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Darbininkai Visų Salty, 
Vienykitės! Jūs
N e p r a 1 almėsite, Tflr 
Retežius, o Išlaimėsita 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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KRISLAI
Drg. Paukštys už 

Vienybę.
St. Baldwino Išpažintis 
Senos “Kovos” Dvasia. 
Laikraštininkų Gildija.

Rago S. BROOKLYNIETIS

Drg. V. Paukštys, buvęs opo
zicionierius, dabar “Naujojoj 
Gadynėj” rašo:

“Nuo savęs turiu ve ką pa
sakyti. Kuomet Kom. Inter
nacionalo VII kongresas pa
naikino pamatinius skirtu
mus tarpe opozicijos ir pozi- 

.. cijos ir Komunistu Partijos 
Liet. Sekcijos Biuras pakvie
tė opoziciją vienytis, todėl 

• skaitau didžiausiu prasikalti
mu darbininkų klesai atmes
ti tą vienybę ir toliau vesti 
pragaištingą darbininkų kle
sai kovą, kurios nori LDD 
Centro Komiteto mažuma.” 
O mažumos “smegenys” E. 

Butkus tame pat “N. G.” nu
meryje vėl spardosi prieš vieny
bę; sako, kad čia peršama tik 
“pasidavimas.”

Bet iŠ vakar išspausdintos 
“Laisvėje“ sutarties tarp opo
zicijos komiteto didžiumos ir 
ALDLD, su Centro Biuro prita
rimu, kiekvienas galėtų įsiti
kint, jog čia trokštama tikros, 
draugiškos vienybės, o ne ko
kio Butkaus išsvajoto “pavergi
mo.”

Kariški Orlaivynai 
Yra Trigiibinami, 
Besirengiant Karui

LONDON.—Anglijos val
džia šiemet nusprendė trečia 
tiek padidint savo karinių 
lėktuvų skaičių.

Vokietijoj lėktuvus sku
botai stato ne tik visi or
laivių fabrikai, bet ir dau
gelis garvežių ir laivų sta
tyklų.

Anglijos Vyriausybė
"Suklydus” Grobimo
Taikos Pasiūlyme

VEIDMAINIŠKAI IšSISPAVIEDOJO MINISTERIS 
PIRMININKAS ST. BALDWIN

Chinų Studentų Dideli 
Išstojimai už Savo 
Šalies Apgynimų

Japonai Įsibriovė į j
Liaudies Mongoliją;:

Grūmoja SovietamsSHANGHAI, gruod. 20 — 
Čia virš 5,000 chinų studen
tų demonstravo prie miesto 
valdybos rūmo, reikalauda
mi gint Chinijos čielybę ir 
nepriklausomybę. Jie taip
gi reikalavo paliuosuot stu
dentus, įkalintus už veiki
mą prieš Japonijos imperia
listus.

Chinijos Chiang-Kai-she- 
ko valdžios sostinėje Nan- 
kinge demonstravo 3,000 
studentų, šaukdami. “Šalin 
Japonijos imperializmą!” Ši 
demonstracija padarvta 
kaip tik pirm Chiang Kai- 
sheko suėjimo pasikalbėt su 
Japonijos am b as adorium 
Akira Ariyoshi.

TIENTSIN. — šimtai 
chinų studentu pėsti mar- 
šuoia į Nankingą. Shang- 
hai’jų ir Kantoną sukelti ki
tus studentus į kovą prieš 
Japonijos imperialistus. Už 
šešių mylių nuo Tientsino 
tie studentai buvo sugulę 
skersai gelžkelio bėgių ir 
tuom sulaikė traukinį dvi 
valandas, reikalaudami, kad 
juos vežtų į Nankingą ir ki
tus didmiesčius.

Studentams nritaria dide
lės Žmonių minios ir sykiu 
smerkia fašistinę Chiang- 
Kai-sheko valdžią, kad ji 
negina savo šalies nuo Ja
ponijos.

ĮSIVERŽĖLIAI N U š OVĖ MONGOLIJOS OFICIERIŲ 
IR KELIS KAREIVIUS

Buvęs Užsienių Reikalų Mi
nisteris Hoare Teisino Savo 

Taikos Planą
LONDON.—Anglijos mi

nisteris pirmininkas St. 
Baldwin seime gruodžio 19 
d. sakėsi, kad jis ir visas 
ministeriu kabinetas pada
rę “nesužinią klaidą,” kuo
met jie užgyrė taikos planą, 
reikalaujantį atiduot Italijai 
pusę Ethiopijos. Tą planą 
išdirbo Anglijos užsienių 
reikalų ministeris S. Hoare 
su Francijos ministeriu pir
mininku Lavaliu Paryžiuje, 
o paskui jį užgyrė Anglijos 
ministeriu susirinkimas.

Del tokio grobikiško pasiū
lymo tuojaus kilo didžiau
sias pasipiktinimas ir pro
testai; gręsė pavojus žlugti 
visai St. Baldwino valdžiai. 
Norėdamas ją nuo to išgel
bėti, todėl, atsistatydino už
sieninis ministeris Samuel 
Hoare. Bet gruodžio 19 d. 
šalies Seime Hoare aiškino
si, kad jis bijojęs karo Eu
ropoje, jeigu Italija nebus 
patenkinta ir jeigu nebus 
greitai užbaigtas karas 
Ethiopijoj. Todėl, sakė 
Hoare, “mano sąžinė yra 
gryna,” kas liečia tokio tai
kos pasiūlymo. Šiaip gi An
glija nebijanti Mussolinio, 
ir Italija, girdi, būtu sumu
šta, jeigu jinai užpultų An-

Be to, kaip sako Japoni
jos generolas Hayao Tada, 
reikėsią išnaikint Chinijos 
komunistus, ypač ištaškyt 
Chinų Sovietus,, kurie pililąi 
valdo 40 šiaurinių apskričių 
Kansu, Suiyuan 
provincijose.

Kitas Japonų 
Doihara skelbia, 
tų ir visa Chinija prisidėt 
prie Japonijos steigiamos 
“savivaldybės” šiaurėje. 
Reiškia, Japonija planuoją 
užgrobt visą Chiniją.

MASKVA. — S o v i e tine 
žinių agentūra Tass prane
ša, kad gruodžio 19 d. as
tuoni japonų-mandžūrų ar
mijos trokai su 200 karei
vių, automobilis su dviem 
japonais oficieriais ir vienu 
rusu baltagvardiečiu ir ka
rinis ligonvežimis pervažia
vo per sieną iš Manchukuo 
į Išlaukinės M o n golijos 
Liaudies Respubliką, ties 
Bor Nor ežeru. Trokuose 
buvo pristatyta kulkasvai-

Italijoj atidaroma vis 
daugiau orlaivių dirbtuvių.

Jungtinės Valstijos kari
nių lėktuvų statyboj neatsi
lieka nuo kitų imperialisti
nių šalių.

Apart viešai būdavojamų 
lėktuvų, didelis jų skaičius 
yra statomas slapta ir sau
gojamas kaipo karo sekre
tas.

Taip rašo apie orlaivinį 
ginklavimąsi karui “Jane’s 
All the World’s Aircraft for 
1935.”

ir Shensi

generates
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“Gailestingi” Žudikai

New Yorke yra susiorganiza
vę 2,300 laikraštinių rašytojų į 
Amerikos Laikraštininkų Gildi
ją. Be jų dabar negalėtų išei
ti nei vienas didesnis laikraštis. 
Bet jų organizacijos reikalams 
yra uždaryti kapitalistiniai did- 
lapiai. Gildiečiai, todėl, leidžia 
savo laikraštuką “Guild Repor-

Darbo minių sujudimas pri
vertė Anglijos užsieninį minis
ter! Hoare’ą pabėgt iš val
džios, o ministerį pirmininką 
St. Baldwina seime “šventva
giškai spaviedotis,” kad, gir
di, padarėme “nesužinią klai
dą,” skirdami Italijai pusę 
Ethiopijos.

Bet tai tik sučiupto piktada
rio bandymas sumažint savo 
kaičią.

Jeigu ne masinių protestų 
audra, tai Anglijos ir Franci- 
jos imperialistai būtų ir įvyk
dę savo planą—prastesnę pu- 

*sę Ethiopijos pervesti Italijai,’ 
o geresnę ethiopų žemės pusę 
pasidalint išnaudojimui tarp 
Fr And jos ir Anglijos. Dabar 
jie priversti išsižadėt to plano.

Kas dar galėtų sakyti, kad 
masinis pasipriešinimas “nieko 
nereiškia” karo klausimais?

“Philadelphiečiai tai vis 
philadelphiečiai,” rašo drg. 
L. Prūseika “Naujojoj Gady
nėj.” “Jie neužmiršo senos 
“Kovos” tradicijas ir dvasią. 
Gražiai ir sutartingai pozicija 
ir opozicija nusitarė rengti 
bendras diskusijas bendrais 
darbininkų reikalais.”
■ “Kovos”—Kapsuko dvasia tu
rėtų viešpatauti ir visur.

Pereitą trečiadienį N. Y. Lai
kraštininkų Gildijos susirinki
me dalyvavo apie 600 rašyto
jų, reporterių, laikraštinių fo- 
tografistų ir kt.

Unijiniu atžvilgiu susirinki
mas buvo pavyzdingas. Po 
Jungtinės Mainierių Unijos 
prezidento J. L. Lewis’o kalbos, 
vienbalsiai užgyrė industrines 
unijas; nutarė rengtis įstoti į 
Amerikos Darbo Federaciją; 
pareiškė vienybę su unijinių 
darbininkų judėjimu apskritai; 
surinko apie $150 aukų strei
kuojantiems negrų laikraščio 
“Amsterdam News” redakcijos

* nariams.
Iš raportų paaiškėjo, kad 

Laikraštininkų Gildija San 
Francisco mieste jau išsikovo
jo 5 dienų,darbo savaitę visuo
se laikraščiuose.

Susirinkimo pirmininkas, kal
bėdamas apie kovą už laikraš
čių darbininkų reikalus, be kit
ko, priminė, jog leidėjai negali

FrancūzŲ-Angly Taikos 
Planas “Palaidotas”
GENEVA. — Tautų Ly

gos Taryba, gruodžio 18 d. 
išklausius pareiškimus 
Francijos ministeriu pirmi
ninko Lavalio, Anglijos mi- 
nisterio A. Edeno ir Ethio
pijos delegato W. Mariamo 
del taikos plano, pertraukė 
savo posėdžius. Pranešama, 
kad Lygos Taryba lauks, iki 
oficialiai atsakys Italija ir 
Ethiopija į tą planą, kuris 
siūlo Italijai apie pusę Ethi
opijos.

Dauguma Tautų Lygos 
delegatų, tačiaus, spėja, kad 
tas grobikiškas planas jau 
yra žuvęs. Spėjimą patvir
tina Anglijos ministerio 
Hoare’o atsistatydinimas. 
Jis pasitraukė iš vietos, ne
galėdamas atlaikyt politinės 
audros, kuri kilo Anglijoj 
prieš tokį plėšikišką taikos 
pasiūlymą. Francijos minis
teris Lavai ir Anglijos mini
steris Eden dabar Lygos 
Taryboje taip gležnai kalbė
jo apie minimą pasiūlymą, 
jog buvo matyt, kad jie ži
no, jog jis bus atmestas Ly
gos Taryboje. Eden išsi
reiškė, kad, girdi, Anglija 
jau net “nepataria” to pla
no.

Ethiopijos delegatas kar
čiai nusiskundė del tokio ne
teisingo pasiūlymo ir pa
reiškė, jog Ethiopija nerei
kalauja sau talkon jokių 
Lygos kareivių ir tik prašo, 
kad Lyga pagelbėtų ethio- 
pams gauti ginklų.

Ministeris pirmininkas St. 
Baldwin savo kalboj seime 
stengėsi nuglostyti Hoare’ą 
ir visą savo valdžią. Sakė, 
kad nevykęs taikos planas 
buvo priimtas todėl, kad ne
buvę progos pasikalbėti su 
Hoare’u, kuomet jis apdirbi- 
nėjo tą planą su Lavaliu 
Paryžiuje.

Kaltina Lavalį
Baldwin metė daugiau 

kaičios ant Francijos mini-

Sovietų Atstovas Smer
kia Hoare-LavaI Planų

išanksto keliems mėnesiams pri
spausdinti laikraščių, kaip kad 
fabrikantai prisikrauna tavorų 
pirm streikų.

Toks laikraščių darbininkų 
judėjimas irgi pavyzdžiu©ja au
gančią klasinę vienybę tarp 
“baltakalnierių,” > “galvos” dar
bininkų su kitais alginiais ver
gais. O tatai lygiai sveika ir 
“paprastų” darbų darbinin
kams ir gyvenantiems “iš raš
to.”

GENEVA. — Sovietų Są
jungos delegatas Potiomkin 
Tautų Lygos “trylikos ko
mitete” pasmerkė Anglijos- 
Francijos valdžių grobikiš
ką pasiūlymą taikai tarp 
Italijos ir Ethiopijos. Tą 
pasiūlymą jis pavadino “kri- 
minališku nuo apačios iki 
viršaus.”

Tautų Lygos Taryba be 
svarstymų atidėjo neribo
tam laikui, “gyvą palaido
jo,” Francijos ir Anglijos 
ministeriu Lavalio-Hoare’o 
planą, siūlantį Italijai pusę 
Ethiopijos.

Lygos drausmių komite
tas vėl susirinks sausio mė
nesį svarstyt tolesnes drau- 
mes prieš Italiją.

sterio pirmininko Lavalio, 
su kurio pasiūlymais reikė
ję skaitytis, nes Anglija tu
ri išlaikyt draugiškumą su 
Francija.

Baldwin taip pat nusi
skundė, kad kitos šalys be
veik nieko nedarančios stab
dymui Italijos karo prieš 
Ethiopija. Bet jeigu ir to
liau Anglijai, “vienai” bus 
paliekama padaryt, ką “visi 

. turėtų daryt,į tai bus pasku
tinis sykis” Anglijos val
džiai rūpintis “ginti bendrą 
saugumą” per Tautų Lygą. 
Reiškia, Anglija galės atsi- 
mest ir nuo Tautų Lygos 
stipresnių drausmių prieš 
Italiją.
Konservatorių Gudrybė Iš

gelbėjo St. Baldwiną
Darbiečių - vadas Cl. R. 

Atlee įnešė seimui suma
nymą išreikšt nepasitikėji
mą Baldwino valdžiai, kuri 
buvo - priėmus!' planą atplėš
ti pusę Ethiopijos ir tuomi 
apdovanoti užpuoliką. Už 
tą sumanymą būtų balsavę 
ir daugelis liberalų ir tūli 
konservatoriai; tad Baldwi- 
nui gręsė. pavarymas. Bet 
lordas Winterton įnešė gu
drų pataisymą prie sumany
mo, kad seimo atstovų rū
mas pripažįsta tik tokias 
taikos sąlygas, kurias pri
ims Tautų Lyga, ir užgiria 
pirmesnį St. Baldwino val
džios pareiškimą delei užsie
ninės politikos.

Už šitokį pataisymą bal
savo 397 atstovai prieš 165. 
Taip ir buvo išgelbėtas da
bartinės valdžios kailis.

LONDON, Gruod. 20. — 
Radio žiniomis, vieton pasi
traukusio užsieninio Angli
jos ministerio S. Hoare ta
no paskirtas Neville Cham
berlain, pinigyno ministeris.

Lavai Būsiąs Priverstas 
Pasitraukti

Pa ryžius. — Associated 
Press pranešimais, gruod. 19 
d., Francijos ministeris pir
mininkas P. Lavai, sugrįžęs 
iš Genevos, turėsiąs arba 
pats greitai pasitraukti ar
ba seimas jį pavarysiąs, iš
reikšdamas Lavaliūi nepasi
tikėjimą.

Didžiausią Lavaliūi smūgį 
kirto tai žlugirpas jo plano, 
pagal kurį buvo siūloma 
Italijai pusė Ethiopijos. An
glija tą planą atmetė; Tau
tų Lygoje, kaip sakoma, jis 
jau “palaidotas.”

Radikalai socialistai, so
cialistai, komunistai ir da
lis kitų atstovų seime suda
rysią pakankamą didžiumą, 
kad išreikšt Lavaliūi nepa^ 
sitikėjimą.

Žmogvagiai Leido Svaigalu 
Milionieriukui j Kraują

Doylestown, Pa. — Dar 
nėra tikros žinios, ar buvo 
žmogvagiams išmokėta $25,- 
000, kurių jie reikalavo už 
paleidimą jauno milionieriu- 
ko aktoriaus Calebo Milne, 
kuris tapo paliuosuotas. Po
licija spėja, kad jo senolis 
išmokėjęs pinigus, bet neno
rįs to pasakyt. Milne da
bar guli ligoninėje.

Žmogvagiai jį įsi vadino į 
automobilį New Yorke; pa
skui per prievartą nusivežė 
jį į apleistą farmos namą 
ties Wrightstown, Pa., ir ke
turias dienas ten jį laikė, 
beveik nieko neduodami val
gyt. Jie leido jam bent 25 
sykius kokių svaigalų “po 
skūra,” idant Milne laikyt 
apmigusį bei apsvaigusį.

Išlaukinės Mongolijos vy
riausybė įsakė savo karei
viams vengti susikirtimo; 
todėl jie atgal pasitraukė. 
Bet japonai-mandžurai pa
leido kulkasvaidžių ugnį į 
besitraukiančius ir nušovė 
jų oficierių ir kelis karei
vius.

Gruodžio 18 d. buvo įsi- 
briovęs per Liaudiškos Mon
golijos sieną vienas japonų 
trokas pilnas kareivių, bet 
pasieniniai sargai tada išvi
jo įsiveržėlius atgal į Man
chukuo.

Išlaukinės M o n g o 1 i j os 
Liaudies Respublika randasi 
tarp Chiniios, Manchukuo 
ir Sovietų Sibiro. Ji yra ar
timiausiuose d r a ugiškumo 
ryšiuose su Sovietų Sąjun
ga, bet dar nėra sovietinė 
respublika, nors kapitalistų 
laikraščiai ją taip vadina.

Japonijos generolai atvi
rai kalba apie reikal° užim
ti Išlaukine Mongoliją, iš 
kur jie galėtų grasinti So
vietu Sibirui, ypač jo gelž- 
keliui, jungiančiam Maskvą 
su Chabarovsku ir Vladivo
stoku.

Tuo tikslu Japonija jau 
nuo šių metų pradžios kar
totinai daro provokatoriš- 
kus įsiveržimus per Išlauki
nės Mongolijos sieną, norė
dama gaut priekabę karui. 
Pernai sausyj ivvko gink
luotas susikirtimas ir įsi
veržusių japonų-mnndžurų 
būrys buvo laukan išvytas.

Ethiopai Atsiėmę nuo. 
Italų Makale Miestų?

ADDIS ABABA, gruo
džio 20. Radio pranešimais, 
ethiopai šiaurėje jau atsi
ėmę Makale miestą, kurį 
italai buvo užgrobę kelios 
savaitės atgal.

Ą S M A R A , Eritrea. — . 
Italų karo štabas gruodžio 
19 d. pranešė, kad jie kulką* 
svaidžiais ir lėktuvų bombo* 
mis atmušę ethiopus puo 
Makale ir daugumą jų toli 
atgal nuviję; o likusieji ar
čiau kalnuose ethiopai kar
eiviai būsią italų apsupti.ir 
išžudyti.

Ex-Kareiviy Bonų Bias 
Būsiąs Priimtas r

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų kongreso ąį- 
stovų rūmo pirmininkas 
Byrnes gruodžio 19 d. pa
reiškė, kad 1936 m. sausio 
mėnesį būsiąs priimtas įne
šimas, reikalaująs greit iš
mokėt visus bonus eks-kar- 
eiviams, tarnavusiems laike 
pasaulinio karo. Jis mintyj 
turėjo priėmimą panašAllS 
bonu biliaus,- kaip Vinsono 
ar Patmano; bet išsireiškė, 
kad prezidentas Rooseveltas 
ir vėl atmes (vetuos) tuo- 
jautinį išmokėjimą tų bonų.

DEPORTUOJA I HITLE
RIO NAGUS 

CHICAGO, Ill.— Federa- 
lė vyriausybė suėmė depor- 
tuot į Vokietiją Fr. Werr- 
maną, yeiklų kovotoją prieš 
fašizmą. Vokietijoj jis vei
kiausia bus nuvarytas į 
koncentracijos stovyklą.

/ -'

Istanbul, Turkija.'— Nu
matoma, jog Turkijos sei
mas nubalsuos, kad visi ša
lies gyventojai turi mokėt 
2 nuošimčiu savo įplaukų 
kariniam orlaivynui.

Mc Keesport, Pa.—Nutei
sta 20 žmonių už dalyvavi
mą 1934 m. rugsėjo 1 d. de
monstracijoj prieš karą. 
Dar nežinia, kiek juos nu
baus.

Tiesioginis Grasinimas 
Sovietų Sąjungai

TIENTSIN. — Japonijos 
generolai grasina “atkirst 
Išlaukine Mongoliją nuo 
Sovietų įtakos,” kaip prane
ša New Yorko Time° kores
pondentas gruodžio 19 d. Jis 
pažymi, kad augštuose ka
riškuose japonų sluogsniuo- 
se kalbama, jog karas su 
Sovietais neišvengiamas, ir 
tai netolimoj ateityj.

Japonija dabar piešia 
šiaurinę Chiniją ir stengiasi 
ten įsteik “savivaldiš- 
ką” atskirą chinu kraštą. 
Tuo būdu, japonai nori pa
sidaryt ten sau milžinišką 
karo stovyklą prieš Sovietų 
Sąjungą.

WOONSOCKET, Rhode 
Island. — Areštuota stau
gė (norsė) Marie Sevign’V, 
26 metų amžiaus, kuri pri
sipažino nunuodijus savoli- 
gonę L. V. Normandinienę, 
kad užbaigt jos kančias;,

LOS ANGELES, Calif?^ 
Nuteistas kalėjiman iki g$- 
vos galvos Leroy Drakej 19 
metų amžiaus, kuris nunuor 
dijo savo dėdę ir tetą. Jis 
teisme šitaip' aiškinosi,
girdi, buvau apsivogęs ir dęl 
to mano dėdė ir teta kem

begalėdamas žiūrėti / į jų 
kančias, tai ir nunuodijau 
juos.
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n^Canade and Brazil, per year____ $5.50
• ••United States, six months_____— $3.00

Brooklyn, N. Y., six months______$4.00
Foreign countries, six months___ $4.00

•.h'Canada and Brazil, six months____ $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the .Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.
■ fit » •

. “ Atmetė!
"Anti-fašistiniai žmonės džiaugiasi tuo 

tfaktu, kad Tautų Lygoj tapo atmesta 
'Lavalo-Hoaro projektas “sutaikymui” 
Italijos su Ethiopija. Tas .projektas, 
kaip; jau mes rašėme, buvo Ethiopijos 
Italijai pardavimo projektas, bet ne jų 
sutaikymo.

Tautų Lygos taryba, todėl, vadovauja
ma Sovietų Sąjungos, atmetė tąjį projek
tą, ' nepaisant to, kad jis buvo pasiūly
tas dviejų stipriausių imperialistinių 
kraštų atstovų.

• .-/lYladimiras Potemkinas, atstovaująs 
Rusjją (Sovietų Sąjungą—“L.” Red.),” 
prąpeša United Press korespondentas,

-^‘vadovavo kovoje prieš Francijos-Brita- 
^nijos pasiūlymą ir Rusija pareiškė, kad 
ji niekuomet nebalsuotų už tokį projektą. 
Mažųjų tautų atstovai palaikė Potemki- 
ną.”

Na, o tiedu vyrai, kurie sumanė tą
• g T O b i k i š k ą planą, gali netekti vietų 
(Hoare jau pasitraukė iš užsienių reika
lų ’ministerio vietos Anglijoj). Sakoma, 
kad.Lavalis greit atsistatydinsiąs iš pre
mjero vietos.

j- šis žygis reiškia smūgį fašizmui, smū- 
/gį /reakcijai, o pažangiųjų spėkų laimė-

! ___________

•Dalykai Paaiški!
Savu laiku “Laisvėje” d. Bimba rašė 

ilgą straipsnį apie tai, kaip jis tarėsi su 
^iLDD CK pirmininku L. Prūseika del su

siėjimo pasikalbėti apie vienybę ir kaip, 
tuojau po to, per “Naująją Gadynę” jis, 
d/'Bimba, buvo sulygintas su “Džimiu 
Walkeriu,” ir kt., dėlto, kad jis tarėsi. 
Paugeliui tuomet išrodė tikra misterija! 
Pfūseika tariasi ir tas pats Prūseika ra
šo‘per. savo laikraštį prieš patį Prūseiką 
ir "Bimbą.

Dabar tas dalykas paaiški. Drg. Prū
seika, savo straipsnyj “Darykim Griežtą 
Pasisukimą ir Drausmingai Stokim*už 
Vienybę,” šitaip rašo: »n *

Mažumos pareiškime bandoma mesti šešėlis 
ant manęs, būk aš ką tai sauvališkai darau.

Pažiūrėsime, kaip ten buvo. Kuomet drg. 
Rimbą, Centro Biuro sekretorius, laike vienos 
sueigos, kreipėsi prie manęs asmeniškai, kaipo 
pYfėLDD pirmininko, ar Centro Biuro atsto
vai negalėtų ateiti į mūsų Centro susirinkimą 
pasitarti del vienybės, tai aš tuojaus prane
šiau apie tai drg. Butkui ir Kuodžiui. Aš pa- 

:sakiau, kad juos reikėtų pakviesti į mūsų su- 
. siriukimą. Drg. Butkus nei vienu žodeliu prieš 
V tai-nepr atestavo. Tuoj po to, aš turėjau išva

žiuoti į Massachusetts. Ir štai, man nebūnant 
.namie, be mano žinios, be žinios kitų narių 
CfOKf, pasirodo “Gadynėje” straipsnis “Jis Su- 

. tin,ką Pasikalbėt,” kur labai piktoj formoj 
pravedama mintis, būk kas tai nori slaptų de
rybų, būk kas tai nori lysti per užpakalines 
duris. To straipsnio įtalpinimas tai autokra
tiškas pasielgimas vieno žmogaus.

R6dosi> taip aišku, kaip diena. Centro Biuro 
draugai nori pasikalbėt su mumis. Argi kas 
nors tam galėjo priešintis? Bet čia jau atsi
randa žmogus, kuris iš pat sykio, išsigando ne 
tik vienybės, bet net kalbos apie vienybės gali
mumą! (“N. G.” už gr. 19, ’35).

‘Tuo žmogum, vadinasi, buvo E. But
kus, kuris, pasilikęs prie laikraščio, re- 

"da-keijos vardu, prirašė, ką tik jo suma- 
Ininga galva išmanė!

Debar, kuomet LDD nariuose eina vie-
• nybės klausimu diskusijos, tai “N. G.,” 

Z nors ją oficialiai redaguoja L. Prūseika,
f įtalpina dažnai tokius dalykūs, kuriene- 

pasitarnauja vienybei. Kodėl? Todėl, 
i’ kad Butkaus šalininkai sudaro didžiu- 

■ mą “N. G.” direktorių taryboje. Direk- 
l - toriai su Butkum šiuo tarpu faktinai 

j kontroliuoja “N. G.” Direktoriai nesi- 
F \ f skaito su tuo faktu, kad LDD narių di- 

V džiuma ir Centro Komiteto didžiuma
• stoja už vienybę. Apie demokratiją jie

Smagios Žinios!
“N. Y. Timeso” korespondentas Mask

voje, Mr. Duranty, gr. 18 d. praneša sa
vo, laikraščiui, kad Sovietų Sąjungos ang
lies gamyba jau pralenkė Antrojo Peh- 
kerių Metų Plano programą, t. y., jau 
pagaminama į dieną anglies daugiau, , ne
gu programoj reikalauta: už gr. 15 d. an
glies iškasta 370,900 tonų, o programoj 
reikalauta “tik” 370,700. Šis faktas labai 
ryškus. Iki šiol, mat, anglies gamyba vis 
biskelį buvo pasilikusi.

Čigūno ir, apskritai, .metalo gamyba, 
taipgi nepaprastai .pakilusi. Bet, kores
pondentas mano, sekanti labai svarbi ži
nia tilpo “Izviestijose,” nors ji atspaus
dinta mažomis raidėmis:

“Siuntinėjimas iš Sovietų Sąjungos į 
Vokietiją maisto siuntinių, ypačiai švies
to ir riebalų, pastaromis savaitėmis gero
kai padidėjo. Tą maistą siunčia vietiniai 
vokiečiai, USSR piliečiai savo giminėm 
Vokietijoj.”

Šis faktas dar kartą parodo, jog Sovie
tų Sąjungos piliečiai ne tiktai , patys ne
badauja, bet dargi suteikia maisto savo 
giminėms kitose šalyse (sakysim, Vokie
tijoj). O jei reikalas iškiltų—ir į kitas 
šalis pasiųstų!

Tai labai svarbu įsitėmyti tiems mūsų 
skaitytojams, kuriems tenka susitikti su 
kuniginės bei Hearsto spaudos skaityto
jais, skaičiusiais melus apie Sovietų Są
jungą, būk ten žmonės mirštą badu, ir tt.

Kitą ypatingą pastabą Mr. Duranty 
padaro diena anksčiau, rašydamas apie 
Sovietų Sąjungos namų statytojų suva
žiavimą, kuriame buvo plačiai, savikritiš
kai apžvelgiama klaidos ir trūkumai sta
tybos pramonėje. Suvažiavime dalyvavo 
Stalinas ir kiti Partijos ir vyriausybės 
vadai. Ir štai, ten pat atsistoja “papras
tas mūrininkas, vardu Zmurinas,” ir rė
žia prakalbą, keldamas aikštėn trūkumus 
ir klaidas, kurios, jo nuomone, šiari ir 
ten padarytos. Vėliau jo prakalba'buvo 
išspausdinta pirmam “Pravdbš”’; pusla
py j-

“Teisingas, dvikumštis darbininkas, 
šiandien gali atsistoti ir kalbėti šalyje, 
kur carai viešpatavo, kur ponai ir žan
darmerija taipgi buvo viešpačiais, o li
kusioji tautos dalis buvo vergai,” rašo 
Duranty. Toliau jis sako: “žmųnės kal
ba apie tironiją ir verstiną darbą Rusi
joj, bet Zmurinas ir milionai kitų darbi
ninkų su tuo nesutinka.”

Žinoma, kad ne!
Šis faktas būtų, labai pravartu. įsitėmy

ti mūsų socialistams, kurie tiek daug 
kalba apie “stoką demokratijos” Sovie
tuose. Ar gali toki stebuklai būti kapi
talistiniuose kraštuose, kur darbininkai 
yra labai išnaudojami ir pavergti?

‘‘Tautiško Darbo Talka”
Smetonos “Aidas” praneša, kad nese

nai Kaune įvyko “tautiškų didžiųjų or
ganizacijų atstovų pasitarimas tautiško 
darbo talkos reikalu.” Jame’ “nutarta 
įsteigti Kaune tautiško darbo talkos ta
ryba,. į kurią. įeina LTS Kauno-II apskr. 
(miesto) pirmininkas, Kauno šaulių rink
tinės vadas, i Kauno miesto jaunalietuvių 
rajono vadas, lietuvių mokytojų srgos at
stovas ir Kauno miesto ir apskrities vir
šininkas.”

Ką ši fašistų “talka” veiks, nepasako
ma, bet iš visko aišku, kad tai bus įstai
ga smaugimui anti-fašistiniai nusistačiu
sių žmonių!

•Teisia!
“Liet. Aidas” praneša:
Kariuomenės teismas šeštadienį paskyrė pir

mąją Suvalkijos įvykių bylą svarstyti gruo
džio 21 d. Tą dieną bus teršiami Liudvinavo 
gyventojai .Vincas Traškauskas, Kostas Am
brazevičius ir Juozas Eidukaitis. Jie buvo su
laikyti platinant Suvalkijos ūkininkams kurs
tyti atsišaukimus. Kaltinami pagal B. St. 51 ir 
129. str. 1 ir. 3, p. ir Ypatingųjų valstybės ap
saugos. įst.. 14 str. 2 p.

Mųsų skaitytojai veikiąusiai žino, kad 
Smetonos žvalgybininkams pavyko sua
reštuoti virš 500 valstiečių, dalyvavusių 
valstiečių streike, pereitą vasarą. ;O ne
mažai valstiečių buvo nušauta streiko

Iš ALDLD CENTRO KOM. 
POSĖDŽIO

Sekmadienį, 15 d. gruod
žio, įvyko bendras seno ir 
naujo Amer. Lietuvių Dar- 

» t

bininkų Literatūros Drau
gijos Centro Komiteto po
sėdis. Jis buvo ypatingai 
svarbus.
879 Naujų Narių Gavome

Šiemet į ALDLD jau ga
vome 879 naujus narius. Per 
tą laiką susitvėrė 8 naujos 
kuopos. Daugelis kuopų žy
miai paaugo narių skaičiu
mi. Vėliau bus paskelbta, 
kaip kuopos stovėjo nariais
1934 ir 1935 metais.

Dar yra narių, kurie už
1935 metus nėra mokėję. Jie 
prašomi kuo greičiau pasi- 
mokėti savo duokles už 
šiuos ir būsiamus metus.

Darbas Tarpe Moterų
Nors mes turime ALDLD 

eilėse apie 1,200 moterų, bet 
darbininkių o r g a nizavimo 
darbas neina kaip reikėtų. 
Centro Komitetas mano, 
kad kiekviename dideliame 
mieste, kur tik yra daug lie
tuvių, tai ten galėtų rastis 
ALDLD moterų kuopa. To
kia kuopa galėtų daugiau 
įtraukti tų moterų 'į mūsų 
organizaciją, kurios iki so
lei,, dar nėra su mumis su
sirišę.

Centro Komitetas nutarė, 
kad rytuose būtų sušaukta 
ALDLD moterų konferenci
ja šeštadienį, pirm įvyk
siant “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimui.

Centro Komitetas išrinko 
į Moterų Reikalų Tvarkymo 
Ko misi ją;,sekamas draugas: 
S. Sasnauskienę, O. Depsie- 
nę, A.A. Lideikienę ir iš al- 
ternačių tarpo drg. <B. šak
naitę ir M. Senkevičiutę.

Drg. Kapsuko Vardo 
Fondas

Draugo Kapsuko Vardo 
Revoliucinės Spaudos Fon
das, kurio pinigai eina pa
ramai Lietuvos ^Komunistų 
(Partijos, iki dabar turi virš 
;$100 pinigų. Dr. J. J. Kaš

> .

kiaučius, to fondo iždinin
kas, raportavo, kad iš to 
$69.00 jau pasiųsta, o kiti 
greitai bus pasiųsti.

Mūsų siekiu buvo surink
ti į tą fondą $250, kol kas 
tą dar neatsiekėme. Centro 
Komitetas prašo visas kuo
pas’ ir pavienius draugus 
paaukoti pagal išgalę, kad 
sukėlus tą sumą ir baigus šį 
darbą.
Amerikos Kongresas Prieš 

Karą ir Fašizmą
Sausio 3, 4, 5 dięnomis, 

Clevelande, šaukiamas Tre
čias Amerikos Kongresas 
prieš Karą ir Fašizmą. AL 
DLD Centro Komitetas už
gyrė jo šaukimą, ragina vi
sas mūsų kuopas ir apskri- 
čius, kur gali, kad pačios 
siųstų delegatus, kur pačios 
vienos tą negali padaryti, 
tai bendrai susidėti su kito
mis organizacijomis ir siųs
ti delegatus.

ALDLD Centro Komite
tas nuo savęs pasiuntė paj 
sveikinimą kongresui su $5 
auka ir drg. R. Mizara iš
rinko delegatu į tą kongre
są.
, Pasveikinimas “Daily 

Workeriui”
Su 12 diena sausio “Dai

ly Workeris” pradės eiti ir 
sekmadieniais. Sekmadienių 
“Daily Workerio” laida bus 
pb 28 puslapius ir kaina 5 
centai kopija.

ALDLD Centro Komite
tas sveikina sekmadienių 
“Daily Workerio” laidą su 
$15 auka.

Vienybė su LDD
■ Komunistų Internaciona

lo Septinto Kongreso tari
mai, susidariusios gyvenime 
sąlygos, pasireiškęs noras 
tarpe daugelio Lietuvių 
Darbininkų Draugijos na
rių vienytis su revoliuciniu 
judėjimu, padarytas LDD 
Centro didžiumos pareiški
mas sudaro dirvą apjungi
mui Lietuvių Darbininkų 
Draugijos su Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija.

ALDLD Centro Komite
tas užgyrė AKP Lietuvių 
Centro Biuro vienybės klau
sime padarytus žingsnius ir 
tolimesniam vienybės dery
bų ir technikinių darbų at
likimui .išrinko komisiją iš 
šių draugų: A. Bimba, R. 
Mizara ir D. M. šolomskas.

Mūsų Vajus už Naujus 
Narius

ALDLD vajus už naujus 
narius prasideda su 1 diena 
sausio ir tęsis iki Pirmai 
Gegužės, tai yra per ketu
ris mėnesius laiko. Mes ma
nom, sekamas mųsų vajus 
turėtų būti sėkmingas. 1935 
metais mes gavome veik 
tūkstantį naujų narių, o 
kada visos kuopos susius 
mokestis, tai gale metų gal 
bus pilna ta skaitlinė. 1936 
metais mes privalome pada
ryti sekmingiausį vajų už 
naujus narius į ALDLD. 
Darbininkų tarpe auga di
delis troškimas apjungti sa
vo eiles. Išnaudokime tą 
progą.

Vajaus metu bus skiria
mos dovanos, apie kurias 
bus vėliau spaudoje smulk
meniškai. Iš nužymėtų jos 
yra: 1) Raudonoji Vėliava, 
2) Didelis drg. Kapsuko pa
veikslas ir Raudonosios 
Armijos Albumas.

“šviesos” Redakcija
Mūsų žurnalo “Šviesos ' 

redakcinė komisija suside
da iš sekamų draugų: A. 
Bimba, R. Mizara, Dr. J. J. 
Kaškiaučius, S. Sasnauskie
nė ir D. M. Šolomskas At- 
sakomingu redaktorįum bus 
drg. A. Bimba. Bus daroma 
viskas, kad žurnalas išeitų 
laiku ir stiprėtų savo turi
niu.
Centro Komiteto Valdyba

1936-1937 metams Centro 
Komitetas išrinko valdybą. 
Sekami draugai^ eis parei
gas : V. J. Senkevičius—pir
mininko ; D. M. šolomskas— 
sekretoriaus ir O. Depsienė 
—iždininkės.

Čekius arba “money or
derius” išrašykite iždininkės 
vardu ir siųskite D. M. Šo- 
lomsko vardu ir antrašu.

Knygos Reikalas
Centro Komitetas rūpin

sis laiku išleisti knygą se
kamais metais. Nutarta pa
imti ,‘Ilino veikalą “žemė ir 
žmonės,” moksliškas ir la
bai naudingas veikalas. Ili
nas vienas iš populiariš- 
kiausių rašytojų. .

Reikia, kad nar’ * mokėtų 
duokles už 1936 metus, kad 
centre nesusitrukdytų dar
bas iš priežasties pinigų 
stokos.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.

Moterų ĄLDLD 155 -Kuopos 
Veikimas. x

Priimta į mūsų kuopą .viena 
nauja narė, drg. E. Trasikįen.ė. 
Nutarta paaukoti į drg. .Kap
suko Fondą $5. Perskaitytas 
laiškas nuo ALDLD , Centro, 
kad spausdinimas “Kelias ;į 
šviesą” padarė lėšų ir kad.bū
tų gerai, kad kuopos šiek tiek 
paaukotų padengimui tų lėšų. 
Narės susirinkime sumetė $1.10 
tam tikslui.

Perskaitytas laiškas nuo 
drg. J. Joniko, Lietuvių Nac. 
Veik. Kom., delei rinkįmo de
legatų į Trečią Amerikos . Kong
resą Prieš Karą ir Fąšizipą, 
kuris įvyks Clevelande, ,Ohio, 
sausio 3-4 ir 5 dienomis. Mū
sų atstovės į Liet. Nac. Vęik. 
Kom. raportavo, kad tas ko
mitetas tą darbą vykdjns.

Taipgi priimtas laiškas su 
rezoliucija, reikalaujant, kad 
Lietuvoj tuojau būtų sušauk
tas visuotinu ir slaptu balsa
vimu seimas ir -kad būtų at- 
steigtos visos kitos civilės žmo
nių laisvės ir teisės. Nutarta 
pasiųsti rezoliucijas Lietuvos 
prezidentui Smetonai ir .Liet, 
atstovybei Washingtone. Per
skaitytas ir priimtas laiškas 
nuo Lietuvos Draugų Komiteto 
su stampom vertės $7.00. Drg. 
Valančiąuskieną ir Skeltięnė 
paėmė jas pardavinėti. Susi
rinkimas sutiko parsitrauieti 
75 kopijas Kalendorių iš “Vil
nies” platinimui iš pusės, su vy
rų ALDLD 11 kuopa.'

Draugės knygės rapęrtavo, 
kad pardavė knygutes “Komu
nistų Programa” už $2.50.

Išrinkta kuopos valdyba dė
lei ’36 m. Palikta išrinkti 
org. ant sekančio susirinkimo. 
Fin. sek. D. Lukienė; prot. 
sek. M. Šiupienė; ižd.-M. Pet- 
kunienė; knygės draugės Žali- 
mienė ir Dvareckienė ir kresp. 
D. Lukidnė. * Atstovės išrink
tos: į T. D. Apsigynimo 13 kp. 
draugės Dvareckienė ir Plokš- 
tienė; į Liet. NacionalBVeiki
mo komitetą draugės žalimie- 
nė, Norkienė, Plokštienė ir 
Šiupienė.

Ateinantis moterų kp. susi
rinkimas. įvyks sausio ,14 d. 8 
vai. vakare, ant 29 Endicętt.St.

Kuopos koresp. D. Lųkjene
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Payeikslas. parodo Brazilijos kareivines, kuriose buvę 
kareiviai nęsenai pasipriešino Vąrgas’o reakcinei val
džiai. Kareivinės, kaip matome, apgriautos kanuolių 
šūvių.

Išmesti Penki Meksikos 
Gubernatoriai

MEXICO CITY.—Meksi
kos senatas išmetė iš tarny
bos gubernatorius penkių 
Meksikos' valstijų, kaipo 
pritarėjus pirmesnio prezi
dento Calles’o, taigi ir “mai
štininkus” prieš dabartinę 
prezidento Cardenaso val
džią.

Gruodžio 16 d. buvo pa
leista penkios bombos į įvai
rias mokyklas. Vyriausybė 
kaltina klerikalus kaipo 
priešininkus dabartinio be
dieviško mokinimo.

Areštuotas už Kosulį
Teisėjas klausia axestyip; 

tojo: “Kelintą ;kąrtą esi 
areštuotas?”

Areštuotasai atsakp: Ąn- 
trą kartą.”

Teisėjas: “Už ką pirmą 
sykį buvai areštuotas?”

Arešt.: “Už kosulį.”
Teisėjas: “Kaip tai?”
Arešt.: .“Pavogęs pinigus 

lindau pro langą laukan. 
Ūmai sukosėjau Išgirdo pi
nigų savininkas ir arešta
vo.” ■

i lauke. Gera dalis streikierių jau nu- 
smerkta kalėjimam Dabar smetoniškas 

(teismas grobiasi už 'Suvalkijos streiko 
:dalyvių. ' /. ‘ !

Amerikiečių pareiga protestuoti prieš 
terorą, kuriuo Smetona smaugia Lietu
vos valstiečius. Reikalaukim grąžinti 
Lietuvoj demokratines laisves!

Policistas Tajn betiki
Teisėjas išbarė suareštuo

tąjį už valkatystę ir užbaig
damas pasakė: “Daugiau aš 
nenoriu tavo veido čia ma
tyti !”

Areštuotasis: “Aš. senai 
policistui tą sakiau, kad. jūs 
nemėgstate mane matyt, bet 
jis netiki ir vis manė areš
tuoja?’

Surinko P. Z.

Roma. — ^kaitlįuojama, 
kad Italijai telieka tik Jkę- 
turi mėnesiai kaVo veiks
mams : Etiopijoj. .Pankui 
nuolatiniai smarkūs , lietūs 
sustabdys. tokius veiksnius.
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Puslapis Trečiai

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

vai su priešu. : 
—JURGIS DIMITROVAS.
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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 j Me
no Sąjungą. R.

Vestuvių Pušyne” Autoriui, 
Slapukui

Drauge:
.Atydžiai tėmijau jūsų veikalo “Vestuves 

Pušyne” vaidinimą (pereitą sekmadienį, 
Brooklyne) ir gal būt tas faktas, kad į veikalą 
buvo įdėta tiek daug darbo ir pastangų, ver
čia mane rašyti jums šiuos kelis žodžius. Su 
jūsų, drauge Slapuke (kodėl tokis keistas sla
pyvardis?) “Vestuvėmis Pušyne” istorija to
kia: Pora metų atgal ALPMS Centro Biuras 
paskelbė sceniškiems veikalams kontestą. (ši
tų žodžių rašytojas buvo vienas iš sprendėjų 
arba “teisėjų”). Kiek atmenu, tik du asme
nys dalyvavo konteste, tamsta ir kitas. Abie
jų veikalai buvo skaitomi viešai, “Laisvės” 
salėje, Brooklyne, kur dalyvavo eilė pašaliečių, 
daugiausiai vaidintojų-mėgėjų. Perskaičius 
draugo veikalą, sekė diskusijos, kurios buvo 

•įdomios. Diskusantai surado, kad jūsų veika
las turi ne blogų pusių literatiniu atžvilgiu, 
bet turiniu labai silpnas.

Mūsų, teisėjų, ir visų diskusijose dalyvių 
nuomonė buvo tokia: sugrąžinti jums šį vei
kalą su patarimais jį pataisyti. Kuomet pa
taisysite, mes tarėme, Amerikos Lietuvių Pro
letarų M. S. C. Biuras veikalą veikiausiai iš
leis, jei ne kaipo kontesto laimėtoją, tai bent 
šiaip, paprastu keliu.

Mes nežinome, ar draugui tas veikalas buvo 
sugrąžintas ar ne, tik žinome tai, kad neužil
go “Vestuvės Pušyne” jau pasirodė šenando- 
ryj. ALPMS CB atsakomingas narys, savo 
iniciatyva, pasiuntė tą veikalą į šenandorį, 
“išbandymui,” pasak jo, ir netrukus veikalui 
buvo parašyta muzika ir jis ten vaidintas.

Na, ir tasai “išbandymas,” kaip dabar iš
rodo, mūsų menkučio proletarinio repertuaro 
ne tik nepataisė, bet, manding, gerokai jam 
pakenkė.

Ką draugas per savo kūrinį norėjote pasa
kyti? Aš nežinau. Skaičiau “Vestuves Pušyne” 
ir mačiau jas vaidinant, bet atsakymo į tai 
nesurandu. Veikalo turinys yra sekamas:

Vokietis karčiamninkas (“bambiza”), šef
leris, gyvena Lietuvoj, caro laikais, ir turi 

^dįąkterį Justę, prie .kurios meilinasi pirklys, 
“senas kavalierius,” Marmalas. Justė jo ne
myli; jinai įsimyli į Juozą, “progresyvį dar
bininką.” Justė atsisako tekėti už šeflerio ir 
susitaria tuoktis su Juozu. Bet kaip? Senis 
Šefleris tam būtų griežtai priešingas. Juozas 
tariasi su Juste slapta apsivesti. Deja, jinai 
bambizaitė, o jis katalikas, ir dargi “agitato
rius,” (kokis agitatorius—niekur nepasakyta), 
todėl kunigas šliūbo neduos... Gal kunigas ir 
duotų, bet tam reikalingas leidimas net iš 
vyskūpo... Nepaisant to, kad Juozas “lais
vas,” vistiek jis eina pas kunigą prašyti duoti 
jam Šliūbą su Juste... Tas atsisako. Tuomet 
Juozas su Juste, padedamas kaimo (ar mies
telio) jaunimo, nusitaria apsivesti pušyne. Su
sirenka jie naktį būryje, su muzika, ten šoka 
ir linksminasi ir Juozas su Juste “laisvai” ap- 
Siveda: išrenkamas iš jaunimo tarpo teisėjas, 
kuris duoda jiems šliubą.
-Marmalo su Juste vestuvių dieną susiren

ka pas šeflerį į karčiamą tas pats jaunimas 
ir juokiasi, kadangi jis žino, kame dalykas— 
Justė jau ištekėjusi už Juozo. Tik šefleris ir 
Marmalas nieko nežino. Pagaliaus abu jie su
žino “tikrą tiesą,” na, ir šefleris apalpsta, ar 
numiršta ar kaip ten nebūtų, ir tuomi veika
las užsibaigia.

Kad padarius veikalą “darbininkišku,” jūs, 
drauge Slapuke, padarote taip: antram ak
te, du dvarokai, streikierių atstovai, ateina į 
girią, apsimaskavę, ir pakabina atsišaukimus 
į kaimiečius, prašant jų neiti dirbti į dvarą, 
kadangi ten streikas apskelbtas. Paskui, kuo
met jaunimas ^girioje linksminasi, tai tiedu 
dvarokai (maskuoti) ir vėl pasirodo, prašyda
mi jaunimą neiti į dvarą dirbti. Jaunimas 
pasako, kad jis neis...
‘ Per Visą veikalą pravedama mintis, kad 
laisvi žmonės turi laisvai ir tuoktis, nepaisyti 
kunigų ir tikybinių ceremonijų; jūs davėte 
tam ir pavyzdį, kaip tuoktis: pušyne, išsiren
kant iš savo tarpo teisėją. Ot, sau paprastai, 
gražiai, draugiškai!...

Iš paviršiaus tas viskas išrodo, drauge Sla
puke, labai puikuj laisva, darbininkiška ir net 
“beveik komunistiška!” Pačioj -publikoj (kal
bu apie Brooklyną), buvo žmonių, kurie, iš
girdę aktoriaus vieną 
visi laisvi žmonės turi 
pamąstę, karštai tam 
giliau, žmogus prieina 
Jis prieina prie išvados, kad tokis veikalas 
kenkia mūsų tikslams, mūsų pastangoms 
įtraukti į mūsų judėjimą tikinčius darbinin
kus. Jūsų veikale, drauge “Vestuvių Pušyne” 
autoriau, pravedama:

1. Laisvoji meilė: Neduoda kunigas šliūbo, 

kitą žodį, kad “taip 
apsivesti,” tuojau, ne
plojo. Bet pamąsčius 
prie kitokios išvados.

o civilinės metrikacijos nėra, na, tai išsirinkai 
iš savo draugų teisėją ir lai jis apvesdina! 
Argi už tai komunistai stoja? Ar tą mes skel
biame? Ne! Komunistai ir visi susipratę dar
bininkai stoja už šeimyninį gyvenimą, bet ne 
už tokį palaidą, kokį jūs skelbiate! Jeigu “visi 
laisvi žmonės” pradėtų praktikuoti jūsų “Ves
tuvėse Pušyne” patarimus, tai būtų chaosas, 
o niekas daugiau: kasdien žmonės tuoktųsi 
ir kasdien divorsuotųsi, kadangi nėra nieko 
lengvesnio, kaip išsirinkus iš savo draugų 
tarpo teisėją tą padaryti! Susipratę darbinin
kai tam priešingi; juo labiau tam priešingi 
komunistai.

2. “Vestuvėse Pušyne” yra tendencija pa- 
gonizmo, būtent to, kurį tam tikri žmonės 
Lietuvoj ir Vokietijoj bando skelbti: krikš
čionybė netinkama, jie sako, todėl grįžkime at
gal į senovę, į tuos laikus, kada viskas buvo 
atliekama miškuose, pušynuose. Jūs bandote 
veikalą padaryti bedievišku, bet jį taip sutai
sote, kad jis patampa kažin kokio naujo kul
to, kokio tai pagoniško kulto propaganda ir 
todėl juo žalingesnis darbininkų judėjimui.

Veikalas neva iš caro laikų Lietuvoj, bet 
niekas to nežinotų, jei nebūtų įsprausta vie
nam aktoriui į lūpas žodis “caras,” kuris tik 
kartą berods pasikartojo. Jaunimas šoka, dai
nuoja lietuviškas dainas laisvai; streikieriai 
“veikia,” bet mes niekur nematome caro žan
darų, mes nei šešėlio nematome caro “tvar
kos,” be ko jo.kis iš caro laikų Lietuvoj dar
bininkiškas veikalas negali būti pilnas.

žiūrint į “Vestuvių Pušyne” vaidinimą, 
man buvo graudu: tiek daug darbo jin įdėta 
ir jūsų paties, drauge Slapuke, ir kompozito
rės (apie muziką, menu, kas nors kitas para
šys), ir vaidintojų, ir rengėjų! Supraskit, LDS 
1-ma kuopa vaidintojus partraukė net iš še- 
nandorio—gerus draugus, gerus vaidintojus. 
Didžiuma žmonių, beabejo, eidami į vaidini
mą, tikėjosi, kad čia, tai jau išti.kro, bus kas 
nors gilaus, kas nors darbininkiško, bet išė
jo... daug juoko. Ne vienas gražiai ir svei
kai pasijuokė, kaip kad nuėjęs į buržuazinį 
teatrą pasijuoktum, matant kokią nors komiš
ką operetę vaidinant. Argi mūsų tiktai tokis 
tikslas, drauge Slapuke, turėtų būti? Mūsų 
veikalų tikslas turėtų būti, kad jie pamokintų 
ko nors doro, kad jie įneštų ką nors gražaus 
į žmonių jausmus, į jų sąmones, į jų širdis. 
Mūsų veikalų tikslas turėtų būti parodyti žiū
rėtojams išnaudotojų klasės blogumą, jos Val
džios šiurkštumą, jos ^kultūros supuvimą ir 
tolydžio parodyti, kad* ta pusė, kurią mes at
stovaujame, t. y., komunistai, neša darbinin
kų klasei ir visai žmonijai laisvę, gerbūvį ir 
laimę.

“Revoliuciniu rašytoju gali skaitytis tik tas, 
kas padeda darbininkų revoliucionizavimuisi, 
mobilizuoja juos į kovą,” sako Dimitrovas, bet 
tai nereiškia, kad mūsų scenos veikaluose bū
tų tiktai revoliuciniai šūkiai. Barbusse nurodė, 
jog šių dienų teisybė yra revoliucinė. Kitais 
žodžiais, užtenka vaizdžiai ir objektyviai per
statyti veikale teisybę, kad sukėlus žiūrėtojus 
arba veikalo skaitytojus prieš neteisybes, prieš 
valdančiąją klasę. Pakartosiu, drauge Slapu
ke, jūsų veikale to visko nėra.

Kaip būtų buvę gražu ir gera, jei jūs bū
tumėte “Vestuves Pušyne” perrašę, pataisę, 
kaip buvo nurodyta tų draugų, kurie skaitė 
ir davė patarimus!

Suprantu, jūs sakysite: juk tūli mūsų cho
rai kai kada vaidina prastesnius veikalus, tai 
ko čia tiek daug kalbėti del tų blogumų, kurie 
pasireiškia “Vestuvėse Pušyne”? Sutiksim! 
Bet kuomet mes vaidiname, sakysime, “Grigu- 
tį” (žinoma, šis kur kas geresnis už “V. P.”), 
“Pepitą,” “Kornevilio Varpus,” etc., tai ir 
pasakome,, jog tai yra buržuazinis veikalas, 
ne mūsų gamintas. Tuomet žmonės žino, kame 
dalykas. Na, o “V. P.” visi skaito, kad tai 
yra mūsų pagamintas, todėl bile protaująs ka
talikas darbininkas juo labiau pasipiktins, o 
pasimokinti iš jo niekas nieko nepasimokins!

Na, užteks! Menu, kad šis įvykis bus mums 
visiems didele pamoka ateityje!

R. Mizara.

Atsakymas Kritikui J. N.
Pereitam Meno Skyriuj J. N, arba J. Nali- 

vaika savo straipsnyje “Nuo Kraštutinybės 
Prie Kraštutinybės” kritikuoja mano parašy
tą straipsnelį “Koncertų Rengėjams ir Jų 
Dainininkams.” Jam, mat, nepatinka, kad aš 
rašiau, kad mūsų solistės visuomet išeina ant 
koncertų scenos poniškai apsirengę ir dainuo
ja veik visada operų dainas. Taip, drauge, jos 
taip daro, šių metų praėjusiuose koncertuose 
Brooklyne, tai solistės šilkuose čiužėjo ir at
rodė, kaip kokios karalaitės. Bet, drauge J. 
N., mano nebuvo rašyta, kad solistėm netinka 
poniškos drapanos, bet buvo nurodyta, kad 
monotoniški koncertai išeina, kuriuose viso 

programo solistės bei solistai išeina ant sce
nos poniškai šilkuose apsirengę ir dainuoja 
tik operų dainas. Mano straipsnyj taipgi buvo 
pavyzdžiais nurodyta, kad mūsų publika myli 
įvairius programus. O kad įvairūs programai 
padaryti, tai reikia tarpe panaičių įmaišyti 
ir darbininkių mergelių su darbininkiškomis 
drapanomis. Reiškia, mano straipsnelis buvo 
rašytas ne prieš poniškai apsirengimą, bet 
kad to poniško apsirengimo jau perdaug mūsų 
scenoje. Drauge J. N., dar sykį perskaityk ma
no straipsnelį ir suprasi, kad aš agituoju 
įvairinti koncertų programus, o-ne ką kitą.

Toliau J. N. rašo: ,
“Viena solistė kaip perskaitė tuos patari

mus, tai tuojaus klausia: “Kaip man priseis 
dainuoti—‘Naktis Svajonėms Papuošta’?”.

Pasirodo, kad toji solistė nesuprato mano 
straipsnelio. Juk straipsnelyj nėra pasakyta, 
kad kiekvienai dainai reikia pritaikyti drapa
nos. Gi drapanos reikia pritaikyt tik tam tik
rom dainom ii' tik kartais del įvairumo. Kiek 
aš žinau tą solistę, tai ji labai tankiai dainuo
ja operų dainas ir daugiausia italų kalboj, 
kurios lietuvių publikai nelabai tinka. Aš pa
tarčiau jai dainuot daugiau Lietuvos liaudies 
dainelių ir kartais kad ir darbininkės merge
lės drapanose ir su lošimu.

Toliau J. N. rašo, kad mažai yra lietuviškų 
dainų, kurios tiktų koncertams. Tai neapsvars
tytas pasakymas. Mes visi žinom, kad jų yra 
šimtais ir apie tai nereik nei kalbėt, kad jų 
nėra.

Prie progos turiu pasakyti, kad tavo, drauge 
J. N., šitas kritikos straipsnelis yra be faktų, 
o tik, ot, taip sau filozofuojantis, kuris kriti
kuoja ne mintį mano straipsnio, bet žodžius. 
Tik pats pamislyk, koks tavo straipsnio ant- 
galvis: “Nuo Kraštutinybės Prie Kraštutiny
bės”. Turbūt tu, drauge, tuos žodžius savo 
straipsnio antgalviui ėmei iš biblijonų bib
lijos, kur yra daugybė žodžių prirašyta, bet 
niekas aiškiai nepasakyta.

Tu, drauge J. N., jau kelintą mano straipsnį 
kritikuoji. Ar gi tu manai, kad tavo straips
nių, tai negalima kritikuoti? Juk kartais para
šai labai klaidingų dalykų ir kritikuojamų da
lykų. Kritika gal ir geras daiktas, bet reikia 
žiūrėt kritikuojant į straipsnio mintis, o ne 
į žodžius. Mano visas straipsnis buvo pašvęs
tas, kad paįvairinti koncertų programus, o jūs 
kritikuojat drapanas karalaitės ir taip toliau. 
Juk drapanos ir karalaitės, tai tik pavyzdžiams 
prirodyti buvo mano straipsnin įdėta.

J. Juška.
“Laisvės” Red. Pastaba: Mums išrodo, kad 

čia paliestais klausimas yra tokis menkas, jog 
neapsimoka del to užimti laikraštyj vietą dis
kusijom. Todėl su šiuo rašiniu dalyką ir bai
giame.

Jojo Akys Užušvito
Didį gaisrą 
susikūręs 
į krūtinę, 
ir pajutus 
karštą liepsną 
idėjinę, 
jis išėjo 
į platutę 
darbo minią.

Tarė miniai 
žodį vieną, 
žodį kitą: 
“Mūsų būklė, 
broli ai-sesės, 
sudarkyta... 
Susiruoškim 
Pasitikti 
naują rytą.

Mums reikėtų 
Saulės šviesą 
pamatyti, 
ir ant žemės 
džiaugsmo daržą, 
įtaisyti;
tai, kas* daro 
mums piktybę, 
šalin vyti!”

♦
Jojo žodžiai, 
tartum gaisras, 
plito, plito, 
spaudė ranką 
broliai-seses 
vienas kito; ' 
jojo akys 
pilnos džiaugsmo— 
užušvito!

St. Jasilionis.
21-X-29.

Meniškos Nuotrupos Waterbury, Conn.
Kolei kas dar nieko negirdėt apie ALPMS 

1-mą apskritį. Niekas neatsišaukia. Meno Są
jungos antrašuose surandame, kad 1-mo Aps
kričio valdybos nariais yra J. D. Bendokaitis, 

. P. Dauderis ir V. Senkus. Kažin ar tie patys 
draugai valdyboj ar jie pakeisti. Draugai chi- 
cagiečiai turėtų pranešt apie tai Meno Są
jungai. Taipgi, būtų laikas, draugai, pradėt 
krutėt, sustiprint ALPMS veikimą. Pagalvoki
te, draugai, apie tai!

Pereitam Meno Skyriuj tilpo korespondenci
ja iš Elizabetho Bangos Choro veikimo. Ne
suprantu, kodėl draugai elizabethiškiai taip 
nusiminę, bevilčiai. Korespondentas pastebi, 
kad taip choras negalės gyvuot, kaip iki šiolei 
gyvavo.

Iš to galima suprast, kad draugai elizabe- 
tiškiai mano, jog jų choras yra labai mažas, ne
skaitlingas nariais. Tačiaus man atrodo, kas 
liečia skaitlingumą choro—nėra taip baisu. 
Yra chorų su mažesniu skaičium narių.

Elizabethe mūsų chorui yra plati dirva. Tik 
reikia mokėt ją naudot—vaisių bus. Tiesa, 
reikia pripažint, kad jums, draugai, labai ken
kė neturėjimas savo chorvedžio. Buvo Eremi
nas, Žukas, mainėsi po kelis kartus. Per kiek 
laiko visai neturėjot mokytojo. Tos sąlygos pa
dare biskį žalos. Bet reik neužmiršt vieno da
lyko, kad veikėjai negimsta, juos reikia iš
auklėt. Jūs dabar turit gerą progą. Draugė 
Pociūnaitė jauna, prasisiekus šiek tiek muzi
koje. Ją reikia lavint daugiau, pagelbėt jai. 
Prie to, dabar ALPMS 3-čias Apskritys, prie
šakyje su d. šalinaite, gelbsti ir deda visas 
pastangas mūsų apskrityj panaikint chorve
džių stoką-bądą. Tas greitu laiku prisidės su
stiprinimui visų mūsų vienetų Trečiam Aps
krityje.

' Be to, elizabetiškiai turėtų būtinai sustiprint 
savo kolonijoj dramos veikimą, veikalų loši
mą. Ten yra nemažai draugų, galinčių tuo 
darbu užsiimt. Anksčiau tuo rūpinos velionis 
Makutėnas. Dabar reikėtų į tą darbą įvelti d. 
Šerelis, nors jis biskį atstokai gyvena, bet, 
rodos, vistiek veikia Elizabetho darbininkiš
kose organizacijose. Mano manymu, d. P. Poš
kus turėtų tuo darbu rūpintis taipgi. Na, o 
paskiau, jaunas d. Kostas Andriūnas. Pradėjus 
veikt—atsirastų ir daugiau veikėjų. Esu tik
ras, Lindenas ir kiti Elizabetho priemiesčiai 
stotų elizabetiškiam pagelbon.

Geriausi jums, draugai elizabetiečiai, vaistai 
—tai veikt ir dar kartą veikt. Tikras, atsiras 
tuomet ir veikėjų, tuo pačiu kartu išauklėsite 
ir mokytojų, chorvedžių ir režisierių ir akto
rių. Ypatingai turėtumėt susirūpint lošimu.

■ UPr LL . IMW

Mūsų choruose yra įsigyvenęs blogas pa
protys. Jo priežastys man nežinomos. Tiek ži
nau, kad chorai gauna iš Meno Sąjungos dai
nų kopijas patyrimui ar bus jos tinkamos jų 
chorui. Na, tuomi ir užsibaigia. Patiko daina 
—nusikopijuoja žodžius ir mokinasi. Negerai 
darot, draugai!

Jeigu jums patinka daina, siųskite užsaky
mus Meno Sąjungai. Mes spausdiname dainas 
ne tam, kad jos gulėtų šėpose, bet tam, kad 
palengvinus chorams. Meno Sąjunga parduo
da dainas ne del pelno, ir todėl dainų kainos 
yra žemos. Kurie manote, kad peraugštos kai
nos—praneškite centrui, mes bandysime tai 
atitaisyt. Bet kiekvieno choro turi būt pareiga 
gavus naują dainą nekopijuot, bet užsisakyt 
iš centro. Ir choristams patogiau mokintis ir 
šiek tiek susipažins su gaidomis ir Meno Są
jungai bus geriau, kuomet ištuštės lentynos. 
Kopi j uot—nepatartina.

■.■LULL. JJUJgg-■*—-95SM5SSS-SSSSB

šenandorio Lyros Choras su d. Zdaniute- 
Judzentavičiene priešakyj, pereitą sekmadie
nį perstatė operetę “Vestuvės Pušyne.” Lošė 
visi aktoriai gerai.

Man atrodo, kad gaila to triūso, kurį d. 
Zdaniutė įdėjo darydama kompoziciją tam 
veikalui. Kūrinys silpnas.

Draugas Juška, aprašydamas lyriečių lo
šimą Brooklyne, sako: “Kalbant apie veikalą 
ir jo turinį, tai silpnokas, bet kad geresnių 
operečių dabar nėra, tai galima naudot.” 

Argi ištikrųjų nėra geresnių operečių? 
Na, kasgi blogo su ^operetėm “Alkis,” “In

kvizicija” (ją Sietyno Choras statys nepoilgo 
Brooklyne), “Kova už Idėjas,” “Spartakas” ir 
kt.?

Draugas Juška, sužiniai ar ne, surado, kad 
“geresnių nėra!”

Ta mintis duoda suprast, kad kiek buvo iš
leistų operečių, tai pastaroji viena iš geriausių. 
Na, o gal sakysit, kad jau anos yra senos? 
Tdi nėra joks argumentas. Operas lošia po 
kelis šimtus syk ir niekad nepasensta.

P. Pakalniškis.

Ką Vilijos Choras Nuveikė ir 
Ką Žada Nuveikti \

Gruodžio 17 d. Vilijos Cho
ras laikė priešmetinį susirinki
mą. Narių atsilankė puseti- . 
nai, bet turėjo būti daugiau, 
kadangi šiame susirinkime bu
vo renkama valdyba ateinan
tiems metams ir taip d.au< 
svarbių dalykų buvo, kuriuoš 
re i k ė j o a ptarti. ,,,

Choras yra pasibrėžęS["SU--. 
lošti operetę “Tamylą’'/''Ba
liaus komisija pranešė; :.kad 
balius pelno pelno $3.26 ( ?— 
Red.). Operetės rengimo ko
misija pranešė, kad bus suloš
ta 19 d. sausio, 1936 m., 103 
Green St., Waterbury, Conn. 
Įžanga 50c. Ir pranešė, kad 
yra užkviesta, sulošti operetę 
New Havene. Vienbalsiai*'hu- 
tarta sulošti New Haveiib.“ ;;

Conn, valstijos Chorųr Aps
kričio suvažiavimo delegatė 
B. Kukanskaitė pranešė,“"kad 
suvažiavimas padarė keletą 
gerų tarimų, kurie bus at
spausdinti ir kožnam chorui 
prisųsta. Vienas iš tapjtnų, . 
kad chorai turi steigti lavini
mosi vakarus naujiems .chor
vedžiams. Tas yra labai .ęvęi- . 
kas dalykas, kad prirępgti 
daugiau jaunuolių chorvedžių. • 
Antras iš tarimų, tai turėti 
nors kartą į mėnesį diskusijas 
apie darbininkiškus chorus, 
kodėl yra reikalinga priklau
syti darb. choruose.

Išrinkta 2 delegatai į lietu
vių bendro fronto komitetą. 
Išrinkta 2 delegatai į šaukią- 
mą tarptautinę konferenciją 
pasiuntimui delegatų į Kon
gresą prieš Karą ir Fašizmą, 
kuris įvyks Clevelande. 1

Išrinkta nauja valdyba: org. 
L. Žemaitienė, fin. raštininkė . 
K. Jegeiliutė, užrašų raštiniu-. 
kė B. Kukanskaitė, iždinin
kas J. Strižauskas. % ®

Reikia pasakyti, kad mjĮsų 
Vilijos Choras yra tikrai- dar
bininkiškas. Jisai visada daly-' 
vavo ir dalyvauja darbininkiš
kose kovose už darbininkų rei
kalus. Taip ir reikia.

Taipgi išrinkta komisija su
rengimui John Ormano pra
kalbų, kuris žada atvykti į ’ 
Conn, valstiją pabaigoj sau
sio. ...

Gruodžio 15 d. buvo1'kon
certas ir šokiai “Laisvės”'25 
metų paminėjimui, žmonių 
prisirinko pilna svetainė. Pro
gramą pildė Vilijos Choras, 
Ignas Kubiliūnas ir Adelė Mic
kevičiūtė. Reikia pažymėti, 
kad dainininkai žmones įfilnai 
patenkino, ypatingai drg.' Ku
biliūnas savo komiškomis? dai
nomis ir veikimu patiko pub
likai. Iš publikos girdėjosi, 
kad tokių parengimų tankiau 
būtų. Taip, parengimų bus, • 
tiktai prašoma Waterburio 
lietuvių visuomenės skaitliu- ? 
gai lankytis.

Vilijos Choro Korespond.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) X

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman St., M 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nediliomia ir Iventadieniaie: 

10-12 ryta



I Ką Sako Draugas J. Stalinas apie 
Greitadarbius Stachanoviečius 

f

LAIS V B

Kas Kaltas Del Krizio Lietuvo je?

<' (Tąsa)
1. Stachanoviško judėjimo pagrindu pa

tarnavo visų pirma pagrindinis materialinės 
darbininkų padėties pagerėjimas. Gyventi 
tapo geriau, draugai. Gyventi tapo links
miau. O kada linksmiau gyvenasi, darbas 
vyksta. Iš čia aukštos išdirbimo normos. Iš 
čia darbo herojai ir herojės, šitame visų 
pirma stachanoviško judėjimo šaknis. Jei
gu gi pas mus būtų krizis, jeigu gi pas mus 
būsų nedarbas—darbininkų klasės rykštė, 
jeigu gi pas mus gyventųsi blogai, biauriai, 
nelinksmai, tai jokio stachanoviško judėjimo 
pas mus nebūtų. (Aplodismentai). Mūsų 
•proletarinė revoliucija yra vienintelė pasau
lyje revoliucija, kuriai pavyko parodyti liau- 
džiaine tiktai savo politinius rezultatus, 
bet ir materialinius rezultatus. Iš 
visų.’ darbininkų revoliucijų mes žinome tik 
vieną* kuri šiaip taip pasiekė valdžios. Tai 
—Paryžiaus Komuna. Bet ji gyvavo neilgai. 
Ji, tiesa, bandė sudaužyti kapitalizmo rete
žius, bet ji nesuspėjo juos sudaužyti ir tuo 
labiau nesuspėjo parodyti liaudžiai revoliu- 
cljoš materialinės gerovės rezultatus. Mūsų 
revUlit&ija yra vienintelė, kuri ne tiktai su
mušė kapitalizmo retežius ir davė liaudžiai 
laisvę, bet suspėjo dar duoti liaudžiai me
džiagines sąlygas del pasiturinčio gyvenimo. 
Šitame jėga ir mūsų revoliucijos nenugali- 
mttriias. žinoma, gerai išvyti kapitalistus, 
išvyti .dvarininkus, išvyti caro pakalikus, pa
imti valdžią ir gauti laisvę. Tas labai gerai, 
bet. dėja, vienos tik laisvės toli gražu ne
pakanka. Jeigu neužtenka duonos, neuž
tenka sviesto ir riebalą, neužtenka manu-

duoti savo rezultatus, reikalinga dar turėti 
žmonių, darbininkų ir darbininkių, kadrus 
sugebančius stoti technikos priešakyje ir 
stumti ją pirmyn. Gimimas ir augimas sta- 
chanoviečių judėjimo reiškia, kad pas mus 
jau užgimė tokie kadrai tarp darbininkų ir 
darbininkių. Prieš du metus partija pasakė, 
kad, pastačius naujus zavodus ir fabrikus 
ir davus mūsų įmonėms naują įrengimą,— 
mes padarėm tik pusę dalyko. Partija tuo
met pasakė, kad naujų zavodų statybos en
tuziazmą reikia papildyti 'jų užvaldymo en
tuziazmu, kad tik tokiu keliu galima davesti 
dalyką iki galo. Matomai, kad laike tų dvie
jų metų ėjo tos naujos technikos užvaldymas 
ir naujų kadrų gimimas. Dabar aišku, kad 
tokie kadrai jau pas mus yra. Suprantama, 
kad be tokių kadrų, be šitų naujų žmonių 
pas mus nebūtų nei jokio stachanoviško ju
dėjimo. Tokiu būdu iš darbininkų ir darbi
ninkių nauji žmonės, užvaldę naują techni
ką, patarnavo tą jėgą, kuri suformavo ir pa
stūmė pirmyn stachanovišką judėjimą.

Tokios sąlygos, pagimdžiusios ir pastūmu- 
sios pirmyn stachanovišką judėjimą.

III. NAUJI ŽMONĖS—NAUJOS 
TECHNIŠKOS NORMOS

Aš kalbėjau, kad stachanoviškas judėji
mas išsivystė nelaipsniškai, o sprogimo ke
liu, praplėšusio kokią tai užtvanką. Mato
mai, kad jam teko nugalėti kokias tai už
tvaras. Kas tai jam kliudė, kas tai jį spau
dė ir štai, sukaupęs jėgų, stachanoviškas ju
dėjimas praplėšė tas užtvaras ir užliejo šalį.

Kame čia dalykas, kas gi, pagaliau, kliu
įį faktūros, butai blogi, tai viena tik laisve toli 

• nefttiVfcžiuosi. Labai sunku, draugai, gyven
ti tik viena laisve (pagyrimo šūkiai, aplodis
mentai). Kad būtų galima gyventi gerai ir 
linkimai, reikalinga, kad politinės laisvės 
gerovės pasipildytų materialinėmis gerovė
mis. Mūsų revoliucijos charakteringa ypa
tybė gludi tame, kad ji davė liaudžiai ne tik 
laisvę, bet ir materialines geroves, bet ir pa
siturinčio ir kultūringo gyvenimo galimybes. 
Štai kodėl gyventi pas mus tapo linksma ir 
štai ant kokio pagrindo išaugo stachanoviš
kas judėjimas. •• >..

s 2. Antru stachanoviško judėjimo šaltiniu 
yra nebuvimas pas mus eksploatacijos, žmo
nėm dirba pas mus ne eksploatatoriams, ne 
dykaduonių praturtinimui, o sau, savo klasei, 
savo sovietų visuomenei, kur valdžioje stovi 
gerinusi darbininkų klasės žmonės. Todėl 
tad darbas pas mus turi visuomeninę reikš
mę, jis yra kilnumo ir garbės dalyku. Prie 
kapitalizmo darbas turi asmenišką, privatiš- 
ką charakterį. Išdirbai daugiau, gaukie dau
giau Tr gyvenkie sau kaip žinai. Niekas ta
vęs nežino ir žinot nenori. Tu dirbi kapita
listams, tu juos praturtini? O kaipgi kitaip? 
Delei to tave ir pasamdė, kad tu praturtin
tum eksploatatorius. Tu nesutinki su šituo,— 
eik į bedarbių eiles ir dvėsk kaip nori, ra
sim kitus, labiau sukalbamus. Todėl tai žmo
nių darbas neaukštai įvertinamas prie kapi
talizmo. Suprantama, kad tokiose sąlygose 
stačKanoviškam judėjimui negali būti vietos. 
Kitas.dalykas-—sovietų tvarkos sąlygose, čia 
darbo, žmogus pagarboj, čia jis dirba ne 
eksploatatoriams, o sau, savo klasei, visuo
menei. čia darbo žmogus negali jaustis save 
užmirštu ir vienintelių. Priešingai, darbo 
žmogus jaučia save pas mus laisvu savo šalies 
piliečiu^ savos rūšies visuomeniniu veikėju. 
Ir jeigu jis dirba gerai ir duoda visuomenei 
tą, ką gali duoti,—jis darbo herojus. Jis 

jfpiltas garbe. Suprantama, kad tik to- 
ose. sąlygose galėjo užgimti stachanoviš- 

judėjimas.
3. Trečiu stachanoviško judėjimo šaltiniu 
ikia skaityti buvimą pas mus naujos tech- 
kos. Stachanoviškas judėjimas organiniai 
įrištas su,nauja technika. Be naujos tech- 
koš, be naujų zavodų ir fabrikų, be naujo 
engimo stachanoviškas judėjimas nebūtų 
įlėjįs Užgimti. Bė naujos technikos galima 
ikeltf techniškas normas 1-2 kartus—ne 
augiau. Jeigu stąchanoviečiai pakėlė tech- 
škas normas 5 ir 6 kartus, tai šitas reiš- 
a, kad jie^ištisai ir pilnai remiasi nauja 
chnika. Tokiu būdu išeina, kad mūsų Ša
te industrializacija, mūsų zavodų ir fabri- 
I rekonstrukcija, naujos technikos ir naujo 
engimo buvimas patarnavo vieną iš prie- 
tečįų, pagimdžiusių stachanovišką judėji-

. Bet viena tik nauja technika toli nenu- 
iuosi. Galima turėti <pirmaklasinę tech- 
b pirmaklasinius zavodus ir fabrikus, bet 
u nėra žmonių, sugebančių pabalnoti tą 
miką, technika taip ir pasilieka pas jus 
a'technika. Kad nauja technika galėtų

dė ?
Kliudė senos techniškos normos ir žmonės, 

stovėjusieji Už tų normų pečių. Keletą me
tų atgal mūsų inžinieriai-technikai ir ūkio 
darbininkai sustatė žinomas techniškas nor
mas pritaikant prie techniško mūsų darbinin
kų ir darbininkių atsilikimo. Nuo to laiko 
praėjo keletas metų. Per tą laiką žmonės 
išaugo ir pasikaustė techniškai. O techniš
kos normos pasiliko nepakeistomis. Supran
tama, kad tos normos pasirodė dabar mūsų 
naujiems žmonėms pasenėjusiomis. Dabar 
visi plūsta veikiančias techniškas normas. 
Bet jos juk ne iš dangaus nupuolė. Ir daly
kas čionai visai ne tame, kad tos techniškos 
normos buvo sustatytos savo laiku, kaip per- 
žemos normos. Dalykas visų pirma tame, 
kad dabar, kada tos normos tapo jau pase
nusiomis, bando apginti jas, kaip dabartines 
normas. Kabinasi už techniško mūsų darbi
ninkų ir darbininkių atsilikimo, orientuojasi 
į tą atsilikimą, išeina iš atsilikimo, ir dalykas 
pagaliau daeina iki to, kad pradeda žaisti 
atsilikimu. Na, o ką daryti, jeigu tas atsi
likimas nueina į praeities sritį? Nejaugi mes 
nusilenksim prieš mūsų atsilikimą ir darysim 
iš jo įkoną, fetišių ? Ką daryti, jeigu darbi
ninkai ir darbininkės suspėjo jau išaugti ir 
pasikaustyti techniškai? Ką daryti, jeigu 
senos techniškos normos perstojo atitikti tik
rovei, o mūsų darbininkai ir darbininkės pa
spėjo jau tikrovėje perviršyti jas penkis, de
šimts kartų ? Argi mes kada nors prisiekėm 
mūsų atsilikimo ištikimybei? Rodosi, šito 
pas mus nebuvo, draugai? (Bendras juokas). 
Argi mes išėjom iš to, kad mūsų darbininkai 
ir darbihinkės taip ir liks amžiams atsiliku
siais? Rodosi, kad mes neišėjom iš šito? 
(Bendras juokas). Kame gi tada dalykas? 
Nejaugi mums nepakaks drąsumo sulaužyti 
kaikurių mūsų inžinierių ir technikų konser
vatizmą, sulaužyti senas tradicijas ir nor
mas ir duoti laisvę naujoms darbininkų kla
sės jėgoms ?

Kalba apie mokslą. Sako, kad mokslo 
daviniai, techninių rankvedžių ir instrukcijų 
daviniai prieštarauja stachanoviečių reikala
vimams apie naujas, daug aukštesnes, tech
niškas normas. Bet apie kokį mokslą čia 
eina kalba? Mokslo daviniai visuomet pasi
tikrino praktika, patyrimu.’ Mokslas, nutrau
kęs ryšius su praktika, su patyrimu,—kokis 
gi tai mokslas? ęleigu mokslas būtų tokiu, 
kokiu jį vaizduoja kaikutie mūsų konserva
tyvūs draugai, tai jis senai būtų pražuvęs 
žmonijai. Mokslas todėl ir vadinasi moks
lu, kad jis nepripažįsta fetišių, nesibijo pa
kelti rankos prieš atgyventą, seną ir jautriai 
klausosi prityrimo balso, praktikos. Jeigu gi 
dalykai būtų kitaip, pas mus nebūtų bendrai 
mokslo, nebūtų gi, sakysim, astronomijos, ir 
mes vis dar gaištume laiką su pasenėjusia 
Ptolomėjo sistema, pas mus nebūtų biologi
jos, ir mes vis dar ramintumėmės legenda 
apie žmogaus sutvėrimą, pas mus nebūtų 
chemijos, ir mes vis dar gaištume alchimikų 
būrimais. #

(Daugiau bus)

Pereitą vasarą Lietuvoj pra- 
sidėjusieji valstiečių streikai, 
pasirodo, nepajėgiama sustab
dyti. Iš Lietuvos laikraščiai 
praneša, kad lapkričio mėnesį 
ir vėl buvo naujos ablavos, 
padarytos Suvalkijoje ant val
stiečių, įtariant juos tęsime to 
ūkininkų streiko ir vėl visa ei
lė ūkininkų sugrūsta į kalėji
mus. žinoma, Smetonos agen
tai išaiškina, kad streikavu
sieji ūkininkai buvę “blogos 
valios žmonės”, nes, girdi, tu
rėję daugiau skolos, negu jų 
ūkiai verti.

Bet gaila, kad šiuo tarpu 
Lietuvoje retas kuris ūkinin
kas neturi skolos. O dar kiti 
mažažemiai arba ir vidutiniai M
ūkininkai neturi skolos (nemi
nint apie valdiškus mokes
čius), nes jie jos negali gauti, 
bet jie neturi nei duonos, nei 
kailinių.

Smetonos švogeris, minis- 
teris pirmininkas Tūbelis, sa
vo pareiškime, apart kitko, sa
ko : “Dabar reikėtų kreipti 
didesnio dėmesio kaip tik į 
pačios visuomenės, ypač pla
čiųjų gamintojų sluoksnių, di
desnį darbingumą ir didesnį 
bendrų viešojo ūkio reikalų 
supratimą.” Vadinasi, švoge- 
rio manymu, tai pas Lietuvos 
valstiečius yra didelis apsilei
dimas, nedarbštumas, kuris ir 
yra vyriausia priežastimi šio 
negirdėto krizio. Dar toliau 
bara valstiečius ve kaip: 
“Daug nuostolių- turime del 
savo nerangumo, neapsižiūrė
jimo, blogo ū k ininkavimo. 
Ypač tai reikia pasakyti apie 
žemės ūkį.”

Neginčysime, kad ūkininkų \ 
darbštumas ar ne darbštumas 
turi didžiausios reikšmės to
kioje žemės ūkio pramonės 
šalyje, kaip Lietuva. Bet mes 
turime surasti priežastį to ūki
ninkų nedarbštumo. Mes pui
kiai žinome, kad Lietuvos ša
lies, kaipo tokios, žmonės yra 
ištvermingi, gabūs, sumanūs, ir 
sykiu darbštūs, tą mums liu
dija istorija iš praeities, tą 
mums patvirtina lietuviškos 
kilmės žmonės, išeivijos kraš
tuose atsidūrę.

Todėl mums vyriausiai pa
lieka delei pasakiškai siau
čiančio Lietuvos šalyje krizio 
jieškoti priežasties pačioje 
tvarkoje, ir ją greitai suran
dam.

1. Vietoje, kad valdžia rū
pintųsi ūkininkų reikalais, su
teikdama paskolas arba duo
dama ant išmokesčių paleng
vintomis sąlygomis ūkiui rei
kalingus padargus įsigyti, ar
ba kad suteiktų paramą įsi
gijimui veislinių gyvulių bei 
paukščių, tai valdžia stengiasi 
kuodidžiausiais mokesčiais ap
krauti ūkininkus, arba dar pui
kiau pasielgia, tai bent kiek 
turint ūkininką skolos paleisti 
ant varžytinių jį, išlicituoti ir 
pasiųsti ūkininką su tarbomis, 
kur kojos neša, kur akys veda.

2. Vietoje šalį kultūrinti, 
plėsti mokslą, duoti ūkinin
kams apšvietą, tai viskas tik 
uždarorųa, net kas jau ir iš 
pirmiau buvo galima, tai da
bar uždraudžiama, uždarinė
jama. Vien tik vieno plauko 
laikraščiai, kurie yra fašisti
nio skonio, tebeleidžiama ūki
ninkams skaityti. Kad ir pa
prasčiausia demokratija, arba 
bent kokis laisvesnis žodis, už
drausta, suVaržyta.

Tai, ot, šitie dalykai ir yra 
vyriausia priežastimi siaučian
čio dabartinių krizio Lietuvos 
šalyje. ’Tie suvaržymai kad 
ir mažiausios laisvės, tie mil
žiniški mokesčiai, užkrauti ant 
Lietuvos gyventojų, puldo dar
bo žmonėms ūpą, užmuša en
ergiją bent kokiam darbui, ir 
viskas juo toliau, tuo labiau 
pralyžuojasi ir brendama į dar 
gilesnį krizį.

Štai, paimkim pavyzdį, kaip

dalykai stovi su Lietuvos val
stybės finansais. Per pirmus 
šių metų 9 mėnesius į valsty
bės iždą įplaukė iš viso 173.57 
mil. litų. Išlaidų buvo 184.63 
mil. litų, tai yra išleista 11.06 
mil. daugiau, negu gauta. Da
bar klausimas, kodėl toks di
delis valstybės ižde deficitas? 
O gi ve kodėl: Lietuvos valdi
ninkija suėda tą milžinišką 
sumą litų. Lietuvoje yra per
daug valdininkų ir pastarieji 
yra, sulig Lietuvos ekonomi
nės padėties, perdaug riebiai 
apmokami.

Nuo paprasto valsčiaus val
dininkėlio ■ iki ministerijos, 
kiekvienas valdininkas tituluo
tas, priveligijuotas — ponas, 
ponas ir dar sykį ponas. Bent 
kokis valdininkas taip skiriasi 
nuo paprasto valstiečio, tar
tum diena nuo nakties, tiek 
teisių atžvilgiu, tiek ekonomi
niai.

Tas neleidžia Lietuvos vals
tiečių skaičiui paaugti toj ša
lyj ; kiekvienas darbo žmogus 
tik laukia sparnus pakėlęs, 
kad kur gavus progą prasiša
linti iš savo tos mylimos gim
tinės.

Veismūniškis.

| Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam garbingas laidotuves 
nepaisant kaštų. Turime puikiai 
įtaisytų pagrabain patalpų, pa

prastai vadinamų koplyčių.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway,

| Woodhaven, L. L, N. Y.

i CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c
KIRPIMAS

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

Patarnavimas

F Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
r (Undertaker)
F Vedu šermenis ir palaidojo tin- į kainai ir už prieinamų kainų. 
[ Parsamilau automobilius vestuvėm, k purėm, krikštynom ir kitokiem F reikalam.

Į 402 Metropolitan Avė.į (Arti Marcy Avenue)
F Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 

Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas^. Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

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

NE1W YORK
Valandos-1—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

t

Krautuvė bus atdara per Kalėdės ir per Naujus Metus. .

IMPORTUOTA LIETUVIŠKA DEGTINĖ 
NEPAPRASTAI ŽEMOMIS KAINOMIS

$1.93 kv.
$2.09 kv.
$2.34 kv.
$2.39 kv.

Jums nėra reikalo daug pinigų išleisti geriems 
gėrimams, jeigu pirkaite degtinę ir vyną

Tikras Kalifornijos Vynas
Port, Sherry, Muscatel! 39c bonka (5th) 
3 bon. už $1.00 puse gal. 79c. Gal. $1.49

Old Manhattan Straight Whiskey
59c pt., $1.15 kvorta

Šeštad., Gruodžio 21,

OLD AMERICAN BRAND
Straight Rye Whiskey 

98c pt., $1.89 kv. 
Hunter Baltimore Ryė $1.47 pt.

Dovanokite savo draugui geros degtinės bonką 
Kalėdoms. Jeigu pirksite Manhattan Liquor 

Store tikrai žinosite, kad gera
Saugokitės Padirbimų!

MES ESAME LEGALlšKA IŠTAIGA

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand Street kamp. Roebling St. Brooklyn, N. Y.

DIDŽIAUSIA PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
DEGTINĖS KRAUTUVĖ BROOKLYNE

Štai kai kurios degtinės pigiomis kainomis:

Wilkens Family ....98c pt., 
Old Quaker.............$1.09 pt.,
Mayflower................ $1.19 pt.,
Green River.............. $1.23 pt.,
Three Feathers Blue label $1.39 pt.,

$2.68 kvorta
Seagram 5cr........... $1.42 pt., $2.76 kv.
Colvert Special........$1.34 pt., $2.59 kv.

Tik Geri Gėrimai 
Tinka Kalėdoms

Penna Straight Rye Whiskey 
Sugar Creek 69c pt., $1.29 kv. 
Silver Stallion 79c., $1.49 kv.

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 
prieinamų kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau krėiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

i

DETROITO LIETUVIU 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.

Lietuvių Angliy Kompanija
Pirmos klasčs anglis, ’’ geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legalifikas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Praiomt 
įsitemyti adresą ir telefoną.

Telefčhnokite: Evergreen 7-1(61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kumpas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

■4 i
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šeštad;, Gruodžio 21, 19o5

Ant Locarno Griūvėsiu
.£>avo laiku Europos imperiali- 

•stai pritvėrė kordoninių valsty
bių prieš Sovietų Sąjungą, kad 
‘.‘Išgelbėjus civilizaciją nuo bol- 
Šęvizmo,” kad atsitverus jomis. 
Dar daugiau, Anglijos, Franci- 
Jęs, Belgijos, x Vokieti jos ir Ita
lijos imperialistai buvo pasira
šę Locarpo sutartį, kuri buvo 
nukreipta prieš Sovietų Sąjun
gą. Pagal ją buvo sutarta, kad 
neliesti ginklų pagelba Franci- 
jos-Vokietijos rubežių, sudaryti 
taikos padėtį ant Belgijos-Vo- 
kietijos subežiąus. Nutarta, kad 
tRejno upės pakraščiai, Vokieti
jos pusėje, neturi būti fortifi- 
(kuojami. Vokietija, Francija, 
-Belgija ir Italija pasižadėjo ne- 
4aryti, ginkluoto užpuolimo vie
na .ant', kitos. Anglija ir Italija 
.garantavo viena kitos kolonijų 
nępaliečiamybę.

Tada Anglijos diplomatas 
(Lloyd.Geopge rašė: “Mes turim 
fbūti užtektinai protingi, kad su
daryti su Vokietija tokią sutar- 

^tįt kuri visų protaujančių žmo
nių akitųis žiūrint bris teisinga, 

, sudaryti tam, kad pastojus bol
ševizmo viešpatavimui kelią.”

Antras Anglijos diplomatas 
užreiškč: “Rusija pasidarė to- 

(kis pavojus, kaip kokis audros 
debesys Rytų Europoje, to pa
vojaus dydį negalima įkainuoti. 
(Rusija, tpdel, yra ne tik nepasto
vumo faktorius, bet tarnauja 
pačiu pavojingiausiu faktorium 
kiekvienam pastovumui ir todėl 
peikia vesti politiką mūsų tarpe 
be Rusijos ir prieš Rusiją.”

Visas laikas imperialistai 
ptęngėsi savo tarpe susitarti, 
prieš. Sovietų Rusiją bendrai 
.Stojo, šaukė, kad ji sudaro tai
kai pavojų, patys savo tarpe 
darė visokias sutartis, suokal- 
įiavo. Ir kuom tas viskas užsi
baigė? Štai Vokietijos fašistai 
nusispjovė ant visų sutarčių ir 
apsiginklavo nuo galvos iki kojų. 
Jįe sudarė.rimtą pavojų Fran
ciai ir Belgijai. Anglija kas
dien skaito, kiek Vokietija pa
sigamina naujų karo lėktuvų, 
kurie .gali užverst jos šalį bom
bomis. Francija buvo privers
ta jieškti taikos palaikymui tal
kininkės—kreiptis į Sovietų Są
jungą prieš Vokietijos fašistų 
karo pavojų. Anglija ir Italija 
veik už gerklių jau susikabinę 
Vidurzeminėse jūrose, Afriko
je ir atsistojo veidas veidan 
prieš karą. Jau dabar kitaip 
kalba ir Anglijos politikai, štai 
ęhamberlain rašo:

“Vokietija vis dar yra pati 
galingiausia valstybė Vaka- 

rų .Europoje. Iš ten ir tik iš 
ten nuo 1870 metų mums grę- 
ąė ir gręsia karo pavojus.” Ir 
toliau Chamberlain aiškina, 
kad šiandieninėje padėtyje 
jieŠkojimas per Vokietiją bent 
kokio susitarjmo Vakarų ; Eu
ropoje, tai yra ne taikos rei
kalams, bet. tam, kad karą 
pradėjus rytuose—prieš So
vietų Sąjungą, o jeigu nebūtų 
Sovietų Sąjungos galinga karo 
apsigynimo jėga iš rytų pusės, 
tai jau būtų karas vakarų pu
rėje, tai yra prieš Belgiją, 
Franciją ir Angliją,

Senoji Locarno sugriuvo. 
Tik Sovietų Sąjunga sudaro 
rimtą fąjkos faktorių, rimtą 
{ėgą, su kuria skaitosi ir pas 
iurią jieŠko užtarimo kiekvie

na valstybė, kuri šiandien ne
nori arba bijosi karo, su ku
ria skaitosi ir tie, kurie nori 
kuo greičiausiai užkurti karą 
už naują. pasaulio perpidalini-

likta ir šešiolikta naikintojų 
flotilėmis grįžo atgal. Iš Gibral
taro išplaukė kiti karo laivai į 
Portugalijos, Ispanijos ir Afri- 
kas pakraščius. Veikiausiai ir 
ie dar su didesniu skaičium 
mažesnių karo laivų grįš atgal.

si iš mūsų tarpo. Po vaidinimui šo
kiai abiejose svętaįnėse. Kviečiame 
visuš skaitlingai dalyvauti ir pa
matyti šią ’ naują ir įdomią opere
tę.

Rengėjai.
(302-303)

Karo Laivy Judėjimas
Kiek laiko atgal Anglijos šar

vuoti kreiseriai “Hood” ir “Re
nown” su keliais mažesniais ka
ro laivais apleido Gibraltarą. 
Tas buvo padaryta “draugiš
kumo” išreiškimui Italijai. * Bet 
dabar tie karo milžinai su Dvy-

Norwood, Mass

HARTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68 kp. rengia disku

sijas nedėlioję, 22 d. gruodžio, 2 vai. 
po pietų, 57 Park St. Tema bus kas 
link Klaipėdos ir Lietuvos proble
mų. Kviečiame visus atsilankyti ir 
diskutuoti šj taip svarbrj klausimą.

Rengėjai.
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HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kp. susirinkimas įvyks 

subatoje, 21 d. gruodžio, 8 vai. vaka
re, pas drg. Yankauską, 61 Howard 
St. Visi nariai būkite laiku, nes 
apart' svarbių dalyką ant dienotvar- 
kio turėsime apsvarstyti vakarienės 

“card party” reikalus.
Org. A. Žalienė. ■

ir

National Leather Workers 
Association (Unija), Lokalas 
26, vienbalsiai nutarė siųsti 
delegatą į kongresą prieš ka
rą ir fašizmą, kuris atsibus 
3, 4 ir 5 dd. sausio, 1936, Cle
veland, Ohio. N. L.W. A. na
riai rodo savo pažangumą, 
ypatingai lokalo vadovybė ge
rai kalbėjo, už tai ir tarimas 
vienbalsiai perėjo. Delegatu iš
rinktas amerikonas Mr. Dro- 
my, kuris atstovaus apie 800 
jrganizuotų darbininkų.

Kitas delgatas bus nuo pa
sai pinių ir apšvietos organiza
cijų. Delegate bus Izabelė 
Jarmolavičiutė-Kugal, L.L.R. 
Choro makytoja. Taigi, ma
žiukė Norwoodo kolonija kon
grese turės net du delegatu. 
Kitos kolonijos turėtų pasekti 
Norwoodo pavyzdį ir stengtis 
pasiųsti delegatus į taip svar
bų kongresą.

DETROIT, MICH.
Konferencija prieš Karą ir Fašiz

mą įvyks nedėlioj, 22 d. gruodžio, 
2 vai. po pietų, Rusų svetainėje, 
9219 Russell St. Tikslas konferenci
jos yra kad sudarius Bendrą Fron
tą Detroite. Čia gali dalyvauti ne 
vien tik delegatai bei visokių srio- 
vių organizacijos, bet ir pavieniai na
riai bei draugai gali dalyvauti. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

Komitetas.

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. metinis susirinki

mas įvyks nedėlioję, 22 d. gruodžio, 
6 vai. vakare, L. U. Kliube. Visi 
būtinai dalyvaukite, nes tai svar
bus susirinkimas, bus renkama val
dyba 1936 metams.

Organizatorius.
(301-303)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia vakarienę, 

kuri atsibus 23 d. vasario, Feb. 1936. 
Tad choras prašo kitų organizacijų 
Newarke ir iš apielinkės nieko tą 
dieną nerengti.

Komisija.
(301-303

Žvalgas.

Ginkluoja Meksikos Mokyto
jus prieš Klerikalus

MEXICO- ’cffY.—Gruo- 
.džio 18 d. Meksikos prezi-i 
dentas Cardenas įsakė ąr-i 
mijos komandieriams duoti 
ginklų ir šovinių mokyto-’ 
jams, kad galėtų apgint “be-; 
dieviškas” mokyklas nuo: 
užpuolimų iš klerikalų pu-; 
sės. ’

Iš Nacionalės Revoliuci
nės Partijos tapo išmestas! 
buvęs Meksikos prezidentas 
P. E. Calles su keliolika ki
tų politikierių už priešingu
mą politikai prezidento 
Cardenaso valdžios. Ta par
tija buvo paties Calles su
organizuota 1928 metais.

PRANEŠIMAI Iš, KITUR

GARDNER, MASS.
Lietuvos Sūnų Draugystės Antra

šai 1936 Metams:
Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St;

Gardner, Mass.
Vice Pirm. E. Miškinis, 77 Conant 
St. Gardner, Mass.

Prot. Rašt. P. Grigas, 58 Conant St. 
Gardner, Mass.

Fin. Rašt. A. Nakutis, 172
St. Gardner, Mass.

Kasierius, J. Vaitiekus, 158
ford St. Gardner, Mass.

Kasos Globėjais. J. Lekačinskas, 135 
. Logan St. Gardner, Mass.
J. Yakubenas, 228 Pine St. 
Gardner, Mass.

Maršalka J. Ambrasas, 60 Emerald 
St. Gardner, Mass.
Lietuvos Sūnų Draugystė laiko su

sirinkimus pirmą panedėlį kiekvieno 
mėnesio, 7 vai. vakare, čekius ar 
“money orderius” siųskit Draugystės 
vardu.

Conant

Water-

(302-303)

DETROIT, MICH.
Aido Choras perstatys naują, įdo

mią operetę “Tamyla”, nedėlioj, 29 
d. gruodžio, Lietuvių Svetainėje 25th 
St. ir Vernon Highway., Pradžia ly
giai 4:30 vai. po pietų. Įžanga 40c. 
iš kalno; prie durų 50c.; vien tik šo
kiams 25c.

Operetė “Tamyla” yra naujas vei
kalas, atvaizduojantis arabų gyveni
mą. Veikalas turi daug gražių dai
nų, ir gražų baletą. Aktoriai geriau-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
» * I

DARBININKU IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios boĮių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stągg 8847

LAWRENCE, MASS.
Phill Frankfeld organizatorius K. 

P. Naujosios Anglijos distrikto kal
bės apie Darbo Partijas suvienytose 
valstijose. Prakalbos įvyks nedėlioj, 
22 d. gruodžio, 3 vai. po pietų, Rus
sian Progressive Hali, 287 Erving 
Avė. Įžanga veltui. Kviečiame vi
sus darbininkus atsilankyti ir. išgirsti 
daugelį svarbių klausimų, kuriuos 
perstatys ir išaiškys drg. Frankfeld.

L. K. Biuras.

EASTON, PA.
Svarbus masinis protesto mitingas 

rengiamas pirmadienį, 23 d. gruodžio,1 
C.L.U. svetainėje, 214 Northampton 
St. Prakalbų tema bus: “Kodėl Roo- 
scveltas nukirto bedarbiams pašal- 

>pą?” Taipgi kas bus su tais bedar- | 
biais šiame mieste ir steite kaip bus 
nukirsta pašalpa. Tad visi dirbanti 
ir bedarbiai protestuokime prieš nu-, 
kirtimą tos taip mažos pašalpos.

Bedarbis.
(301-302) i

LAWRENCE, MASS.
Maple Park Bendrovės metinis 

susirinkimas įvyks, nedėlioj, 22 d. 
gruodžio, 2 vai. po pietų, L. U. Kliu
be. Visi dalyvaukite laiku, nes apart 
svarbių dalykų apsvarstymui, bus 
renkama nauja valdyba 1936 me
tams.

LICENSES

M. P. Komitetas.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kintas, naudokite

“GASTR1TONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Telephone: EVergreen 8-9770 '

l’aslapis TenktaS
eom
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IŠ KRANŲ. . .
Visame Mieste

BUTELIUOSE. . .
Pas Visus Verteivius

Nesakykit, alaus— 
sakykit* RUPPERT’S

J. GARŠVA

BEER, WINE, LIQUOR
n 

Wholesale Retails I
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6469 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under( 
Section ^32-A of tho Alcoholic Beverage Con-1 
trol I,aw at 333-5 Park Avenue, Borough of| 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH GIORDANO
333-5 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2721 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law 33 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 1 
on the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No. . 
RL 6479 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under. | 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1154 Broadway, Borough of i 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed | 
on the premises.

LAWRENCE HALL 
(OLD BELL INN)

1154 Broadway, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No! 
B 5338 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
4623—8th 
County of 
premises.

4623'—8th Ave

NOTICE is hereby given that License No.' 
B 5320 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of. 
the Alcoholic Beverage Control Law 
891 Grand Street, Borough of Brooklyn/ 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

STANLEY ADOMAITIS 
(STANLEY’S RESTAURANT) 

Grand St

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams. ;

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY ,
Night Tel. Juniper 51-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVAN DAUSK AS) I

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. .

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue i,

Brooklyn, N. Y.

n. y:

Beverage Control f,aw at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

JULIUS TEROWSKY
Brooklyn. N. Y.

Brooklyn, N.

at’

the

891

NOTICE is hereby given that License No. 
L' 104 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec-,’ 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con-' 
trol Law at 297 Atlantic Ave., ■ Borough ofi 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. [

MAX SIIOMER - 1
297 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

. ----- f

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10357 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1149 Liberty Avenue, Borough of Brooklyrj^ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN MILLER and SAM MILLER 
1149 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerine- 
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems.
♦ šaukite dieną ar naktį.

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y. '

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS I
PIRTIS

VISADA' ATDARA
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mąnkštymai, restauracija, barbemė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALES KAINOS PER SAVAITĘ

Del Kalėdų šventės, 24to ir 31 mo 
gruodžio dienose, kurios regulia
riai yra moterų dienos, bus vien 

tik vyram. Moterim nebus.

VYRŲ DIENOS
Ketvirtadieniais,Trečiadieniais, 

penktadieniais, Šeštadieniais .ir.
sekmadieniais atdara dieną ir 

ir naktį.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC. J 
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St. Brooklyn.^ 
.Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stoties. t 
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu arrt*4 

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick Ave. krais iš- 
lipkite ant Cook Street.

DIDELIS NUP1G1NIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai .Vyrams 

Apie Lyties t Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiue 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. ŲĮĄRKUS,

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus famllijų, ves-’ 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių^ 

Iš senų padarau 
naujus paveiks^ 
lūs ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškam.
Reikalui esant 
ir padidinti to-’ 
kio dydžio, ko
kio pageidauja*? 
ma. Taipgi at-< 
maliavoju įvaU 
riom spalvom..,’’
STOKES JJONAS

512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern I*ark-' 
w*y ir Chauncey stočių BMT Eibe.* 

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

11 1  ................................. 111 ""jį

MATTHEW P. BALLAS, Inc;
. ' ■ ■ ' -----------------—- ------ . 111 ... •...........v; :• a--------- t—.

GeriausiosDegtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU $IO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Tat

Av Was hau mo wus fqk so w-.;

Whiik»y A Blend
3 rriuii>irT.wi<iniH‘į

License L-1370

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC t »" i r i

Bieliausko Graborystės Įstąig
660 Grand St. .Brooklyn, ,N»Y

Tel.: S Ta g g 2-5043

£

d

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Tel. Stagg 2-2996
I .. f------------------

.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.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė .Worcesteryje.

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranęšąma, kad pirmutinė Bięliausko.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 gąlite 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 sul

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 oIą 
džiausiu kompanijų ir iš geros medžiagos.

t^iks už tamstų pinigus.

$150
ar

mažiau
rv

f A

Tik už $150 Garbingos’ Laidotuvės
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 drėsė; žvakės,,-kryžiai ii* krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus)'. Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automibilj į vįsas kapines New 'Yorko miesto apy
linkėj; ' grabo dėžę nūvežame j kalines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie j jj kreip 
nuliūdimo valandoj; o pąfamaviiriaš bus kuo tinkamiausias ir teisinga*. Tel. Stagg 2-5C

S . r • • * »• ’t. *» .. T- «■
, - " 111 .............................................................................. """ 1 ■ .. ............................. . ........................... ..................

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už
VicTurys išmuštas baltu šilku 'ir paduška to patiesi 

šilko.; vardo Metelė. Išviršininė grabui 4iėžė taip šat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iŠ. ligo
ninės, išbalsamavinias ir prižiūrėjimas; siūtas Krb< 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, primos ir I 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- I 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du I 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto ąby-I 
linkėję; grabo dėžė nuvežama į kapines, be mokesčio, Į 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų paslrin- I 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kalną. H



Puslapis šeštas LAISVI

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
(301-302)

SherryWin£

kainomisčia priduodame keletą degtinių ir vynų su

jaus

parda

Klauskite 
BEN DUBIN

laik 
Itali 
Yor 
100,

Rothstein Streikieriai 
Gauna Masių Paramų

$2.29 pusbutelis $1.19
2.59 pusbutelis 1.34
1.93 pusbutelis .98
1.90 pusbutelis .98
2.09 pusbutelis 1.09

Laikraštininkai Užgina 
Industrinį Unijizmą

aišku, 
pilnai

Kailiasiuviai Laimėjo 
Svarbią Bylą

Dresmeikerių Bosai Neduoda 
Pageidaujamų Sąlygų

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Socialistų Jaunimas 
Remia Kairįjį Sparną

Asso
rei

, 31 sausio, jei kitaip 
galima susitarti tinka- 
darbininkams sąlygo-

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

Sekmadieniais—susitarus.

Pasilinksminkite Šį 
Vakarą Su Jaunimu

mond St 
kalėjimuose. Delegacija 
kaliniams dovanų dėžes 
šių. Lankys pirmadienį.

ILGWU 22-ro Lokalo Pild. 
Taryba savo mitinge, antradie
nį, svarstys siuntimą delegatų 
į Prieškarinį Kongresą, Cleve- 
lande. Distriktiniai to lokalo 
mitingai vienbalsiai pasisakė 
už to klausimo svarstymą tary
boje. Lokalas 22-ras yra di
džiausias unijos lokalas pasau-

Garlaivis Spero išplaukė 
Italijon su nepilna streiklau
žių įgula. Streikuojanti jūri
ninkai pasiliko New Yorke. 
Tuo tarpu Solomonick, darbo 
unijų organizatorius ir atsto
vas Amerikinėje Prieškarinėje 
Lygoje, pareiškė, kad bus de
damos visos pastangos sustab
dyti vežimą Mussoliniui senos 
geležies, kuri naudojama karo 
reikalams.

mirė 
sakoma New Jer- 

Hartford, 
•seserį.

Old Farm bonka 
Calvert bonka 
Wilkens Fam. 
Crab Orchard 
Old Quaker

Kas Yra Maloniausia 
Kalėdoms? Skaitykit! 

Įdomu!

Am. Laikraštininkų Gildija, 
kurios ir “Laisvės” redakcija 
yra nariais, masiniam narių 
susirinkime, pereitą trečiadie
nį, priėmė rezoliuciją, užgi
nančią industrines unijas. 
Heywood Broun, unijos nac. 
pirmininkas, pareiškė viltį, 
kad Gildija savo sekamoj kon
vencijoj nutars susijungti su 
AF of L.

Sandelis visokių degtinių, Kon
jakų, Vynų Amerikos išdirbys- 
tės ir importuotų iš Kanados ir 

Europos

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Labai didelis pasirinkimas no
rintiems suteikti dovanas savo 

draugams ir giminėms per 
šventes.

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

las teikėsi aiškintis, kad nors 
jo valdžia užgyrus sankcijas, 
tačiau neinstruktavus savo jū
rininkus atsisakyti loduot ka
ro medžiagą. Jis sutiko kal
bėtis su streikierių delegacija 
kas liečia jų darbus ir užlai
kymą.

Augščiausio Teismo teisėjas 
Timothy Leary klausė liūdy- 
mų tris dienas ir užbaigė by
la visišku išteisinimu unijos 
viršininkų. Teisme liudininkų 
buvo įrodyta, kad unija prie
vartos nenaudojo ir kad pa
naikinimas kontraktorių buVo 
vedamas įtikinimu. Kas liečia 
legalę teisę unijos tuomi užsi
imti, tas dar būsią galutinai 
sprendžiama.

Kaip žinia, Dewey įsteigtas 
neva raketų naikinimui komi
tetas, iškėlus tą bylą, šaukė 
suradęs baisų raketą. Ir bosai 
norėjo bylai prikabinti, kad 
unija esanti “komunistų orga
nizacija” ir kitus tokius bau
bus, bet teisėjas atmetė. Tą 
atmetusiu teisėju buvo S. L 
Rosenman. Gerai liudijo prieš 
kontraktorių sistemą buvęs 
NRA administratorius kailia- 
siuvių industrijai, James Hod
gson, nurodydamas, kad kon
traktorių sistema numuša dar
bininkų gyvenimo lygmalą, 
kad ją sunku reguliuoti.

kės kėlime0. Prieš pradedant 
bylą nagrinėt, unijos advoka
tas Schwab reikalavo kito tei
sėjo, nes šis daugelyje atvejų 
esąs pasisakęs prieš darbinin
kus, dėlto negalima esą tikė
tis gero nuosprendžio.

Atsakydamas į tai 
pareiškė, kad masinis 
tas šioj valstijoj legal is 
“vien 
betvarkės 
klausinėjimo teisėjas visus 
kietus paliuosavo.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Komunistų Partijos, 6-tos sekcijos 
susirinkimas įvyks pirmadienį, gruo
džio 23-Čią vieton antradienį, gruo
džio 24-tą. Prasidės 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje. Visi nariai da
lyvaukite laiku.

Unijos viršininkai Dubinsky 
ir Hochman pareiškė, kad de
rybos būsią vedamos toliau ir 
kad unija skelbs generalį 
streiką išsibaigus esamam kon
traktui 
nebus 
momis 
mis.

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street 
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Iš finansinių Skelbimų 
naščiuose sužinota, kad 
jos valdžia įsteigė New 
ke kreditus užpirkimui 
000 tonų geležies ir kad kiti 
įvairūs lavai, ypatingai Am. 
Export Linijos, dabar loduo- 
ja tokią karo medžiagą.

Ketvirtadienį Italų Priešfa- 
šistinio Komiteto delegacija, 
su Henry Berg ir Norman 
Fredericken, streikuojančiais 
jūrininkais priešakyje, nuėjo 
pas Norvegijos konsulą New 
Yorke, reikalaudami ką nors 
daryti, kad išpildyti savo val
džios sankcijas prieš vežimą

karo medžiagos Italijai, taipgi 
sulaikyti persekiojimą jūrinin
kų, kurie streikavo už pildy
mą sankcijų—sulaikymą karo 
medžiagos—ir suteikti jiems 
pragyvenimą, kol jie susiras 
tinkama draba. v

Konsulas iš sykio atsisakė 
diskusuoti, bet kuomet Valen- 

Įti jį pabaugino, jog jis per 
Norman Thomas ir Soc. Parti
ją darys spaudimą į socialisti
nę valdžią Norvegijoj, konsu-

mą. Pirkėjų Moterų 
šiomis dienomis pasisakė 
ti National Shoe Stores, 
pardavinėtojų streiką.

Taipgi organizacijų konfe
rencija, įvykusi Borough Park 
Labor Lyceum, Brooklyne, pa
sisakė už Rothstein depart- 
mentinės krautuvės tarnauto
jų streiko rėmimą. Tam iš
rinkta komitetas, į kurį įeina 
socialistų, komunistų ir kitų 
organizacijų atstovai.

American Fur Liners 
ciation, bosų organizacija 
kalavo teismo pripažinti, kad 
unijos kampanija išnaikinti 
kontraktorius buvusi “konspi
racija išvaryti firmas iš biz
nio.” Tačiaus teisme radosi 
buvusių kontraktorių, kurie 
džiaugėsi metę kontraktoriavi- 
mą ir tapę unijistais darbinin
kais.

Jei šis pranešimas pasiektų jo bro
lį ar seserį, arba jei kas žino, kur jo 
brolis ai* sesuo yra, prašėme kreiptis 
—F. B., 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y.

Jusiunas taipgi buvo žinomas kaipo, 
Joseph Jozenas. (301-303)

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo New York Dist- 
riktas siųs delegaciją pas poli
tinius kalinius, esančius Ray-

Wanamaker Pikietai Laimėjo
Prieš teisėją Overtom Har

ris, Essex Market Teisme, tre
čiadienį buvo pastatyta 36 
areštuoti prie Wanamakers 
departmentinės krautuvės pi
kietai. Juos kaltino “betvar-

Mitinge kalbėti buvo pa
kviestas John L. Lewis, mai- 
nierių unijos viršininkas, kuris 
savo kalboje pareiškė, kad or
ganizavimas neorganizuotų į 
galingas industrines unijas yra 
vienintelė priemonė atmušti 
reakcijos atakas,, apsaugoti 
demokratines teises, žinoma, 
Lewis nesiėmė kritikuoti Roo- 
sevelto valdžios puolimą uni
jų, negi Naujos Dalybos rolę.

Per kelias savaites gyvuo
janti Komintemo Rezoliucijų 
studijavimo mokykla turės 
pamoką šiandien, 21 gruodžio, 
lygiai nuo 4 iki 6 po pietų. 
Visi lietuviai darbininkai da
lyvauki!. Šiandien diskusuo- 
sim: “Kas Yra Liaudies Fron
to Valdžia?” Bus kalbama ir 
jaunimo reikalais. Mokyklą 
vadovauja d. A. Bimba. įžan
ga veltui. Vieta: 419 Lorimer 
St., Brooklyne.

Gyvenimas Ant Pašalpos
• Dešimts bedarbių negrų gy

veną viename tamsiame dviejų 
kambarių apartmente 9 W. 
133rd St. Jis yra šaltas, 
drėgnas, tamsus. Saulutė nie
kad į jį neįeina, apart to, kad 
užgauna menką virtuvės kam
pelį. Ten gyvena John White, 
iš pietinių valstijų atvykęs 
pegras, ir jo dvi seserys su vai
kais. “Keturiolikos dolerių į 
dvi savaiti nie kaip neužten
ka dešimčiai mūsų šeimynos,” 
pareiškė John White. “Bet 
mes negrįšim Pietuosna, kaip 
kad "šalpos viršininkai mums 
liepia, nes ten visai neduoda 
pašalpos,” stipriai pabrėžė be
darbis.

ir čia pašalpos nebū
ty/ jei nebūtų Bedarbių Tary- 
.bos- ir kito organizuoto dar
bininkų judėjimo, kuris kovo
ja už pašalpą bedarbiams. 
Harlemo Bedarbių Taryba ko
vos už išgavimą tai šeimynai 
daugiau pašalpos.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINE

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hal) 

NEW.YORk. N. Y.
Room 405-6-7 *

Equitable Service Bureau
Lįetuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Jurgio Stoknos ir 

dėdės Juozo Stoknos. Jie išvažiavo 
iš Lietuvos 30 m. Paeina iš Pakuo
niu, Kauno apskr. Pirmiaus gyveno' 
Waterbury, Conn. Ten gyveno apie 
6 metus, nuo to laiko nesu girdė
jęs apie juos. Turiu svarbų reika
lą, ir norėtau su jais susisiekti. Aš, 
jo brolis, Kazys Stokna, gyvenu 
Kaune, Putvinskio gat.Nr. 26, B 1. 
Prašau jų pačių atsišaukt arba kas 
apie juos žinote, malonėkite pranešti 
mano geram draugui sekamu antra-

dM. ŽOLELIŲ ARBATA 
Registracijos Numeris 12143

šita arbata yra moksliškai sutaisyta iš 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 

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

būdų sutvarkyti pairusius vidurius.
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą 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.

Port Wine, Sherry, Muscatel ir Tokay, 
Galionas nuo $1.79 iki $2.25. Pusjfa- 
lionai — nuo 89c iki $1.25. Buteliais 
—nuo 55c. iki $4.50 ir t.t.

LORIMER RESTAURANT
< LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves’’ Name

v SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

United Dress Manufacturers 
Association, kontraktorių or
ganizacija toj industrijoj, pir
mose derybose pasirodė su di
deliais reikalavimais, būtent, 
kad unija atsisakytų visų dar
bininkų apsaugos priemonių.

žinoma, unija, kaip tik prie
šingai, reikalauja pagerinimo 
sąlygų, nes jos baisiai pablo
gėjo. Būtiniausiomis iš jų lai
koma aprubežiavimas kont
raktorių, nustatymas kainų 
darbo ėmėjų šapose, ir vie
noda sistema nustatymui dar
bams kainų, kas panaikintų 
suktybes industrijoj. Ir unija 
reikalaus, kad. tai būtų įrašy
ta sutartyje.

Kontraktoriai taip pat pa
geidauja, kad sutarties išsibai- 
gimo laiką nukelti į liepos mė
nesį, kada visai mažai darbų, 
žodžiu, jie reikalauja .pakai
tų 18-koj pamatinių sutarties 
punktų ir iškelia 40 priedinių 
pakaitų, kurių visos esančios 
sumažinimui darbininkų tei-

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

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

Aš taisau visokius laikrodžius
Kuriems reikalinga patarnavimas kreipkitės pas mane, už ką būsiu 

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

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

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

sesutės, 
abelnai publika 
dalyvaus šiame 

Kuopelės pasilink-

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

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

Harris 
pikie- 

ir kad 
skaitlingumas nesudaro 

Po visos dienos

Mūsų ateities jaunimas, LDS 
Juniors, ruošia, smagų pasi
linksminimą šį vakarą, tai yra 
Šeštadienį, 21 gruodžio, “Lais
vės” svetainėje, 419 Lorimer 
St. Prasidės 7:30 vakaro, 
įžanga 25 centai. šokiams 
grieš Geo. Kazakevičiaus or- 
kęątra.

LDS Juniors turi savo mo
kyklėlę kas šeštadienio popie
tį nuo 1:30 iki 4 vai. Mokyk
loj daug ko mokinasi ir tęsi
mui mokslo bei įsigijimui mok
slo ir sporto priemonių reika
linga parama. Tačiau mūs 
jauniausias jaunimas • atidėjo 
viršminėtus reikalus toliau. Jie 
skaito vaikų žurnalą “New 
Pioneer”, jie savo žurnalą my
li ir- nori, kad jis gyvuotų. 
Dėlto pelnas šio vakaro bus 
palaikymui “New Pioneer.” 
Gi patys rengėjai bus tuo 
siteUkinę, kad suaugusieji 
eis ir parems jų prakilnų 
manymą.

Bus skanių užkandžių ir 
•batuos, ko pagaminti pasižadė 
jo pačios jaunos gaspadinės 
iŠ LDS Juniors. Be abejo, jiį 
vyresnieji broliukai 
o taipgi ir 
Skaitlingai 
LDS Vaikų 
sminime.

Turime įrodę, kad žmogaus 
mai, būdas, net jo pažiūros pasikei
čia nuo jo gyvenimo aplinkybių. Pa
vyzdžiui, bestudijuodamas gražius 
paveikslus, žmogus pamilsta meną, 
o klausydamas muziką—tampa poe- 
tiškesnis, malonesnis, domisi kilniu 
gyvenimu.

šiurkštūs senų gramofonų ar ra
dijų garsai (ne muzika!) ir iškle
rusių muzikos instrumentų muzika 
tokį jausmą panaikina ir žmogus 
darosi nervuotas. O nervams gendant 
visa žmogaus sveikata lieka pavojuj. 
Geriausias vaistas, kaip visur, yra 
didžiausias kontrastas: jei girdėjai 
blogą muziką, jos negali pakęsti, ji 
gadina nervus, tada klausyk gražios, 
malonios, žmogų atgaivinančios mu
zikos.

šiandien gana nebrangūs geri ra
dijai, ypač tobuliausi RCA “Magic 
Brain” ir “Magic Eye,” vėliausios 
technikos tobulumo stebuklas; ne
brangūs ir gramofonai, kurių bal
sas yra daug geresnis, negu seno
viškų. Parduodame ir nepaprastai 
gražių, geriausios muzikos žinovų 
įgrotų plokštelių-rekordų iš Lietu
vos, kur lietuviškos muzikos menas 
dabar yra pakilęs iki aukščiausio 
laipsnio.

šventės bus malonesnės įsigijus 
gerą muzikos instrumentą, kurių 
Lietuvių Muzikos Krautuvėj gausite 
ne vien viettiniai, apylinkės gyven
tojai, bet ir tolimiausių Amerikos 
ir kitų pasaulio dalių lietuviai.
Kiekvienam šventėms nusipirkusiam 

radio, ar ne mažiau 12 rekordų, ar
moniką ar kitą muzikos instrumen
tą, nuo savęs dovanoms ,paskirsim 
per radio programą gražų pasveiki
nimą kam tik pirkėjas norės.

Radijų Lietuviškoj Muzikos Krau
tuvėj galima gauti nuo $5 iki $500 
ir brangesnių; rekordų nuo 10c ir 
brangesnių. Lietuvių Muzikos Krau
tuvės adresas yra: 560 Grand St., 
arti Lorimer St., Brooklyne. Tele
fonas: Stagg 2-8662.

Visus lietuvius Kalėdų šventėms 
Lietuvių Muzikos Krautuvė sveikina, 
linkėdama LINKSMIAUSIAI SU 
MUZIKA KALĖDAS ŠVĘSTI! -

Pelagija Ambrozaitis, 
Krautuvės Vedėja.

(Paruošė Jono' Valaičio Radio 
Skelbimų Agentūra.)

Krautuvėse dirbanti 
vinėtojai gauna masių para-

Lyga
rem-

Jaunų Socialistų Nacionalis 
Pildantis Komitetas užgyrė tos 
organizacijos kuopų darbuotę 
už naujai išrinktą Socialistų 
Partijos Miesto Komitetą. Pil
domojo Komiteto rezoliucija 
šaukia visas jaunimo organi
zacijos sekcijas remti drąsią 
New Ybrko Jaunų Socialistų 
organizaciją. Komitetas įsiti
kinęs, kad su kovinga progra
ma socialistinis jaunimas “ga
li drąsiai eiti į Didžiojo New 
Yorko jaunimą ir laimėti jį 
kovoms prieš karą ir fašizmą 
ir parėmimui Jaunų Socialistų 
Lygos.”

Tuo pat sykiu Socialistų 
Partijos New Yorko lo
kalo sekretorius praneša, kad 
“su 45 kuopomis jau balsavu
siomis ir pasisakiusiomis N. Y. 
Soc. Partijos reikale, 
kad “Senoji Sargyba” 
nugalėta.”

James Oneal, “New 
er” redaktorius ir vienatinis 
“Senosios Sargybos” narys S. 
P. Nacionaliam Pildančiam 
Komitete, pralaimėjo net savo 
kuopoje. Jamaica kuopa, kur 
jis' priklauso, jam pačiam 
esant susirinkime, didele di
džiuma balsų pasisakė už pri
pažinimą naujo Miesto Komi
teto, kurį remia Norman Tho
mas. Tai yra didelis smūgis 
“Senajai Sargybai” (Old Gu
ard).

Taip pačių socialistų šluoja
ma užmirštin sena SP vado
vybė, kuri neišmoko pasisukti 
sulyg šių dienų gyvenimo rei
kalavimais, kovos prieš 
ir fašizmą kėliu.

Welfare Island 
neš 
vai-

Taipgi turime Lietuvos valstybinės
Turime Canadian Club, Seagram VO ir kitos. Konjakai: Martell, Hen
nessey, Remy Martin, Codet ir kiti. Taipgi Jamaica Rum ir Irish Whiskey

Produktai pirmos klasos, o kainos mūsų yra žemiausios.
TŪKSTANTIS SKIRTINGŲ RŪŠIŲ!!

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand St. -. '
Telefonas Evergreen 8-10494

HUDSON COAL 
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos

300 Lincoln Road, - Brooklyn, N.Y.
šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthraci|e 

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
INgersoll 2-6767 Nut

REPUBLIC LIQUOR STORE 
(LIETUVIŠKAS MONOPOLIS)

431 Grand Street (arti Keap Str.) Brooklyn, N. Y.

Visoms Organizacijoms 
• šiuo m i norime priminti vi
soms organizacijoms, kad Di
džiojo New Yorko masine 
Prieškarinė Konferencija įvyks 
šiandien, 21 gruodžio, Mecca 
Temple, 133 West 55th St., 
New Yorke.

šimtai darbo unijų ir fra- 
temfiHų organizacijų, visokių 
tikybų, tautų bei rasių, taipgi 
visokių politinių pažvalgų yra 
užgyrę šią konferenciją ir iš
rinkę delegatus joje dalyvauti. 
Tad konferencijoj dalyvaus 
šimtai delegatų. Kaip vienas 
delegatas išsireiškė: “Tai ne 
pareiga, bet privilegija ir gar- 
bė- būti delegatu tokioj kon
ferencijoj.” Dėlto visų išrink
tų delegatų pareiga būti. O ne
išrinkusios delegatų organiza
cijos privalo pasiųsti atstovus.

Konferencija prasidės 10 
vai. ryto.

J. VAIČEKAUSKAS, 
48 Mygatt St., Binghamton, N. Y.

(302-304)

SVARBUS PAJIEŠKOJIMAS
Nesenai Waterbury, Conn 

Juozas Jusiunas 
sey valstijoje turįs seserį 
Conn.—brolį ir Lietuvoje-
Manoma, kad velionis yra iš Šiaulių 
Apskričio, nes ten susirašinėjęs su 
kaimynu, Beniu Grunskiu.

Velionis yra palikęs turto ir iki 
Šiol dar niekas iš giminių neatsišau-

RCA VICTOR
MAGIC BRAIN RADIO




