistas išeina dai
nuoti piemens dainą, apsiavęs vyžomis su ka
bančiu krepšiu ant šono, vienoj rankoj bota
gas, kitoj iš gluosnio sukta birbynė ir už
traukia: “Kai aš mažas buvau, šile ožius ga
niau.” Na, ir atvaizduos piemens gyvenimą 
ir jo dailę. Pabaigęs piemens dainas, kurių 
labai mažai yra tinkamų koncertui ir jeigu 
publika reikalaus daugiau ir jam prisieis dai
nuot artojaus arba šienpjūvio, tai iš kur jis 
gaus kitą aprėdalą?

Viena solistė, kaip perskaitė tuos patarimus, 
tai tuojaus ir .klausia: “Kaip man prisieis 
dainuoti—“Naktis Svajonėms Papuošta,” tai 
kaip man rėdytis, kad atvaizdavus tas svajo

nes ? Su naktiniais marškiniais ir kočiolu ran- 
Koje, stovint prie durų ir laukiant pareinant

pereito Meno Skyriaus)
REGINYS V

Iš kairės pusės šoka Vaska, iš dešinės—Ab
romas. Emeljanas nurimęs stebisi. Bešokda
mi Vaska ir Abromas viduryj avanscenos su
siartina, ilgai žiūri, šokdami, viens į kitą, 
mirkteri vien kitam.

V. (dainuoja ir šoka) : Pabėgo! Pabėgo, pa
bėgo, pabėgo!

A. (dainuoja ir šoka) : Pabėgo, pabėgo, pa
bėgo, pabėgo! Su komlinkėjimu—Kuznecova, 
su komlinkėjimu—Kuznecova...

E.: Matėt mulkius?
(sustojo, žiūri į Abromą). Pabėgo! Cha- 
Pabėgo!...
(sustojo, žiūri į Vašką) : Pabėgo! Fak-

cha!

tas.
(kvatoja mirkčiodamas) : Pabėgo...
(kvatoja mirkteldamas) : Pabėgo!
Pala! Kas pabėgo?
Pala! Kas pabėgo?
0 kas pabėgo?
O kas pabėgo?
Aišku, kas—Liudmilka.
Aišku, kas—Liudmilka.
Ką... Liudmila pabėgo? Tu proto ne- 

1 Kuznecova pabėgo.tekai?
E.: Tu proto netekai? Kuznecova pabėgo?
V.: Ką ? Tu proto netekai ? Tonka... pabė

go? Tu juokus kreti?
E.: Tu juokus kreti?
A. Stop! (Sustingsta.)
V.: Stop! (Sustingsta.)
E.: Stop ne stop, brolyčiai, o dalykas vi

siškai prastas: abidvi bobos parodė nagus... 
Aiškus faktas.

V.: Palauk... Ji... visai... pabėgo?
A.: Visai pabėgo?
E.: Visai pabėgo?
A.: Visai, o kas?
E.: Visai, o kas?
V.: Kur?
E.: Kur?
A.: Išvažiavo kaiman dirbt. O kas?
E.: Išvažiavo kaiman. O kas?

• V.: Kaiman... Kaipgi tai... Palauk...
E.: Kaipgi tai, palauk.
A.: Palauk... Liudmila... visai?
E.: Visai?
V.: Visai. O kas?
E.: O kas?
A.: Kur? Sakyk, kur!
V.: Abelnai... Nežinia... O kas?
A.: (nusiminęs) : Kurgi tu žiūrėjai?
E.: Kurgi tu žiūrėjai?
V.: Ką ten aš! Kur tu žiūrėjai? Kaip 

ją išleidai?
E.: Ne, kaip tu ją išleidai?
A.: Ne, kur tu žiūrėjai?
E.: Ne, kur tu žiūrėjai?
V.: Kur aš žiūrėjau? Palauk! O kas tau per 

dalykas*, ištikro?
E.: O kas tau per dalykas?
A.: (įpykęs) : O kieno gi čia dalykas? Gal 

but tas dalykas daugiausia liečia tave?
E.: Gal būt, kad tas dalykas liečia jį.
V.: Tylėk! Prie to privedė merginą, kad ji 

nuėjo velniui ant ragų, kad tik nematyt tavo 
bjauraus snukio. Kurgi ją? Kurgi ją dabar 
j ieškot!

E.: Kurgi ją jieškot?
A.: Aš priverčiau merginą? O tu? O tu 

ką padarei? O tu prie ko privedei Liudmilą? 
(Pamėgdžioja.) “Katinuk, pabučiuok mane į 
nosytę, katinuk, pasakyk miau.”

V.: O tau kas per dalykas? ,
E.: O tau kas per dalykas?

tu

berk!
Vaskos Balsas: Kas renegatas? (krintančio 

dviračio dar dėsis).
E.: (į duris) : Vyručiai tai netinka gitarą 

laužyt. Muškitės sulig visų taisyklių, kaip 
priguli, pagal romaną. Antrame aukšte pas 
Vladą Siniciną, yra baltagvardietiški kardai. 
Berk! (Triukšmas.) Kulk! Kad duelis visiš
kai sulig forma. Nekitaip!
Balsai:

A.: Padėk gitarą!
V.: Kas renegatas?
A.: Mesk gitarą, kitaip aš už save neatsa

kau. Leisk!
V.: Palauk!
E.: (į duris), Bėkit parsinešt kardų! Cho- 

cho! Ausiuokitės, vyručiai!
Triukšmas koridoriuj nutyla.

REGINYS VI.
E. (grįžta, šluostydamas prakaitą, lig po 

sunkaus mūšio) : Tai vadinas—prisišoko. Pra
mogos. Net man pačiam karšta pasidarė. Na, 
kadangi iš čia bobos galutinai pabėgo, galima 
dievui dėkui, ir pernakvot čia. Ėdalo kiek! 
(Atsigula.) Rašysiu naują poemą. (Valgo, 
guli ir rašo.) Reik tik sudaryt tinkamas dar
bui sąlygas. (Perstoto visus baldus.) Na, taip, 
pradėsim pildyt užsakymą del Boržomo: “Jei
gu mes gyvensim Boržomu, tai išsyk visi/tiz-^ 
murosim: ‘mu-u-u.” Kas tai neišeina... /

REGINYS VII. /'
Įeina Flavijus. Nusistebėdamas žiūrinėja ap^ 

tuštintą kambarį ir vaizdinga^/gulinti
Emeljaną. /

F. : Emeljane, tu? /
E. : Mes. .. Sveiks, Flavijau. Ėst nori?
F. : Sveikas. Kodėl tu šeimininkauji sveti

mam šeimyniškam name?
E. : Taip. Buvo šeimyniškas namas, tiktai 

visas išgaravo.
F. : (matydamas nevtarką) : Kas čia darosi?
E. : Drama šešiuose veiksmuose. Bobos pa

spruko. O vyriokiai nubėgo aštuonioliktan nu
meriu kardų atsinešt.

F. : Tu ką, girtas ? Sakyk teisybę.
E. : Aš tau teisybę ir sakau: Tonka išsyk 

įsikliopino’ (įsimylėjo), lig nenormali į Vašką; 
Liudmilka, lig mažytė, iki ausų įsimylėjo į 
Abramčiką. Vaska, lig asilas, įsimylėjo į Ton- 
ką; Abramčikas įsimylėjo į Liudmilka, net 
spiegia. Ir visi viens kito tiek varžėsi, kad 
šiandien, pagalios, visa ta kontrolė sprogo. 
Tonka neišlaikė — paspruko. Liudmilka neiš
laikė—paspruko. Vaska ir Abramčikas nubė
go aštuonioliktan numerin kapot viens kitą 
kardais. O aš kol kas manau čia apsigyvent.

F. : Duelis.
•E.: Visai sulig forma, kaip Puškinas su Go

geliu—kardu per galvą, ir baigtas kriukis. 
Taip įkaito, kad baugu žiūrėt. Hi, hi!

F.: Tad kodėl gi tu, basly, žvengi? Du mul
kiai nubėgo idiotišką duelį daryt, komjaunuo-- 
lių organizacijai negarbę daryt, o trečias mul
kis bambso sau su kojomis svetimoj lovoj ir 
hi-hi. .. Nu! Viens, du'! Parodyk savo fizkul
tūrą. Kad dueliantai būtų čia! Gyvi ar mirę! 
Kaip matai.

E. : I-ech! (Išeina).
REGINYS VIII.

F. : Tiesiog skandalas ant visos apylinkės. 
(Reikšmingai švilpia.) Geras dalykas. (Pau
ža.) Irgi man sovietiški gusarai.

REGINYS IX.
Įeina Tone, springdama ašaromis, renka 

daiktus ir rengias išeit.
F.: (avanscena pereina Abromo pusėn. Ma

to Tonę) : Kur tu rengies?
T.: Aš išeinu, Flavijau.

Kur gi tu išeini?
Dirbt į kaimą.
Dar naujas dalykas! Staiga nei iš to, 

nei iš šio užsidegė dirbt kaime. Kodėl gi taip? 
T.: Neklausk manes, Flavijau. Man labai 

sunku. Taip reik. Sudiev, Flavijau.
F.: E, ne. Palauk. Tu man viską supranta

mai papasakok, kas nors atsitiko?
T.’: Taip... Ne... Nieko neatsitiko. Na...

T

Laike pauzos savo pusėn įeina su ryšuliu 
apsiverkus Liudmila.

L.: (susilaikydama, kad neraudot, 
nosį). Bobutę ir dieduką pamiršau. 
nuimt atvaizdus, nuima ir paskui,
balsus Flavijaus ir Tones, prisiklauso. Prieina 
prie pertvėrimo.)

F.: Tu nežinai? Tai aš žinau. Vašką myli? 
Nu, pasižiūrėk man į akis.

T.: Myliu.
F.: Vaska tave myli? Pažiūrėk man į akis.
T.: Myli.
F.: Tai kam gi tu man galvą suki? Ir loši 

čia psichologiškas dramas? Mylit viens kitą— 
kame dalykas? Tad droškit į zagsą—nuo to • 
revoliucija nenukentės, ir nėra reikalo va
žiuot kaiman.

T.: O kaip gi Abromas?
F.: Manyt reikėjo prieš tai, kai pasira

šyt. ..
T.: Aš maniau... Mes manėm... Budų 

panašumas. Darbo kontaktas... Bendra... 
politinė platforma, (žlembia, kukčioja.) Ir 
štai... ir štai' (Per raudą.) Ne, ne, draugas 
Abromas šito neperneš. Suprask, draugas 
Flavijau, mes negalim statyt savo laimės ant 
nelaimės kitų draugų. . . (Rauda.)

Liudmila užeina į kambarį ir staiga išmeta 
ant grindų bobutės ir dieduko atvaizdus; stovi 
su ryšuliu rankose, rauda ir nori bėgti.

F. (į ją) : Kur?
L. (sustoja, svyruoja. Paskui bėga prie sto

vinčios su ryšuliu ir verkiančios Tonės ir ap
glėbia ją ašarodama) : Oi, Tonyte, oi, mano 
saulute...

T.: Draugė Liudmila. ..
L.: Katyte mano, aš gi viską girdėjau... 

Nereik gi, iš tikro, verkt... Imk sau Vašką, 
tik del dievo nesinervuok, todėl, kad man vis- 
tiek, o be Abromuko... negyvenimas... (abi
dvi rauda laimės ašaromis. Laiko ryšulius).

T.: Meilyte, mažyte, sesyte...
» F.: (ramindamas jas). Na štai. Ims dabar 

bliaut. Ech, jūs, bezdžionkos mano brangio
sios! O tarp kitko tas kai kada gelbsti. .. Ver
kit. Verkit! Revoliucija nuo to nenukentės...

Už scenos riksmas, skambesys, baisus triuk
šmas, šūkavimas, dviračio kritimas, skandalas.

T.: Kas, kas atsitiko?
L.: A-a... Kas tai yra? Gaisras?
F.: Nusiraminkit, mergaitės. Nieko baisaus. 

Tai du mūsų gaidžiai—juodas ir baltas—su
tvarko savo mažus šeimyninius dalykėlius.

REGINYS XI.
Visai nemokėdami švaistyt, besimušdami įsi- 

briauna Vaska ir Abromas. Vaska švaisto su 
spada, o Abromas su kardu makštyj, norėda
mas jį (kardą) ištraukt iš makšties. .Daugiau 
už kitus šaukdamas, juos seka Emeljanas.

E. : (lakstydamas aplink švaistytojus) : Kur? 
Kur? Stop! Lengviau, lengviau. Iš proto išsi
kraustė, ištikro! Sugadinsit muzikalinį ins
trumentą. . . Vaska... Abramčik...

V.: Kur Tonka, sakau?
A.: Kur dėjai Liudmilką?
V.: O tau kas per dalykas ?
A.: O tau kas per dalykas?
V.: Smulkus savininkėlis.
A.: Leiskit mane! Aš jam tuojaus nutrauk

siu galvą!
Ištraukia iš makšties kardą. Jis pasirodo 

sulaužytas — pasilikęs tik galiukas geležties. 
Vaska atšoka atbulas ir apverčia 'užtiesalą 
(širmą). Už širmos grupė: Tone, Liudmila 
ir Flavijus. Bendras sumišimas. Sustingimas.

V.: Tonka J Liudmilka!
A.: Liudmilka! Tonka! (Nežino, ką daryt 

ir kaip 'laikytis.)
V.: Flavijus!
A.: Flavijus!
F. : Puiku! Tonka, Liudmilka, ką į tai jūs 

pasakysit? bu sausi idiotai smulkiaburžuazi
niais instrumentais švaistosi. Vaizdas vertas 
Aivazovskio teptuko.

A.: (melagingai džiaugdamasis) : Kuzneco
va, tu dar ne kaime? (Nori pulti prie jos.)

T.'.(sulaiko Abromą iškilmingu, teisingu 
mostu (gestu) ir rodo į Liudmilą.)

V. (melagingoj) : Tu atėjai, Liudmilyt? Aš 
baisiai džiaugiuos!

L. (kopijuoja Tonės mostą, atkreipdama Va
ses domę į Tonę.)

A.: Kame dalykas? Tonyte?
F.: Vyručiai! Be kvailių! Ne j ieškokit kvai

lių. Viskas aišku, viskas suprantama,',viskas
(Tąsa 4 puslp.)

Keletas žodžių iš Bangos Cho
ro Veikimo

Paskutiniam susirinkime bu
vo plačiai kalbėta apie choro 
ateitį. Jį

Mūsų chore nėra taip, kaip 
turėtų būti. Tokioj plačioj ko----- toI
lonijoj, kaip ĘĮlizabethe su _ 
apielinke, mūsų / choras, kaip • 
dabar stovi, negali būt. Mes 
turim mūsų chorą pakelt na- * 
rių skaičiumi ir imtis už gėrės- ,,J* 
nio veikimo, ne taip, kaip lig” 
šiol buvo. Todėl, draugės it ‘ 
draugai choriečiai, o taipgi it. 
simpatikai, kurie esate tinka-JI 
mi prie choro, jūsų visų yra. / 
reikalas prigulėti ir dalyvauti,,, 
chore. Taipgi mes choriečiai.., 
kreipiamės pirmučiausiai į bu-,, 
vusius mūsų drauges ir drau
gus, kurie prigulėjote pirmiau,- 
•o taipogi ir opozicijoj esan
čius, ar šiaip, kurie yra pasi
traukę arba kurie retai lanko
tės ant pamokų, kviečiam 
sus sugrįžti atgal. Mūsų visiĮ* 
vieta Bangos Chore.

Reikia ■ pamiršti praeitį, 
buvo kokie nesutikimai arba 
pasidalinimai. Dabar mums 
siems reikia didžiausios vieny-, 
bės ir suvienyto bendro fronto, 
visiems dirbti naudingą darbą 
dailės srityje. Turim išauginti 
vieną iš didžiausių chorų, pada
ryti jį galingu ir geresniu, negu 
jis buvo ligi šiol.

Todėl įsitėmykite, Bangos1 
Choro pamokos būna kas pėt- 
nyčią L. D. P. Kliube, 408 
Court St. Pradžia 8 vai. vaka
re.

■. < > Bangos Ch. Koresp.

Nuo Red. Pranešimas apie 
Choro bankietą bus įdėtas į 
“Pranešimų” skyrių. -Juk ne
kartą esame pastebėję, kad' 
pranešimų į korespondencijas - 
nedėsime.. Negalime daryt 
jums išimties.

W !
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Proletary Meno Sąjungos IV 
Apskričio Konferencija

Suvažiavimas įvyko gruodžio 
1 dieną New Britain, Conn." 
Prasidėjo 11:30 vai. ryto. Ne-’' 
pribuvo apskričio organizato-;. 
rius, tai susirinkimą atidarė"* 
sekretorius. Pirmiausia paskyrė 
du draugu peržiūrėjimui man1-'" 
datų. Pasirodė, kad randai 
si 12 delegatų ir trys Apskri- • 
čio^Komiteto nariai. Viso da
lyvavo 15 atstovų. -<n

Pirmininku išrinktas. B. Me
delis, raštininku J. Tamošaį—- 
tis. Taip pat išrinkta rez<M^ 
liucijų komisija iš trijų, spaw>. , 
dos komisija iš dviejų.

Išduotas raportas iš praeitų 
metų veikimo. Kadangi orga
nizatoriaus nebuvo, tai rapor
tą išdavė sekretorius. Finan
sų raportą išdavė iždininkė. “ 
Pasirodė, kad dainų dienos 
pelno liko $123. Raportas pri
imtas.

Paskui 
raportai, 
kėjo, kad 
skiruose dalykuose nelabai 
rai veikia, bet nekurtuose 
punktuose veikimas geras. Na
rių stovis irgi pasirodė viduti
nis. Po to raporto tęsėsi dis
kusijos, kuriose buvo plačiai * 
apkalbėta, ką turime daryti, 
kad padidinus choruose veiki-" 
mą. Prieita prie išvados, kad , 
kožnas choras po savo pamo
kų turi turėti lavinimosi lėk- • 
ei jas, taip pat skaityti darbi
ninkišką spaudą ir jai rašinėti. • ™ 
Kas svarbiausia, tai kad kiek—”7$ 
vienas narys turi žinoti, kas

(Pabaiga 4 pusi.)

n

• '1

sekė atskirų chorų 
Iš raportų paaiš*1’ 
nekurie chorai at>
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MENO SKYRIAUS DALIS Proletary Mėty Sąjungos IV 
Apskričio Konferencija

Apskritimo Kvadratūra
(Tąsa iš 8-čio pusi.)

žinoma.
Ir

Tonka, Vašką myli?
Myliu.
Liudmilyt, Abramčiką myli? / 

Myliu.
A.: Draugai, tas gi neetiška? A? Ar etiška?
F.: Abramčik, nesirodyk labai gudriu pa

pūga. Vyručiai, kodėl gi jūs stovit? (Visi vis
ką suprato). (Pauža.) Apsivezdinot visi, kaip 
apkvaišę, nepagalvoję, o paskui dailės teatrą 
čia darot, o man del jus kentėk, skirk jus ir 
vėl apvezdink. O pas mane, draugai, apart ši
to, yra daug pareigų. Nu! (Liudmila puola 
prie Abromo, o Tone prie Vasės).

Vasiuk!
Abromuk, saulute!
Tonka!
Liudmilyt! (Apglėbimas.)
(Emeljanui) : Trauk inkarą, broly t.

Kaip matyt, tu čia nenakvosi. Riedėk!
E. : Gal pasakyt ekspromtą? Norit?
F. : Riedėk, riedėk! škic...
E. : I-ech! Suėdė mane, vaikiną, miestas, 

nepamatysiu savo s mėnulio. Atsegsiu aš pla
kiau apykaklę, kad patogiau būt pasikart. . . 
I-ech! žūsta visų akyvaizdoj grinaugė! Eisiu 
nakvot aštuonioliktan butan. (Išeina).

F. : Tiek to. Gal nedings. (Pakelia nuo grin
dų bobutės ir dieduko atvaizdus ir atiduoda', 
vieną—vienai porelei, kitą—Įeitai). Na, re
miantis santuokos kodeksu dalinkite turtą. 
Laikykite dieduką. Laikykit—bobutę. (Jie pa
ima.) Ir taip... rodos viskas tvarkoj.

V.: (Abromui, kreipdamasis jumoristiškai) : 
Katinuk, pasakyk savo katytei miau.

A. (lig saulutė nušvitęs) : Miau.
F.: Nieko, vaikučiai, nesivaržykit. Mylėkit 

viens kitą, nėkvailavokit. Nuo to revoliucija.. .
BALSAS IŠ RADIO. (Perkerta Flavijaus 

kalbą) : Alio! Alio! Spektaklis užsibaigė, klau
sykit paskutinį mūsų programos numerį. Duo
du salę. (Salėje užžiebiama šviesa.)

DAINUŠKOS

viskas patikrinta.

VISI:
Mylėt, kentėti ir žavėtis 
Draugai, visiems pritinka!
Kodėl gi tad nepasijuokti 
Iš to, kas rodosi juokinga?

TONĖ ir VASIA:
Klausimą santuokos žinoti 
Visiems mums yra privalinga, 

J Bet tad kodėl nepasijuokti 
’ Iš to, kas rodosi juokinga?

FLAVIJUS:
Jeigu vaikinas ims gadintis, 
Turės girtuoklio ligą.

. čia mums jau nepritinka juoktis 
; Per tai, kad tas y r nejuokinga.

LIUDMILA ir ABROMAS:
«*• Bet jeigu jis mėgtų bučiuotis, 

Žiūrėt į mylimą per langą,

Kodėl gi tad nepasijuokti* 
Iš to, .kas rodosi juokinga.

EMELJANAS (staiga išvažiuoja scenon 
dviračio.) ?

O man nakvynes teks netekti 
šią naktį taip audringą, 
Prašau iš to tik nesijuokti, 
Nes tai visai nėr taip juokinga.

VISI: (pakartoja pirmą kupletą.)
UŽDANGA

(Uit

ALPMS 1935 Metų Leidiniai
KASTULIO DAINA, solo, iš filmos 

i “Linksmi Vaikinai,” žodžiai J. Kaš- 
kaičio, pagal V. Lebedevą-Kumačą, 
muzika L Danajevskio. Kaina 30c.

RAUDONARMIETIŠKOJI (masinė arba 
solo) žodžiai Ribacko, vertę’P. Saže
nis, muzika O. Kovaliovo ir S. B. 

, Kaina 5 centai.
OI, TU VAKARĖLI (solo), žodžiai F. 

Černiševo, vertė P. Saženis, muzi
ka M. Kovai’o. Kaina 25c.

LAUKELIS-LAUKAS (vyrų kvartetui), 
premieruota daina masiniame kon
kurse, Sovietų Sąjungoj, žodžiai 
Gusevo, vertė K. Matulaitis, muzika 
Knipperio. Kaina 15c.

IMPERIALISTINIO KARO DAINA (vy
rų choras), iš D. Biedno, Jonas Kaš- 
kaitis, muzika D. S. Vasiljeva-Bug- 
lai. Kaina 15c.

KAREIVIS ANT SARGYBOS (vyrų cho
rui), pagal P. Orešiną, Jonas Kaš- 
kaitis, muzika Vasiljeva-Buglai. Kai
na 15c.

UžBAIKALINĖ (chorui) tekstas S. Aly- 
movo, vertė P. Saženis, muzika Al. 
Aleksandrovo. Kaina 10c.

DAINA APIE TELMANĄ (chorui) iš 
Elenos Rybinos, J. Kaškaitis, muzi
ka V. Tomilin. Kaina 10c.

RAUDONARMIEČIŲ DAINA (chorui). 
Kaina 5c.

VAKARINĖ DAINA (chorui), Lušna- 
kojis, muzika A. Archangelskyj. 
Kaina 10c.

NE! NEI COLIO NETIDUOSIM ŠALE
LĖS SOVIETUOS ’(chorui), žodžiai 

Serge Ostrovski, vertė P. P., kom
pozicija V. Fere. Kaina 10c.

ANT BARIKADŲ (chorui), žodžius pri
taikė B. šalinaitė, muzika V. Sme- 
kalino. Kaina 10c.

ANT LAUKELIO IR PIEMENĖLIS IR 
GEGUTĖLĖ (dvi liaudies sutartinės cho

ram) sutaisytos J. Pakšto. Kaina 5c.
Visus Meno Sąjungos chorus ragina

me siųsti užsakymus. Galite užsisakyti po 
tokį skaičių kopijų, kiek jūsų chore ran
dasi narių. Kurie užsisakys po 30, 40 ko
pijų—gaus nuolaidą.

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
tai yra darbininkiškas choras. 
Reikia, kad visi suprastų svar= 
bą vienybės prieš karą ir fa
šizmą.

Pirmoji sesija užsidarė 1:30 
vai. po pietų. Popietinė sesija 
prasidėjo 2:12 vai.

Diskusijoms pasibaigus, re
zoliucijų komisija patiekė ke
lias rezoliucijas, kaip tai, 
prieš karą ir fašizmą, už po
litinių kalinių gynimą ir pa
siūlymą del darbininkiško vei
kimo. Tapo nutarta pasiųsti 
pasveikinimas suvažiavimui 
prieš karą ir fašizmą, kuris 
įvyks Clevelande pradžioj sau
sio mėnesio.

Apskričio valdyba 1936 me
tams išrinkta iš sekamų drau
gų : B. Medelis, K. Jegeliutė, 
B. Krukauskaitė, V. J. Valai
tis ir B. Muleranka. Alterna- 
tai: A. Ališauskaitė ir A. Ra
moškaitė.

. Nutarta ateinančių metų 
konferenciją laikyti Hartfor
de, Conn. Konferencija užsi
darė 4 vai. po pietų.

B. Muleranka.

Lietuvių Kompartijos Darbas VII 
ongreso Tarimų Šviesoj

Z. Angarietis

('[’ąsa)
J926 metais vis labiau kilo 

fašizmo pavojus. Nors mes aiš- 
kinom jį, bet mes nesugebėjom 
įtikint mases, kad tikrai tas pa
vojus yra, ir nepakankamai bu
vo vystoma kova prieš fašizmą. 
Be to ir mūsų eilėse buvo he- 
maža tokių, kurie netikėjo, kad 
fašizmas galėtų laimėt. Jie vis 
manė, kad liaudininkų ir so
cialdemokratų valdžia neprileis 
fašistų prie valdžios. Tai, aiš
kus dalykas, sunkino mūsų ko- 
vą -feu besiartinančiu fašizmu. 
IŠ kitos pusės, ir mūsų obalsiai 
buyo nepakankami, kad jie ga
lėtu geriau mobilizuot platesnes 
mases į kovą prieš fašizmą. Mes 
šaukėm: “šalin fašizmas!” Tai 
buvo teisinga, bet to obalsio 

’ nepakako. Tiesa, mes negalėjom 
retnti liaudininkų ir socialde- 

l mokratų vyriąusybės, nes. tai 
l buvo vyriausybė, kuri ėjo prieš 

komunistus ir augantį darbi
ninkų judėjimą ir kuri lengvi
no* fašistams organizuotis per
versmui. Mūsų pareiga buvo 
daug .drąsiau eit su bendro 
fronto taktika į s. d. ir liaudi-

plates- 
į kovą

nukry-

to negalėsime sunaudoti. Bus 
daug geriau, jeigu ant vietos 
draugus ir drauges pakritikuo
site už neveiklumą. Laikrašty
je neapsimoka vieta užimti.

M. Paredniui, Hudson,% Mass. 
—Ačiū už iškarpas, bet apie 
tai jau jau buvo “Laisvėje” 
atžymėta.

kad vieton jos sudaryt antifa
šistinę valdžią. Tos partijos ne
buvo revoliucinės, o liaudinin
kų partijai dargi rūpėjo daly- 
vaut fašistinės vyriausybės są
state. Vienok, kartu jokiu bū
du negalima buvo užmiršt, kad 
paskui s. d. ir liaudininkus ėjo 
daug darbininkų ir valstiečių, 
kuriuose augo nepasitenkinimas 
fašistais ir dalinai noras jėga 
nuverst fašistus. O pas mus 
dešiniuosius nusistatymus buvo 
mėgyta taisyti “kairiomis”, 
klaidomis,, ir, žinoma, tas tai
symas nenuėjo partijos nau
dai.

jo socialdemokratų vadai. Jie 
pagriebė seniau mūsų palaiko
mą antifašistinį obalsį apie re
voliucinę liaudies valdžią ir per
dirbo jį į obalsį kovos del liau
dies valdžios, sudarytos parla
mentariniu keliu. Socialdemo
kratai ir, dalinai, liaudininkai 
pąsinaudojo mūsų išsižadėjimu 
plėšt aštresnę kovą prieš fašiz
mą ir patys ėmėsi kurt antifa
šistinius komitetus, rišo juos 
su ruošimus! prie antifašistinių 
sukilimų ir tuomi įgijo nemaža 
simpatijų tų darbininkų ir vals
tiečių eilėse, kurie laukė tikro 
sukilimo prieš fašizmą. Nors 
LSDP ir liaudininkai nebuvo 
revoliucinėmis partijomis, bet 
jų vadovybėms reikėjo skaitytis 
su revoliuciniais nusistatymais 
savo partijų apačiose. Daugelis 
s. d. ir liaudininkų, kurie se
niau netikėjo, kad fašistai galė
tų laimėt, dabar pamatė, ką su 
savim neša fašizmas, ir ne vie
nas jų pradėjo suprast, kad fa
šistus galima bus nuverst vien 
jėgos pagelba. Mūsų partijos 
pareiga buvo susirišt tuo metu 
su revoliuciniais s. d. ir liaudi
ninkais, išnaudot jų ryšius dar
bininkų, valstiečių, tarnautojų 
eilėse ir kariuomenėj, kad, su
telkus juos, paskui pasukt juos 
į revoliucinę kovą prieš fašiz
mą. Tiesa, tai buvo pradėta da
ryt, bet vėliau, del klaidingų 
taktikos pakeitimų, to darbo bu
vo išsižadėta.

Buvo išsižadėta, nes buvo 
perkainuotos fašizmo jėgos ir 
nebuvo įvertinta tinkamai s. d. 
ir liaudininkų rolė kovoj prieš 
fašizmą. Po priedanga to, kad 
smulkioji buržuazija negal vest 
savistovios politikos, jie nepa
stebėjo, kad fašizmui laimė
jus įvyko pakairėjimas kaiku- 
riuose s. d. ir liaudininkų sluog- 
sniuose ir nesuprato, kad mūsų 
pareiga 'Ipuvo panaudot tą pa- 
kairėjimą, o ne tenkintis ab
strakčiomis formulomis apie 
smulkiosios buržuazijos rolę. 
Tai tiesa, kad smulkioji bur
žuazija negalėjo lošt savistovios 
rolės kovoj su fašizmu toj pras
mėj, kad ji pati be darbininkų 
klesos galėtų nuversti fašistų 
valdžią. Kaip lygiai tai tiesa, 
kad LSDP ir liaudininkų parti
jos pačios vienos tuo metu ne
galėjo nuverst fašistų valdžios,

(Pabaiga bus)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
K. Mikolaičiui, Baltimore, 

Md.—Atleiskite, kad jūsų raš

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir iventadieniais: 

10-12 ryte
DIDELIS NUP1GINIMAS

Dviejų dolerių vertes knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tąi ta )>askilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras KaSkiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

111-40—-128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hali 

’ NEW YORK. N. Y.
Room 405-6-7

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

>

Tel. Stagg 2-2996 -------- U----- !____

Trečiadieniais, 
penktadieniais,

Kambarys, 
plaukymui

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.

k Tat

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginamas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

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

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

VYRŲ DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

sekmadieniais atdara dieną ir 
ir naktį.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

galima priešintis jiems ir tt. 
Buvo pastatytas uždavinys mė- 
gyt jėgos pagelba iki fašistų 
sustiprėjimo nuverst fašistų 
valdžią. Mes raginom kurt ne
partinius antifašistinius komite
tus, buvo iškeltas .obalsis del 
revoliucinės liaudies valdžios. 
Vienok gana greit tie mūsų nu
sistatymai buvo pakeisti kitais. 
Vieton kovingumo kėlimo, buvo 
duotas klaidingas nurodymas, 
kad nėra ko dabar plėšt aštres
nę kovą prieš fašizmą, nes fa
šistai apkaltins mūsų partiją 
sukilimo ruošime ir imsis di
desnių' represijų. Kaip lygiai 
buvo nuimtas obalsis apie revo
liucinę liaudies vyriausybę, nes 
klaidingai buvo tvirtinama, kad 
fašistų valdžią nuvertus galės 
būt vien sovietų valdžia, šie du 
pakeitimai mūsų taktikoj (su 
tais pakeitimais ne visi partijos 
nariai sutiko) smarkiai susilp
nino mūsų partijos kovingumą 
ir sumažino jos įtaką. Mūsų 
klaidomis gana greit pasinaudo-

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PTRTię VISADA ATDAROS -A- AAv A A O Dieną ir Naktį

Sekretorius. Rhea Teitelbaum
Vedėja ,

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 SAVAITĘ

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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 Streetd. ir liaudininkų vadus ir jų 

prielankumą antikomunistiniam 
fašist veikimui, tapatino apa
čias tomis viršūnėmis ir, ne- 
p tikėdami vien tik komunis
tę jėgomis, beviltiškai žiūrėjo į 
galimumą suturėt fašizmo au
gimą. Vieni ir kiti nusistaty
mai dažnai pasireikšdavo pas 
tuos pačius' draugus, (vienais 
klausimais vieni nusistatymai, 
kitais kiti) ir kliudė jie mūsų 
kovai su fašizmu. Visa gi par
tija nesugebėjo 1926 metais 
tinkamai nušviest vienų ir ki
tų nusistatymų klaidingumą ir 
jų žalingumą. Reikia pasakyt, 
kad dalinai tie nusistatymai 
randasi mūsų partijos viduj 
tarp kaikurių jos sluogsnių ir 
šiandien.

Nesudaužymas tų žalingų nu
sistatymų dar ne vieną kart at
nešė mums žalos. Tuoj po fa
šistinio perversmo buvo duoti 
mūsų spaudoj nurodymai, kad 
reikia toliau vystyt kovą 'prieš 
fašizmą, toj kovoj reikią taikyt 
bendro fronto taktiką, reikia 
rūpintis ant kiekvieno žingsnio

ninku apačias, kad įtraukt jas 
į kovą prieš fašizmą ir jų pa
gelba spirt s. d. ir liaudininkų 
vyriausybę keist savo taktiką.' 
Net galima buvo ir reikėjo iš
kelt tais laikais obalsį apie ko
vą del revoliucinės liaudies val
džios, kad sutelkt daug 
nes antifašistines mases 
prieš fašizmą.

Galima pasakyti, kad
pimai 1926 metais mūsų parti
joj buvo dviejų rūšių: vieni 
perkainavo s. d. ir liaudininkų 
rolę kovoj su fašizmu,, manyda
mi, kad s. d. ir liaudininkai 
patys tą kovą ves (dešinysis 
nukrypimas), o kiti neįvertino 
s. d. ir liaudininkų rolės kovoj 
su fašizmu, manydami, kad S. 
d. ir liaudininkai tai kovai vi
sai netinka (“kairysis” nukry
pimas, tampriai surištas su de
šiniąją praktika). Pirmieji s. 
d. ir liaudininkų apačių nusis
tatymus taikė prie pačių parti
jų ir vadovaujančią rolę kovoj 
su fašizmu palikdavo socialde
mokratams ir liaudininkams; 
antrieji gi, matydami antiko
munistinius nusistatymus pas s. kliudyt fašistams sustiprėt, kur

•» • • f’v ■ • cVr‘ *»■' ‘><’4
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rfiiies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tobas, tai legaliŠkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Praiom® 
isitūmyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: Evergreen 7-1161 
arba užeikite pasikalbėti i ofisų 
Kampas Uhion 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
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Bridgeport, Conn.
Iš Abelno Veikijnąo

ALDLD 63 kuopa minėjo 
savo organizacijos 20 metų su
kaktuves lapkričio 9 d. su te
atru, dainomis ir balium. Su
lošta veikalukas “Kelas į Gy
venimą”. Aktoriai savo roles 
atliko pagirtinai, nepaisant, 
kad didžiuma dalyvavo loši
me tik pirmą kartą. Dainų 
programą išpildė Liet. Jau
nuolių Choras, vadovaujant P. 
Bpžauskui iš New Britaino. 
Smagu pažymėti, kad daine
les šį kartą dainavo darbinin
kiškas, tai reikia pagirti. Prie 
įžangos buvo duodama knyge
lės, kaipo atmintis tokio pami
nėjimo.

narių. Apkalbėjo valdybos 
apsileidimą ir nominavo veik
lesnius narius del kitų metų 
į valdybą. Taipgi nutarė kitą 
susirinkimą turėti sausio 16 d., 
1936, 407 Lafayette St.,, kur 
bus renkama kuopos valdyba 
ir nuteista planas ateities vei
kimui.

Tos pačios kuopos buvo su
rengtos prakalbos lapkričio 22 
d. V. Andruliui, “Vilnies” re
daktoriui iš Chicagos. Kalbė
tojas pasakė gerą prakalbą 
apie pavojų karo ir fašizmo ir 
reikalą visiems bendrai kovo
ti prieš tuos pavojus. Buvo 
klausimų, į kuriuos kalbėtojas 
tinkamai atsakė.

Aukų lėšų padengimui su
rinkta sekamai: aukavo G. 
Valacha $1.00, M. Valacha 
55c.; po 50c. J. Jasiunas, J. 
J. Petrušaitis, A. Katinas' ir C. 
Baltrenas po 25c. A. Mureikie- 
nė, S. S. Tamošiūnas, J. Sku
bąs, M. Kairys ir J. Mockaįtis. 
Su smulkiais $6.25 aukauto
jams pridera nuoširdi padėka.

Bridgeport© Lietuvių Drau
gijų Viešas Knygynas, kuris 
atstovauja 9 lietuvių organiza
cijas, savo susirinkime gruo
džio 5 d., apkalbėjęs Lietuvos 
reikalus, priėmė rezoliuciją, 
užginančią buvusių Lietuvos 
prezidentų ir minister!ų pirmi
ninkų pareiškimą dabartinei 

/Lietuvos valdžiai ir reikalau
jančią, kad pareiškime nuro
dyti reikalavimai būtų gyyeni- 
man vykinami, taipgi reikala
vimas paliuosavimo Lietuvos 
politinių kalinių, kurie įkalin
ti už veikipią del Lietuvos 
žmonių gerO/Vės. Be to, rei
kalaujama, kad būtų paliuo- 
suoti streikavusieji už ūkio 
produktų kainų pakėlimą ūki
ninkai. Rezoliucija nutartą 
pasiųsti Lietuvos prezidentui 
A. Smetonai, Ministerių pirmi
ninkui J. Tubeliui ir Lietuvos 
atstovybei Washingtone. Šitą 
žingsnį turėtų pasekti visos 
lietuvių organizacijos.

Proletaras.

faktas yra, kad Kliubą jau ke
lis sykius apvogė, o policija 
vagių neranda.

Unijisto pareiga remti kitus 
unijistus visais būdais, labiau
sia, kada eina streikas. Visų 
darbininkų pareiga padėt jiem 
streiką laimėti. Tokiam atsiti
kime unijistas ne tik turi pa- 
remt įnešimą už streikierius, 
bet pačiam stengtis jiems pa
gelbėt kovą laimėt. Jeigu tik 
taip visi unijistai remtų uni
jizma, kaip minėtas, tai grei
tai išnyktų visos unijos. ♦

Streikierys Unijistas.

Seattle, Wash.
Gruodžio 4 d. įvyko Amepį? 

kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 161 kuopos 
susirinkimas. Vienbalsiai už- 
girta rezoliucija del gynimo 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
reikalavimo Lietuvos žmonėms 
civilių laisvių. Viena kopija 
pasiųsta prezidentui Smetonai, 
9 kita Nacionaliam Lietuvių 
Komitetui.

Kuopa nutarė su pasveikini
mu pasiųsti $5 Trečiam Kon-

Yonkers, N. Y

L.D.S. 74 kuopa rengia pen
kių metų L.D.S. gyvavimo su
kaktuvių vakarienę su šokiais 
gruodžio 14 d., 407 Lafayette 
St. čionai bus gera proga su
sipažinti su L.D.S. tikslais ir 
svarba nepriguKptiems prisi
rašyti.

Unijistas jpries Unijizma
Tas atsitiko Lietuvių Pilie- 

Kliube lapkričio 15 d. Ka- 
Alexander Smith streikie- 
prašė Kliubo; kad paau- 
kelius dolerius streikie-

Paryžiuje
Paties Einšteino nuosavy

bė buvo užgrobta dar pirm 
jam apleidžiant Vokietiją. 
Jis dabar yra Princetono 
Universiteto matematikos 
profesorius, Jungtinėse Val
stijose.

■■■■■M

GARSINKITĖS “LAISVĖJE

A

nepamatę. Jie 
matysite, kaip

karo, Lietuvių Tautiškoj Salėje, 928 
sing Avenue, Philadelphia, Pa.

Nepraleiskite šiuos judamus paveikslus 
labai geri, girdėsite kalbant, daug dainų, 
Sovietų’ Sąjunga progresuoja!

Įžanga asmeniui tik 25 centai ir 1 centas taksų.
Ateikite visi ir visos! Atsiveskite ir sako kaimynus!

R. N. O. V. Komitetas.

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

Tel.:.STagg 2-5043

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

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

> SOOTKOOS DRUG CO. "
90a Millbury Street, 4- Worcester, Mass.

Vienintelė Lietuviška Vaistine Worcesteryje.

of

(296-298)

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Sekretorius.

$150
ar

mažiau

• x?i.

susirinkime ir iš- 
o ne kur pakampė-

jau- 
prą- 
pas 
bus 

Lie-

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

Sekr. V. Kvetkas.
(296-297)

Sekr. J. Norkus.
(296-297)

Borough of Brooklyn, County

Inc. 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5322 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1088-1090 
Flushing Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed - on the premises.

HYMAN COHEN
1088-1090 Flushing Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-6459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2273 Pitkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu
med on the premises.
FRED BENDER and AbfTHONY CAMPISI 

Sunbeam Bar and Rest.
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, 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.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
B-5324 has been issued to the undersigned 
to sell bee)' at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 444 Mel
rose St., 
Kings to be consumed on the premises.

TRI-FA1R REST, and BAR, 
444 Melrose St

klausimą.
Kviečia Kompartija.

(296-297)

CLEVELAND, OHIO
Socialistų Partija rengia debatus 

nedėlioj, 15 d. gruodžio, Slavų Audi
torium, 6417 St. Clair Ave. Bus gerų 
kalbėtojų nuo komunistų partijos n; 
iš socialistų partijos. Jie diskusuos 
temoje: “Kokia programa sekti prieš 
karą?” Clevelando lietuviai, nežiū
rint kokių pažiūrų esate, visi daly-1 __
vaukite ir išgirskite šias taip svar-___
bias prakalbas bei debatus.

Debatų Laukiantis.
(295-296)

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

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos 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 būdu galite per mūsų Įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
TDA kuopa šaukia specialį susirin

kimų antradienį, 17 d. gruodžio, Lie
tuvių svetainėje, '7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut.

G. Shimaitis.
(296-297)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2 kp. metinis susirinki

mas Įvyks seredoj, 18 d. gruodžio, 
376 Broadway, 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite dalyvaut, nes tu
rim labai daug svarbių dalykų ap
svarstyt. < Taipgi bus rinkimai naujos 
valdybos.

ELIZABETH, N. J.
Kompartija rengia svarbias disku

sijas, antradienį, 17 d. gruodžio, Jack 
London Club salėje, 1153 Elizabeth 
Ave. arti Broad St. Tema bus: Dar
bo Partijos klausimu. Kviečiam visus

gresui Prieš, Kara ir P ašizmą, 'skaitlingai atsilankyti ir diskusuot šį
kuris įvyks Clevelande, sausio 
2-5 dd., 1936 m. Mes, negalė
dami delegato pasiųsti, nors 
su atfka prisidedame, kad ne- 
atsiliktumėme nuo kitų drau
gų, kurie kovoja už mūsų ge
rovę.

Puslapis Penktai

■bailiame butelyje, 
harmonizuojantis su 
spindinčiais stiklais 
—pritinka žvilgėji
mui puikios staltiesės 
ir skaistiem valgių 
įrankiam.

Nesakykite Alaus
— sakykit Ruppert’s

M. Baltrušaitis.

Naziai Užgrobė Nuosavybę 
Prof. Einšteino Dukterų

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks pir

madienį, 16 d. gruodžio 7:30 vai. va
kare, pas drg. F. Indriulį, kriaučių 
šapoje (Bull Head). Visi dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyt, taipgi bus rinkimai naujos 
valdybos.

PHILADELPHIA, PA.

%

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia konfiskavo nuosa
vybę garsaus mokslininko 
Alberto Einšteino dviejų 
dukterų, Margot Mariano- 
vienės ir, Isos Kayser, kai
po nazių valdžios priešinin
kių.

Jos buvo priverstos pa
bėgti iš Vokietijos nuo pa
vojaus iš hitlerininkų pusės. __ — a _ • • •

čių 
da 
riai 
kot
riams, tai vienas unijistas pir
mutinis pasipriešino. Girdi, 
Kliubas negali aukot niekam. 
Taip esą nutarta. Bet tą patį 
vakarą 
pranešė, 
penkius 
visai be 
mas unijistas tatai užgyrė. 
Girdi, policija daboja mūsų 
kliubą ir daboja gerai. Bet Kayserienė jau pernai mirė

DIDELIS KONCERTAS
Dainuos Ig. Kubiliūnas, A. Mickevičiūtė, B. Ramoškaitė ir Laisvės Choras

RENGIA B. D. O. K.
Įvyks Nedejioj

pažymėti, kad L.D.S. 
206 kuopa, po ap- 
pradėjo judėti. Tu-

pirmininkas 
paaukavęs 

policistams
Smagu 

jaunuolių 
snūdimo, 
rėjo pasekmingą susirinkimą
gruodžio 8 d. Pasižadėjo šia
me L.D.S. vajuje gauti naujų

kliųbo 
kad jis 
dolerius 
susirinkimo. Ir mini- 

tatai

19 3 5

A 
MM/

Kampas Park ir Broad Sts. 
HARTFORD, CONN. 

O
Įžanga 50 Centų Asmeniui

Biruta Ramoškaitė
Laisvės Choro mokytoja dainuos 

solus Šiame koncerte.

Adelė Mickevičiūtė
Bostono apielinkės radio dainininke 

iš Providence, R. I.

IGNAS KUBILIŪNAS, baritonas ir ADELĖ MICKEVI
ČIŪTĖ, contralto, pirmu kartu dainuos Hartforde. Jie 
abu yra Bostono apielinkes rądio dainininkai. Puikiai 
išsilavinę savo profesijoj. Jiedu duos solų ir duotų, kas 
teiks malonumo susirinkusiems.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, soprano, Laisvės 
CJioro mokytoja.

LILIAN BASTUKĖ iš Manchester Conn., jauna mergaitė, 
pirmu kartu pasirodys Hąrlfprje su savo gražiu balseliu.

Ignas Kubiliūnas
Radio dainininkas iš Boston, MUss.

Gerbiamieji! Laisvės Choras visuomet duoda gražius 
koncertus. Ypatingai šiuo sykiu bus specialiai geras 
koncertas. Apart svečių dainįpinkų, dainuos mūsų vie
tinė dainininkė, choro mokytoja.

Nepraleiskite šios progos, kaip hartfordiečiąi, taip ir 
iš ąpielinkės skaį^įiAgai susirinkite išgirsti puikios pro
gramos, nes tokie parengimai retenybė mūs mįeste.

Visus širdingai kviečia RENGIMO KOMITETAS.

WATERBURY, CONN.
Kas žinote apie Juozą Jusiuną, ar

ba kaip amerikonizuotai vadinosi 
Joseph Jovenas, kuris nesenai mirė, 
prašome pranešti šiuo antrašu: F. 
B. 427 Lorimer St., Brooklyn. Jei 
yra jo artimų giminių Amerikoje, ar 
Lietuvoje, labai norėtume su jais 
susižinoti.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia kortų parę, 

subatoje, 14 d. gruodžio, ’ Lietuvių 
Svetainėje, 180 New York Avė., 7 
vai. vakare. Įžanga 35c. Laimėtojams 
bus duodamos gražios dovanos. Po 
lošimų visiems bus skanių užkandžių. 
Kviečiam visus atsilankyti ir praleist 
linksmai vakarą.

Kviečia Sietyniečiai.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. diskusijos įvyks ne

dėlioj, 15 d. gruodžio, 2:30 vai. po 
pietų, Lietuvių Kliube, 4th ir Upland 
Sts. Visi draugai kviečiami dalyvaut. 
Įžanga veltui.

Sekr. N. Duidonis.
(295-296)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos me

tinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 29 
d. gruodžio, 2 vai. po pietų, po nu
meriu 40 Ferry St. Visi nariai da
lyvaukite, nes apart rinkimo naujos 
valdybos turime daug kitų svarbių 
dalykų apsvarstymui. Taipgi yra 
daug narių, kurie dar ne kartą ne
buvo susirinkimuose, o tie draugai 
visuomet daugiausia rūgauja, kad ne
gerai organizacija dirba. Tad ypatin
gai kviečiame tuos draugus dalyvaut 
šiame metiniam 
rišt šj klausimą, 
se murmėt.

CLEVELAND, OHIO
Visi Clevelandiečiai Susiinteresavę 

Draugo Ormano Prakalbomis!
Visi Clevelando lietuviai darbi

ninkai, jauni ir seni, laukia 1J d. 
grupdžio, kad išgirdus Johnnie Or
mano, Nacionalio Jaunuolių LDS Ko- 
imiteto sekr., raportą, kuris dalyva- 
jVo Lietuvių Išeivijos Kongrese Lie
tuvoj. Būdamas Lietuvoj jis važinė
jo ir tėmijo ten jaunuolių gyvenimą 
ir sunkų veikimą prieš fašistų reži
mo. Kam gi nežingeidu sužinoti apie( 
mūsų pusbrolių tikrąją padėtį Sme
tonos priespaudoj ?

Draugas Orman iš Lietuvos buvo 
nuvykęs į Sovietų Sąjungą, kur jis 
taipgi plačiai susipažino su ten gyve
nančių jaunuolių padėtimi. Jis lan
kėsi Sovietų Baltarusijoj, kur nema
žai gyvena mūsų brolių ir sesučių 
lietuvių. Jojo raportas bus be galo 
žingeidus; be galo interesingas.
Mūsų Didžiulis Choras Dainuos Or

mano Prakalbose 
f /

Draugai clevelandiečiai, stengkimčs 
pasiekti Clevelando katalikišką 
nimą ir jį pakviesti į viršminėtas 
kalbas. Nepatingėkime nueiti 
kaimynus ir paąišįęinti, kaip * 
svarbus d. Ormano raportas apie 
tuvą ir Sovietų Sąjungą.

Prakalbos atsibus Lietuvių Svetai
nėje, 6835 Superior Ave. Įžanga vel
tui. Komisija.

(295-296)

* i f. J i O

MATYKITE SOVIETŲ GAMINTĄ JUDI

“Road to Life”
Rodys Rusų Liaudies Savišalpos Draugija (R.N.O.V.) 

Philadelphijos darbininkai turi progą matyti Sovietų Są
jungoje gamintą vieną iš geriausių kalbamų kino (judį) 
“ROAD TO LIFE” (KELIAS Į GYVENIMĄ). Jis bus ro

domas sekamose vietose ir sekamomis dienomis.
SUBATOJ, 14 d. gruodžio (December), 7 vai. vakare, 

Rusų Darb. Kliube, -735 Fairmount Avenue.
TREČIADIENĮ, 18 d. gruodžio, 8 vai. vakare, Rusų Pilie

čių Kliube, 8640 Eastwick Avenue.
KETVIRTADIENĮ, 19 d. gruodžio, 8 vai. vakare, Lietuvių

Muzikalėje Salėje, 2715 E. Allegheny Avenue.
PENKTADIENĮ, 20 d. gruodžio, nuo 7 vai. iki’ll vai. va-

E. Moyamen-

MATTHEW P. BALLAS, Inc.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už *22i
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

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

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

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

Bieliauskąs patarnavo daugumai ^vetimtaučiŲ; patarnaus ir lietyvįąms, kurio j jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausiąs ir teisinf.M* Tel. Stagg 2-5043

$225
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pajieškojimaF
SVARBUS PAJIEŠKOJIMASNEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS Kur Pirksite Laikrodžius?

VISI MATYKITE OPERETĘ “VESTUVES PUŠY 
NE”, VAIDINIMAS ĮVYKS ŠĮ SEKMADIENĮ

Paskutinis Pakvietimas Lietu- lyvauti šiame iškilmingam pa- 
viams Darbininkams, Biz-i rengime. Visos apielinkės lie- 

; ląieriams ir Profesionalams į tuviai darb. turėtų dalyvauti.
LDS 1 Kuopos Puikiausią Net iš Philadelphijos ir kitų 
Parengimą. miestų draugai beimiestų draugai bei draugės 

dalyvaus šiame parengime.
šio parengimo obalsis yra 

taip pat visų lietuvių darbinin
kų vienybės ir bendro veikimo 

dės 4:30 vai. po pietų, šokiai i obalsis. Visi progresyviai lietu- 
prie Wm. Norris Orkestros 
prasidės 7 :30 vakare.

Šis . parengimas yra ruošia- j
.mas paminėjimui Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo pen
kių metų sukaktuvių. Todėl 

: Visi LDS nariai, jų simpatikai 
ir visi darbininkų judėjimo rė
mėjai ir jo dalyviai privalo da-.

'. Operetę “Vestuvės Pušyne’’ 
vaidins Lyros Choras iš She- 
nandoahrio. Vaidinimas prasi-

lietuvių Socialistų 
Vakarienė su Programa

Lietuvių socialistų 19-ta 
kuopa rengia šaunią vakarie
nę šiandien Grand Paradise 
Viršutinėje svetainėje, kampas 
Havemeyer ir Grand Street, 
jBrooklyne. Prie vakarienės 
bus ir gera muzikalė progra
ma: dainuos racjio dainininkė 
Tomkiūtė, mandolina skam
bins Šarkvietaitė ir kt. Įžanga 
$1:25.

Pasilinksminkime sykiu su 
draugais socialistais!

S. Draugas.

Baltgvardietis Nušovė Du 
Daktaru ir Pats Nusišovė 
< Victor Koussow, po tikru 
vardu Viačeslav Kuznetcov, 
buvęs baltgvardietis, nudėjo 
du* •’daktaru, sužeidė trečią, 
jieškojo daugiau žmonių nu- 
dSįįmui, bet pajutęs, jog bus 
suimtas, pats save nusišovė.

. ^Visa tragedija dėjosi Co
lumbia Presbyterian Medical 
Center raštinėj ir laboratori
jose, 630 W. 168th St., New 
Yfirke. Nušauti Dr. Arthur 
TąyĮęr Rowe, viršininko pagel- 
binjpkas, ir Dr. Paul Benjamin 
Wiberg, dentisterijos profeso
riaus’ pagelbininkas. Pašautas 
Dr.— William H. Crawford, 
taipgi dentisterijos profeso
riaus pagelbininkas.

Kbussow, buvęs baltagvar
dietis, taipgi caro kapitonas, 
Rusijoj užėmęs augštas vietas 
ir buvęs apdovanotas šv. Onos 
ir Vladimiro medaliais. Gi čia, 
1.931 metais buv^ęs priimtas 
Medikalėn Kolegijon, kaipo 
dentisterijos mekanikas. Pri
pratus svietą kamandavotix. ir 
nagaika švaistytis, Koussowui 

•’atrodė perprasta būti darbi
ninku ir imti nuo kitų įsaky
mus. Jam norėjosi bent sykiu 
dirbančius darbininkus pabo- 
sauti, bet kas čia tau

5 Dėlto jis susipyko su
Hansenu, kitu mekaniku.

Dalykas atsidūrė pas vedė
jo padėjėją Rowe ir tas, jau 
kelintu sykiu barniui kilus, 
Koussową atleido iš darbo. 
Koiiišovas iš darbo nėjo, bet 
sugrįžo su revolveriu ir nudė
jo daktarus. Taip atsimokėjo 
globojusiems darbo žmonių 
priešą.

. Sulyg jo apartmente rastų 
užrašų, surandama, kad jis 
paėjo iš Nikolajevo, kur prieš 
kar^ jis buvęs knygyno direk
torių, laikraščio redaktorių, 
švietimo tarybos pirmininku, 

. miesto prokuroru ir, pagaliau, 
1 miesto majoro pagelbininku. 
JJKaro metu buvęs kapitonu, 

paskiau kovojęs prieš bolševi
kus ir su kitais sumuštais balt
aisiais išvežtas Konstantinopo
liu.

duosis.
Axel

Ar Susidarys Bendras FronJ 
tas Lietuvių Socialistu ir 
Komunistų?

gruodžio 12 d. Laidos gruo
džio 16 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

viai, dalyvaukite. Padarykime 
LDS 1 kuopos parengimą mil
žiniška vienybės demonstraci
ja. /

Tad sekmadieųį pasimatysi
me: Labor Lyceum Svetainėj, 
949 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y., 4 :30 vai. po pietų.

Rengėjai.

Po tokiu antgalviu brookly- 
nietis “Senas Socialistas” “Ke
leivio” No. 49-tam rašo, kad 
atskirų Lietuvių Socialistų Są
jungos kuopų komitetai jau 
veikia bendro fronto kryptyje, 

• tariasi su komunistais Lietuvos, 
kovos prieš karą ir fašizmą, 
taipgi kitais klausimais. Ta
čiau ažuot pasidžiaugti, drau
gas “S. S.” tuojau pareiškia 
tuomi susirūpinimo, sakyda
mas :

Trumpos Žinutės

Aukščiausiame teisme, New 
Yorke, 14 metų vaikui, Jay 
Gude, buvo duota pasisakyti, 
su kuriuo jis norėtų gyventi: 
su tėvu, ar motina. Tėvai ski
riasi. Vaikas, ašarodamas, at
sakė, kad su abiem.

Labai svarbiu reikalu norime pasi
tarti su Veronika Augutis arba Sie
bert. Jos pačios arba kas apie ją 
žinote prašome greit kreiptis i “Lais
vės” raštinę.

(290-298)

REIKALAVIMAI
Reikalingas lietuvis narni} prižiū

rėtojas (janitor). Namas yra 8 šei
mynų. Renda bus jam veltui. Vieta 
randasi tarpe Lorimer ir Leonard 
Sts. Del kitų informacijų atsišaukite, 
sekamu antrašu: 1090 Green Ave., 
Brooklyn, N. Y., arba telefonuokite: 
Jefferson 3-4769.

(295-297)

Šiais laikais perkant laikrodžius reikia gerai apsižiūrėti, 
nes daugelis laikrodžių yra pertaisyti iš senų, ir tuomi 

apsigauna.didelis skaičiuot pirkėjų

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 fr bysČių laikrodžius, 
kaip tai: Gruen, Hamil- iBBI .JlMHl 
ton, Waltham, Elgin ir

Aš taisau visokius laikrodžius ir
Kuriems reikalinga patarnavimas kreipkitės pas njane. už ką būsiu 

.dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

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

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

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

Rytoj Lietuvių Veikimo 
Komiteto Susirinkimas

Sekmadienio ryto 11 
“Laisvės” svetainėj, 419 
mer St., Brooklyne, bus Brook
lyn© ir Apielinkės Lietuvių 
Veikimo Komiteto susirinki
mas. Visi delegatai dalyvaukit. 
Dar neprisidėjusios draugijos 
atsiųskite atstovus, nes šis su
sirinkimas labai svarbus.

Sekr. G. Kuraitis.

Nuteisė 15 Už Pikietą

vai., 
Lori-

labai

bo
tas

Brooklyn© teisėjai 
“keistai prijaučia” May’s De- 
partmentiriės krautuvės 
sams. Unija sako, kad
“prijautimas” einąs stipryn. 
Evelyn Cohen nuteista 5 die
nom kalėjimo per teisėją Fol
well, 42nd St. ir 4th Avė. teis
mabutyje. Harold Katz ir Ir
ving Novak, jauni streikieriai, 
nuteisti po 30 dienų kiekvie
nas. Dvylika kitų nuteisti po 
2 ir 3 dienas kiekvienas, su 
teise užsimokėti baudą pini
gais, bendroj sumoj $125. Uni
ja sako, kad visi vienu kartu 
areštuoti 15 pikiefų buvę kri
minaliai užrekomuoti, nui
mant pirštų nuotraukas.

Unija šaukia masinį pikietą 
šiandien per pietus, šaukiami 
susirinkt 42 Smith St., Brook
lyne. Taipgi šaukia masinį mi
tingą pirmadienio vakarą, 
301 Schermerhorn St.

Reikalauja Viešai Diskusuot 
Vėliavos Patvarkymą

Reakcinės grupės ragina 
majorą pasirašyt vėliavos pa
tvarkymą, kurį nesenai vien
balsiai priėmė Aldermanų Ta
ryba, kad juomi suvaržyti dar
bininkų žodžio laisvę.

Gi Komunistų Partija, 
lių Laisvių Unija ir kitos 
gresyvės grupės nurodo, 
patvarkymas peržengia
rinkimų laisvės teises. Ruošia
masi įteikti majorui reikala-l 
vimą viešo pernagrinėjimo 
biliaus.

Civi- 
pro- 
kad 

susi-

Unijos Remia Prieškarinę 
Konferencijų

to

Gruodžio 21 d., Mecca Tem
ple svetainėj įvyks New Yorko 
Distrikto masinė konferencija, 
kurioj specialiai bus kalbama 
Cleveland*© įvyksiančio Prieš
karinio Kongreso reikalais. 
Konferencijoj dalyvauti jau 
pasižadėjo 40 AF of L unijų. 
Iki konferencijos dar daugiau 
prisidės. Visų organizacijų 
pareiga dalyvauti toj konfe
rencijoj.

“Bet tokie pasitarimai, ma
no nuomone, gali kartais įnešti 
lietuvių darbininkų tarpan 
daugiau demoralizacijos.”

Bereikalingas susirūpinimas, 
drauge, “Senas Socialiste.” 
Tiesa, tarp lietuvių bendras 
frontas dar jaunutis ir nespė
jo visus įtikinti. Vienok mes 
manom, kad mes ne skirtingi 

inuo kitų tautų. Jei taip, tai 
leista pasinaudoti pavyzdžiais 
iš kitų tautų. Mes, komunistai, 
su pasididžiavimu galim nu
rodyt Franciją, kur socialistų 
ir komunistų sudarytas ben
dras frontas teikia skaistų pa
vyzdį visų kapitalistinių šalių 
darbo žmonėms. Ten bendras 
frontas ne tik sulaikė prade
dantį atvirai maršuot fašizmą, 
bet taip pat sustiprino abi dar
bo žmonių partijas ir jų įtaką 
masėse. Amerikos Komunistų 
Partija, o sykiu ir lietuviai ko
munistai esame pasiryžę eiti 
tuo pačiu keliu ir juo eidami 
stiprinti judėjimą, o ne demo
ralizuoti.

Draugas ‘S. S.’ ten pat dėsto 
principinius skirtumus, daro 
kai kuriuos primetimus ir sta
to komunistams reikalavimus 
“padėti tuos ginklus,” kad 
gauti socialistų pasitikėjimą.

Taip, drauge “S. S.”, mes 
pasiryžę padėti visus “gink
lus”, apart principų, kad suda
ryti bendrą frontą prieš karą 
ir fašizmą, už atsteigimą de
mokratinių teisių ir civilių lais
vių Lietuvos liaudžiai, už gy
nimą Lietuvos nepriklausomy
bės ir kitais svarbiais darbo 
žmonių reikalais. Principų mes 
neatsisakom, negi reikalauja
me jūsų atsisąkyti savųjų prin
cipų, kaipo sąlygos sudarymui 
bendro fronto. Bet apie prin
cipų skirtumus ir jūsų išdėsty
tus reikalavimus teks pakalbė
ti kitu atveju.

Senas Komunistas.

Annie Downey, 18 metų, 
būsima motina, reikalavo for
maliai apsivesti su mirtin nu
teistu meilužiu, John" Collins, 
su kuriuo jai daugiau nelemta 
gyventi. Tas jos reikalavimas 
išpildyta. Teisėjas juos apves
dino teismabutyje. Collins nu
teistas pirmo laipsnio žmogžu
dystėje už nužudymą Charles 
Theumer, Winfield, Queens.

PARDAVIMAI
Parsiduoda grocernč-bučernė. Vieta 

apgyventa lietuviais ir lenkais. Gali
ma geras pragyvenimas padaryt. 
Del kitų informacijų kreipkitės se
kamai: 64 So. 3rd St., kampas Wythe 
Ave. ‘

(294-296) iš

Motormanas ir Svičmanas 
Kaltinami žmogžudystėje

Susikūlusio 3rd Ave. Ele
vated traukinio motormanas 
Frank Rooney kaltinamas 
žmogžudystėje ir išduotas vy
rautas jo areštavimui. Tas pats 
padaryta ir su James Feeney, 
darbinio trijų karų traukinio 
svičmanu. Feeney aiškinasi 
mosavęs balta liktarna ir bu- 

I vęs pastatęs dvi raudonas lik- 
i tarnas užpakalyje traukinio, 
kada pasažierinis traukinys 
užvažiavo. Gi Rooney sako, 
kad jis jokių šviesų nematęs.

Nelaimėje tapo užmuštas 15 
Ąetų vaikas, batų valytojas, 
30 keleivių buvo sužeista.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

ir

Ignas Kazlauskas, 60 metų, 
629 Driggs Ave., mirė gruo
džio 9 d. Kūnas buvo pašar
votas graboriaus Garšvos kop
lyčioj. • Palaidotas gruodžio 12 
d., 2 v. po piet, Alyvų 
kapinėse.

kalno

Jonas Valentas, 46
819 Willoughby Ave

metų, 
mirė

Prasidėjo naujas tyrinėji
mas Hauptmanno bylos, šiuo 
kartu manoma įvelt Dr. John 
F. (Jafsie) Condon ir atsar
giau išnarplioti jo priešginiau- 
jančius parodymus. Dr. Con
don tarpininkavo perdavime 
atmokėjimo už Lindberghų 
vaika. v

Darbai New Yorke sumažė
jo, kaip praneša Andrews, in
dustrinis komisionierius. Kaip 
skaičius samdomų darbininkų, 
tai/ ir algos nupuolė. Sulyg 
jo raporto, samdymai sumažė
jo vienu nuošimčiu, o algos 2.7 
nuoš. Tas parodo, kad sykiu su 
mažėjimu darbų ėjo ir 
kapojimas.

Mr. ir Mrs. EsCamp, 
kai, rasti užtroškę nuo 
dujų savo namuose, 12 
St., Hicksville, Nassau.

algų

senu- 
gaso 
John 

Gasui
ilgai kūrenantis, o langams ir 
durimis esant uždarytoms, su
sidarė daug “carbon monoxi
de” dujų, nuo ko ir užduso. 
Uždaram kambaryje ilgai kū
renti gasu yra pavojinga.

John Morris, 52 metu, savo 
laiku garsus virėjas, dabar be
darbės prislėgtas kreipėsi teis
man, reikalaudamas pašalpos. 
Jis su žmona neturi darbo, val
gio, nei namu, bet atsisako ba
dauti ar elgetauti.

Ben Bayarky, 166 Rocka
way Pkw., persistatęs teisda- 
rybės department© agentu ir 
tuo būdu išgavęs iš Newmano 
New Yorke $500.

Eksplodavus kana lizacijos 
rinoj susidariusiam gasui 
prig Hendrix St., East New 
Yorke, sužeista 5 darbininkai. 
Eksplozija juos nutrenkė nuo 
pastolio rinon ir užsidegus ga
sui skaudžiai apdegė.

Gavęs blogus požymius mo
kykloj 14 metų Joseph Maga- 
rillo bijojo eit namo ir ketu
rias naktis miegojo vištinyčio- 
se ir palėpėse. Galop policistas 
vaiką sugavo, bet jis buvo taip 
suvargęs ir nušalęs, kad turė
jo pasiųst ligoninėn.

Netikėtai praturtėjusiai mer
gaitei nepavyko gyvent. Pora 
metų atgal Jennie Montalvo 
išlošė loterijoj $180,000. 
Draugai perspėjo, kad rasis 
dolerinių meilužių. Bet Jennie 
atsikirto jau susiradus ideališ
ką vyrą Anthony Montalvo, se
nesnį už save 20-čia metų. Jos 
pinigėliai greit sutirpo, bet ji 
nepaisė. Tik kada detektyvai 
areštavo jos Antanėlį, kaipo 
turintį kitas dvi pačias, Jennie 
nusiminė taip, jog nusprendė 
negyventi. Ji nusinuodijo ga
su.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar * 
atidarė savo ofisą ir patarnau
ja balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsaindo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

butelį
“BRONCOTONE”

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta 
į> 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 
vidbrių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos 

300 Lincoln Road, Brooklyn, N.Y.
šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI 

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 
svoris, 2000 svarų į toną.

šaukite Stove $|A25 
Klauskite 

INgersoll 2-6767 Nut 1 VZ BEN DUBIN

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(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.

F Telephone Stagg 2-4409

Į A. Radzevičius
F (Undertaker) •
I Vedu šermenis ir palaidoju tin- 
[ karnai ir už prieinamą kaitią.
F Parsamdau automobilius vestuvėm, 
k parėm, krikštynom ir kitokiem 
I reikalam.

^402 Metropolitan Avė.
l (Arti Marcy Avenue)
F Brooklyn, N. Yk

25c

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
kirpimas

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

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.

Sergančių 
Chroniškos

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos 

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, Ą Odos Išbėrimai, 1 Nervų Ligos, m Bendras Nusllpi- M mas, Nervu Jė- 

| gos išeikvojimai, f K a t a r i n iai ir 
/ Chroniški Skau- 
f dūliai, Skilvio ir 

žarnų .Ligos, 
Mėšlažamės Li

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

Čiepų Įleidimai.
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

v




