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MIRĖ J. 0. SIRVYDAS, 
“VIENYBES” ILGAI BU

VĘS REDAKTORIUS
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Buvo Vienas iš Socialistų 
“Kovos” Įkūrėjų, bet Paskui 

Virto Tautininku
BROOKLYN E,~ N. Y., 

gruodžio 28 d. gauta žinia, 
kad numirė buvęs tautinin
kų laikraščio “Vienybės” 
redaktorius Juozas O. Sir
vydas savo gimtinėje, Jū
žintuose, Rokiškio apskrityj, 
Lietuvoj. Velionis buvo apie 
63 metų amžiaus.
- Sirvydas buvo vienas iš 

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos organo “Kovos” kūrėjų 
Philadelphijoj ir ją redaga
vo iki 1906 metu. Paskui 
tapo “Vienybės Lietuvnin
kų” redaktorium. Iš pra
džios jis vedė “Vienybę” 
daug maž socialistine kryp-
Srto reguS taEnK i Nubankrutavo Politinių

Kaliniy Korikas

Spalvų Nepažinimas ir 
Protiški Gabumai

TOLEDO, Ohio.— Vieti
niame universitete padalyti 
studentų bandymai įrodė, 
kad jaunuoliai, kurie nega
li atskirti tūlų spalvų, pav., 
žalios nuo raudonos, yra 
apskritai gabesni už puikiai 
pažįstančius visas spalvas.
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socialistų priešininku ir, pa- j 
galiau, aršiausiu fašistu,1 

. n e š v a r iausiai kovojančiu I 
prieš komunistus ir prieš 
demokratinių laisvių sugrą 
žinimą Lietuvoj.

J. O. Sirvydas r
<c

VIENA. — Valdiškas ko
riko antrininkas vardu 

■ Franz gruodžio 27 d. kreipė- 
edagavo ii teismą, kad pusiau su- 

Vienybę” iki 1928 metų, mažintų iš jo reikalaujamą 
kuriais išvyko į Lietuvą. I pensiją (alimentus) savo 
m • • •• v — i. • I nnni’oi 011 Iznvin 110 nnvowl/V-

Ten įsigijo žemės sklypelį ir 
įsitaisė namuką.

Nuo Smetonos valdžios 
Sirvydas gavo Gedemino 
trečio laipsnio ordeną ir 
pensiją po apie 1000 litų 
mėnesiui, kaipo senas tauti
nis laikraštininkas.

Lietuvoj Sirvydas buvo 
baigęs dviklasę apskrities 
mokyklą. Paskui apie viene
rius metus mokinosi, rodos, 
kalnakasių institute pieti
nėj Rusijoj. Ten buvo areš- 

.^tU ' tudtas už veiklą prieš caro 
valdžią ir pabėgo į Ameri-

pačiai, su kuria jis persisky- 
ręs.

Korikas skundžiasi, kad 
paskutiniu laiku taip suma-1 
žėjo korimai, jog jam pa
čiam sunku pragyventi. Ge
rieji laikai jam buvę 1934 
metais, kai vienas po kitam 
buvo kariami politiniai ka
liniai už vasario mėnesio 
revoliucinį sukilimą.

URUGUAY NUTRAUKĖ RYS1US SU SOVIETAIS Smegenų [degimo Liga

MELUOJA, BŪK SOVIETŲ PINIGAIS BUVĘ KUR
STOMA REVOLIUCIJA

MONTEVIDEO, Gruod. 
27. — Uruguajaus valdžia 
paliepė išsikraustyt Sovietų 
Sąjungos pasiuntiniui Alek
sandrui Minkinui su visais 
jo pagelbininkais, ir nutrau
kė diplomatinius ryšius su 
Sovietais.

Uruguayans v y r iausybė 
melagingai kaltina, būk So
vietai per savo atstovybę

Uruguayuj sukurstę ir fi
nansavę nesenai įvykusį 
sukilimą Brazilijoj ir orga
nizavę revoliuciją kitose ša
lyse Pietų Amerikoj.
1 Paskutiniu laiku Brazili
jos, Uruguayans ir Argenti
nos valdžios susitarė išvien 
veikt prieš bet kokius revo
liucinius judėjimus tose ša-

N. Y. Valstijos Socialistą Konferencija 
Žada Suvaldyt Senąją Dešinę Gvardiją

DEŠINIEJI SOCIALISTŲ VADAI, ONEAL, WALD
MAN IR KT. NUP ULDĖ PARTIJĄ

Skleidžias Oklahomoj
FORT SILL, Okla.—Gal

vos ir nugarkaulio smegenų 
įdegimo liga apsirgo 37 ka
reiviai šiame forte. Nesenai 
nuo jos mirė 5 žmonės. Su
stabdyta pašalinių lankyma
sis į kalėjimus ir prie
glaudas, idant neužsikrėstų 
ta liga.

Vietoj Vakacijiį, Camera 
Papuolė į Italijos Armiją

ROMA. — Buvęs kumš
tininkų sunkiasvoris čam- 
pionas italas Primo Came
ra parvažiavo Italijon pa
sisvečiuoti per šventes, ir 
tuojaus tapo paimtas į ar
miją. Greitu laiku jis bus 
išsiųstas į Ethiopiją.

Jis toks didelis, kad fron-

Ethiopai Vėl Sukirtu 
Italus ir Atėmę AddE

Abbi Miestelį ii
Taikos Konferencija Stoja 
Už Karo Medžiagų Stabdymą

NEW YORK.— Paskelb- 
ta nutarimai Visos Ameri
kos Taikininkų Konferenci
jos, kurioj dalyvavo įvairūs 
Columbijos ir New Yorko 
Universitetų profesoriai ir 
atstovai nuo desėtkų inteli
gentų, visuomenės veikėjų 
grupių ir piliečių organiza
cijų.

Konferencija reikalauja 
sustabdyt ne tik ginklų ir 
amunicijos išvežimus j ne
teisėtai karą pradėjusią ša
lį, bet taipgi užkirst jai ka-

Sayo pareiškime gruodžio te negunku būtu’ethiopams'rinhI medžiagų išgabenimą, 
H i\ low V nvHzn onmnlwtii 1 1 1 1 1 _ X _ „ ~ _1 - 

Velionis buvo vienas iš 
gabesniųjų 1 a i kraštininkų. 
Rašydavo lanksčia ir žo
džiais turtinga lietuvių kal

yba. Jis vesdavo savo asme
ninį žodyną, kur įsirašyda

mi, vo nugirstus bei spaudoj už
tiktus reikalingesnius ar 
įdomesnius žodžius bei išsi
reiškimus.

Pažįstamas.

I FRANCUOS LAVAL VAL
DŽIA PAREMTA TIK 20 

BALSŲ DIDŽIUMA

ADDIS ABABA.—Ethio- 
pijos valdžios žiniomis gruo
džio 28 d., ethiopai atėmė iš 
italų Abbi Addi, už 25 my
lių į vakarus nuo Makale ir 
išmušę priešus iš kelių po
zicijų šiauriniame fronte.

Kovoj prie Abbi Addi ta
po užmušta 20 italų oficie* 
rių ir daugelis jų kareivi^.’ 
Ethiopai paėmę 100 italų į 
nelaisvę ir pagrobę 12 kul- 
kasvaidžių, daug šautuvų 'ir 
amunicijos.

Ethiopai dasimušę iki 
apielinkių savo “šventojo” 
miesto Aksumo, kurį italai 
laiko užėmę jau kelios savai
tės.

Vienas italų maršalo Al- 
lavenos lėktuvas buvo ethio- 
pų pašautas ir priverstas 
nusileisti. Kitas lėktuvas, 
betūpdamas pirmajam pa
gelbėti, pats sudužo.

Roma.—I tali j os vyriausy* 
bė gruodžio 28 d. užginčijo, 
kad ethiopai atėmė Abbi 
Addi iš italų.

Bet kadangi paskutinių 
laiku ethiopai apskritai tu
ri pasisekimų ir muša ita
lus atgal, tai ethiopų nrane- 
Šimai apie Abbi Addi at
ėmimą yra labiau įtikėtini.

/
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27 d. New > Yorko socialistų 
lokalo sekretorius Jack Alt
man, be kitko, pasakė:

“Uticos konferencija pa-' 
darys galą ilgai kovai, ku
rią -senoji gvardija vedė 
prieš visos partijos organi
zaciją nuo jos suvažiavimo 
Detroite; nuo šio laiko par
tija eis pirmyn tvėrybos ke
liais.”

“Valstijos augštutinės da
lies nariai vra sukilę” prieš 
tokia socialistu valdyba val
stijoj, kuri taip žemai nu- 
nuldė socialistų balsus gu
bernatoriaus rinki muose, 
kuomet šalvje abelnai socia
listų gauti balsai rodo ka kF 
tą, sako Jack Altman. “Se
noji gvardija tyčia sabota- 
žavo” programą Socialistų 
Partijos dabartinės vadovy
bės.

“Socialistai visoj šalyj ži
no, kad atsidaro naujas lai
kotarpis istorijoj socialistų 
augimo,” užbaigia Jack Alt
man.

į jį pataikyti.

Jugoslavijoj Areštuota 
Daug “Raudony” Vaiky

kaip kad geležies, anglies, 
aliejaus ir kt.

Pagal taikininkų konfe
rencijos nutarimus, Jungti
nių Valstijų kongresas po 
1936 m. vasario 29 d. turė
tų papildyti šios šalies ne- 
itralumo (bepusiškumo) įs
tatymą, taip, kad būtų duo
ta prezidentui teisė sustab
dyti minimų karo medžiagų 
išvežimus (šiuo tarpu Ita
lijai) ir atlygint kompani
joms nuostolius, kurie joms 
pasidarys del tokios preky
bos nutraukimo, bet neduot 
jokio atlyginimo ginklų ir 
amunicijos bizniams.

UTICA, N. Y.—Gruodžio 
28 d. čia Martin viešbutyje 
atsidarė New Yorko valsti
jos Socialistų Partijos kon
ferencija, kuri žada pašaukt 
prie tvarkos senuosius deši
niuosius vadus, puldančius 

j partiją ir kenkiančius jos 
augimui. Tarp tokių vadų

Vargas Tpvams Penkin Kiidi- yra “ s e n a g v a r d iečiai” vargas levams renKių migi Oneal Waldman> Aig. Lee, 
K1Ų, GimilSlŲ Vienu Kartu Į kurie beveik visas savo jė- 

managuaT-n^.. «
Timotea Laines, un pei , munįstus> užmiršdami prak
erta, savaitę P^im^e f tiškus organizacinius savo 

partijos reikalus New Yor
ke.

Konferencijoj dalyvauja 
ir nenki Socialistu Partijos 
Pildančiojo Komiteto na- 

I riai-atstovai: nacionalis se
kretorius Clarence Senior; 

_ . . .. Norman Thomas, Maybard
?~tAneS’Krueger, Darlington Hoo

pes ir James Oneal.
Numatoma, kad Partijos 

Pildantysis Komitetas galės 
atimti čarteri iš dešiniosios 
senos gvardijos valstijinio 
komiteto.

BELGRAD, Jugoslavija. 
—FašistUojanti Jugoslavi
jos valdžia skelbiasi, kad su
sekė “milžiniška komunistų 
organizaciją.” Gruodžio 27 
d. buvo suimta laikraštinin
kas Vassa Srzetec ir 200 ki
tų įtariamų komunistų. Taip 
pat areštuota didelis skai
čius mokinių, dalyvavusių 
nesenai buvusiuose strei
kuose įvairiose mokyklose.

kūdikius, ir jos vyras vra' 
labai biedni kaimiečiai. Mo-1 
tina 38 metų, o tėvas 45.

Mirė 6 nuo Mūnšaino
ALIQUIPPA, Pa. — Per 

kalėdas mirė dvi moterys ir 
4 vyrai nuo nuodingos ‘na-' 
minės’ i" 
pirko bei gavo iš Peterio 
Adamovičiaus. Mirų šiųjų 
vardai — Mike Wasauskv, 
Mike Maravič, Anna Beck- 
ish, John.Gora, George Ger- 
gich ir Milka Zarkovičienė. 
Be mirusių, du suparaly
žiuoti.

Pas Adamovičių policija 
rado sienoj įmūrytą kubilu- 
ką su 15 galionų mūnšaino. 
Savininkas areštuotas.

500 Nuošimčių Pelno
Lavalio Valdžia Šiaip 

Taip Atsilaikė

L

METEORAS IŠ “KITO” PASAULIO

Per Šalčius Žuvo 212

delphijos milionieriaus anū I
A

Shenandoah, Pa.
su

Rengėjai.

PRINCETON, N. J.—Di
delis meteoras, “erdvės ak
muo,” matytas spaliu 22 d. 
po pietų, buvo atskridęs ne 
iš šio žvaigždyno, prie ku-

Mohave dykumoj, pietinėj 
Californijoj, tapo atrasti 
milžiniški borakso sluogs- 
niai, kainuojami $350,000,- 
000.

SYRACUSE, N.Y. — Su
važiavimas 2,000

bakterijų.

I
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Burnos Užsikrėtimai 
Nuo Stiklų Smuklėse

NEW YORK. — Dauge
lis žmonių gauna burnos li
gą, vadinamą “apkasų bur
na,” nuo stiklų saliūnuose 
ir nuo kavos puodukų val
gyklose. Kaip pranešė dr. 
D. Ch. Lyons Amerikos 
Bakteriologų Draugijos su
važiavime, P e n n s y Ivan i a 
viešbutyj, gruodžio 27 d.; 
paprasti tose užeigose indų

PATS SAVE KIDNAPINO
NEW YORK.—Per 12 va-_________7

landų nuolatiniai detektyvų rį0 priklauso mūsų saulė su 
kvočiamas J. Milne, Phila- feme jr kitomis planetomis.

- c. ■ . delphijos milionieriaus anū-
mazgojimai negana apvalo kas, gruodžio 28 d., paga- 
stiklus. ir puodukus nuo ligų liaus, prisipažino, kad nieks

Lyros Choras bendrai 
ALDLD 17 kuopa rengia 
koncertą ir vakarienę, gruo
džio 31 d. pasitikimui nau
jų metų.

Koncertas prasidės 6:30 
vai. vakare; šokiai 8 vai. 
Vakarienė prasidės 10 vai. 
ir tęsis iki 2 vai. ryto. Įžan-

Kviečiam vietos ir anie
ji nkės draugus dalyvauti ir 
linksmai sulaukt naujų me-

jo nebuvo pagrobęs, o tik 
jis pats save “kidnapinęs,” 
tai yra. apsimetęs žmogva- 
gių auka ties Doylestown, 
Pa. Tuom jis norėjo išgaut 
iš savo turčiaus senolio Ca- 
lebo Jones Milne $20,000, iš- 
garsėt per laikraščius, gaut 
vietą teatre arba judamuo
siuose paveiksluose.

Po tam prisipažinimui jis 
tano kalėjiman uždarytas ir 
dabar yra laikomas po 
$7.500 parankos iki teismo 
kaip prigavikas. Jam, pagal 
istatvmus. gresia 20 metų 
kalėiimo ir $5.000 piniginės 
baudos. Bet milionierius jo 
senolis pasistengs, kad jau
nasis išdvkėlis nebūtų per
daug nubaustas.

Tas meteoras buvo “svečias” 
iš kitos erdvės kūnų siste
mos.

Kad jis atlėkė iš “kito” 
pasaulio, apie tai liudijo jo 
greitis—jis skrido po virš 
100 mylių per sekundą, da
rydamas 6,000 mylių per

minutę, arba 144,000 mylių 
per valandą.

Manoma, kad tas meteo
ras buvo skeveldra, atskilu
si nuo kokios planetos, be
sidarančios kitame žvaigž
dyne.

Apie šį svečią iš tolimo
sios erdvės raportavo Penn- 
sylvanijos universiteto pro
fesorius C. P. Olivier susi
rinkimui Amerikos Astro
nomų Draugijos gruodžio 27 
d.

i 85 Nuošimčiai Bergždžio 
Mokslo High Schoolėse

i Liberalai Republikonai už 
i Sen. Borah j Prezidentus

CHICAGO, Ill. — Vieti- 
High niai liberalai (laisvesnieji) 

SchooPių viršininkų gruo- (republikonai stato “progre- 
džio 27 d. pripažino, kad to- šyvį” senatorių Borah kaip 
se mokyklose dabar mokina- savo kandidatą į Jungtinių 
ma perdaug bergždžių daly-Valstijų prezidentus 1936 
kų, kurie neneša jokios nau- metų rinkimams, kaip pra- 
dos 85-kiems iš kiekvieno neša jų veikėjas advokatas 
šimto studentų. Ed. J. Cook. ;

Vos Neužmušė Meksi
kos Vald. Streiklaužį
MEXICO CITY. — Fyu- 

sa kompanijos streikuojan
tieji darbininkai vos neuž
mušė R. C. Diazą, valdiškos 
komisijos tarpininką, kuris 
atvykęs paskelbė, kad jie 
neturi teisės streikuoti. Tik 
atskubėjusi policija išgelbė
jo Diazą nuo įnirtusiu dar
bininkų. Streikas tęsiasi.

WASHINGTON, Gruod. 
28.—Per trijų paskutinių 
dienų šalčius Jungtinėse 
Valstijose žuvo 212 žmo
nių, daugiausia užsimušė 
ant slidžių vieškelių, nors 
nemažai ir šiaip sušalo.

3 “Dieviško Tėvo” Sekėjai 
Sudegė Belaukdami Stebuklo

NEW YORK. — Valstijos 
seimo tyrinėjančioj i komisi
ja atrado, kad E. L. Phil
lips, prezidentas Long Is
land Šviesos Kompanijos 
1913 metais į biznį įdėjo tik 
$50,000 ir iki 1933 m. su sa
vo šėrininkais iš to pasida
lino $5,082,219 gryno pelno. 
Jis pats turėjo 500 nuošim
čių pelno per metus.

Taip pelnagrobiai skuta 
“gerbiamąją” publiką.

Ketvirta Tiek Pakilo 
Gazolino Išvežimai iš

Amerikos į Italiją
WASHINGTON. — Ame- 

rikos užsienių reikalų mini
sterijos skaitmenimis, iš 
šios šalies buvo išvežta ita
lams į rytų Afriką 25,714 
bačkų gazolino š. m. spalių 
mėnesį, o sekantį lapkričio 
mėnesį jau net 110,109 bač
kos.

Be to, į pačią Italiją lap
kričio mėnesį išgabenta 78,- 
284 bačkos gazolino, nors 
Jungtinių Valstijų valdžia, 
kaip pranešama, ir norėtų 
susiaurint tokius nepapras
tus išvežimus gazolino Itali-

NEWARK, N. J. — Per 
gaisrą po num. 18 Barklay 
St. gruodžio 28 d. sudegė 
trys negrai, dvi moterys ir 
vienas vyras, atmesdami 
ugniagesių pagelbą. Jie tik 
meldėsi, šaukdamiesi, kad 
juos iš liepsnų išvaduotu 
pats jų “dieviškas tėvas,” 
Father Divine, apgavikas
“stebukladaris”, g y v e n ąs, jos tankams ir lėktuvams 
Harleme, New Yorke. I prieš Ethiopiją.

PARYŽIUS. — Francuos 
seime kairieji atstovai: so
cialistai, komunistai ir ra
dikalai ir dalis “vidurio” at
stovų 276 balsais gruodžio 
28 d. pasisakė prieš dabarti
nę ministerio pirmininko 
Lavalio valdžią, smerkdami 
jo pataikavimą Italiios ka
rui prieš Ethiopiją. Už La- 
valio politiką, tačiaus. susi
darė 296 balsai. Taigi jo 
vyriausybei išreikšta pasiti
kėjimas tik mažyte 20 bal
sų didžiuma.

Lavai savo karštoj kalboj 
pirm balsavimo bažijosi, 
kad jis pilnai stosiąs išvien 
su Tautu Lyga, kas liečia 
•Italijos karo stabdymą, ir 
veiksiąs sutartinai su Ang
lija. jeigu Italija pradėtų 
kariaut prieš Angliją.

Lavai kalbėjo ir apie savo 
pageidavimą susitart su Vo
kietija, nors neneigė tarpša- 
vinės pagelbos sutarties su 
Sovietų Sąjunga, pabrėžda
mas, jog tai nėra kariška 
sutartis, bet taikos palaiky
mo iieškanti apsigynimo su
tartis.

LONDON. — škotas Alf. 
Brennan gavo dovana 
Carnegie Didwriu Fondo 
už tai. kad pereita rudenį 
išgelbėjo vieną moterį nuo 
paskendimo, nors jis pats 
teturi tik vieną koją
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Fašizmas Aklas
Uruguajaus valdžia nutraukė diploma

tinius ryšius su Sovietų Sąjunga. Sovie
tų Sąjungos ambasadorius Uruguajuj, d. 
Alekfeandras Minkinas, su savo visu dip
lomatiniu štabu, apleidžia Montevideo. 
Tą patį daro ir Uruguajaus ambasado
rius Maskvoj.

Uruguajus—vienintelė Pietų Amerikos 
respublika palaikiusi diplomatinius ry
šius su Sovietų Sąjunga. Jinai pripažino 
Sovietų kraštą de jure 1929 metais. Ki
tos Pietų Amerikos respublikos dar ir 
šiandien nepripažįsta juridiniai Sovietų 
Sąjungos. Mat, iš vienos pusės, jos bijo
si pakilimo revoliucinio judėjimo namie- 
je, o antra, Sovietuose kol kas joms nesi
mato prekybinių prospektų. Beveik vi
sos Pietų Amerikos respublikos yra pu
siau kolonialės šalys, pavergtos imperia
listinių kraštų, kurių kapitalistai turi 
monopolius ant tam tikrų pramonių. Tai
gi pirkti iš Sovietų Sąjungos mašinų jos 
beveik • negali, būdamos “įtakoje” kitų 
kraštų kapitalistų, o parduoti ką nors 
Sovietams taipgi nebegali, kadangi jos 
išimtinai agrarinės, o žemės ūkio pro
duktų Sovietai turi užtenkamai namie- 
je, o jei ko ir perkasi, tai perkasi iš kai
myninių kraštų, kuriems parduoda daug 
mašinerijos, anglies ir kitų pramonių ga
minių.

Uruguajaus valdžia, būdama fašizmo 
“įtakoj,” todėl, ir nutraukė diplomatinius 
ryšius su Sovietais. Ji kaltina Sovietų 
diplomatus užsiėmimu revoliucine propa
ganda—tai paprastas burbulas, kadangi 
visi, žino, kad Sovietų Sąjungos atstovai 
niekur nesikišo ir nesikiša į tų kraštų 
interesus, kuriuose jie atstovauja Sovie- 
tų Sąjungų.

Bet Uruguajuj, kaip ir visoj Pietų 
Amerikoj, šiuo tarpu komunistinis judė
jimas labai sustiprėjo. Gelbėdama savo 
gyvybę, išnaudotojų klasė, todėl, grobiasi 
paskutinių priemonių—net nutraukimo 
diplpmatinių ryšių su Sovietais. Fašiz
mas,, žmonės sako, yra aklas!

sakė už vienybę, t. y., už didžiumos LDD 
CK pareiškimą, vienoj, kur priklauso 
Butkus, 17-ka narių, dalyvavusių susi
rinkime pasisakė prieš vienybę, o 16-ka— 
už. Bet keturi nariai, negalėję būti susi
rinkime, parašė raščiukus, pasisakydami 
už vienybę. Vadinasi, ir čia didžiuma 
buvo už vienybę.

Prie progos galime pridėti tai, kad vi
sos didžiosios LDD kuopos pasisakė už 
vienybę. Pridėti galima ir tai, kad toki 
centrai, kaip Worcester, Philadelphia— 
taipgi už vienybę. Kuomet vienybės 
klausimas bus balsuojamas referendumu 
ir dalykai jau bus visiems LDD nariams 
gerokai išaiškėję, tai toji didžiuma už 
vienybę bus dar didesnė.

Taigi Grigaičio epitetai, kuriais jis da
bar švaistosi į komunistus, turės atpulti 
ir jie gali pataikyti labai skaudžioje vie
toje... tik, žinoma, ne komunistams.

Tegul Jis Kolio jasi
Grigaitis tebevaro savo komunistų 

puolimo politiką. Tikslas jam pateisi
na priemones. Jis pats argumentą pa
stato ir pats jį muša, skelbdamas svie
tui, būk tai komunistai jį pastatė ir to
dėl jis mušąs komunistus. “N.” num. už 
gruodžio 21, jis, be kitko, rašo:

...kol Maskva buvo nusistačiusi “ėsti” 
visus, kurie nėra šimtu nuošimčių už Stali
no “generalinę liniją,” tai Bimba, Andriulis, 
Mizara, Šolomskas ir jų draugai “nematė” 
nieko gero nei demokratinėje tvarkoje, nei 
Lietuvos “buožių respublikoje,” nei “social- 
fašistuose,” nei “sklokoje,” nei šiaip pažan
giose visuomeninio judėjimo srovėse, 
kas čia jiems atrodė juoda, šlykštu ir 
vina.

Ar jie buvo akli? žinoma, kad ne.
minterno 7 kongresas jiems akių neįdėjo. 
Bet nuo to laiko, kai tas kongresas pasakė 
komunistams, kad jie turi ginti “demokra
tijos • likučius,” remti mažųjų tautų nepri
klausomybę prieš hitlerizmą ir daryti “ben
drus” bei “liaudies frontus” su visais, kas 
tik sutinka su jais dėtis, tai staiga jie “ati
dengė” daug gero tame, ką jie pirma apsi
putodami (Ak, kaip gražu!—“L.” Red.) 

smerkė!

Vis- 
pu iš

Ko-

t I Nei Šis, Nei Tas!
Grigaitis duoda vėjo Prūseikai, kodėl 

sis "sutiko eiti ‘ant burdo’ pas Antaną 
Bimbą” (kokia nešąmonė!). Podraug jis 
prirašo pusantros špaltos “Naujienose” 
atakų ant komunistų, fjirdi, komunistai 
“melagiai,” komunistai “jėzuitai,” etc. 
Jie, esą meluoją apie “sklokininkus.” 
“Skaitėme jų spaudoje,” rašo Grigaitis, 
“kad Chicagos ‘sklokininkai’ jau sutinką 
be sąlygų pasiduoti; kad Brooklyne prū- 
seikiniai turį daugumą; kad Rockforde 
‘skloka’ stoja vienbalsiai už ‘vienybę,’ ir 
tt.” Bet štai, girdi, ana atėjo “N. Ga
dynė,” kurioje “patiriame visai ka kitą.” 
Ką gi jis patiria? Ogi

JRockfordo LDD. kuopa pasisakė vienbal- 
; šiai prieš Prūseikos manifestą. Brooklyne, 

kur yra “sklokos” centras, irgi paėmė v i r- 
“vienybės” priešai. Net “Nauj. Gady

nė” direkcija nutarė palaikyti savo laik
raštį ir pastatė naują administratorių, vie
toje Kuodžio, kuris seka paskui Leoną.

Mes užtikriname Grigaitį, kad jis, su
kiniai ar ne, pats su savim argumentuo- 
jasi, o ne su komunistais. Mes niekur 
nerašėme, būk Chicagos “sklokininkai” 
sutinką besąlyginiai pasiduoti ir nera
šėme, kad Rockfordo “sklokininkai” sto
ją vienbalsiai už vienybę, bei kad “N. G.” 
direkcija yra rankose vienybės šalininkų. 
Mūsų spauda nurodė, kad didelė didžiu
ma LDD narių stovi už vienybę ir tą mes 
sakome ir dabar. Beje, mes rašėme, kad

Ina “sklokininkų” stoja už vie- 
paČiam Brooklyne. Čia taip- 

:ri faktai. Brooklyne yra trys 
kuopos. Dvi iš jų vienbalsiai pasi-

Jei Grigaitis pirm rašymo būtų pagal
vojęs, tai jis labai lengvai būtų suradęs, 
kad (1) Amerikos lietuviuos (kaip ir vi
sam pasauly) klausimas bendro fronto 
iškilo daug anksčiau, prieš 7-tą Komin- 
terno Kongresą. Dar 1934 m., vasarą, 
Liet. Darbininkų Susivienijimas, savo 
seime, Detroite, priėmė rezoliuciją, įpa
reigojančią Centro Valdybą, kreiptis į 
SLA, SLRKA ir APLA, kviečiant jas 
sudaryti bendrą frontą kovai prieš karą 
ir fašizmą.

(2) 1935 metais, birželio mėnesį (taip
gi daug anksčiau, negu įvyko Septintasis 
Kongresas) įvyko Visuotinas Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimas, kurio sušaukime, 
be abejo, vyriausią rolę vaidino komunis
tai ir jiems artimi žmones. Šiame su
važiavime buvo išdirbta programa kovai 
prieš karą ir fašizmą, už demokratines 
laisves Lietuvoj, ir tt.

(3) Išrinktiems Visuotino Suvažiavi
mo delegatams į Kauno Kongresą buvo 
įsakyta, nuvykus ten, sudaryti bendrą 
frontą su liaudininkais, social-demokra- 
tais ir kt. laisvę mylinčiais žmonėmis ir 
kovoti už demokratines laisves Lietuvoj, 
prieš fašizmą.

Pakartojam: tas viskas įvyko pirmiau, 
negu Septintas Kongresas, na, ir mūsų 
nusistatymas tuomet jau buvo bendro 
fronto reikalais visai panašus į šių dienų 
mūsų nusistatymą.

Žinoma, tuomi nenorime pasakyti, kad 
mes gudresni buvome už patį Komunis
tų Internacionalą tais klausimais. Ne! 
Mes norime pasakyti, kad Komunistų In
ternacionalas dar kur tai prieš Septintą
jį Kongresą jau smarkiai kovojo už ben
drą frontą prieš karą ir fašizmą ir. už 
kt. su darbo žmonių gyvenimu surištus 
svarbius reikalus. Francijoj bendras 
socialistų ir komunistų frontas taipgi 
kur kas anksčiau įvyko, negu Septintas 
Kongresas. Tuojau po perversmo Vokie
tijoj ir Austrijoj, kuomet social-demok- 
ratija pradėjo keisti savo nusistatymą, 
komunistai su social-demokratais visur 
pradėjo kitaip sugyventi. Septintasis 
Kongresas tą viską tiktai sukonsolidavo 
ir iš praktiškų patyrimų sudarė teoretinę 
pasaulio darbo žmonėms programą kovo
ti už jų interesus.

Bet Grigaitis to nemato! Persiėmęs

Kaip Kunigas Cough' 
lin Veidmainiauja

Šiandien Detroito Father 
(kunigas) Coughlin didžiuo
jasi, kad jo “The National 
Union foi* Social Justice” 
(Nacionalė Unija už Socia- 
lį Teisingumą) turi apie 
penkis milonus narių. O vi
siems yra žinoma, kad ku
nigo Coughlino judėjimas 
yra fašistinio pobūdžio, ap
dengtas gražiai skamban
čiomis frazėmis, kad apgau
ti plačiąsias mases.

Kunigas Coughlin labai 
veidmainiauja ir mes tą 
įrodysime ’jo paties raštais 
ir išsireiškimais. Paimsime 
jo atsinešimą į kelius svar
bius klausimus.

Darbininkai ir Darbo 
Unijos

Minėtos “Unijos” progra
moje, ’ kurią pats Coughli- 
nas parašė ir kuri skaito
ma kiekvienam “Unijos” 
kuopų susirinkime, randa
me punkte 2-ram pasakyta: 
“Aš tikiu, kad kiekvienas 
pilietis, norintis dirbti, pri
valo gauti teisingą, pragy
venimo metinę algą.” Gi 
10-tam punkte pasakyta: 
“Aš tikiu... į teisę darbo 
žmonėms organizuotis į dar
bo unijas”.

Gražiai skamba, ar nė? 
Tai meškerė, kad pasigauti 
darbininkus. Bet gi savo 
prakalboje, pasakytoje 2 d. 
gruodžio, 1934 metais, Fa
ther Coughlin štai ką pa
reiškė: “Nacionalė Unija už 
Socialį Teisingumą tvirtina, 
kad streikai ir lokautai yra 
absoliutiškai nereikalingi.” 
Vadinasi, ta jo “Unija” 
priešinga streikams, prie
šinga darbininkų kovai už 
teisingą pragyvenimo algą.

Karas it Taika
Šis klausimas šiandien 

yra be galo didelės svarbos- 
visiems darbininkams. Kaip 
į tai žiūri Father Coughlin?

Karo Paliaubų Dienoje, 
1934 metais, pradėdamas 
organizuoti savo “Uniją,” 
Coughlin pasmerkė karą. 
Pasakė: “Tai karas, kad 
pasaulį padaryti saugiu del 
Wall Stryto ir tarptautinių 
bankierių.”

Irgi labai gražiai skam
ba. Betgi savo prakalboje 
sausio 22, 1934 metais tas 
pats Father Coughlin šau-

kė: “Vienintelis būdas, kaip 
Meksikos krikščionys gali 
įvykdyti gyveniman savo 
maldas, tai pagelba šautu
vo... Bus riebių, taukuotų 
galvų kabančių ant tvorų... 
Ir štai ką mes veikiausia tu
rėsime daryti ir šioj šalyj.”

O savo prakalboje vasa
rio 2, 1935 metais, tas ku
nigas šaukė:

“Pa sibudavokime 10,000 
karinių orlaiviij apgynimui 
savo jūrų pakraščių.”

Vadinasi, čionai Father 
Coughlin reikalauja tvir- 
čiąusio prisirengimo prie 
karo, kurį jis pats paskelbė 
karu Wall Stryto ir i 
tautinių bankierių naudai.

Apie Naują Dalybą
Balandžio 9 d., 1934 m., 

New York Timesas citavo 
kunigą Coughliną šitaip: 
“Aš,” sakė kunigas, “nieka
dos nemainysiu savo tos fi- 
lozofijos, kad Naujoji Daly
ba yra Kristaus dalyba.” O 
savo knygoje “The' New 
Deal” (p. 114) vėl sakė: 
Naujoji Dalyba “suteikė 
darbo del 4,000,000 bedar
bių. Šį mėnesį suteiks dar
bo dar dviems milionams.” 
Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais gruodžio 4, 1934, 
Father Coughlin vėl karto
jo: “NRA pagelbėjo darbo 
žmonėms.”

Betgi balandžio 25, 1934 
metais, Father Coughlin 
buvo pareiškęs spaudos at
stovams: NRA “yra ištisai 
paskolintas nuo Mussoli- 
nio”. Toje pačioje knygoj 
“The New Deal” ant 110 
pusi, sako: “NRA suvedžio
jo milionus amerikonų į ti
kėjimą ,kad 6,000,000 bedar
bių gausią darbo.” Ir savo 
prakalboje gruodžio 22, 
1933, jis buvo pareiškęs: 
“NRA sumažino šios šalies 
pirkimo pajėgą.”

Vadinasi, pirmiau buvo 
prakeikęs NRA, o paskui 
jau skelbė, kad NRA yra 
“Kristaus dalyba”.
Socialė Apdrauda ir Taksai

Spalio 17, 1934 m., Fa
ther Coughlin užgyrė ne
darbo ir senatvės apdrau- 
dą. Nacionalės Unijos už 
Socialį Teisingumą progra- di liaudžiai ant sprando, jau ją 
moję 13-tam punkte sako
ma, kad reikia dėti taksus i vo sprando, kad jau fašistų dik-

ant tų, kurie gali juos mo- tatūra nusvirus ant šono. Jau
kėti, kurie įplaukų turi, dabar Lietuvoj liaudis nekeik 
Net sakoma: “Aš tikiu į to
limesnį nuėmimą kriušinan- 
čios taksų naštos nuo silp
nų darbininkų klasės jei
gu.” Skamba labai gerai. 
Atrodo, kad Coughlin stoja 
už aptaksavimą turčių.

Bet tas pats Coughlin sa
vo prakalboje gruodžio 11, 
1934 m., griežčiausiai stojo 
prieš aptaksavimą kapita
listinių kompanijų. Jis sa
kė: “Automobilių kompani
jos nubankrutuotų, jeigu 
jos būtų aptaksuotos 5 nuo
šimčiais del sukėlimo pini
gų bedarbių apdraudai.”

Šitie keli trumpi palygi
nimai turėtų įtikinti kiek
vieną, kad Father Coughlin 
yra pirmos rūšies demago
gas. Kaip Hitleris Vokie-

tarp-l^j ir ^solinis Italijoj' djktatūrą.
, . i veidmainiavo, patys sau:

čia taip ramiai tos diktatūroj 
kaip matome paveiksle, k£d 
liaudis dirba ir kantriai neša ‘ 
išnaudotojų diktatūrą. Jeigu -’ 
taip jau tyliai be jokio pasipriė- . 
šinimo Lietuvos liaudis neštų tą • 
fašistų diktatūrą, kaip matyt ir " 
atvaizduoja paveiksle, tai nebū
tų fašistiniuose Lietuvos kalėji
muose prigrūsta ir pūdoma ge
riausi Lietuvos kovotojai (poli-. . 
tiniai kaliniai). O tas parodo, 
kad liaudis kovoja ir krato tą 
fašistų diktatūrą. Pavyzdžiui, 
paimkime ir vėliausi Lietuvos 
valstiečių sukilimą. Tai iš viso ’ 
ko matome, kad jau Lietuvos 
Smetonos diktatūrą smarkiai 
liaudis purto, o netaip kantriai 
ir tyliai neša, kaip matomo nu
pieštame paveiksle. Mes žino
me, kad ten gyvuoja Komunis
tų Partija ir jai priklausanti 
nariai ir simpatikai smarkiai 
kratosi nuo sprando Smetonos
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prieštaravo, pataikavo dar- Apie tuos visus sužym«tus
bininkams ir kapitalistams, I ant pi’?lų vardus tai bus ,v‘si ••

ta

idant laimėti fašizmui ga
lią, taip šiandien daro Fa
ther Coughlin. Jis geras 
“visiems,” bet darbuojasi 
finansinio kapitalo naudai 
del mobilizavimo fašistinių 
spėkų Amerikoje.

Laisvoji Sakykla
Pastaba Piešėjui Draugui 

Lumbiui.
Gruodžio 24 d. š. m. “Lais

vėje” buvo įdėtas drg. Lumbio 
nupieštas paveikslas, atvaizduo- 

i jantis, kaip Lietuvos fašistų 
I diktatūra sėdi ant Lietuvos 
liaudies sprando su revolveriu 
ir rapniku rankose atstatytais 
prieš Lietuvos liaudį ir dar Lie
tuvos liaudžiai užrakinta bur
na. Aukščiau nupiešta didelė 
ir tvirta ranka, ant rankos 
pirštų sužymėta žodžiai, komu
nistai, social-demo.kratai, krik.- 
demokratai, bepartyviai ir liau
dininkai. Visos tos organiza
cijos griebia fašistų diktatūrą 
už galvos. Ant rankos ryšelio 
parašyta Bendras Frontas ir tt.

Manau, kad drg. Lumbis ne
įsižeis, jeigu čia paminėsime tą 
paveikslą, pritaikindami prie 
šių dienų Lietuvos fašistų dik
tatūrą ir Lietuvos liaudį ir 
bendrą frontą. Pirmiausia apie 
fašistų diktatūrą. Paveiksle 
matosi, kad fašistų diktatūra 
labai ramiai sėdi ant liaudies 
sprando, nei kiek nesidairyda
ma, kas viršuj jos galvos sto
vi arba už jos pečių. O tikreny- 

i bėj, tai jau taip ramiai ji nešė-

liaudis smarkiai krato nuo sa-

vaizdas iš nesenai įvykusios konferencijos, kurioje dalyvavo mainieriy lyde
ris Lewis (kairėj) ir ADF prez. Green (dešinėj). Buvo svarstomas pramoni- 
1 <io unijizmo klausimas, delei kurio šiuo tarpu Amerikos Darbo Federacijos 

vadovybėje eina griežta kova.

didelę neapykantą prieš komunistus, jisdidelę neapykantą prieš komunistus, jis liodamasis ir mano, kad tuo jis padarys 
negali ataušti. Jis rėkia, šaukia net ko- z naudos sau ar darbo žmonėms.

į

tie žodžiai partijos. Iš pieši* . , 
nio pasirodo, kad jau ten yra 
sutvertas bendras frontas tarpe 
tų visų partijų, kad nusikraty
ti fašistų diktatūra nuo savo- 
sprando, kad jau visi bend
rai griebia Smetonos diktatūrai 
už galvos ir jau bus jai kaput. 
Pilnai sutikčiau, jeigu jati taip 
vra, bet tikrenybėj dar šiuo lai— 
ku ten nėra padarytas bendras 
frontas tarpe tų visų partijų, 
dar tik eina prie to bendro 
fronto, kaip matome laikraš
čiuose aprašyta. •

Gerai, kad drg. Lumbis pie
šia tokius paveikslus, bet rei
kia daugiau draugui kreipti 
atydos, kad jo piešiniai pilnai 
atatiktų į šių dienų įvykius. 
Manau, kad drg. Lumbis ne
užsigaus, ką aš čia kelias pa
stabas parašau, bet, drauge, 
duok daugiau į mūsų spaudą 
savo piešinių, už ką tau “L” 
skaitytojai didžiai dėkingi.

Zigmonfas

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
Lokomotyvų Gaminimas
Lapkričio mėn. lokomoty- ./ 

vų gaminimo planas išpih* f 
dytas 111.3 nuoš. Buvo nu
sistatyta pagaminti 127 lo- 
komotyvų, bet padirbta 138. 
Per pastaruosius 11 men.

vai.

Puikus Marmuras
Iš Altai kalnų iškasta la-,. 

bai gražaus spalvuoto mar-‘ 
muro, kurį, sakoma, gali* 
ma prilygint prie pagarsėk 
jusio Italijos Ferraros mart
muro. Jis bus naudojamas ., 
išpuošimui dabar budavoja- 
mo Sovietų Palociaus.

Plieno Pramonė
Lapkr. 29 d. plieno ga

mybos planas išpildytas 
Pagaminta 4,345,000 tonų, 
tai yra 942,000 tonų dau
giau negu pereitais metais;- 
1934 metais kainavo 117 rtw 
bliu pagaminti toną plieno; 
o 1935 m. kainavo tik 95 
rubliai.

Darbininkų Bankiniai 
Indėliai

Pastaromis keliomis! 
vaitėmis smarkiai 
SSSR bankuose de 
Priežastis: stachano 
darbo priemonių 
mas. Pavyzdžiui, 
per 10 dienų darbin 
depozitavo 60,000 rublių 
normaliai per tiek pat 
ko bankuosna sudėdavo 
000 rublių.

113 Milionų Doliet 
taupa 

Metalurgijos ind 
dėka taupumui, ši; 
tais sutaupyta 11&> 
rublių.

A V.r»



Puslapis Trečias

Visi chorai, kurie dar ne- 
pasimokėjote Meno Sąjun
gai metinių duoklių—pra
šome tai padaryti greit. 
Taipgi raginame visas dar
bininkų organizacijų kuo
pas ir draugijas įstoti į Me
no Sąjungą. R.
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Tik tas rašytojas gali vadin
tis revoliuciniu, kuris ištik- 
rųjų kelia darbininkų ma
sių revoliucionizavimosi pro
cesą ir mobilizuoja jas ko

vai su priešu.
—JURGIS DIMITROVAS, .. M

U žbaikalinė
(Chorui daina)

Tekstas S. Alymovo. Muz. Al. Aleksandrovo.
Versta P. Saženio.

I.
Visam Užbaikalyj supūsti pusnynai,
Ir žaidžia sniegulėmis vėjas šmarštus.

Daursko kalneliai, Mandžiurijos plynai
Atmins amžinai “Atskirosios” žygius.

2 kartu.
II

Virš tyrlaukio balto net paukščiai aptilo,
Ir pirkios taikingos rūkina dūmus.

Sudiev Užbaikaliui! Sudiev ir stovykloms!
Kariūnai apgynė Sovietų Rytus.

2 kartu.
111

Su mumis šalis, priešais mumis pergalė,
Už mus visi miestai, už mus ir kaimai —

Nuo jauno ainelio lig seno senelio;
Užtai nebaugina mus joki karai.

2 kartu.
IV

Mūs priešai pabėgo nuo mūsų rubežiaus.
Skrajokit sniegulės, žaisk vėjas šmarkštus.

Sudiev Užbaikaliui! Sudiev ir stovykloms!
Kariūnai apgynė Sovietų Rytus.

2 kartu.

Kasiulio Daina
Iš Filmos “Linksmi Vaikinai.” 
Pagal V. Lebedevą-Kumacą. 

Muz. I. Dunajevskio.
: I

Kaip daug tų merginų gražuolių!
Kaip daug tų glostančių vardų!

Bet tik viena širdin įpuolė — 
Ir svajot man taip saldu, 
Kad ją myliu!

Širdie* nemėgi tu bodaus ramumo...
Širdie, smagu ant svieto taip gyvuot!

Širdie, gerai, kad ieškai įvairumo.
Tau ačiū, širdie, kad tu taip moki pa- 

myluot...

Širdie, nemėgi tu bodaus ramumo...
Širdie, smagu ant svieto taip gyvuot! 

širdie, gerai, kad ieškai įvairumo.
Tau ačiū, širdie, kad tu taip moki pa- 

' myluot...
A. , 11

Juk meilė netyčia sugriaudžia, 
Kai tu nelauki jos visai,

Krūtinę taip saldžiai suspaudžia. . .
Sielos suskamba balsai,— 
Širdies klausai!...

Jonas Kaškaitis.

Uruguajiečią “Darbą” Paskaičius
Nors pripuolamai, o vistik tenka kiek tiek 

paskaityti Pietų Amerikos lietuvių darbinin
kišką spaudą. Reikia pažymėti, kad ji vis 
gerėja.

Pradėsim su Uruguajaus spauda, kur jinai 
yra jauniausia. Prieš kiek laiko ten ėjo “Rau
donoji Vėliava.” Tai buvo, palyginti, mažo 
formato laikraštėlis ir nedarė gero įspūdžio. 
Jis buvo leidžiamas palėpinėse sąlygose. Dė
lei tam tikrų priežasčių “Raud. Vėliava” lio
vėsi ėjusi. Dabar vietoj jos eina dvisavai
tinis laikraštis, didesnio formato ir gražiau 
apdirbtas—“DARBAS”.

Jau teko skaityti tris “Darbo” numerius 
(tik tiek iki šiol teišėjo). Su kiekvienu nu
meriu laikraštis gerėja technikiniai ir turiniu. 
Kalba taipgi lankstesnė ir gražesnė. Būtų 
“Darbas” geresnis, jei jame tilptų daugiau 
iš Uruguajaus lietuvių gyvenimo trumpų ži
nučių. Be to, antgalviavimas technikiniai rei
kėtų pertvarkyti. Nedidelio formato laikraš
čiui nereikalinga toki ilgi ir stambūs angla- 
viai, sakysim, kaip “Laisvėje” arba kituose 
laikraščiuose matome.

“Darbo” Kolegija (Kodėl ne redakcija arba 
redakcinė kolegija?) savo įžanginiam straips- 
nyj (“Darbas” Num. 3), šaukdama lietuvius 
darbo žmones prie didesnio aktingumo ir vie
nybės, be kitko, teisingai nurodo:

“Klasinis darbas, antifašistinės ir antikari
nės minties skiepinimas Urugvajaus lietuvių 
darbininkų eilėse sutvers tą aktyvą, kurio pas 
mus taip trūksta.

“Politiniai išsilavinęs ir klasiniai apsišvietęs 
Urugvajaus lietuvis darbininkas, gyvendamas 
svetimoj Šalyj, taps tikru geresnio būvio kū
rėju, tikru kovotoju prieš imp. karą ir fašiz
mą, .bendrai su visų kitų tautų darbininkais, 

už apgynimą SSRS nuo pasaulio imperializmo 
puolimų.

“Visokios “gyvojo ir negyvojo ražančiaus 
organizacijos“, visokios Dainos ir Meno bei 
užsienio liet, fašistinti draugijos, štabinsko, 
Musteikio, Gumbaragio ir kt. vadovaujamos, 
tai yra toji nelaimė, kuri trukdo Urugvajaus 
lietuviams atsistoti ant tinkamo kelio ir susi
vienyti bendrai kovai prieš klasinį darbinin
kų priešą; Urugvajaus lietuvis darbininkas, 
Štabinsko, Musteikio, Gumbaragio—viliojamas 
į dangų, jei jiems patikės, amžinai bus atsi
likusiu nuo darbininkų judėjimo, nuo tų ko
vų, kurias darbo klasė veda už išsilaisvinimą 
iš buržuazinės klasės jungo.

“Esant tokiai padėčiai, pažangaus nusista
tymo Urugvajaus lietuviai darbininkai nega
li nepasisakyti prieš visokias darbininkams 
daromas pinkles tikslu juos ir toliau mulkin
ti. Toks darbininkų pasisakymas per savo 
laikraštį “DARBAS”, žinoma, klerikalams ir 
fašistams nepatiks, bet jis bus naudingas lie
tuviams darbininkams. Todėl visi ir visos 
spieskimės apie savo laikraštį “DARBAS”. 
Kad jis būtų naudingas, visus interesuotų— 
jame bendradarbiaukime, jį platinkime, jam 
aukuokime po kiek kas galime.

“Visi už vieną, vienas už visus!. Vienybė— 
galybė!”

Gerai pasakyta! Pageidautina, kad tą Uru
guajaus lietuviai imigrantai vykintų gyveni
mam

Dalis jų, tiesa, gražiai tai vykdo. Tam pa
čiam “Darbo” num. telpa aukotojų vardų są
rašas, parodas, jog to krašto lietuviai imig
rantai remia “Darbą”.

Šitų žodžių rašytojui esant Argentinoje, 
(1927-1928), uruguajiečiai neturėjo savo jo
kio laikraščio. Jų reikalams aptarnavo tuo
met “Rytojus”, išeinąs Buenos Aires mies
te, Argentinoj. “Rytojus” Montevideo mies
to lietuviuos turėjo didelio populiarumo.

Man teko nekartą būti Montevideo mieste, 
Uruguajuj, ir kalbėtis su draugais. Visų jų 
pageidavimas buvo turėti savo laikraštį. Bet 
tuomet lietuvių imigrantų ten mažiau buvo. 
Antra, “Rytojus” buvo viešas laikraštis ir 
lengvai praleidžiamas į Uruguajų, be to, jis 
buvo didesnis laikraštis. Tuo būdu urugua
jiečiai apsiėjo be savo laikraščio.

Dalykai dabar pasikeitė. Lietuvių skai
čius ten didėjo. Jie vis klasiniai sąmonin- 
gėjo, artavojosi, kaipo kovotojai. Auklėjosi 
nauji kadrai. Tuo būdu ir priėjo prie to, 
kad įsisteigė savo laikraštį, kuris, mano 
nuomone, reikėtų gerinti visais būdais ir eiti 
prie savaitraščio.

Montevideo mieste šiuo tarpu veikia net dvi 
ALDLD kuopos. Iš žinių, laiškais gautų iš 
to miesto, pasirodo, kad ALDLD nariai smar
kiai grobiasi už knygų, jas skaito. Tai ir 
puiku!

Mes galime tik palinkėti daug, daug pasi
sekimo “Darbui” ir darbiečiams!

Apie kitus Pietų Am. liet. darb. laikraščius 
pakalbėsimę kitą kartą.

R. Mizara.

Apie Literatūrą ir Literatus
žymusis proletarinis literatas, V. Varašius 

(gyvena Lietuvoj), verčia į lietuvių kalbą 
Iljos Erenburgo, garsaus sovietinio rašytojo, 
romaną “Antroji Diena." Pradžią jau pri
siuntė jis “Laisvės” redakcijai. Vertimas 
gražus, na, o apie patį autorių nereikalinga 
nieko sakyti: jis jau žinomas kaipo vienas 
žymiausių šių dienų sovietinių rašytojų. 
“Laisvės” skaitytojai turės gražaus skaitymo, 
kuomet “Antrąją Dieną” pradėsime spausdinti 
dienrašty j.

Lietuvoj leidžiamas (“Sakalo” b-vė) lietu
vių kalba Viktoro Hugo “Vargingieji” (Les 
Miserables). Tas pats' “Sakalas” leidžia 
Tolstojaus “Ona Karenina”, “Prisikėlimas” 
ir Dostojevskio “Paniekintieji ir pažemintie
ji.”

R. M.

Judžiai- T ėatras-Muzika

“Ghosts”, “Let Freedom Ring” “Crime and 
Punishment.” \

Šiame sezone New Yorko protaujanti pub
lika gali pasigėrėti keletu gerų veikalų. Kaip 
tai Gorkio “Mother,” Odetso “Paradise Lost,” 
sovietų judžiai “New Gulliver,” “Frontier” ir 
kiti, čia mes minėsime tik tuos, kurie jau 
teko matyti.

“Ghosts.”—“Ghosts” yra garsaus norvegų ra
šytojo Henriko Ibseno veikalas. Veikalas dau
giau psichologinis, nėra klasiniai sąmoningas.

Tačiaus Ibseno veikale labai aiškiai matosi 
esamos draugijos, arba tuolaikinės draugijos, 
įrimas, gyvenimo, mokslo nesutikimas su pa
veldėtomis ponijos tradicijomis, su religija.

Kunigas gina tą visą senovę, jis prieš kny
gas, prieš mokslą, prieš tikrąjį gyvenimą. 
Kunigas gina “karališką stoną,” jis reikalau
ja, kad našlė moteris pildytų 'mirusio vyro, 
valdininko, “garbę” ir “didybę.” Tačiaus pa
sirodo, kad tų valdininkų tradicijos tik for
mališkumas. Jų siela, jų gyvenimas—supuvę. 
Ta “garbingoji” draugija užsikrėtusi narko- 
tizm u.

Veikalą “Ghosts” režisavo gerai žinoma ru
se artistė Nazimova. Ji ir vyriausią rolę vai
dina. Spauda, pradedant nuo New Yorko 
“Times” ir baigiant “Daily Workeriu,” labai 
augštai įvertina Nazimovos vaidinimą ir vei
kalo režisavimą. Kodėl? Nazimova pradėjo 
scenos darbą dar 1904 metais. Jinai moki
nosi scenos meno po Stanislawskio direktyvt. 
Stanislawskis yra vienas iš žymiausių vado
vų Maskvos Meno Teatro. Nuo 1905 metų 
Nazimova veikia Amerikos scenoj. Ji vai
dino daugelio veikalų vadovaujamose rolėse. 
Todėl ir jos režisuojamas Ibseno veikalas taip 
augštai meniniai įvertinamas.

Be to, Ibseno “Ghosts” labai prieinamas 
veikalas ir neprofesionaliam teatrui. Viskas 
dedasi viename kambaryje. Aktorių mažai. 
Todėl mūsų menininkams, kurie vaidina bei 
režisuoja veikalus—“Ghosts” reikia pamatyti 
ir iš jo pasimokyti.

“Let Freedom Ring."— Dabartiniu laiku 
vaidina Civic Repertory Teatre, 105 West 14th 
St., New York City. Scenoje stato Teatro 
Unija (Theatre Union).

“Let Freedom Ring” buvo pradėtas vaidin
ti miesto centre, Broadway teatrų distrikte. 
Tačiaus tenaiš buvo augštos įžangos kainos ir 
sabotažas iš kapitalistinių laikraščių. Todėl 
veikalas reikėjo uždaryti ir perkelti į priei
namesnę vietą darbininkams.

Veikalas “Let Freedom Ring” yra trijų 
veiksmų ir 9 atidengimų. Jame dalyvauja 
didelė grupė aktorių. Veikalui turinys paim
tas iš Grace Lumpkinos novelės “To Make My 
Bread.” šis veikalas vaizduoja Amerikos gy
venimą. Tačiaus jame vaizduojama ne ta “A- 
merika,” kuri skęsta žibučiuose ir vyne. Tai 
yra—ne dalelė iškilusios ir praturtėjusios 
buržuazijos, bet milionai darbo liaudies.

Veikalas prasideda vakarinėse valstijose, 
kalnuose, čion žmonės atskirti nuo “civili
zacijos.” Jų gyvenimas skurdus, sunkus, 
valstietiškas. Tačiaus eina gandai, kad yra 
miestai, kur darbininkai pinigus “semte se
mia,”—tai laikai Amerikos industrializacijos 
ir mechanizacijos.

Todėl šios kalnų šeimynos, palikusios savo 
namus ir žemes, emigruoja į miestus, į dirb
tuves, audinyčias. Eina tėvai, vaikai ir se
neliai. Bet pačiame pradiniame miesto gy
venime susitinka dar aštresnį žiaurumą, iš
naudojimą ir šeimynų paskirstymą. Tie dar
bininkai, kurie buvo dievoti, su savomis tra
dicijomis, mieste skirstosi į priešingas par
tijas, grupes, supratimus.

Nauji “ateiviai” čia tikėjosi galėsią savo 
vaikus leisti į mokyklą, tačiaus jie juos pa
jėgė išleisti tik į dirbtuves, išnaudojimui. Jų 
^Igos—$2, $3, $4, $5 ir $6 į savaitę, čia jie 
pasiliko kompanijos “laisvi” vergai. Todėl 

I —kaip vėliaus vaizduojama—tie kaimietiški 
darbininkai vėliaus lieka streikieriąis ir ko
votojais. Vienas brolis veda streiką, o kitas 
—prieš streiką.

Kovose yra ir aukų. Policija nukauja vie
ną šeimynos narį. Darbininkai jį laidoja kai
po herojų, kovotoją, čia jau darbininkai at
meta religijinį aptarnautoją (kunigą), ku
ris teiksiąs ‘paskutinį patarnavimą.” Visa 
šeima atsisako nuo religinių ceremonijų ir 
laidoja kovotoją unijistai.

Ypatingai labai gerai vaidina Kirklando 
rolėje Will Geer. Geer puikiai impersonuoja 
senelį su smuiką.- Taip pat puikiai vaidina 
motina ir kiti aktoriai.

Penkios veikalo scenos vaizduoja darbinin
kų kovas ir streiką. Pikietai, šaudymai ant 
scenos neparodoma—tai daroma už scenos. 
Iš to galima ir pasimokinti mūsų teatrui. 
Masinis veikimas, kaip pikietai, su policija 
susikirtimai realizuoti ant scenos yra sunku. 
Neprofesionaliam teatrui tai padaryti dar 
sunkiau. Todėl tai atliekama už scenos.

Veikalas baigiasi laidotuvėmis. Kąip strei
kas baigiasi, kas laimi, o kas pralaimi—-ne
simato. Tačiaus sentimentas už streiką, už 
kovas pakyla, o ne nupuola.

Visiem reikia šį veikalą pamatyti. Ypa
tingai unijų darbininkai jį turi matyti.

Laiškas Iš Uruguajaus
Draugai uruguajiečiai, rašydami laišką AL- 

PM Sąjungai, tarp kitko, duoda keletą bruo
žų ir apie tenykštį menininkų veikimą.

“...Šitame laiške apibūdinsiu Uruguajaus 
lietuvių kolonijos meninę padėtį.

Proletarinis menas pasirodė kartu su atsi
radimu darbin. organizacijų, tai yra, 1926- 
1927 m. Išpradžios čionai jokių meninių sekci
jų nebuvo. Kaip reikėjo surengti vakaras, 
tuomet buvo jieškomi ir menininkai. Vėliaus 
buvo jau kiek stipresnės mūsų jėgos. Atsi
rado vienas draugas, kuris pradėjo rūpintis, 
kad sustiprinti darbininkišką meną Urugua
juj. Tas pats draugas žilvys buvo sutvėręs 
chorą, kuris skaičiumi buvo gana skaitlingas. 
Choras pagarsėjo visam Montevideo mieste, 
nes pradėjo kviesti vietinės organizacijos į sa
vo parengimus. Vėliaus atsirado kitas me
nininkas, draugas švedas, kuris dar gabiau 
vadovavo, tiek chorui, tiek scenos darbui. 
Vėliaus įvyko nesusipratimų, kurių gal ne
trūksta ir visur. Tai tas, kad vietoj daugiau 
suprantantiems draugams dirbti ir padėti 
naujiems, ėmėsi j ieškoti garbės tarp savęs. 
Tas tęsėsi nekurį laiką ir tuomi susilpnino 
meninį veikimą.

Vėliau, 1932 m., buvo sutvertas “Dailės ir 
Meno Ratelis.” Valdyba išrinkta iš trijų 
draugų. Tas darbas ėjo pusėtinai sparčiai— 
buvo perstatyta visa eilė geresniųjų veikalų 
—kuone po du syk. Taipgi vieną kitą veika
lą išsivertėm iš ukrainiečių kalbos. Pav. 
“Revoliucijos Sūnus,” kurį publika pasitiko 
su didžiausiu entuziazmu. Vienas veikalas 
yra sudramatizuotas ir perstatytas iš vaizde
lio—“Streikas.” Dabar yra išverstas iš uk
rainiečių kalbos “Jūreiviai” ir “Ponas Surin- 
tas” ir perstatyti.

1933 m. liepos 23 d. buvo šaukiamas stei
giamasis visuotinas centro skyriaus meninin
kų ir dainininkų susirinkimas, į kurį atsilan
kė nemažas skaičius. Buvo duotas praneši
mas, kokiam tikslui šaukiamas susirinkimas, 
šio susirinkimo tikslas buvo sutverti Liaudies 
Teatrą, įsteigti chorą, vienu žodžiu, sudaryti 
darbininkiškų menininkų stiprią organizaciją 
ir dirbt organizuotai. Buvo sutverta Liau
dies Teatro Pirma sekcija (centro skyrius) 
ir Laisvės Choras.

Darbas buvo dirbamas gana gerai. Choras 
paliko stiprus. Mūsų parengimuose publikos 
atsilankydavo daug. Pradėjome išstoti net 
internacionaliniuose parengimuose. Tuo pa
čiu kartu socialistai ir katalikai visai nyko. 
Buvo vienu laiku šitoks atsitikimas. Tą pa
čią dieną įvyko trys vakarai: mūsų (darbi
ninkų), socialistų ir katalikų. Socialistai tu
rėjo keletą žmonių, katalikai—nieko, o Liau
dies Teatro Antros sekcijos parengime pilna! 
Tuojaus po to turėjome ir smūgį. Mums be
darant dainų pamokas, įsibriovė žvalgyba ir 
viešoji policija ir suareštavo. Išlaikė ketu
rias dienas, apdaužė draugus ir paleido. Taip
gi įsakė daugiau nedainuoti.

Chorai Montevideo’je randasi du: Liaudies 
Teatro Pirmos sekcijos—Laisvės ir Liaudies 
Teatro Antros sekcijos—Ryto Choras. Už tai 
lietuviški fašistai ir siuto. Po areštų Laisvės 
Choras narių skaičiumi sumažėjo.

Pas mus meniniam darbui sąlygos gana ke
blios—nėra jaunimo. Visame Uruguajuje lie
tuvių nėra daug, ir tie patys visi jau paaugo. 
Be to, dar susiskaldę į tautininkus, socialis
tus ir dar kitus.

Nepersenai statėme operetę “Nebaigta Ko
va.” Rezultatai puikūs. Vėliau—“Spartaką” 
—nors buvo biskį trūkumų, vienok rezultatai 
dar puikesni! O dabar, kaip gavome operetę 
“Tamylą” tuojaus ir susimokinsime žiemos 
sezono atidarymui, nes vasaros metu turėsi
me gražaus laiko prisiruošimui.

Rašydamas šitą laišką turiu omenyj Liau
dies Teatro pirmą ir antrą sekcijas. Mano
me greitu laiku steigti ir trečią sekciją Liau
dies Teatro.

Greitu laiku manome ruošti bendrai visų 
sekcijų gegužinę.

Su draugiškais linkėjimais,
V. K.”

Binghamton, N. Y.
Kalbėjo J. Omanas; Organi
zuojasi LDS Jaunimo Kuopa

22 d. gruodžio LDS 6 kp. 
■ surengtose prakalbose kalbėjo ...
J. Ormanas, Nacionalio Liet. 
Jaunimo K-to sekr. Jis plačiai 
dėstė jaunimo gyvenimo sąly- *"* 
gas ir lavinimosi progas Lie
tuvoj ir Sovietų Sąjungoj. Lie
tuvoj jaunimas visuose žings-J 
niuose yra varžomas, o SOf ‘ - 
vietų Sąjungoj—turi visas; 
progas lavintis, kultūrintis, kil* * 
ti, nes ten esamoji santvarka 
didelę domę kreipia į jaunimą. ,%

Be prakalbos, buvo ir kon
certinė programa. Jos išpildy
me dalyvavo jauna armonistė 
Katherine Kizis, Aušros Cho
ro dvieilis kvartetas (jį suda- —į
ro: A. Tvarijonienė, E. Slesd-
raitienė, J. Sastem, V. Zmit-
raitė, A. Pagiegala, J. Gabu- •
žis, A. Klimas ir P. Grinius, 
o jiems vadovauja H. Pagie- 
galienė), ir pora gerų dėklą- ”. 
macijų pasakė II. Žemaitytėj 
Lėšoms padengti surinkta au- <•< 
kų $7.56.

Ant rytoiaus. 23 d. gruO- "f 
džio, buvo suruošta arbatėlė • 
jaunimui, čia dalyvavo gražus 
būrys jaunimo, svečias Orma* . 
nas ir būrelis suaugusių LDS 
narių. Paaiškinęs apie plačią 
nacionalę jaunimo organizaci
ją LDS pastogėje, Ormanąs 
užklausė: ar yra noras organi
zuotis į atskirą jaunimo kuo- ' 
pą ir veikti sporte, kultūroje;' ‘ ‘ 
mene? Jaunimui atsiliepus*; ' 
pritarimu, išrinkta laikina kuo**'-* 
pos organizavimui komisija- 
iš 7, narių. "

Iki šiol čionai nemažai jau-"' 
nimo priklausė į LDS suaugu* 
šių kuopą ir į jos vaikų skyrių, * 
bet atskiras veikimas nebuvo 
pradėtas. Dabar, jei susikurs 
jaunimo kuopa, galima tikė
tis, prasidės ir veikimas. Suau- • * 
gūsių kuopa, manau, sutiks - ■ 
jaunimo darbą paremti visais 
būdais. ..JLk

Verta minėti parama ir su-' 
ruoštos arbatėlės vakarui. Pa- " 
prašytos draugės moterys kuo- 
pos susirinkime, kad iškeptų' ." 
tam vakarui keikų (cakes); ‘ 
jautriai atsiliepė sekamos: du 
keiku atsiuntė U. šimoliunie- 
nė, po viena—M. Bekerienė, 
O. Girnienė, P. Jasilionienė, 
O. Kireilienė, E. Staniulienė, 
E. Strolienė, A. Žemaitienė, . 
H. Žukaitė ir M. žvirblienė... 
Arbatą ir cukrų nupirko H. 
Pagiegalienė.

Po arbatai ir pasikalbėji
mui jaunu oliai—armonistas- , 
Girnis ir smuikininkas Ka* ’ 
minskas—pagrojo įvairius šo- 
kius, o jaunimas pasišoko. A. 1

Jasilionis. . J

Philadelphia, Pa.

“Crime and Punishment." Pastarasis kal
binis judis yra padarytas iš Dostojevskio kū
rinio. čia mes jį minime tik todėl, kad at
žymėti tai, ką reiškia to paties veikalo pasta
tymas. Man teko matyti tą patį kūrinį ga
mintą Amerikoj ir Francijoj.

Tiesiog stebėtis reikia, kaip iš to paties kū
rinio išėjo du skirtingi veikalai. Palyginus, 
tai amerikinė produkcija galima pavadinti tik 
karikatūra prieš francūzų gamintą judį.

Tad patartina, kurie mate amerikonišką 
“Crime And Punishment,” pamatyti ir Fran
cijoj gamintą, šis veikalas verta matyti.

V. Bovinas.

Už Vienybę
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos Ap
skričio Komitetas laikė posė
dį gruodžio 22, 1935 ir visa
pusiai svarstė vienybės klausi
mą su opozicija, tai yra, su 
Lietuvių Darbininkų Draugija. 
Komitetas priėjo prie išvados, 
kad būtinai reikia vienytis ir 
atsišaukia į visas ALDLD kuo
pas, kad atsikreiptų prie LDD 
kuopų ir užkviestų prie vieny
bės.

Draugės ir draugai, nesista- 
tykite sau “aš”, nes mums dar
bininkams, kai pozicijos, taip 
ir opozicijos, gręsia vienas ben
dras priešas, tai yra, karas ir 
fašizmas. Ir mes jo nenugalė-. 
sime be vienybės, be bendro 
fronto. P. Puodis



R

■

P. Buknys.

valdžią.

Bazaro Reikalai

Laike Bazaro Vakarais Bus Šokiai

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

kad pa- 
pa justų
Pačios 

būt di- 
tik vie-

Sukanka 25 metai, kaip leidžiama “Laisvė.” Tad 
skirdami bazarui dovanas žinokime, kad duodame 
jubilėjiniam bazarui ir duokime atmintinas dovanas.

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 

sekmadieniais

“LAISVES” BAZARAS

IŽANGA TIK 10c ASMENIUI
Norint padaryti gerą bazarą, reikia dapirkti daiktų 

prie dovanotųjų. Todėl labai reikalingos 
piniginės dovanos.

Puslapis Ketvirtas

dalykas, kad toki or-

priimamas j 
Lietuvos ko- 
buvo didelis 
naujų narių 
sektantizmas

fron
da r- 

prieš 
fron-

darbu visas gamybos 
visus apskričius ir 
Kaune ir kituose di- 
miestuose komunis-

Lietuvos Kompartijos Darbas VII 
Kongreso Tarimų Šviesoj
(Pabaiga)

Organizaciniai Klausimai
Kad atsiekt tuos uždavinius, 

kuriuos LKP dabar sau stato, 
ji randa, kad būtinahreikia su- 
stiprint partiją—ir narių skait
lių ir vidujiniai. 1500 narių 
permaža. Reikia turėt bent 

* kelis tūkstančius narių. Kom
partijai rūpi pakelt politinį 
narių lygį, apimti kuopelėmis 
visas didesnes įmones Kaune ir 
kituose miestuose, visas gamy
bos šakas, visus miestus ir 
miesčiukus, visus valsčius ir vi
są Lietuvą. Kuopelių kūrime 
negalima laikytis vieno kokio 
liors seniau išdirbto šablono, ir 
ne Visos partijos kuopelės sa
vo veikimu tur būt vienodos. 
Be kuopelių didesnėse įmonė
se, didesnėse darbo vietose, 
pavienėse gamybos šakose, 
kaimuos, miesčiukuos dar gali
ma kurt kuopeles, paskirtas 
specialiam darbui, k. a. darbui 
tam tikrose organizacijose, ko
operatyvuos ir paskirtas spe
cialiems darbams (aukų rinki
mui ir partijos finansų didini
mui, spaudos leidimui ir t.t.). 
Partija rūpinsis įnešt daugiau 
jvąirumo ir parodyt daugiau 
ifticiatyvos organizaciniam dar- 

- be, -rūpinsis rast naujus orga
nizavimosi būdus ir taikyt juos 
plačiau, jei jie didins partijos 
pasisekimą darbe masėse.

Reikia žinot, kad mums yra 
naudingos visos tos organizaci
nės formos, kurios mums pade
da plėšt mūsų įtaką ir užka
riaut darbo mases fašistų val
džios užkariavimui. Ir visos 
tos organizacinės priemonės 
bus žalingos, kurios kliudo 
tam mūsų darbui.

LKP CK nurodo, kad reikia 
drąsiau priiminėt narius į par
tiją. Kas ištikimas, kas su
tinka su komunistų partijos li
nija, kas pasiryžęs dirbt ir ko
vot komunistų partijos eilėse 
del proletariato diktatūros, tas 
tur būt drąsiai 
partiją. Ligšiol 
munistų eilėse 
sektantizmas ir 
priėmime. Tas
kliudė stiprint partiją ir kartu 
lengvino žvalgybai kovot su 
komunistais.

Aiškus dalykas, kad naujai 
priimtas į partiją dar nėra 
tvirtas komunistas. Jį dar rei
kės padaryt tvirtu komunistu. 
Todėl jokiu būdu ant naujų 
partijos narių negalima dėt to
kias pat darbo pareigas, ko
kias reikia dėt ant seniau pri
imtų į partiją narių. Naujus 
narius dar reikia mokyt darbo.

.pas mus dažnai pasitaiko, 
Kad naujai priimtam į partiją 
Dariui deda tas pat pareigas, 

ir seniau priimtam. Jei toks 
naprs nepajėgia pildyt tas pa
reigas arba, bijodamas jų, at
sisako nuo jų, tokį grasina iš
mest iš partijos arba ir meta. 
Kas taip elgiasi, tas taip-pat 
neliuosas nuo sektantizmo.

Lietuvos komunistų pareiga 
daugiau susirūpint naujo akty
vo kėlimu ir pirmoj eilėj ak
tyvo, pasižymėjusio masiniam 
darbe ir bendro fronto takti
kos vykdyme. Kas geriau tai
kys bendro fronto taktiką, kas 
Sugebės geriau plėšt partijos 
įtaką masėse, tą pirmoj eilėj 
reikės rinkt į kuopelių sekre
torius, ,j komitetus, į komitetų 
sekretorius, tuo reikės labiau 
rūpintis ir politiniai tvirtint. 
Tuo tarpu ligšiol netikusiai ėjo 
naujo aktyvo kėlimas, ir todėl 
stipresnio aktyvo taip maža 
yra. Vieton, to, kad orientuo
tis į naujų gabesnių partijos 
narių kėlimą, labai dažnai bu
vo;'keliami į vadovaujančius 
organus tie, kurie jau susikom-

Z. Angarietis 
promitavo bedirbdami vado
vaujančiuose organuose arba 
parodė daug sektantizmo, del 
kurių jau buvo CK tarimai, kad 
juos reikia šalint iš komitetų. 

Komunistai negal tenkintis 
vien partinėmis organizacijo
mis. Reikia kuodaugiausia tu
rėt įvairių nepartinių, masinių 
organizacijų, ir pirmoj eilėj 
profsąj. Profsąj. tinklu tur būt 
apimtos visos didesnės įmonės ir 
visos didesnės darbo vietos 
miestuose ir kaimuose. Prof
sąjungos savo narius tur skai
tyt tūkstančiais. Kaip lygiai 
komunistams rūpi Liet, raudo
nosios pagelbos plėtimas, ypa
tingai provincijoj, kur yra 
daug didesnis atsilikimas. Ko
munistams rūpi taip dirbti, 
kad LKJS taptų tikrai masine 
organizacija ir apimtų tūk
stančius jaunuolių. Kas yra 
ištikimas ir nori dėtis prie LK 
JS, tą drąsiai galima primt į 
LKJS. Organizavimosi gi bū
dai pas komjaunimą tur būt 
daug įvairesni, kaip partijoj. į pasisakyti! už sukūrimą tokios 

i partijos, paremtos demokrati- 
valios vie- 

;s I nybe, kuri galėtų stoti visos 
revoliucinės darbininkų kovos 
priešakyj. Bet kad tokią vienybę 
sudaryt, pirm būtinai reikia su
daryt bendrą darbininkų 
tą kovai del kasdieninių 
bininkų klesos reikalų ir 
fašizmą. Be tokio bendro 
to, be veikimo vieningumo ne
gali būt ir politinės darbininkų 
klesos vienybės vieningos par
tijos ribose.

Visų aukščiau minėtų užda
vinių sėkmingesnis vykdymas 
gyveniman stato taipgi klausi
mą apie naujus pakeitimus 
LKP suorganizavime. Komu
nistų partijai taip reikia susi
tvarkyt, kad lengviau būtų ap
imt savo 
šakas ir 
valsčius, 
dėsniuose 
tams reikės eit prie tolimesnio 
savo organizacijų kūrimo pa
gal gamybos šakas. Provinci
joj gi organizacijų ribas reikės 
taikyt prie apskričių ir valsčių 
ribų. Kiekvienas apskritis pri
valės turėt savo apskričio par
tinę organizaciją su partiniu 
centru apskričio centre arba 
kitam svarbesniam mieste. Tai 
bus rajoninė organizacija. 
Kiekvienam valsčiuj turės būt 
įkurta valsčiaus organizacija, 
susidedanti iš įvairių kuopelių. 
Tai parajonė. Tiesa, taip su
sitvarkius padidės rajonų skai
čius, kas sunkins CK ryšius su 
didesniu rajonų skaičium. Bet 
užtai prie tokios tvarkos leng
viau bus surišt darbą su vals
tiečių kova valsčių ribose; 
lengviau bus vest darbą įvai
riose masinėse organizacijose, 
kurios organizuojasi prisitai
kius prie administratyvinių ri
bų ir t.t. Kas link Centro ko
miteto ryšių su rajonais, tai 
vadovavimo palengvinimūi ga
lima bus keliose Lietuvos vie
tose įkurt CK centro biurus. 
Kol yra 1500 narių, dar galim 
tvarkytis ir taip, kaip dabar 
yra. Bet Lietuvos komunistai 
turi orientuotis į partijos au
gimą, o ne į jos sustingimą. 
Jei partija išaugs, pavyzdžiui, 
iki 3,000 narių, tai dabartinis 
susiorganizavimas ne tik kliu
dys toliau augt, bet ir tinka
mai tvarkytis partijos viduj.

organizacijų ribos 
partijos darbo r i-

komunistai tur išsižadėt revo
liucinės kovos prieš kapitaliz
mą ii’ išsižadėt proletariato 
diktatūros, kurią reikės užka
riaut proletarinės revoliucijos 
keliu. Socialdemokratai, kal
bėdami apie vienybę s.—d. ei
lėse, puikiai žinojo, kad komu
nistai neišsižadės kovos del 
proletariato diktatūros ir pas 
s.-d. vadus žodžiai apie vieny
bę socialdemokratų eilėse buvo 
ne kas kita, kaip atmetimas 
komunistų, šaukimo sudaryt 
bendrą frontą kovai prieš dar
bininkų klesos priešus. Tiesa, 
komunistai neatmeta susidėji
mo su socialdemokratais į vie
ną partiją, bet tas susidėjimas 
tur eit darbininkų klesos nau
dai, o ne kapitalistų naudai. 
Komunistai už susidėjimą su 
socialdemokratais, jei social
demokratai atsisakytų nuo blo
ko su buržuazija, jei pripažin
tų reikalingumą įvedimo pro
letariato diktatūros proletari
nes revoliucijos pagelba, jei

Be nelegalių partinių organi-i partijos i 
zacijų, dar reikia turėt įvairių j lliu ecntralizmu ir 
įvairiausias pagelbines legale*3 
ir pusiau legales organizaci
jas: kultūros, sporto, jaunimo, 
moterų ir panašias. Galima 
mėgint kurt “Kultūros” būre
lius, laisvamanių skyrius arba 
laisvamanių organizacijas, bu
tų nuomuotojų sąjungas, gais
rininkų draugijas kaimuose ir 
miesčiukuose, visokius pasi
linksminimo skyrius ir t.t.

Dabar LKP tur ypatingai aš
triai kovot su sektantizmu, nes 
jis kliudo eit į mases, kliudo 
sudaryt bendrą frontą, kliudo 
visam masiniam partijos dar
bui. Vienok, neužilgo gal pa- 
didėt ir, veikiausiai, padidės 
dešinysis nukrypimas. Tai bus 
tuomet, kada sudaužius sek- 
tantizmą, LKP plačiau išeis į 
mases ir plačiau pasiseks su
daryt bendrą frontą. Vienok, 
dešiniojo nukrypimo pavojus 
nė trupučio netur suturėt ko
munistus nuo kovos su sektan- 
tiniais nusistatymais. Priešin
gai, kuo sėkmingiau komunis
tai ves kovą su sektantizmu, 
tuo lengviau bus kovot ir su 
dešiniuoju nukrypimu, kada 
pradės didėt jo pavojus. Be 
to ne vienas šiandieninis sek
tantas rytoj bus aiškus dešiny
sis nukrypėlis. Ir šiandien ne 
vienas dešinysis nukrypėlis dir
ba, kaip sektantas.

Aiškus dalykas, kad bendro 
fronto nepakanka. Komunis
tams rūpi padaryt galą dar
bininkų klesos suskaldymui, 
rūpi ir politinė darbininkų kle
sos vienybė. Seniau, kada ko
munistai statydavo klausimą 
apie bendrą frontą, socialde
mokratai dažnai atsakydavo, 
kad ir jie už bendrą frontą, 
bet jį mato vien socialdemo
kratų partijos viduj, būtent 
komunistai tur paleist savo 
partiją ir stot į LSDP. Ką 
tai reiškė? Tai reiškė, kad

Nikita Isotovas, Donbasso 
(SSSR) angliakasys, pagar
sėjęs, kaipo dideliš greita- 
darbis. Jis nesenai buvo ap
dovanotas Lenino Ordenu.

neatitiks 
boms.

Aiškus 
ganizaciniai pakeitimai negal
būt ūmai pravesti, be to rei
kės gerai apgalvot naują or
ganizacinį susitvarkymą ir tik 
laipsniais jį vykdyt. Aplamai 
komunistai negali užsiskleisti 
pastoviose s u s i o rganizavimo

LAISVI
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formose'; organizacines for
mas, kartu su sąlygų pasikei
timu, nuolat reikia mokėt lai
ku keist ir taip dirbt, 
tys nariai savo laiku 
keitimo reikalingumą, 
gi partijos viduj turi 
džiausią vienybė, nes
ningai mes galėsim tinkamai 
mūsų pareigas atlikt.

Lietuvos komunistams rūpi 
organizaciniai sutvirtėt, kad 
sėkmingiau eitų kova del vi
sokių demokratinių laisvių ir 
kad greičiau užkariaut sovie
tų

stipraus gėrimo ba- 
o drg. Liepienė ren
ką tai specialio ba- 
Prospektai gražūs.

bazaro norime preso fondą šio.
užbaigt. Tad prašome drau- lėsime su pasisekimu šio bf 
gų padėt užbaigt preso fon- zaro.
dą su pabaiga sausio mėne-

Dar viduryj vasaros drg. 
Stašienė iš Cambridge, 
Mass., padovanojo gražią 
paduškaitę “Laisvės” baza
rui. O bitininkas Končius, 
iš North Abington, Mass., 
jau paaukojo 24 buteliukus 
medaus. Gi nuo pereitų me
tų yra likusi puiki kaldra, 
kurią dovanojo 
shenandoah rietės, 
tik tiek dovanų 
bazarui.

draugės 
tai dar 
teturime

Išsiuntinėjome draugams 
laiškus ir blankas, prašyda
mi parinkt bazarui dovanų. 
Jau gavome pranešimą, kad 
keletas iš draugų gavę gra
žių dovanų. Gi man asme
niškai draugas M. Liepa, 
brooklynietis, sakė duosiąs 
bonką 
zarui, 
gianti 
zarui.

Labai norėtume žinot, ar 
yra draugų bei draugių, ku
rie norėtų parinkt bazarui 
dovanų, bet nėra aplaikę 
nuo mūs blankų? Jei kas 
norite pasidarbuoti, tai 
prašome tuojaus pranešt 
mums, mes greitai prisiu
sime blankas. Su pelnu nuo 
šio bazaro norime padengt 
trūkumą prie išmokėjimo 
preso. Preso išmokėjimui 
dar trūksta virš $500. Ka
dangi dabar pradėjome Ju- 
bilėjaus kampaniją už su
kėlimą aukų išleidimui 
skaitytojams dovanos apy
sakos Mai tos Vilkienes Di- 
vorsas, tai preso išmokėji
mui fondas labai susilpnė
jo. Todėl su pelnu nuo šio

----------------------------------Bus--------------------------

Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Sausio 24,25 ir 26 (January), 1936
“LAISVES” SVETAINĖJE

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,
Šis Bazaras Yra Ketvirtas iš Eilės ir Jis Bus

JUBILĖJ1NIS BAZARAS

FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc. 
29 Morrell St., Brooklyn, N. Y. 

SVEIKINAM VISUS SU NAUJAIS METAIS!

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

tik vyram. Moterim nebus.

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktj.

PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktj, bile laiku.
SPECIALES KAINOS PER SAVAITE

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC. 
2&-31 Morrell St. Kampas Debevoise St. Brooklyn. 
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stoties. 
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick Ave. k'-ais iš
lipkite ant Cook Street.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1*61 
arba užeikite pasikalbėti 1 ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

“LAISVES” IŠLAIKYMAS YRA REIKALAS VISOS 
AMERIKOS PIRMEIVIŠKOSIOS VISUOMENĖS

“Laisve” gina reikalus visų stambaus kapitalo spau
džiamų žmonių. Ji gina darbininkų reikalus jų sun
kiose kovose už geresnes darbo sąlygas ir augštesnes 
algas; ji gina profesionalų, smulkių biznierių ir far- 
merių reikalus, kuriuos irgi sunkiai spuadžia stambu
sis kapitalas. Užtat kaip darbininkai, taip profesio

nalai, smulkūs biznieriai ir farmeriai privalo 
rūpintis palaikymu “Laisvės.”

EIKIME VISUR IR IŠ VISŲ PRAŠYKIME 
BAZARUI DOVANŲ

Eikime ir pas darbininkus ir prašykime bazarui do
vanų. “Laisvė” yra visos Amerikos pirmeiviškosios 
visuomenės laikraštis. Tad bazarui dovanų laukiame 

iš visos Amerikos.

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

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir
Importuotos Žemiausiom Kainom v

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Whiskey A Blend* 
ALL SVKAICHT VrniHlU r

imsimu No Pūkš f w į>o Yt

Tat

Tel. Stagg 2

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pag 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vesti 

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

License L-1370
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LAISVE

Brolžudžio Išpažintis
(Tąsa)

Sukakęs dvidešimts du metu amžiaus, 
aš turėjau eiti tarnauti kariuomenėn. 
Verkiančios motinos ir nusiminusio tėvo 
palydėtą mane išvežė drauge su daugeliu 
tokių pat jaunuolių į didelį miestą. Ta
me mieste stovėjo ta kariuomenės da
lis, j kurią aš buvau paskirtas. Tai bu
vo gražiai pentinais čerškančių ir iš pa
žiūros narsių dragūnų pulkas. Niekad 
toliau per vieną mylią nuo savo gimtinės 
nenuvažiavęs, aš, pakliuvęs į miestą, ta
riausi patekęs į užburtą pasaulį, kur vis
kas mane stebino, kur kiekviena smulk
mena mane jaudino. Savo sieloje aš bu
vau dar vaikas, kuris apie daiktus spren
džia tik iš jų šviesiosios pusės ir, žygiuo
damas piešomis, dailiai išgrįstomis gat
vėmis pro didžiulius rūmus, puikius pa
minklus ir sodnus, kur buvo matyti dau
gybe švariai apsirengsios publikos, ma
niau, kad miestas turi būti gyvenamas 
laimitigiį žmonių, kuriems nieko netrūk
sta, kuriems amžinai linksma, amžinai 
gera. *Tai ne mūsų sodžiuj!”—galvoda
vau aš.

Deja. Kariškoji drausmė, kuri netru
kus Sukabino mane savo geležiniais na
gais, išblaškė visas mano skaidriąsias 
mintis ir aš vėl pasiilgau gimtųjų laukų 
laisvės, kur niekas manęs nevaržė, nie
kas nekliudė. Bet vyresniųjų riksmas ir 
keiksmai, kurie kasdien pildavosi, kaip 
iŠ gausybės rago ir lydėdavo gyvenimą 
kareivinėse nuo ryto ligi vėlaus vakaro, 
žiaūrios, neretai žvėriškos bausmės ir 
dažni smūgiai kumštimi į dantis už tai, 
kad po komandos “ramiai” pajudinai 
galvą, norėdamas nuvyti nutūpusį ant 
nosies vabzdį—išmušė iš manęs ir šiuos 
paskutinius laisvos jaunystės atsimini
mus ir naujokų apmokymui skirtam lai

kui pasibaigus aš pasidariau tuo, kas iš 
manęs padaryti ir buvo stengtasi, o bū
tent—mašina, kuri turėjo žmogaus pa
vidalą, bet nė vienos tų svarbiausių ypa
tybių, kurios žmogui duoda teisę vadin
ti save tobuliausiu žemėj padaru.

Jei kas, regėdamas mane liuoslaikais .wo.
besišvaistantį šaligatviais su iškelta aug- 
štai galva, į priekį atkišta krūtine ir 
dirbtinai įtemptais kūno raumenimis, iš
didžiai žvanginant prie šono prikabintu 
kardu ir čerškinant, iki blizgėjimo nu
šveistais pentinais, pamanydavęs: “Štai, 
drąsus kareivis!”■—skaudžiai klydo. Prie
šingai—aš buvau bailys, paskutinis bai
lys. Juk aš bijojau net galvoti. Už ma
ne galvojo kiti, mano vyresnieji ir, kad 
tą teisę niekas iš jų neatimtų, mano vi
sas gyvenimas kareivinėse buvo tvarko
mas pagal gudriai sustatytą dienotvar
kę, kurios grafoje—“savarankus kareivio 
galvojimas ir samprotavimas” buvo tuš
čia vieta. O kai po kelių mėnesių mank
štos galutinai įsitikinta, kad tokia pat 
tuščia vieta paliko ir mano galvos kiauše, 
man liepta prisiekti prieš Nukryžiuotąjį, 
kad aklai pildysiu visus mano viršininkų 
įsakymus ir negalvodamas nužudysiu Jį 
patį, jei til^ man bus įsakyta prikalti Jį 
prie kryžiaus antrą kartą. Ši priesaika 
tarytum darė mane neatsakomingą už 
visus veiksmus ir tarsi žymėjo nepapras
tą pasiaukojimą mano vadų, kurie, pa
siėmę atsakomybę už mano darbus ant 
savęs, kilniai kentės už mane pragare, o 
man leis ramiai keliauti į dangų. Bet 
mano auklėtojų tikslas buvo atsiektas— 
aš buvau tuo automatu, kurio vadeles jie 
laikė savo rankose. Trūko tik progos iš
bandyti jo veikimą. Ta proga pasitaikė.

(Daugiau bus)

Pasitikite Naujus Metus Tinkamai 
Su Iškilmingu Apvaikščiojimu!

Nesileiskite pirmą dieną Naujų Metų apsitemdinti 
galvos skaudėjimu kaipo pasekmę naudojimo blogų 

likerių. Pirkitės sau likerius nuo

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand Street kamp. Roebling St. Brooklyn, N. Y. 
kuri laiko gerus likerius bei spiritinius gėrimus 

už visiems prieinamas kainas.
Štai kai kurios degtinės pigiomis kainomis:

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

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

OLD AMERICAN BRAND
Straight Rye Whiskey 

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

Wilkens Family ....98c pt., $1.93 kv. 
Old Quaker.............$1.09 pt., $2.09 kv.
Mayflower...............$1.19 pt., $2.34 kv.
Green River.............$1.23 pt., $2.39 kv.
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.

Tikras Kalifornijos Vynas 
Port, Sherr/, Muscatell 39c bonka (5th) 
3 bon. už $1.00 pusė gal. 79c. Gal. $1.49

IMPORTUOTA LIETUVIŠKA DEGTINĖ 
NEPAPRASTAI ŽEMOMIS KAINOMIS

Saugokitės Padirbimų!

MES ESAME LEGALIŠKA ĮSTAIGA

KRAUTUVĖ BUS ATDARA PER NAUJUS METUS.

! CHICAGOS ŽINIOS
Socialistų, Komunistų 

Pasitarimas

Pirmad., Gruodžio 30,

Kviečia Rengėjai.

ir apielinkės draugus 
linksmai naujus metus

bus skanių užkandžių, gėrimų ir gera 
orkestrą šokiams. Kviečiam Clevelan- 
do vietinius 
dalyvaut ir 
sulaukt.

bendro nėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

M. Sliekienė.
(309-310)

ver- 
ben-

pro- 
ben- 

nė

Kaip rodos, prie 
veikimo prisideda ir tas fak
tas, kad SLA jau veikiama 
bendrai už pažangiųjų sąrašą.

Perskaičius pareiškimą, ėjo 
ilgokos diskusijos. Apsimainy
ta kartais ir stipriais primeti
mais, argumentais, ypač del 
praeities. Pagalios tačiaus pri
eita prie tos nuomonės, kad 
praeitis yra praeičia, o dabar 
jau kitos sąlygos, kurios 
čia abiejus prie sudarymo 
dro veikimo.

Socialistų ir komunistų 
gramai skirtingi, bet juk 
dras frontas sudaromas
vienų, nė kitų programa re
miantis, o tokia programa, ku
ri abiem pusėm priimtina— 
taigi, abiejų bendra programa, 
naudinga plačiom masėm ne 
vien darbininkų, bet visų, kas 
karui ir fašizmui priešingi.

Diskusijos ėjo gan manda
giai ir draugiškai.

Kas liečia komisijas, jos su
sitaikė, kad galima ir reikia 
rengti bendras mitingas, ar ir 
keli, bet turės užtvirtinti pa
čios abiejų pusių organizaci
jos.

Kas liečia komunistus, ko
misija sakė, kad ji ir be už
tvirtinimo galėtų vesti toliau 
darbą, nes tai ne naujas žing
snis—jau eilėje kolonijų pana
šiai budavojasi bendras fron
tas, taigi, jau gerai nustatyta 
bendro fronto budavojimo pro
cedūra.

Į LSS centralinės kuopos pa
reiškimą bus duota atsakymas. 
Sutikta dėti spaudon į “Vilnį”
ir “Naujienas.” Redakcijoms i 
bus patarta dėti sykiu—prade- I 
ti talpinti pareiškimus tą pa-i 
čia diena. I

Diskusijos nusitęsė gan ilgai, i 
bet, kaip sako komisija, jos' 
buvo geros ir kaip rodos pa-1 
daryta labai gera pradžia ben-! 
dram veikimui socialistams ir I 
komunistams, o tai ir abelnai ' 
darbo ž m o nėms, svarbiais | 
klausimais.

Pareiškimai 
j spaudoj.

“V.” Reporteris.

tuojau tilps

SAKO, BUS GALIMA KAI 
KURIAIS KLAUSIMAIS 
SUDARYTI BENDRAS 

FRONTAS I 
Sekmadienį po pietų Uni-į 

versal Kliubo patalpoj įvyko 
pasitarimas lietuvių komunistų 
ir socialistų. Komunistus atsto
vavo komisija iš trijų, o LSS, 
centralinę kuopą atstovavo ir-! 
gi tokia komisija, taipgi dar 
du kiti socialistai dalyvavo.

Pasitarimas įvyko iniciatyvai 
komunistų. Pakvietus prie to 
socialistus, jų kuopos valdyba 
sutiko ir išrinko komisiją tam 
tikslui.

Atsiklausus mūsų komisijos, 
ji štai ką pasakojo :

Pasitarime pirmininkavo d. 
Kemešienė.

Iš komunistų pusės pasiūly
ta pradėt bendras darbas se
kamai :

1) Surengti bendras mitin< 
gas gynimui Klaipėdos nuo 

• Vokietijos imperialistų, taipgi 
reikalavimui Lietuvoj civilių 
laisvių, kas būtina gynimui 
Lietuvos nepriklausomybės.

2) Sudarymas bendro komi
teto budavojimui bendro fron
to kovai prieš karą ir fašizmą.

3) Subendrinimas veikimo 
įvairiose organizacijose, kad 
įtraukti jas kovon prieš fašiz
mą.

Šios sąlygos tačiaus įteikta 
žodžiu. Jas 
komunistų 
Jos galimos 
susitarus.

Paskui socialistai perskaitė 
savo kuopos sąlygas, geriau 
sakytį pareiškimą, kuris gan 
ilgas. Pareiškime yra bereika
lingų dalykų, tačiaus klausi
mais, kuriais komunistai siūlo 
bendrą frontą, ir socialistų pa
reiškimas kalba teigiamai, nors 
jis rašytas dar nežinant tų są
lygų. Iš to atrodo, kad bus ga
lima sudaryti bendras veiki
mas.

Cleveland, Ohio
Serga Gera Drauge

Šiuo laiku serga draugė P. 
Bruščiuvienė. Ji randasi savo 
namuose po num. 4105 Valley 
Rd.

Drauge Bruščiuvienė pri
klauso prie šių organizacijų:

i Literatūros Draugijos 22 kp., 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 11 kp. ir Laisvės Pa
šai pinės Draugystės . Ji yra 
“Laisves” skaitytoja ir sena 
kovotoja už darbininkų klasės 
reikalus. Draugai ir draugės, 
atlankykite sergančią draugę.

Aš nuo savęs vėlinu draugei 
greitai pasveikti.

MADRID, Gruod. 27. — 
Į pamišėlių namą tapo pa
talpinta Aurora Rodriguez, 
kuri nužudė savo 18 metų 
dukterį Hildegarta, labai 
gabią merginą socialistę, 
tik todėl, kad jinai atrodė 
motinai negana graži.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

apibudino vienas 
komisijos narys, 
pakeisti bendrai

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia šokius sulau

kiant naujų metų, antradienį, 31 d. 
gruodžio, 8 vai. vakare, Lietuvių Dar
bininkų svetainėj, 920 E. 79th St. čia

dienį, 31 d. gruodžio, Linden 
1601 S. Wood Ave., 7:30 vai 
Įžanga tik 25 centai. Turėsim 
užkandžių, gėrimų, šokiams 
gera orkestrą. Taipgi bus 
dovanos kazyrių laimėtojams, 
besilinksminant išleisim senus metus 
ir sulauksim naujų metų. Kviečiame 
visus dalyvaut.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvėro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare
Nedaliomis ir Šventadieniais:

10-12 ryte

Reikalinga vyry ir motery 
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių 
Palangos ir taip visokių žolių ir šak
nų. Geras uždarbis. Rašykite tuojaus 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.

Rengėjai.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašelpos Draugija 

rengia “card party” ir balių, antra-
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxeroft l-6>01

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10374 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 713 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHOTTLER
713 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
88 Park Row. opposite City Ball 

NEW YORK, N. Y.
Room 405-5-7 .,

Equitable Service Bureau
Lietuviška Z

Susisiekimo ir Ištyrimo
'i

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

, Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

■ Patenkinančios' ir 
greitos pasekmės.- 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų IŠ?' 
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, Hę- 
morrhoidų bei Ki?

■

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui. 

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų,, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas-* 
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Sclą-. 
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir kifc- 
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamo? 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų .ir.

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Valandos—10 A. M. iki 8 P. M*•.. 

Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.

3'
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ELIZABETH, N. J.
Elizabetho Lietuvių Draugijų Sąry

šio susirinkimas įvyks pirmadienį, 30 
d. gruodžiu, 8 vai. vakare, 408 Court 
St. Visi draugai atstovai būkite, nes 
turėsim daug svarbių dalykų apsvar
styt. Valdyba.

(308-309)

SO. BOSTON, MASS.
Kur praleisite senus metus, su

tiksite naujus? O gi pas komunis-l
tus šokiuose, po numeriu 376 Broad
way. Pokiiis įvyks antradienį, 31 d. 
gruodžio, 8 vai. vakare. Čia turėsim 
skanių užkandžių, gėrimų ir galėsite 
prie geros orkestros iki valiai prisi- 
šokt. Tad kviečiame visus skaitlingai 
dalyvaut.

Kviečia Liet. Kompfrakcija.
(308-309)

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 3 d. sausio, 1936 m., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai malo-

$225

&

Ui.

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 
mažų pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

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

Tel.: STagg 2-5043

tMOMOM

■

MATTHEW P. BALLAS, Inc,
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuves taip brangios, o pas svetimtau
čius jla-ug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie- 
šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

$150
ar 

mažiau
Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už |22t
Vidurys išmuštas baltu Šilku ir paduška to palies 

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

Tik už $150 Garbingos 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 ligonines, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į visas kapinės New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bū» kuo tinkamiausias ir teisinu**** Tel. Stagg 2-5043
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Kongreso Delegatai Privalo Vestuvės Ir DlVOfSai
įsigyt Tikietus Šiandien Aido Choro Baliuje!

Mano Nuomonė apie Lietuvių 
Jaunimo Mokyklą

Aido Choro baliaus komisi
ja labai pašnabždomis kuždė
josi apie įvairenybes būsian
čiame Naujų Metų lauktuvių 
baliuje, antradienio 
Bet reporterio ausys

i ir pavyko nugirsti kai
Sekretas ve kame:

vakarą. 
smailios

Patarnavimas

SUSIRINKIMAI

PARDAVIMAI

priduodame keletą degtinių ir vynų su

įsigijus 
kurių 

gausite 
gyven-

SKAITYK LAISVE 
(R KITIEMS UŽRAŠYK

Komitetas.
(309-310)

kad
Prū-

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

Sekmadieniais—susitarus.

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

Labai didelis pasirinkimas no
rintiems suteikti dovanas savo 

draugams ir giminėms per 
šventes.

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

EuroposPigiai parsiduoda “Welding” šapa 
ir kalve. Vieta randasi geroj vietoj, 
biznis per daugelį metų gerai išdirb
tas. Savininkas išvažiuoja j Lietuvą 
ir nori greit parduot. Kreipkitės se
kamai: A. Kačinskas, 302 Lafayette 
St., Newark, N. J.

(308-310)

Nuo
Neuralgiškų

Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kuri* suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street 
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, U 

parėm, krikštynom ir kitokiem ■ 
reikalam. W

402 Metropolitan Avė.® 
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

REPUBLIC LIQUOR STORE
(LIETUVIŠKAS MONOPOLIS) 

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

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

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

Kur Pirksite Laikrodžius?
Šiais laikais perkant laikrodžius reikia gerai a 

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

Kaip ir paprastai, pradžia 
yra visuomet sunki, taip ir man 
su šia mokykla—pradžia at
rodo lig ir persunki. Bet aš ti
kiu, kad ši mokykla yra įlepa- 
vaduojamai svarbi, kas liečia 
pramokimą lietuvių kalbos ir 
gramatikos, tai kaip tik šioje 
mokykloje geriausia proga su
sipažinti su minėtais dalykais.

Taipgi man ir, aš manau, 
kitiems yra įdomu mokykloj 
susipažinti su abelnu Lietuvos 
stoviu, ypatingai draugui Siur- 
bai vadovaujant šiai mokyklai.

Todėl aš pasižadu lankyti 
šią mokyklą, pakol ji bus ir 
stengsiuos neišlikti nei vienų 
pamokų, pakol pramoksiu nors 
vidutiniai gerai paskaityti ir 
parašyti lietuviškai.

Pamokos įvyksta kas ketvir
tadienį, 8 v. v., “Laisvės” sve
tainėje.

Kas Yra Maloniausia 
Kalėdoms? Skaitykit! 

Įdomu!

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

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

Aš taisau visokius laikrodžius ir auksinius daiktus.
Kuriems reikalinga patarnavimas kreipkitės pas mane. būsiu

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

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

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

tonos policijos kulkų jau žuvo 
ir katalikai bei liaudininkai 
valstiečiai. /

Pirmininkavo jaunas Ben
dro Veikimo Komiteto. sekre
torius, Niek Pakalniškis.

Beje, buvo garsinta, 
prakalbą sakys ir d. L.
seika, “NG” redaktorius. Pa
sirodė, kad d. Prūseika buvo 
pašauktas kalbėti laidotuvėse 
ir dėlto jo vieton pribuvo d. 
Kuodis.

Nominuota delegatais į 
prieškarinį kongresą dd. J. 
Siurba ir J. Kuodis.

Pertraukoje rinkta aukos 
lėšų padengimui ir delegatų 
kelionės lėšoms. Surinkta $13.- 
55. Stambesnėmis sumomis au
kojo sekami:

J. Steponaitis $1, V. Bovi
nas, J. Pečiulis, Grybas, Ja
nušonis ir Skuodis po 50c.; 
A. Velička, A. Balčiūnas, A. 
Sutkus, Draugas, A. Bepirštis, 
K. Balčiūnas, P. Fulton, P. 
Klimavičius, O. Cibulskienė, 
D. M. šolomskas, Stankevičius, 
Kuodis, P a k u tis, draugė 
Brown, Makučionis, Varaške- 
vičius ir Saulėnas po 25c.

Rep.

kadangi 
su gra

žiomis aidietėmis ir apsukriais 
aidiečiais pas visus susidaro 
smagus ūpas ir išsivysto ro
mansai, tai komisija nutarė 
ant vietos apvesdinti įsimylė
jusius, kad dar smagiau su
lauktų Naujus Metus. Bet šel
miams suvedžiotojams būsiąs 
ant vietos įsteigtas teismas ir 
bausmė už sulaužymą priža- 

, taipgi atsitikime rimtų 
būsiąs 

divorsas! Na, užteks šiuo

Tikietai specialiam prieška
rinio kongreso delegatų trau
kiniui turi būt nupirkti ne vė
liau pirmadienio vakaro 6 va
landos, Amerikinės Prieškari
nės Lygos raštinėj, 112 E. 19th 
St., Room 702, New Yorke.

Kelionė vienam delegatui j
abi pusi yra $13, už ką gau- Naujų Metų laukiant 
nąma ir Erie gelžkelio regu
liariai $1.50 vertės pietūs trau
kinyje. Svečiai ir tėmytojai 
gauna tą patį patarnavimą už 
Ui?

Paskutinė traukinio pervaža 
(ferry) išeis nuo West 23rd 
St., New Yorke, 7:40 ryto, 
sausio 2 dieną. Nuo Chambers 
St.—7:50 ryto. O traukinys
apleis Jersey City Terminai nesutikimo priežasčių 
lygiai 8:15 ryto. Pribus j Cle-jįr

ketvirtadienio tarpu apie tai, nes ir taip man 
i bus bėdos už išdavimą sekre
tų . . .

Naujų Metų pasitikimui jau 
užsakyta bagažas baliūnų ir 
kitų gražumynų. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų; šokiams 
grieš šauni Charles Kwarren’o 
orkestrą. Įžanga tik 35c. Pra
džia 7:30 vakaro. 
“Laisvės” svetainėj, 
Lorimer ir Ten Eyck

velandą 9:30
vakarą, sausio 2 d.

____________£

Socialistai Nominavo 
Garfinkelį

Socialistų Partijos New Yor
ko Lokalo Pild. Komitetas pa
skyrė kandidatu į 5-to A. D. 
Bronxe asemblimanus Charles 
B. Garfinkel. Specialiai rinki
mai tame distrikte įvyks 21d. 
sausio, išrinkimui 
no vieton mirusio

Garfinkelis yra 
distrikto išrinktas 
nu 1917 metais, 
viršininku ir organizatorium 
odos dirbinių ir skalbyklų dar
bininkų unijų.

Sakoma, kad kampanijoj už 
išrinkimą Garfinkelio aktyviai 
dalyvausiąs ir Norman Tho
mas, nacionalis Soc. Partijos 
kairiojo sparno vadas.

Brooklyno Lietuvių 
Bendras Parengimas

asemblima- 
Gladstone. 
buvęs iš to 
asemblima- 
Yra buvęs

Vieta: 
kampas 

Sts.
Rep.

Kaltiną Moses Pravarius 
Darbininkus, kad Paslėpt 
Graftą

Pilieciy Kliubas Turės Balių
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubas turės smagų balių an
tradienio vakarą, 31 gruodžio, 
7 r30 vakaro, savam name, 80 
Union Avė., Brooklyne. Baliu
je žadama turėti šokių ir šiaip 
šposingą programą.

Drolette Byla Vėl Atidėta
Edwardo Drolette, kovingo 

jūrininko priešfašisto byla ati
dėta j sausio 31 d. Jisai buvo 
areštuotas sykiu su kitais 5 jū- 

priešfašistinėj de- 
Bre-

rininkais 
monstracijoj prie laivo 
men, pereitą rugpjūtį.

Tarp. Darb. Apsigynimo 
Distriktas šaukia visus padė
ti vesti Drolette bylą. Reika
linga pinigų spausdinimui la- 
pelfų ir kitoms bylos išlaidoms.

Joseph Gilbert, Projektų 
Darbininkų Unijos sekretorius, 
savo pareiškime kaltina New 
Yorko Parkų Komisionierių 
Moses. Jis nurodo, jog Moses 
masiniai atleidinėja WPA pro
jektų darbininkus, kad paslėpt 
departmente įsigalėjusį rake- 
tierizmą.

Gilbertas savo kaltinimą įtei
kė laiške Victorui F. Ridderiui, 
WPA administratoriui, kur 
reikalaujama pravest tyrinėji
mą ir sugrąžinti darban pra
varytus darbininkus.

Vyriausiu įrodymu savo kal
tinimų Gilbertas pažymėjo 
įvykį su Michael J. Ement, 54 
W. 54th St., buvusį superin
tendentą projekte. Jisai tapo 
pakeistas pagelbininku, o pas
kiau ir visai pravarytas iš 
High Bridge projekto per Wil
liam Shannon, po to, kaip jis 
Shannonui nurodė, jog pro
jekte randasi žmonių, nelega- 
liškai gaunančių algas.

Juozas Komaras Argentinoj

Streikas Silpnina Bosus
Po dviejų savaičių skalbinių 

išvežiotojų streiko bosai pra
deda nusileisti. Iš sykio griež
tai atsisakė duot unijines saly- 
gas, bet iki šiol jau 10 bosų 
pasirašė su Laundry Drivers 
Unijos 810-tu Lokalu atskiras 
sutartis. Tikimasi į kelias die
nas pilnai laimėti streikų.

MIRĖ.
Jonas Murauskas, 60 metų 

amžiaus, gyveno 68 Ąfaujer 
St., Brooklyne, mirė 26 dieną 
gruodžio, šv. Katerinos Ligo
ninėj. Bus palaidotas gruod
žio 80, šv. Trejybės kapinėse.

pra- 
nauja 
Pirma

MOTERŲ SKYRIAUS 
REIKALAIS

Brooklyno lietuviams žino
mas drūtuolis Juozas Koma
ras, ristikas, dabar važinėja 
Argentinoj ir ten jam ruošia
mos ristynės, kurios jam gerai 
vyksta.

Biedni Miršta nuo Šalčio
New Yorke jau mirė 

žiausia 4 žmonės 
Daug daugiau jų 
išbadėjimo, kadangi 
šalčiams sunkiau
maistą visokiose išmatose, o al
kanas kūnas neatlaiko šalčio.

ma- 
nuo šalčio, 
išmirė nuo 

užėjus
besurinkti

Brooklyniečiai lietuviai 
dės naujus metus su 
sistema parengimams, 
sekmadienį sausio mėnesio, tai
yra 5 dieną, 4:30 po pietų, 
Ukrainų svetainėj, 101 Grand 
St., Brooklyne, ruošiamas Dai
lės, Juokų ir Šokių vakaras. 
Ir jis rengiamas bendrai di
džiumos Brooklyno lietuvių 
darbiu inkiškų organizacijų. 

Tai didelis žingsnis pirmyn. 
Gi programos pildymui pa
kviestas pagarsėjęs šioj apie- 
linkėj Sietyno Choras iš 
warko.

Kadangi trečiadienį pri
puola Nauji Metai ir “Lais
ve” neišeis, tad Darbininkių 
ir šeimininkių skyrius išeis 
diena anksčiau, tai yra “L.” 
antradienio laidoje.

Red.

Turime įrodę, kad žmogaus jaus
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 
gerą muzikos instrumentą, 
Lietuvių Muzikos Krautuvėj 
ne vien viettinlai, apylinkės
tojai, bet ir tolimiausių Amerikos 
ir kitų pasaulio dalių lietuviai.
Kiekvienam šventėms nusipirkusiam į 

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.)

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c
KIRPIMAS |
SKUTIMAS J
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
>. (ŠALINSKAŠ) ’

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. G N. Y.

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

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

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

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

Ne-

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Atleto Kliubo metinis su

sirinkimas įvyks 3-čią d. sausio, 1936 
m., 168 Marcy Ave., 8 v. v. Visi na
riai būtinai dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes bus priėmimas naujų 
narių ir kartu turėsim prirengę už
kandžių.

TDA Perkelia Raštinę
T a r p t a utinio Darbininkų 

Apsigynimo N. Y. Distrikto 
raštinė perkeliama naujon 
vieton. Pradedant ateinančiu 
trečiadieniu pradės veikti nau
ja raštinė, 112 East 19th St. 
Room 405, New Yorke.

Iš Bendro Komiteto Prakalbų

Grei- 
čior- 

ky- 
čion JONAS

Marion St.,

SKErryWI*1

čia

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

kainomis:

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
s u d a r 

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 

a u su

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

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūsių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviška 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit• - •. n

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARCIUKAI

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

Brooklyno ir Apielinkės 
Bendro Veikimo Komitetas su
ruošė prakalbas penktadienį, 
27 sausio, L. A. Piliečių Kliu- 
be. Publikos buvo vidutiniai. 
Mano manymu, komitetas pa
darė klaidą, kad nedarė lape
lių. Masinius mitingus reikia 
šaukti lapeliais, nes ne visi 
laikraščius ištisai perskaito, to
dėl nesužino apie mitingus.

Prakalbos šaukta paminėji
mui keturių Smetonos sušaudy
tų komunistų, Požėlos, 
fenbergerio, Giedrio ir 
nio; taipgi apkalbėjimui 
lančio fašizmo pavojaus
Amerikoje ir nominavimui de
legatų į Trečią J. V. Prieška
rinį Kongresą, kuris įvyks 3, 
4 ir 5 sausio, Clevelande.

Pirmas kalbėjo d. D. M. šo- 
lomskas apie karo ir fašizmo 
pavojų ir apie svarbą būsian
čio prieškarinio kongreso. Po 
jo trumpai kalbėjo d. J. Kuo
dis, buvęs “Naujos Gadynės” 
administratorius, ragindamas 
visus lietuvius darbininkus, o 
ypatingai opozicijos draugus, 
stoti į bendrą veikimą 
ir vienybę. Trečias kalbėjo d. 
J. Siurba. Jis kalbėjo apie 4 
sušaudytus ir dabartinę Lietu
vos padėtį, nurodydamas, kad 
sušaudymas keturių komunis
tų 9 metai atgal buvo tik pra
džia didelio fašistų valdžios 
puolimo ant darbo žmonių ir 
kad šiemet nuo to paties Sme-

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos

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

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

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

S ove $10*25 Klauskite

Nur 1 VZ BEN DUBIN

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn. N. Y.

DIDELIS NUPIGINTOMS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiu* 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesi* 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

Padaugėjusios mirtys pri
vertė valdžią atidaryti bena
mių prieglaudom 2 kareivines 
(armories); viena iš jų randa
si 125 W. 14th St., o antroji 
—prie 143rd St. ir Lenox Ave. 
Jose patalpins 3,500 benamių. 
Tačiaus, imant paties šelpimo 
departme nto skaitlinėmis, 
New Yorko mieste randasi 
10,500 benamių, kuriem gręsia 
mirtis nuo šalčio ir bado.

Juozas Zarskus, 49 metų 
amžiaus, mirė gruodžio 26 d., 
Greenpoint ligoninėj. Bus lai
dotas gruodžio 30, šv. Jono 
kapinėse. '

Laidoja grab. Radzevičius.

Saukite 
INgersoll 2-6761

•M




