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KRISLAI
Lenkijos Provokacija. 
Dar Nori Mandagumo! 
“Ėarbarina” Staliną. 
Ne tik Gerbia, o Myli.
Mintis “L.” Bazarui.
Jaunuolių Skyrius. 
Kam Perdaug Algos.

Rašo S. LAISVIETIS

Darbinnikai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Niekd 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsita 
Pasauli!

Beck, be abejo, padarė sužinią 
provokaciją prieš Lietuvą. Jie 
paskelbė, būk Lietuvos valdžia 
piniginiai ir politiniai remia 
ukrainus teroristus, kurie nu
žudė lenkų minister} Pierack j 
ir tolus kitus ukrainų tautos 
priešus.

Nežiūrint, kokia būtų Sme
tonos valdžia, vis dėlto niekas, 
blaiviai mąstydamas, negalėtų 
tikėt, kad jinai eikvoja savo 
pinigus teroristam palaikyt 
Lenkijoj.

Japonijos imperialistai gro
bia šiaurinę Chiniją būk todėl, 
kad chinai ten skleidžia prie
šingą Japonijai propagandą.

Planuodami užpulti Lietuvą, 
Lenkijos ponai išranda, būk 
Lietuva remianti lenkų valdo
vų žudikus.

Kukluksai Pasirengę
Nusmerkt 9 Nekaltus
Scottsboro Negrus
TEISĖJAS NENORI PER
KELT TEISMO J SAUGES

NĘ VIETĄ

MIRĖ INDAS DRG. SAKLATVALA, PIRMAS 
KOMUNISTU ATSTOVAS ANGLIJOS SEIME

BUVO NARSUS KOVOTO JAS Už DARBO ŽMONIŲ 
REIKALUS ANGLIJOJ IR INDIJOJ

Liaudiška Mongol i j ą 
Suėmė 7 Įsiveržėlius 
Mandžurus -- J aponus

Keista, kad lenkų ministeris 
Beck prikiša Lietuvai neman
dagumą santikiuose su Lenkija.

Užgrobė tūkstančius ketvir
tainių mylių Lietuvos žemės, 
tautiniai pavergė šimtus tūks
tančių lietuvių, ir dar nori, kad 
lietuviai keliaklupsčiuotų prieš 
tuos imperialistinius plėšikus!

Buvusi Aktorė, Darbininko 
Našlė Prigirdė Kūdikį

NEWBURGH? N. Y. — 
Teisme reikalaujama mir
ties bausmės Dorothei Sher- 
woodienei, 27 metų amžiaus, 
kad ji prigirdė savo dvejų 
metų sūnų.

Pirmiaus jinai buvo akto
rė. Paskui metė teatrinę 
profesiją ir ištekėjo už dar
bininko. Metai atgal mirė 
jos vyras, ir Sherwoodiene 
su kūdikiu atsidūrė pasku- 
čiausiame skurde.

“Naujienų” redaktorius Gri
gaitis vėl apšaukė drg. Staliną 
“žiauriu,” “barbaru” ir kitaip. 
O dar kalba, kad negalėsią pa- 
gerėt santikiai tarp socialistų 
ir komunistų, iki “susivaldys” 
komunistai.

Komunistai vengia tokių išsi
šokimų, bet ne Grigaitis.

 'lesono. Jis po prisieka pa
ilgus metues išbuvęs Sovietų reiškė, kad “Morgan apskri- 

Są jungo j, Walter Duranty, New tyj negalima būtų sudaryt 
Yorko “Times” koresponden- tokią grand džiūrę, kuri ne- 
tas, paskutiniu laiku rašė, kad nusmerktų šiuos 
žmonės ten Staliną ne tik ger
bia, bet širdingai jį myli. Sa
ko, aš pirmiau apie tai abejo- 
jodavau, bet dabar įsitikinau, 
jog Stalinas yra tikrai minių 
mylimas vadas.

Argi tie milionai darbininkų 
ir valstiečių būtų akli—mylėt 
“žiaurų barbarą”?

New Yorko Laikraštininkų 
Gildijos susirinkimo pirminin
kas andai ragindamas aukoti 
vienam Gildijos narių streikui, 
patėmijo: “Jeigu duosite tik 
tiek, kad pasiaukojimo nejau
site, reiškia, negana duodate.”

Nebloga mintis dienraščio 
“Laisvės” bazarui.

Apart vertingų daiktų, gerai 
būtų doleris kitas ir piniginių 
aukų—daugiau dalykų bazarui 
dapirkti.

Bridge water, Mass. 
Skleidžiasi nugarkaulio 
galvos smegenų įdegimo 
ga. šiame miestelyj nuo jos 
jau mirė 3 asmenys. '

Ar daugelis suaugusių lietu
vių skaito “Laisvėje” anglišką 
jaunuolių skyrių? Kurie to ne
darote, pabandykite. Rasite ge
rų dalykėlių ir gražaus jumoro.

Vienas “Naujienų” bendra
darbis įtaria, kad Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje centro 
sekretorius Vinikas ir “Tėvy
nės” redaktorius Vitaitis yra 
sulipę į fašistinį “sargybos 
bokštą.” Jis girdėjęs, kad jie
du moką 10 nuošimtį savo gau
namų algų tam “bokštui” pa
remti.

“Naujienų” bendradarbis 
skaitliuoja, kad vien p. Vinikas 
taip bus sušelpęs fašistų agi
tacijos bokštą 255 doleriais.

Ar ne tiesą sakė “Laisvė”, 
kad tiem poneliam Susivieniji
mas perdideles algas moka?

ir

DECATUR, Alabama. — 
Bendras devynių Scottsboro 
negrų jaunuolių Apgynimo 
Komitetas per savo advoka
tus O. K. Frankelį ir C. L. 
Wattsa reikalauja, kad nau
ja jų byla būtų perkelta .iš 
šio Morgan apskričio teis
mo į federalio apskričio tei
smą Birmingham mieste.

Teisėjas W. W. Callahan 
atidėjo šio reikalavimo 
svarstymą iki sekančio pir
madienio. Jis labai nenori 
paleist tų scottsboriečių iš 
kuklusų nagų.

Byla reikalaujama perkel
ti į Birminghamą todėl, kad 
Morgan apskrityj yra su
kurstyta žudeikiškas kuklu
sų ūpas prieš tuos nieko ne
kaltus negrus darbininkus. 
Reikalavimas, be kitko, yra 
paremtas ir prisiektu liudi
jimu milicijos kapitono Bur- mirtina nuodėme” uždrau

džia leist katalikams savo 
vaikus į valdžios “socialis- 
tiškas” mokyklas. Aplink
rašty j, be kitko, sako, kad 
joks katalikas negalįs būt 
socialistu, kadangi socializ
mas atmetąs dievą ir priva- 
tišką nuosavybę.

Prezidento Cardenaso val
džia Meksikoj uždarė visas 
religines mokyklas, bet lei
džia mokinti religijos baž
nyčiose ir namie. Taigi da
bar katalikų dvasiškiai at
sišaukia atiku šitokiam mo
kinimui.

Meksikos Vyskupai
Uždraudė Katalikams

Valdžios Mokyklas
MEXICO CITY. — Devy

ni Meksikos arkivyskupai ir 
30 vyskupų sausio 16 d. iš
leido aplinkraštį, kur “po

kaltina
muosius.” O nusmerkimas 
reikštu jiems mirties baus
mę elektros kedėje.

SURADO DINGUSIUS 
LAKŪNUS

LONDON, Sausio 17. — 
Anglų laivas “Discovery”Anglų laivas Discovery 1 r .. . fv v_ f -
surado Amerikos lakūnus tthlOpčll ISHIUSC lt<UUS
L. Ellsworthą ir H. Hollick- 
Kenyoną gyvus ir sveikus 
netoli Wales Užlajos, srity
je amžinų sniegų ir ledų. 
Apie juodu nieko nebuvo 
girdėt nuo pernai lapkričio; jie jau visai išmušė italus iš 
23 d., kuomet sugedo jų- Tembien kalnų srities ir

Iš Tembien Srities
ADDIS ABABA.— Ethio- 

pu pranešimais sausio 16 d..

dviejų lėktuvo radio.
ITALAI NUKOVĘ 4,000 

ETHIOPŲ

ROMA, Sausio 17.— Uni
ted Press žiniomis, italai 
išžudę 4000 ethiopų ir nu
viję likusius net 75 mylias 
atgal i žiemius nuo Dolo, 
pietinėj Ethiopijoj.

Italų vyriausiai koman
dierius P. Badoglio šiaurė
je ketina pasivaryt bent 34 
mylias nuo Makale gilyn į 
Ethiopiją pirma, negu pra
sidės ten nuolatinių lietų 
laikas.

TRENTON, N. J.— Gu
bernatorius Hoffman sako, 
kad todėl atidėjęs Haupt
manno numarinimą, jog ti
kisi, kad tuo tarpu galėsiąs 
pilnai išsiaiškinti Lindberg
ho vaiko pagrobimas ir nu
žudymas.

Chicago, Ill.—Parduodant 
Edithos Rockefeller McCor
mack emeraldo karolius už 
juos gauta $480,000.

įžengė į Gheraltą. “dyku
mų plotą” tuoj į šiaurę nuo 
Makale.

Netikėtame italams už
puolime ethiopai per durtu
vų kovą nužudę 65 italus; 
o ethiopų žuvę tik 6 ir likę 
sužeisti 9.

LONDON. — Mirė drg. 
Shapurii Saklatvala, 61 me
tų amžiaus, buvęs pirmas 
Anglijos seimo komunistas 
atstovas. l

1926 m. visuotiname dar
bininkų streike jis buvo 
areštuotas ir nuteistas 2-m 
metam kalėjimo. Jis būtų 
galėjęs išvengt kalėjimo, 
jeigu būtų užsistatęs paran
ką. kad toliau “gerai užsi
laikys,” reiškia, nedalyvaus 
darbininkų kovose; bet drg. 
Saklatvala, kaip tikras ko
votojas, atmetė tokį teismo 
pasiūlymą.

1925 m. drg. Saklatvala 
norėjo atvykti į tarp-parla- 
mentarinę konferenciją, ta
da šaukiamą Washingtone. 
Bet tuometinis Jungtinių 
Valstijų užsienių reikalų 
ministeris Kellogg nedavė 
jam leidimo įvažiuot į šią 
šalį, kaip “pavojingam rau
donajam.”

Drg. Saklatvala ne kartą 
bandė gaut pasportą atsi
lankyt iš Anglijos į Indiją, 
idant ten galėtų tėmyt dar
bo žmonių kovas ir prisidėt 
prie jų. Bet nęt socialistas 
darbietis užsieninis Angli
jos ministeris Arthur Hen
derson 1929 m. nedavė jam 
tokio pasporto.
' Drg. Saklatvala buvo sū
nus vieno Indijos prekeio, 
Bombay mieste. Jis ’ moki
nosi to miesto universitete; 
bet, kaip jis pats sakydavo, 
universitetas “blogon pu
sėn: auklėjo, įr tikros ap- 
švietos, kas liečia žmonių 
reikalus, aš gavau tik pas- 

|kui, kai per trejus metus 
'tyrinėjau Indijos kaimų gy
venimą.”

Atvykęs į Angliją, Sak- 
latvala toliaus 1909 m. įsto
jo į Nepriklausomą Darbo 
Partiją, o 1921 m. į Komu
nistų Partiją. Anglijos sei
mo nariu jis buvo 1922-23 
ir 1924-29 metais.

Savo laiku nuvykęs į In
diją, jis ten įsteigė Darbi
ninkų ir Valstiečių Partiją.

Melai apie “Karinę” Sovie
tų Prekybą su Italija

NAUJOS JAPONŲ KARO 
PROVOKACIJOS PRIEŠ 

LIAUDIES RESPUBLIKĄ
I

Skiria $300,000,000
Už Lauky Neužsiimą
WASHINGTON.— Jung- 

tinių Valstijų senato finan
sinė komisija sausio 16 d. 
patarė šalies kongresui, kad 
nutartų paskirt $300,000,- 
000, kuriais valdžia turėtų I 
apmokėt žemės savinin
kams už paliktus neužsėtus 
laukus pagal AAA žemdir
bystės tvarkymo įstatymą, 
nors Augščiausias Teismas 
jau panaikino tą įstatymą.

Apmokama busią tik 
tiems, kurie jau buvo iš- 
anksto padarę sutartis su 
valdžia del užsėjimų siauri- 
nimo.
Turės 25 Metus Kalėti už 
Žiauraus Tėvo Užmušimą

WISE, Virginia.— Teisė- 
jas Skeen atsisakė duot 
naują teismą Edithai Max- 
well’iutei, kuri čeveryku už
mušė savo tėvą Triggą, ka
da tėvas užpuolė žiauriai ją 
mušti už pavėlavimą parei
ti namo. Jinai buvo nuteis
ta 25 metus kalėti.

Laurel, Miss. — Marshall 
Barnett, farmerys, 34 metų 
amžiaus, nušovė savo mote
rį, sūnų, primušė dvi dukte- 

I ris ir pats nusišovė.

Vyriausias Teismas Atmetė Hauptmano Prašymą, 
Bet Gubernatorius 30 Dienų Atidėjo Jam Mirtį

WASH INGTON, sausio 
17. — Jungtinių Valstijų 
Augščiausias Teismas atme
tė B. R. Hauptmanno advo
katų prašymą atidėt jo nu
marinimą ir paskirt naują 
teismą. —■ Haupt mannas, 
kaip žinoma, buvo nusmerk- 
tas mirti elektros kedėje 
New Jersey valstijoj už 
Lindbergho kūdikio pagro
bimą ir nužudymą.

Hauptmanno a d v o katai 
savo prašyme dėstė, kad jis 
dar negavo teisingo bešališ
ko teismo, kad grand džiū- 
rės nariams buvo rodoma 
laikraščiai su pareiškimais 
prieš Hauptmanną ir tt.

Tą pačią dieną betgi New 
Jersey valstijos gubernato
rius Hoffman atidėjo iki va-

kol pereis įvairios ceremoni
jos, tai Hauptmann 
gausiąs pagyvent bent 
ra mėnesių.

dar 
po-

PIRAEUS, Graikija.—So
vietų Sąjungos priešai iš 
čia siuntinėja neva žinias 
kapitalistiniams įvairių ša
lių laikraščiams, būk Sovie
tai veža Italijai net tokius 
reikmenis, kuriuos uždrau
dus Tautų Lyga. Prie to 
dar priduriama, būk Sovie
tai tuos daiktus pigiau par
davinėja Mussoliniui, negu 
kapitalistinės šalys. Tai yra 
sužinus šmeižtas prieš So
vietus.

Italai Sakosi Nuviję
Ethiopus 44 Mylias

Atgal Piety Fronte
ROMA.— Vyriausias Ita

lijos armijos komandierius 
Ethiopijoj maršalas P. Ba- 
doglio sausio 16 d. pranešė, 
kad italai pietiniame fron
te sumušdami ethiopus, va
dovaujamus kunigaikščio 
Demtu, nuvijo juos 44 my
lias atgal visu frontu.

Badoglio pranešimas vie
noj vietoj sako, kad ethio- 
pai atkakliai ginasi, o kitoj, 
kad jie “betvarkiai traukia
si atgal.”

Sovietuose Išrastas
Guminis Sklandytuvas

ULAN BATOR, Išlaukihė 
Mongolija, sausio 16.—Sep
tyni Manchukuo kareiviai, 
apsirengę japonų uniformo
mis, perėjo per sieną į Iš
laukinės Mongolijos Liau
dies Respubliką ir ėmė šau
dyti į Mongolijos pasienio 
sargybinius, ties Haranoor 
ežeru, 16 mylių nuo rūbe- 
žiaus tarp Manchukuo ir Iš
laukinės Mongolijos.

Liaudiškos Mongolijos ka
reiviai, tačiaus, įsiveržėlius 
tuojaus apsupo ir suėmė. Iš 
jų atėmė septynis japoniš
kus šautuvus, 180 kulkų „Jr 
12 arklių.

Japonijos karininkai bu
vo paliepę bargutskų taute
les 30 šėtrų kolonijos žmo
nėms persikraustyti per Iš
laukinės Mongolijos $ieną, 
sakydami, kad ten vii; dar r 
Manchukuo žemė. Tie/žmo
nės ir persikraustė, bef kuo
met jiems mongolai išą 
no, kad jie atvyko į sveti
ma žemę, tai bargutskai su
grįžo atgal j ManchukuOi

Tokiais įsiveržimais ir 
provokacijomis J a p o n ijįe 
Manchukuo stengiasi išdirbt 
priekabę, kad galėtų pra 
kara prieš Liaudišką Mon
goliją, Sovietų Sąjungos 
kaimyną ir draugą.
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Už Nuogos Mergaitės Šokį 
Išmetė Penkis Studentus,

M E MPHIS, Tenn. — 
Southwestern Kolegijos stu
dentų grupė sausio 15 d. at
sivedė į mokyklos aikštę 
vieną jauną mergaitę, High 
Schookės mokinę, ir palei
do ją visiškai nuogą šokti. 
To “teatro” žiūrėjo apie 75 
studentai. Kada vienas 
“dvasiškų mokslų” studen
tas pradėjo raukytis ir jau 
ėjo šalin, nuoga šokikė ėmė sario 15 d. mirties nuospren- 
jį vytis. džio įvykdymą Haupman-jį vytis. džio įvykdymą Haupman-

Penki tų šokių rengėjai ^uį, kuriam pirmiau buvo 
tapo išmesti iš kolegijos.' paskirta mirti vakar, sausio 
Mergaitė suspenduota iš 17 d.
High Shoolės ir perduota Nors gubernatorius nukė- 
teismui, teisiančiam jaunuo- le Hauptmanno numarinimą 
liūs.

Nors gubernatorius nukė-

vienu mėnesiu toliau, tačiau,

Dvi Radio Kompanijos Atsi
sako Republikonams Tarnaut 
Prieš Prez. Rooseveltą

MASKVA. — Sovietuose 
tapo išrastas guminis sklan
dytuvas, tai yra, lėktuvas, 
kuriuo galima skraidyti be 
motoro, o panaudojant tik 
oro sriovių judėjimus.

Guminį sklandytuvą su
lanksčius, jis telpa į papras
tą “siūtkeisį” (čemodaną). 
Kada norima naudot jį 
skraidymui, tai įdeda į jo 
uodegą, sparnus ir kitas da
lis tam tikrus spyrius, pa
gamintus iš kietos gumos, ir 
žinoma, pripumpuoja oro.

Guminis s k 1 a n dytuvas, 
kaip parodė visi ligšioliniai 
bandymai, gerai veikia ir 
ore nesubliuška. Jis viso 
sveria 92 svarus ir turi 29 
pėdas ilgio ir 30 pėdų plo
čio (nuo vieno sparno galo 
iki kito)>

Automobiliai Užmušė 
36,000, Sužeidė 61,000

NEW YORK, Sausio 16. 
-Metropolitan Gyvybės ĄP; 
draudos Kompanija apskdi- 
tliavo, jog 1935 metais au
tomobilių nelaimėse Jungtį 
nėse Valstijose buvo 36,000 
žmonių užmušta ir 61,000 
sužeista.

įkalino Kunigą, Smer
kusį Nazių Ištvirk uir.
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CHICAGO, Ill.— Republi- 
konų partijos vadai vakari
nėse valstijose pagamino ei
lę “vaizdelių,” pašiepiančių 
prezid. Roose veltą su jo 
Naująja Dalyba ir smer
kiančių jį kaipo diktatorių. 
Tuos vaizdelius jie norėjo 
paskleisti per National 
Broadcasting ir Columbia 
Broadcasting radio kompa
nijas. Bet jodvi atsisakė 
nuo tokio patarnavimo re- 
publikonam. Jie dabar to
dėl pasisamdė Chicago Tri
bune WGN radio stotį, na
rį Mutual Broadcasting 
kompanijos; žada naudot 
vietines radio stotis ir ki- Rheino sritį ir pristatyt ten 
tuose miestuose. savo kariuomenės.

Francija Perspėja Narius 
Neginkluot Rheino Ruožto

BERLYNAS. — Franci- 
jos valdžia per savo amba
sadorių Berlyne perspėjo 
Vokietiją, kad nedrįstų ap- 
ginkluot Rheino upės ruož
tą. vakaruose. Pagal Ver- 
salės sutarti tas ruožtas tu
ri būt paliktas neginkluo
tas.

Francija grūmoja“ rimto
mis pasėkomis,” jeigu Vo
kietija bandys apginkluot

savo kariuomenės.

FRANKFURT-AM-M 
Sausio 16.— Hitleriniu 
teismas nubaudė šešiais ! 
nesiais kalėjimo vien 
ną katalikų kunigą iŠ Obė1 
rurselio už tai, kad jis per
sergėjo merginas neiti į į#- 
zių vadinamas Žemės Me
tų ir Žemės Pagelbos orga
nizacijas.

Kunigas sakė, kad hitle
rininkai jas lytiškai išnau
doja tų organizacijų dar
buose. Didelis skaičius mer
ginų paskui iš ten sugrįžta 
nėščios, kaip patyrė tas ku
nigas.

'%-

Bogota, Colombia, 
kritus dideliam valdžios U 
tuvui, užsimušė 10 žmonių 
ir gyvas išliko tik vienas.
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Butkiniai Panaikina Visus Darbus 
už Vienybę

Lietuvių Darbininkų Draugijos (Opo
zicijos) naujas Centro Komitetas, kuria
me lietuviški lovestoniečiai-butkiniai, tu
ri vienu balsu daugiau, šluoja laukan vi
sus darbus, jau atliktus del vienybės su 
mūsų Literatūros Draugija. Sausio 16 d. 
“Naujoj Gadynėj” skaitome to komiteto 
nutarimą, kuris “atšaukia ir panaikina 
tą komisiją, kurią buvo išrinkęs senas 
Centro Komitetas, būtent: tartis su Cen
tro Biuru del vienybės vien ‘lietuviškoj 
respublikoj’.” Komitetas sako, kad jeigu 
kas nori kalbėti apie vienybę, tai turi vėl 
išnaujo pradėti nuo pat pradžios. Antra, 
jie eisią tik į tokias derybas, kurios bus 
“vedamos ryšyj su Tarptautine Komuni
stine Opozicija” (Lovestono Grupe).

Tas Komitetas, žinoma, dabar panau
dos visus būdus neprileidimui prie vieny
bės. Kaip tas jam seksis, tik ateitis pa
rodys. Į tą klausimą greitai atsakys “N. 
G.” šėrininkų suvažiavimas ir LDD kon
vencija. Mes manome, kad tie suvažiavi
mai neužgirs butkinių žygio. Mes mano
me, kad dauguma LDD narių ir “N. G.” 
šėrininkų tikrai trokšta vienybės.

Tam pačiam “N. G.” numeryje labai 
piktą raštą patalpinęs Strazdas, kuris 
dabai* yra laikraščio bosu. Vyriausias 
straipsnio šūvis taikomas Prūseikai ir 
Kuodžiai. Jie ir šioki ir kitokį. Kaip jau 
žinoma, \Strazdas puikiai moka koliotis 
ir dchaiF, pasiėmęs laikraštį.,į savo ran
kas, jisai nesigaili tulžies prieš tuos, ku
rie nesutinka su jo kreivu nusistatymu.

Strazdas nepraeina neužkliudęs ir mū
sų. Jis sako: “Vadinasi, mes esam puo
lami? Tas puolimas vedama artimiausiam 
kontakte su Centro Biuru. Centro Biu
ras ttOliai graibsto visus Prūseikos šali
ninkų argumentus ir jais ‘šviečia’ savo 
sekėjus—per ‘Laisvę’ ir ‘Vilnį.’ Mūsų pu
sės argumentai slepiama.”

Mes' neslepiame to fakto, kad mes ko
vojame už vienybę visų revoliucinių spė
kų. Mes norime įtikinti ir tuos, kurie 
palaiko priešvienybinę poziciją. Bet ne
tiesa, kad mes slepiame Strazdo ir kitų 
vienybės priešų argumentus. “Laisvė
je” if “Vilnyje” ištisai tilpo mažumos 
pareiškimas, kuris bus kelis sykius ilges
nis už didžiumos pareiškimą, ir kuriame 
Butkus turėjo papylęs visą savo argu
mentų bagažą. Kaip dabar gali Strazdas 
ar kas kitas mums primesti, kad mes jų 
argumentus laikome paslėpę?

Strazįas Paskelbė LDD Skylimą
Savo straipsnyje jis ve ką pareiškia: 

“Draugai, reikia kalbėt ne apie diktatū
rą, kurios nėra, bet apie skylimą. Jis ne
išvengiamas. Skaitykimės su tuo faktu 
šaltai ir rimtai.”

Tokia dabar Strazdo vėliava. Truks- 
laikys, eis aklai, kovos prieš vienybę ak
lai, geriau suskaldys LDD, negu prileis 
ją priė vienybės su ALDLD. Kas liks iš 
tos grupės, kuri atskils ir nesivienys? 
Koki# bus jos ateitis ir misija? Strazdas 
nebaido atsakyti.

Dabar aišku, kas skelbia skaldymąsi. 
Dar niekur nieko, da nebuvo nei “N. G.” 
nei LDD suvažiavimo, o lietuviški love- 
stoniečiai jau pareiškė, kad jie skaldo 
draugiją.

Ar Jau ir Lietuviuose Hearstas 
f .7 Susisuko Lizdą?

Chicagos “Drauge,” sausio 14 d., skai
tome - pranešimą, kad susiorganizavus 
kokia ten Illinojaus “Lietuvių Socialinė 
Unija.” Jos viršininkais esą profesiona
lai, kunigai ir biznieriai. Tarp jų yra 
“Draug'o” redaktorius Šimutis. Tarp ki
tų, šios “unijos” tikslai yra dar ir šie:

(1) “Palaikyti ir ginti Jungtinių Valsty
bių ir Illinois konstituciją”; (12) “Auk
lėti savo tautiečius būti sąmoningais šio 
krašto piliečiais”; ((13) “Auklėti norą 
pildyti visas piliečių pareigas ir prero
gatyvas.”

Kaip tik tokius obalsius dabar kelia 
fašistas Hearstas ir reakcionieriai iš Li
berty League. Po priedanga gynimo 
konstitucijos, jie perša Amerikos žmo
nėms fašizmą. Ar tuo keliu eis ir “Lie
tuvių Socialinė Unija?” Nejaugi tie lie
tuviai profesionalai ir biznieriai užkliuvo 
ant Hearsto meškerės?

Ką gi šiandien reiškia taip vadinamas 
konstitucijos “gynimas” ir “palaiky
mas?” Žinote, ką Augščiausias Teismas j 
padarė su visais socialiais kongreso pri
imtais įstatymais. Juos panaikino. Kon
gresas pasidarė bejėgis. Devyni teisėjai 
užgrobė visą galią. Jie sako, kad jie pa
laiko ir gina šalies konstituciją.

Dabar prasidėjo smarkus bruzdėjimas 
už konstitucijos pataisymą. Norima, 
kad iš Augščiausio Teismo būtų atimta 
galia panaikinti kongreso priimtus socia
lius įstatymus. Tam judėjimui pritaria 
Amerikos organizuoti darbininkai.

Kaip į tai žiūri “Lietuvių Socialinė 
Unija?” Jeigu jinai gins konstituciją, 
kaip dabar yra ir kovos prieš jos patai
symą, tai jinai palaikys Augščiausį Teis
mą, Hearstą ir Liberty League. Lietu
viu dirbančiai visuomenei labai svarbu 
tai žinoti.

Kiek Tame Teisybės?
Žinios apie neramumus Italijoj ir Ita

lijos armijoj skraido visais pasaulio 
kampais. Buvę pasipriešinimų, sukili- 

! mų, užmušimų laike gabenimo kareivių 
I Ethiopijon. Jauni vyrai nebenorį paau

koti savo gyvybę Mussolinio kruvinai 
karjerai. Apie 2,000 kareivių jau pabė
gę iš armijos.

Mussolinio valdžia turi uždėjus aštrią 
cenzūrą ant spaudos ir žinių. Apie vi
daus padėtį pranešimai ateina aplinki
niais, labai tolimais keliais. Gal jie yra 
perdėti, išpūsti. Tas galima. Bet taip 
pat galima, kad žinios apie Mussolinio 
armijos nepasisekimus Afrikoje prasi
sunkia į Italiją ir atidaro žmonėms akis. 
Kaip ten nebūtų, Mussolinio diktatūrai • 
nebesiseka. Gal su šiuo karu jinai nusi
suks sprandą.

Kas Yra “American Liberty 
League?”

Ši organizacija įsikūrė 1934 metais. Ji 
.susideda iš stambiausių ir reakcioniš- | 
kiaušių kapitalistų. Lyga jau pareiškė, 
kad jinai priešinga 30 valandų darbo sa
vaitės įstatymui, visokiai pašalpai bedar
biams, visokiai socialei legislatūrai, kuri 
šiek tiek pasitarnautų darbo žmonėms. 
Tam savo darbui pernai jinai išleido 
$389,973.92. Šiandien turi ižde dar 
$93,000.

Kur ji gauna tiek pinigų? Ogi ve kur: 
Amunicijos pramonės karalius DuPont 
paaukojo jai $138,250; John Raskob, di
rektorius General Motors kompanijos, 
$15,000; Alfred P. Sloan, $15,000; E. T. 
Weir, National Steel korporacijos prezi
dentas, $15,000; Bankers Trust kompani
ja, $20,000.

“American Liberty League” preziden
tas ponas Shouse gauna metams $51,000 
algos!

Fašistinė Kvailystė
Amerikos sostinės Washingtono mies

to iždininkas gen. McCarl patvarkė, kad 
kiekvienas mokytojas turi prisiekti ir pa
sirašyti du sykiu per mėnesį, kad jis ar ji 
“nemokino komunizmo.” Kuris nepasi
rašys to pareiškimo, tas negaus algos.

Pagal šitą patvarkymą, mokyklose 
griežtai uždrausta minėti vardas Sovie
tų Sąjungos net geografijos klasėje. Va
dinasi, mokiniams uždraudžiama ką nors 
sužinoti apie vieną šeštadalį pasaulio. 
Tai tokia fašistinė kvailystė, kuri tikrai 
priklauso Hitlerio idiotizmo bagažui.

Viena patriotinė organizacija, kuri pa
sivadinus “National Republic,” išleidžia 
kasmet po $10,000 kovai prieš radikaliz
mą mokyklose. Jos pirmininkas pohas 
G. A. Perry didžiuojasi, kad šiai orga
nizacijai jau pavykę išėsti laukan du 
tūkstančiu mokytojų už mokinimą “libe
ralizmo.”

Jau dabar 22 valstijose yra įvesti įsta
tymai, suvaržanti mokytojų laisvę. Šito
kiais keliais Amerikos fašizmas rengiasi 
prie užkariavimo galios.

VĖL DEL J. STILSONO (E. BUTKAUS) 
IŠLAISVINIMO REIKALO

Ilgiau mes negalime tylėti nepasakę visuomenei, kad mes 
mes esame nepatenkinti dalyki] vedimu Stilsono paliuosavimo 
reikale. Sekamas laiškas pasakys, kodėl mes esame nepasi
tenkinę :

Sausio 9, 1936. 
A. Jankauskui,
Stilsono Gelbėjimo Komiteto Pirmininkui.
Drauge:

Tame pasitarime, kuriame dalyvavote jūs, Pruseika, Mi- 
zara ir aš ir kuriame sutikome visi bendromis spėkomis, ben
dru frontu kovoti už Stilsono išlaisvinimą, mes davėme jums 
pasiūlymą, kad į jūsų Stilsono Gelbėjimo Komitetą būtų pa
kviesti atstovai nuo komunistų, socialistų ir nuo bile kurios 
kitos srovės, kuri sutiks prisidėti prie to bendro fronto. Jūs 
sakėte, kad jūs manote, jog tai yra geras pasiūlymas, bet pats 
vienas negalite tokio patvarkymo padaryti. Sakėte, kad jūs 
šitą pasiūlymą svarstysite artimiausiam savo komiteto susirin
kime ir pranešite mums komiteto tarimą.

Panašus pasiūlymas vėl buvo pakartotas per mane varde 
visos komunistinės srovės įvykusiame masiniame susirinkime 
Brooklyne. Bet iki šios dienos neturime jokio atsakymo. Jūs 
negalite nežinoti to, kad jeigu kelios srovės bei grupės sudaro 
bendrą frontą kuriam tikslui, tai jos nori turėti ir balsą to 
darbo vedime. Pavyzdžiui, Scottsboro jaunuolių gynime yra 
susidaręs platus bendro fronto komitetas. Tas pats su gynimu 
drg. Angelo Herndon. Tiktai platus, iš visų bendran frontan 
įeinančių srovių atstovų susidaręs komitetas gali turėti pilno 
pasitikėjimo ir pilnos paramos mūsų visuomenėje.

Taigi, prašome duoti mums atsakymą, kaip jūsų komite
tas žiūri į virš minėtą mūsų pasiūlymą, idant mes žinotume, 
kaip ateityje link jo atsinešti.

Draugiškai,
A. Bimba,

A.J.V.K.P. Lietuvių Centro Biuro Sekr.
Iki pat šios dienos neturime jokio atsakymo. Dabar pa- 

aiški, kad tasai Stilsono Gelbėjimo Komitetas buvo rinktas 
LietuviąDarbininkų Draugijos (Opozicijos) Centro Komiteto 
kaipo laikinas komitetas, ant kurio buvo uždėta pareiga tuo- 
jaus imtis darbo, kad įtraukti kitas sroves į kovą už Stilsono 
paliuosavimą ir gauti tų kitų srovių atstovus į patį komitetą. 
Toliau pasirodo, kad tas laikinas komitetas buvo išrinktas 
tiktai iš K. Steponavičiaus, P. Kriaučiuko ir M. Antanaičio, 
kad A. Jankauskas, kuris dabar eina komiteto pirmininko 
pareigas, visai nebuvo rinktas į tą komitetą. Kiek vėliau LDD 
Centro Komitete buvo pasiūlyta, kad šis laikinas komitetas

būtų peroVganižudtais', kad būtinai būtų praplėstas, kad į jį 
būtų įtraukti atstovai visų kitų srovių bei grupių, kurios įeina 
į bendrą frontą gynimui Stilsono. Lietuviški lovestoniečiai 
griežtai atmetė šitą pasiūlymą: Pasirodo, kad bijoma į kq- 
mitet'ą įsileisti net tuos LDD žmones, kurie šiuo tarpu stoja 
už kairiosios srovės vienybę.

Mes esame įsitikinę, kad šitas laikino Stilsono Gelbėjimo 
Komiteto nesiskaitymas su masinėmis organizacijomis, su to
mis kitomis srovėmis, kurios iš pat pradžios nuoširdžiai stojo 
į bendrą frontą Stilsoną gelbėti, yra žalingas, tai yra nesiskai
tymas su visuomene ir kenkimas Stilsono išlaisvjnimo reika
lui. Juk mes žinome, kad jo išlaisvinimas priklausys nuo pla
čiosios visuomenės opinijos. Mes buvome patarę, kad dar ne
užtenka vien lietuviškos visuomenės, kad reikia kreiptis į 
Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą ir į kitas gyvuojančias 
darbininkų apsigynimo organizacijas. Nekreipta dėmesio ir 
į tai. Kaip jau žinoma, teismų keliai uždaryti. Klausimas eina 
apie prašymą prezidento, kad jis dovanotų Stilsonui bausmę. 
Juo platesnis ir didesnis bus masinis spaudimas į prezidentą, 
tuo greičiau Stilsonas bus paliuosuotas. Dabartinio laikino 
Stilsono Gelbėjimo Komiteto nesiskaitymas su mūsų pasiūly
mais, nepasitikėjimas visuomene, užsidarymas siauram rate
lyje kaip tiktai slopina šitą masinį spaudimą.

Be to, l>ikinas Komitetas pradėjo aukų rinkimo kampa
niją tam reikalui. Ar gali mūsų visuomenė, mūsų masinės or
ganizacijos pasitikėti jam tame, jeigu jis neprisileidžia tos 
visuomenės, tų organizacijų atstovų, jeigu jis nepasitiki ta vi
suomene ?

Akivaizdoje šių visų faktų, mes dar kartą reikalaujame, 
kad laikinas Stilsono Gelbėjimo Komitetas keistų savo nusi
statymą tam svarbiam reikale ir kad jis tuojaus būtų peror
ganizuotas į pastovų, platų komitetą, į kurį įeitų visos tos 
visuomeninės srovės ir grupės, kurios sutinka darbuotis ben
dram fronte už Stilsono išlaisvinimą. Mes taip pat siūlome, 
kad būtų kreiptasi į Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą ir į 
kitas panašias apsigynimo organizacijas, kad Stilsono išlaisvi
nimo reikalą paskubinus.

Toliau, kaip ir pirmutiniam Centro Biuro pareiškime mes 
išdėstėme, mes šaukiame visas organizacijas, draugijas, sro
ves ir pavienius asmenis visais galimais moraliais būdais rem
ti Stilsono išlaisvinimo reikalus—dalyvaujant masiniuose mi
tinguose, šaukiant tam tikslui masinius mitingus, keliant tą 
klausimą visose organizacijose ir visur priimant rezoliucijas, 
prašančias prezidento Roosevelto dovanoti Stilsonui bausmę ir 
tt. Kas liečia davimą aukų dabartiniam komitetui su Jankaus
ku priešakyje, mes patariame susilaikyti tol, kol nebus sudary
tas platus tarpstovinis bendro fronto komitetas ir kol tas 
bendras komitetas, ištyręs visą padėtį, nepadarys atsišaukimo 
į visuomenę, prašant ją finansinės paramos.

A.J.V.K.P. Lietuvių Centro Biuras.

Žinios Apie Karą
Japonija Prieš Sovietus

Kiek laiko atgal Japonijos 
imperialistų du orlaivininkai 
buvo suimti Sovietų žemėje, 
apie 22 mylias gylio nuo rube- 
žiaus. Japonijos imperialis
tai teisinasi, kad jie buk ten 
netyčia nusileido. Bet kodėl 
jie skrajojo ant Sovietų, že
mės? Kodėl jie norėjo pa
vogti Sovietų kolektyvietį ? 
Kodėl jie vartojo ginklus ir 
šaudė į Sovietų parubežio sar
gus, kada tie pribuvo?

Tas parodo, kaip jie “ne
tyčia” atsirado. Bet Japoni
jos imperialistai, vieton sud
rausti savo fašistinius šune
lius, kurie nuolatos daro pro
vokacijas prieš Sovietus, tai 
juos dar daugiau akstiną. 
Japonija po to atsitikimo aš
tuonis pilnus traukinius karei-

Tai senatorius Millard Tyd- 
ings, iš Maryland, didelis 
reakcionierius, įnėšėjas vie
no biliaus į Kongresą prieš 
radikalus, komunistus, libe
ralus, sččialištus ir ateivius. 
Jo biliuš taikomas apvaly

mui armijos nuo 
“raudonųjų.”

vių pasiuntė iš Dairen o arčiau 
Sovietij Sąjungos rubežiaus. 

Į Ką gi tas reiškia? Ar tai ne 
bandymas grūmoti darbininkų 
tėvynei ?

Italai Gudravoja
Italijos fašistinė armija pie

tų fronte prieš ethiopus pra
dėjo gudravoti. Ji veržiasi į 
Ethiopiją vakarų pusėn, prie 
Anglijos kolonijos Kenya. 
Nors iš karto, kaip Romos 
pranešimai sako, jeigu tai tie
sa, tai italai pasistūmėjo nuo 
Dolo, bet čia jiems ilgai ne
siseks. Jeigu fašistų armija 
giliau įsibriautų į Ethiopiją 
Kenya pasienių, tai pati ga
lėtų pražūti, nes ethiopai tu
ri geriausią progą smugiu iš 
šiaurių linkui Dolo nukirsti 
tai armijai susisiekimą. Ne
toli fašistai galės eiti šonu 
linkui savo priešo.

Sukilimai ir Pabėgimai
Nemažai žinių prasiskver

bia į pasaulį apie sukilimus 
Italijos armijoje. žinoma, 
greitai po to seka iš Italijos 
užginčijimai. Mussolinis po 
toj kaip buvo paskelbta, kad 
500 Tyrolio . korpuso kareivių 
sukilo ir atsisakė važiuoti i 
Ethiopiją, tai jis paskelbė, 
kad tik 5 kareiviai yra areš
tuoti už sukilimą. žinoma, 
netenka nei laukti, kad 
Mussolinis prisipažintų, kad 
jis tiesą pasakytų.

Bet, kad Italijos armijoje 
yra sukilimų, kad pasiprieši
nimų fašistų karui skaičius 
auga, tai tą geriausiai liudija, 
tas, kad daugėja italų karei
vių pabėgėlių skaičius. Ju
goslavijoje jau yra 2,000 ita
lų kareivių pabėgusiu, kurie 
laikomi spčcialėse kempėse 
iki karo pabaigos. Iš Vokie
tijos praneša, kad' ten yra 
apie 3,000 pabėgusių .kareivių 
ir jaunuolių nuo Mussolinio

armijos. Austrijoje taipgi yra 
pabėgėlių, Šveicarijoj jų yra, 
randasi ir Franci joje. Tai
gi, vis vien Italijos žmonės 
nenori galvas dėti už Musso
linio karo avantiūrą, daugiau 
klausosi Komunistų Partijos; 
balso, bėga iš fašistinės armi
jos į kaimyniškas šalis, bėga 
ir pas ethiopus.

LA VALIO VALDŽIA GA
VO PASITIKĖJIMĄ

PARYŽIUS, sausio 16. — 
Francijos ministeris pirmi
ninkas P. Lavai šiaip taip 
laimėjo seime, kad atstovų 
rūmo didžiuma išreiškė pa
sitikėjimą jo valdžiai.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

SKILVIO OPA

Drauge gydytojau, aš daug 
jūsų patarimų matau “Lais
vėj”, tai ir aš prašau kokios 
pagelbos. Man da nesuėjo ir 
trys metai, o jau dvi operaci
jas turėjau ant pilvo skaudu
lių—ulcers. Dabar po antrai 
operacijai jau 7-ta savaitė ei
na, o jokio smoko neturiu ant 
valgio. Jei kiek ko įvalgau, 
tai, jei tuoj rieijšvemiu, tai už 
kelių valandų išvemiu. Pilvas 
man prarūgęs, rėmuo, kartė
lis ėda, žaksėjimas užeina. 
Gazo tai mažai. Ar nėra ko
kių vaistų, kad sustapdyt pil
vo rūgimą ir vėmimą, ir gal 
smoką, geidulį ant valgio gau
čiau, ba dabar smoko visai ne
turiu. Kai atsiguliu į lovą, tai 
iš vidurių man labai seiles va
ro—dieną ir naktį, turiu vis 
spjaudyt.

Atsakymas

Operacija kartais reikia pa
daryt, dėl tų skilvio opų. Bet 
žinokite, Drauge: operacija 
Jums organizmui jo mitimo 
trūkumų neatpildys, vitaminų, 
mineralų neįsodins. Tai, jei ir 
po operacijai maisto žmoniš
ko, gyvo nėra, tai gero nebus. 
Ir vėl žaizdos, opos atsivers, 
ir, ko gera, gali net ir vėžys 
išsivystyti. Akurat taip ir vė
žiai atsiranda, kai organizmas 
išbadėjęs vitaminais.

Jums, Drau’ge, nėra apeti
to taipgi dėl stokos vitaminų, 
ypač vitamino B. Jo yra čie-

lo grūdo maiste, grūduose, 
mielėse, kepenyse, liesoj kiau
lienoj, kiaušinio tryniuose, 
truputis ir žaliose daržovėse. 
Vartokite tokį maistą, žalias, 
šviežias daržoves ir vaisius— 
kramtykite, sunką nurykite, o 
rupieną palikite. Galite sunką 
išsunkti tam tyčia sunktuvais 
(fruit juicer). Visokių pieniš
kų, jūros žuvų ir kitko varto
kite.

Prieš valgymą imkite džio
vintų mielių—Brewers yeast 
tablets, bent po 10 tablečių, il
gą laiką. Po valgio imkite 
kreidos—prepared chalk, po 
trečdalį šaukštelio. Taipgi im
kite Cod liver oil—10D, bent 
po šaukštą kas diena. lodo 
tinktūros po lašą, į pieną ar 
vandenį, kas diena, per porą 
mėnesių, o paskiau po lašą 
kas antra diena, per visą gy
venimą.

Nevartokite labai šaltų, la
bai karštų, smarkių, labai rūk- 
ščių, saldžių ir labai riebių val
gių. Citrinos ar kitokių vaisių 
sunką, su vandeniu, saldytu 
ruduoju cukrum arba medum, 
arba ir nesieruotu siropu (un- 
sulphured molasses), gerkite 
dažnai. Būkite ant saulės. Ei
kite pasivaikštinėt. Nerūkyki
te ir negerkite svaigalų.

Visų svarbiausia Jums mais
tas, gyvas, nesugadintas su vi
sa vitaminų ir mineralų gau
sa: tiktai toks maistas sutvir
tins ir sugydys vidaus plėves.



Puslapis Trečias. EAISVfi šeštadienis, Sausio 18, 1936

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

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

vai su priešu. 
—JURGIS DIMITROVAS.

Revoliucija
(Iš “Poema apie atakuojančią jėgą”) 

Toli juodųjų kraštas, 
Kur svyla Afrika prieš saulę.
Oazių j ieško abisinai* 
Senoj Ethiopijos šalyj. 
Daug kraugerių rytuos susvilo, 
Daug despotų sugrįžo...
Kur šiandiena tie, 
Kurie į rytus nešė kryžių? 
Iš ten negrįš jau Mussolini, 
Negrįš, susvils ne saulėj, 
Nudegs nagus naujasis Kserksis 
Ne anglų sankcijos planuos, 
Ne abisinų smėlio plotuos.
Namie italas vergas, 
Fronte jis gladiatorius; 
Ne laisvas abisinas: 
Naujus dar pančius neša 
Dykumon jam Mussolini. 
Užlipk į Apeninus, 
Despote, žvelk iš jų viršūnių 
—štai ten Balkanuos kas? 
Vergų šalis plati.
—Pažvelk ispanų kraštan, 
Vergais pakalnės mirga.
—O štai italų batas:
Kardai dantys. Ant kelio kraujas, 
Kur minios eina tos?
Kur gladiatoriai žygiuoja? 
—O ten toli Paryžius.
Komunos sostinės vaikai
Jau už “Konkordijos” aikštės 
Naujon atakon rengias... 

* * *
Įspėt tavęs nenoriu, 
Ne tau rašau, despote! 
Bet jei iš dykumų sugrįžtum: 
Prie Romos vartų susitiksi 
Spartaką 20-to amžiaus. 
Ne tas šiandien Spartakas, 
šiandien ne tie vergai.
Jo naujas vardas—Kominternas, 
Tu senas vardas—proletarai.
Banguoja jūros vyrų 

>’ pus, anapus Alpių.
Nykštukai jūs prieš juos, 
Nykštukai Hitleri ir Mussolini! 
Kas ten Maskvoj raudona? į 
Kas ten Karpatuos žybsi?
Nykštukai jūs prieš ją:
—Vakaruosna revoliucija eina...

V. Varašius. 
1935-X-2.

Dar Žodis Delei “Vestuvių 
Pušyne”

Praeitą vasarą jau išreiškiau savo nuomo
nę, kas liečia “Vestuves Pušyne” ir jau ma
niau tuo klausimu daugiau nieko nesakyti, nes 
tai nebuvo mano vieno nuomonė, bet visų tų, 
kurie skaitė naują kūrinį ir sprendė jo tinka
mumą išleidimui, kad galėtų visi Sąjungos vie
netai vaidinti jį, neimdami ant savęs berei
kalingos kritikos. Tačiaus, pasirodžius drg. 
Bovino kritikai—“Antra Pusė ‘Vestuvių Pu
šyne’,”* vėl reikia rašyti, polemizuoti, nes d. 
Bovinas perstato mano rašytą laišką visai tuš
čiu, nieko nenurodančiu, kaip reikia pataisyti 
veikalą.

Tiesa, laiško kopijos nepasilikau, kas labai 
yra gera pamoka ateičiai, vienok jį skaitė ir 
d. Tauras, dabartinis veikalų redaktorius, d. 
Pakalniškis, Sąjungos sekretorius ir kiti, ku
riems buvo palikta tarti paskutinį žodį,—ir 
visi sutiko su laiško turiniu, nes jame buvo 
pažymėta, kokiais klausimais “Pušynas” rei
kia taisyti. Gi d. Bovinas, pasiteisinimui sa
vęs net pabrėžiančiai rašo, kad laiške nieko 
nebuvo nurodoma, kaip reikia jį taisyti. Tas 
reiškia, jog mes esam jau keli nieko nesupran
tanti asmenys, šitaip argumentuoti yra ne
gražu !

Kada ėjo apkalbėjimas veikalo sudėties ir 
jos taisymo, tai aš pats daviau tokį sumany
mą: jeigu veikalo autorius nenorės jį taisyti, 
tegul leidžia mums tai padaryti, o tada mes 
jį išleisime. Drg. Mizara šitaip išsireiškė:

“Jeigu nežinočiau, kas jį parašė, nematyčiau 
jame gabumo pataisymui,—gal ir imtumės to 
darbo, bet dabar palikime autoriui.” ;

Vadinasi, mūs jau buvo numatytą, ką auto
rius gali nuveikti rašyboje, tad man nėra aiš
ku, kaip jis negalėjo suprasti laiško turinį, 
jeigu jį gavo, ko mes iš jo norime. Toliaus. 
Iš kur autorius ir d. V. Bovinas gavo suprati
mą, kad tas laiškas sakė, jog veikalas atmes
tas? Kas, ne kas, bet d. V. Bovinas gerai ži
nojai, kad kalba ėjo ne apie jo atmetimą, bet 
apie taisymą, tai kam atbulai perstatyti visų 
kalbas? j

Drg: Bovinas parašė atsakymo tris špaltas ir 

pats jose paklydo. Jis nurodo, kad net Komu
nistų Partijos buvo ir yra nusistatymas auk
lėti darbininkų kultūrą, meną, padaryti jį žmo
nių mėgiamu. Bet savo straipsnį va kaip už
baigia :
“ ‘Vestuvės Pušyne,’ kaipo muzikališka ko
medija, gerai pertaisius, perrašius, reikėtų iš
leisti.”

Jeigu drg. Bovine supranti, kad reikia ge
rai pertaisyti, perrašyti, o tą ir pirmiaus ži
nojai, tai kam vienas išleidai svietan, net ne
pasiklausęs kitų C B narių nuomonės ir dabar, 
diskusijoms iškilus, pastatei patį šenandorio 
chorą nei šiokiam, nei tokiam paveiksle? Juk 
pati Kompartija neleis auklėti tokį meną ir 
vaidinti ant proletarinio steičiaus, kuris rei
kia gerai pertaisyti ir perrašyti. Tas savaime 
suprantama. Ir veikalų komisija nenorėjo tai
syti kalbą, gramatiką, bet netikusią idėją, 
kuri veikale pravedama. Aišku?

Pilnai sutinku auklėti veikalų rašytojus, 
naujus kompozitorius, bet tik su tuo suprati
mu : jeigu organizacijos centras užgirs veikalo 
turinį. Kitaip—centras pasilieka nereikalin
gas, prasideda maišatienė. Centras sau, o vie
netai vėl sau. Klaidingi ar teisūs, bet niekas 
už juos neatsako.

Kaip tik kada iškyla kokis ginčas, tai mūsų 
menininkams tuojaus primetama “Kornevilio 
Varpai” ir skaitoma prasižengimu vaidinti 
juos. Bet užmirštama pasakyti, kad juose yra 
muzika; jų dainos, kurios skaitosi jau lengvos 
operos dainomis. Aš būčiau labai linksmas, 
anot senų žmonių posakio, nors prieš mirsiant, 
o prie to dar nesirengiu,—išgirsti mūsų da
bartinių jaunų kompozitorių tokią muziką ir 
dainas, kaip kad “Kornevilio Varpuose yra. 
Pagaliaus, ten matosi rinkoje tarnų samdy
mas, grafų šmėklomis tamsių žmonių baugini
mas; norėjimas, kad kas grafus gerbtų. Tai 
visgi, kad ir buržuazinė, bet yra tų laikų isto
rija ir ją retkarčiais reikia žmonėms parodyti. 
Nes mes, pagal paskutinių laikų kalbos termi
ną,—nesam sektantistai, atidengimui praeities 
įvykių.

O kokią istoriją turi “Vestuvės Pušyne”? 
Sakysite, primena mums apdainuotą Blindą 
Tadą, kuris, miške gyvendamas, pasigavo per 
jį važiuojantį kunigą ir jis turėjo apvesdinti 
Tadą su kokia tai mergina. Bet ar tie raz- 
baininkėliai, “Bivainių Miškų”, galima prily
ginti prie “liaudies miške duodamo šliūbo,” 
kaip kad “Pušyne” matosi?—Aišku, ne! Pati 
liaudis niekad nėjo miškan, kad masiniai ap
vesdinus kokią porą, kad ir caro laikais, tai 
kam krėsti iš jos juokus?

Drg. Bovinas “Vestuvių Pušyne” mato ko
mediją, o aš ne. Nenorėčiau manyti, kad ir 
pats autorius sutiktų, kad jo kurinį kas va
dintų komedija, nes visa jo sudėtis parodo, 
jog ne komedijai buvo taikoma. Įvestas strei
kas tą aiškiai pasako.

J. N.

Atyda Į Žodį ir Mūsų Siekiai
“Laisvėje”, sausio 4 d., tilpo V. V. ilgas raš

tas po antgalviu “Daugiau Dėmesio žodžiui!” 
Autorius smarkiai užsimojo ant šiaurių Ame
rikos darbininkų spaudos ir dar daugiau ant 
Sovietų Sąjungos lietuvių revoliucinės litera
tūros. Daugiausiai rašo apie kalbos turinį, ter
minologiją. Pagal V. V. tvirtinimą, Lietuvos 
jaunimas griebiasi už šiaurių Amerikos revo
liucinės spaudos, “Laisvės”, knygų, kada jos 
pasiekia Lietuvą, bet “gana greitai padeda į 
šalį del to minėto žodžio skurdumo ir gremėz- 
diškumo.” V. V. akimis žiūrint, mūsų knygos 
netikusia kalba parašytos arba išverstos, atar
tum ‘1850 metų”; jas negalima suprasti, kal
boje “tebesilaikoma 1905 metų žodinės tra
dicijos, arba geriausiu atveju—1914 metų.”

Taip kalba V. V. apie mus. Dar daugiau jis 
pašvenčia vietos kritikai Sovietų Sąjungoje 
išleistos mūsų draugų literatūros. Jis ten dau
giausiai vėjo duoda “Priekalui”, apie kurį štai 
kaip rašo:

“ ‘Priekalo’ kalba pasenėjus. Sakinys gre
mėzdiškas. Terminologija nei rusiška nei lie
tuviška.

“Grožinėj literatūroj nėra kalbos muzikalu
mo.”

žodžiu, viskas “negerai,” viskas “sena,” 
“gremėzdiška,” be “muzikalio skambėjimo,” 
“sunkiai plaukia” ir tt.

Kas kita, kada V. V. kalba apie Lietuvos 
dabartinę literatūrą, suprantama, darbininių 
Lietuvos viešpačių literatūrą. Jis jau ten sa
ko: “Kiek mes beneigtume buržuaziją ir jos 
kultūrą, bet nenoromis tenka kai ką konsta
tuoti.” čia jau Antra Lietuvos Sovietų Res
publika suras daug ko sukurta. Pagal V. V., 
Lietuvos buržuazija “sukūrė muzėjus, teatrą, 
universitetą, knygą leidyklas. Sukūrė mokslo 
kalbą, terminologiją.”

“Mes sakome—tai visa yra buržuaziška, fa
šistiška, sukurta prieš darbo žmones—bet tas 
viskas yra.”

O ką gi V. V. mano, jeigu Lietuvoj būt įsiga- 
, Įėjusi Sovietų valdžia, tai ar to visko nebūtų?

Ar Sovietų Sąjunga nepralenkė moksle, ap- 
švietoj, statyboje ir kitais klausimais net pir
maeilių kapitalistinių šalių?

Autoriui V. V. viskas pas mus ir pas Sovie
tų Sąjungos draugus yra “sena”, “negera.” 
Bet jis ten pat jau liepia mokytis, kaip tik iš 
senų Lietuvos literatų: žemaitės, Biliūno, Jo
varo. Tai reiškia, kad ne viskas bloga, kas yra 
sena.

Toliau V. V. dar rašo: “Kažkodėl ligšiol 
buvo išdidžiai nusisukama nuo buržuazinio 
mokslinio ir literatūrinio žodyno ir sintaksės.”

Nepataikė į Cielią,
Mes nesakysime, kad turime stovėti ant vie

tos, gyvenimas bėga, daug kas keičiasi, kalboje 
tūli žodžiai nusensta, nauji atsiranda, mes tu
rim su tuom eiti, tobulinti savo kalbą, žodyną.

Bet V. V. užsipuldamas ant šiaurių Ameri
kos darbininkų spaudos, prašauna pro cielių. 
Jis rašo: “Kaikas emigracijoje gal nepastebė
jo, kad prie naujai išaugusios jaunosios kar
tos nebeprieisi 1905 metų žodinių tradicijų 
pagelba.”

Ar V. V. pasistatė sau klausimą, kam buvo 
leista knygos: “Spalis”, “Rusija 1919 Metais,” 
“Vakarų Europos Literatūros Istorija” ir ki
tos? Ne, jis to nesuprato. Jis taiko tas knygas, 
jų kalbą prie Lietuvos dabartinio jaunimo, fa
šistų mokslo sugadinto, suklaidinto. V. V. už
miršta, kad tos knygos buvo išleistos ne tam 
jaunimui, bet Amerikos darbininkams, ALDLD 
namams, kurie kalba ne tik 1914 metą, 1905 
metą, bet dar ir senesne kalba, kurių dauge
liui ir dabartinė tų knygų kalba dar yra per
daug moderniška, sunki. Daugelis tų knygų 
mažai ir yra pralenkę 1914 metus savo užgi
mimu. Ko V. V. norėjo, kad jos būtų parašy
tos 1935 metų kalba, jeigu tūlos išleistos 1920 
metais? Ar V. V. pasistatė klausimą, kad A 
LDLD nariai, kurie už savo pinigus išleido tas 
knygas, ne tik 1935 metų Lietuvos buržuazijos 
mokyklas nelankė, negavo progos įsigyti tą 
naują žodyną, bet daugelis net ir 1905 metų 
mokyklos nelankė, yra savamoksliai? Ne, jis 
apie tai nepagalvojo.

Bet reikia pasakyt, kad Lietuvoj ne visi V. 
V. akimis žiūri į mūsų knygas, ne visi jas 
“gana greitai padeda.” Mes turime desėtkus 
laiškų nuo revoliucinių politinių kalinių, kurie 
augštas mokyklas baigę, nuo studentų, nuo 
daugelio darbininkų, kurie turėjo laimę gauti 
tas knygas. Jie nesikrato, kaip V. V., del žo
džio. Jie gėrisi jomis, jie trokšta jų gaut 
daugiau.

žodžio Svarba ir Nepaisymas
Tiesa, kad žodis labai svarbus, bet V. V. 

pats ne taip kreipia dėmesį į žodį, kaip jis 
nuduoda. Pav., jis paima rusų priežodį “Ni- 
čevo znat ne znajem i znat ne chotim! U nas 
vsio po staromu!” ir jį išverčia: “Nežinom ir 
žinot nenorim, pas mus viskas senoviškai!” 
Kas moka rusų kalbą, tas tuojaus mato, kad 
V. V. nekreipia atydos į žodį. Juk čia visai 
gremėzdiškas ir nepilnas vertimas. Tikras to 
priežodžio vertimas yra toks: “Nieko nežinom 
ir žinot nenorim.” Pas V. V. yra tik “neži
nom.”

Toliaus V. V. pasakoja, kad Lietuvoje iš 
Sovietų Sąjungos gauta lietuvių kalba brošiū
rų, bet būk knygų krautuvėje jaunuoliai pa
vartė jas, pavartė ir nepirko. Kodėl? Būk 
jaunuoliai atsakė:

“Parašyta, prikeverzota, gal čigoniškai.. . ” 
Įsivaizdinkite, kaip prasta ta kalba, kurią 

SSSR draugai vartoja. Bet štai iš V. V. 
straipsnio sakinys:

“tempora mutantur et nos matamur in il- 
lis! kinta gadynės, kinta judėjimų charakte
riai, kinta kartu su tuo ir žodinės tradicijos.” 
Na, ką pasakys net vidutinis skaitytojas apie 
tokią V. V. kalbą?

Lotynų žodžiai įmesti be jokio reikalo, gal 
būt tik tam, kad V. V. galėtų pasirodyti mo
kytu, o paskui ir “lietuvių” kalboje “charak
teriai,” “tradicijos.” Kiek čia yra lietuvišku
mo? Kiek kreipta atydos į žodį?

Ir abelnai V. V. labai daug darko lietuvių 
kalbą svetimų kalbų žodžiais. Pas jį: “aktin
ga,” “precizinė,” “epocha”, “fokusas,” “ho
rizontas” ir daugelis .kitų, be kurių galima ap
sieiti, kurių vieton yra tinkami lietuviški žo
džiai.

V. V. rašo: “Neįtarkite mane antirusišku- 
mu. To išvengimui—pasiteisinsiu. Mokiaus 

i rusų kalbos, kad nereikėtų skaityti tokių ‘lietu- 
l viškų’ eilėraščių, kaip F. Sodainio ‘Selsovieto 

Narys’.”
Viena, jeigu V. V. tik tam mokėsi rusų 

kalbos, tai labai keista, kaip jis iškalno žino
jo, kad F. Sodainis, jo supratimu, nevykusiai 
eiles rašys? Antra, tas dar nepadaro V. V. 
neantirusu, juk gali mokėti rusų kalbą ir 
tuom pat kartu gali būti didžiausias rusų prie
šas. Iš kitos pusės, nemokėjimas tūlų tautų 
kalbos, dar nepadaro tavęs tų tautų priešu. 
Revoliucionieriai, nei Dimitrovas, nei Stalinas, 
nei kiti, nemoka viso svieto kalbų, bet tas 
jiems nekenkia būti geriausiais tarptautiečiais.

žodis, Kad Susikalbėti
žodis, kalbos žinojimas, yra reikalinga tam, 

kad susikalbėti. Bet ta mūsų kalba neturi 
būti tokia, kad kur reikia ar ne, “plumpt” lo
tynų kalboje frazę ir žinok tu, fabriko bei 
ūkio darbininke, ką nori tau pasakyt!

Norwood, Mass.

Leninas be pasigailėjimo plakė visus, kurie 
rodė savo “mokslą,” savo didį “žinojimą,” 
kišo, kur nereikia, lotynų žodžius. “Pravda” 
No. 325, 1935 metais, įtalpino editorialą po 
antgalviu: “Apie Kalbos švarumą Mūsą Laik
raščių,” kur citavo Leniną sekamai:

“Rusu kalbą mes darkome. Svetimą salią 
žodžiai naudojami bereikalo. Kam sakyti de
fektai,’ kada galima sakyti nedatakliai arba 
trūkumai arba spragos?“

Leninas mokėjo kelias kalbas, bet lai kas 
parodo, kur jis “mandravojo” kaišiodamas vo
kiečių, anglų, italų ar kitų kalbų žodžius?

Draugas Stalinas* SSSR Kom. Partijos XII 
Suvažiavime, sakė:

“Spauda—vienatinis ginklas, su kurio pagel
ba partija kiekvieną dieną, kas valandą kal
basi su darbininku klase savo kalba, jai reika
linga kalba.”

Štai kur ir yra pirmoji pareiga Komunistų 
Partijos kalbėtojų, rašytojų, visų veikėjų, ne 
iškilti į padanges, pasipuošti augštais ir dar 
net kitataučių žodžiais, kad apie juos masė 
manytų, kaipo labai mokytus, bet kalbėti ta 
kalba, kuri yra tai masei suprantama, kuri yra 
tos masės kalba. Apie tai V. V. rašte nieko 
nesimato. Jo raštas yra vaikymasis naujos 
kalbos, naujos terminologijos, apsikaišymas 
nereikalingais kitataučių žodžiais, nesuprati
mas to, kad ir dabar dar tankiai po mūsų pra
kalbų daugelis darbininkų išsineša daug žo
džių, kurių turinio jie nesuprato; kad dau
gelis, skaitydami mūsų laikraščius, kurie, V. V. 
supratimu, yra atsilikę, vartojanti 1905 ir 
1914 metų kalbą, dar daugelio žodžių nesu
pranta.

Leninas savo kalboje “Dailė, Propaganda ir 
Agitacija?’ yra pareiškęs:

“Mažiau politinio tarškėjimo. Mažiau inte
ligentišką išvadą. Arčiau prie gyvenimo.”

Jis ten pat reikalavo pasakyti 10 arba 20 
gerai suprantamų žodžių, vieton 400, kurie 
yra panašūs į krekenas.

štai kur reikia kreipti atydą į žodį revo
liucinei partijai ir jos nariams; ne tiek į tą 
gražų plaukimą, nudailinimą, kiek į tai, kad 
toji kdiba būtą masėms suprantama, kad ji 
būtą ją kalba.

Nenorėčiau, kad V. V. ar kas kitas supras
tų, kad esu priešingas tobulinimui kalbos. 
Anaip tol, bet tas tobulinimas neprivalo būti 
atitrūkimu nuo masių, su kuriomis mes turime 
kalbėtis, kurioms turime vadovauti jų kovose.

D. M. šolomskas.

Iš Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugi

jos 9-tos Kp. 20 Metų 
Jubilejaus

Įvairus ir turiningas koncer
tas, kurį pildė seserys Kaške- • *1 ra vičiutės iš Lawrence, Mass., ir 
B. Petrukevičius, iš Lawrence. 
Svečiai gražiai pasižymėjo. Vie
tiniai irgi sudarė labai maišy- • 
tą ir įdomią programą. Jos da
lyviai buvo net 3-jų skirtingų 
politinių grupių. A. Pratašius, 
socialistas, sulošė monologą . 
“Ant Bačkos.” Pratašius gir
tuoklio rolę suvaidino visai ge
rai. J. Pakarklis, socialistas, ir 
K. Vi tartas, opozicionierius,— 
abu sulošė du dialogus. Lošėjai 
publiką gardžiai prijuokino. 
Draugė Mulkūnienė, ALDLD 9 
kp. narė, sulošė monologą “Ant 
Vienos Galvos.” Monologas il
gas ir juokingas. Julia Yvaš- 
kaitė, akrobatė, iš Canton, 
Mass., profesionaliai ir stebi
nančiai išsivartę. “Kauno Po
nai,” vaizdelis, kurį sulošė: 
Marytė Zurbaitė, P. Sarapie-. 
nė, K. Valma ir J. Grybas. 
Vaizdelis vertas sulošti visur. 
Vienu tarpu gana gardaus juo
ko iššaukia: abu Kauno ponai 
niekaip negali išrišti meilės 
klausimo, negali išsiaiškinti, 
kas tai yra meilė? Bet Wema 
Kirkos privatinė sekreto, 
ponams lengvaipaar 
“Meilė tai yra toks 
niežtėjimas, kurio negalir 
kasyti.” Taipgi “Kauno ' 
veikalėlyj yra keletas t. 
dainelių, ir pats veiku....ne
parodo Kauno valdininkų palai- . 
dą lėbavimą ir ištvirkimą. Su
loštas vidutiniai. L. L. R. Miš
rus Choras ir Vyrų Choras dai
navo gražiai. Pianu visiems 
akompanavo Izabelė Jarmola- 
vičiutė-Kugel. Publikos buvo 
skaitlingai. Buvo pardavinėja
ma literatūra. Vienas trūku
mas : niekas neprisiminė apie 
ALDLD 9 kp. 20 metų darbuo- . 
tę. Pirmininkavo d. J. Galgaus- 
kas.

Suvėlavęs Reporteris.

New Haven, Conn.

Apie Knygas ir Jų Autorius
Petras Cvirka, “Franko Kruko” autorius, 

sakoma, užbaigė rašyti kitą romaną “žemė 
Maitintoja.”

Spaudos Fondas (Kaune) leidžiąs, be kitų 
veikalų, Aleksiejaus Tolstojaus garsaus So
vietų Sąjungos klasiko, “Petrą Pirmąjį.” Lie
tuvių kalbon verčias Kazys Boruta.

Dešimts Metų Po Velėna
V. VARAŠIUS.

(Iš apysakos “Draugai”)
1.

Permirkęs švarkas darėsi vis sunkesnis. Į 
švarką smigo nauji lietaus kirčiai. Pynėsi 
kojos. Praeiviai stebėjosi sutikę taip anksty
bą rytą girtuoklį. O “girtuoklis” mąstė:

—Belieka tik upė. Arba peiliu į krūtinę. . . 
Tada špyga jiems, visiems sekliams...

Mieste, švininio lietaus sūkuriuose jis bu
vo vienas. Vengė viešųjų gatvių, skersgat
viais apeidavo policijos postus.

Tris naktis Polius ėjo į siekiamą ir nepa
siekiamą miestą. Pirmą dieną, kai pabėgo, 
išgulėjo kažkokio miško gelmėj: išrinko di
džiausią pelkę, susirado vandenyje kelmą, at-

(Tąsa 4 puslp.)

Sausio 14 d. “Laisvėje” pasi
rodė d. J. Strižausko iš Wa- 
terburio rašinys, būk mūsų, 
newhaveniečių, choras likviduo
tas. Tai ne tiesa. (Aš tos ko
respondencijos, kuri tilpo “Vii- 
nyj”, nemačiau ir nežinau, kas 
taip galėjo rašyti).

Tiesa, choras atidėjo pamo
kas iki vasario mėnesio pabai
gos, kadangi per šiuos du mėne
sius esti prastas orą, na, o pas 
mus randasi choristų, kuriems 
reikalinga važinėti į pamokas 
net 6 mylios, tad būtų sunku 
jiems dasigauti. Nesant taip la
bai svarbių parengimų, kur cho
rui reikėtų dalyvauti, tai ir ta
po atidėta repeticijos iki aukš
čiau paminėto laiko. Bet nieku 
būdu choras nėra likviduotas. 
Reikalui esant, galima greitai 
choristai sušaukti į repeticiją 
ir, jeigu chorui reikėtų kur nors 
dalyvauti, tai jis galėtų pasiro
dyti, kaip ir pirmiau pasirody
davo. •į.

Todėl, draugai, neištyrę daly
kų galutinai, nerašykite tojci^z 
nebųtų daiktų laikraštin, ir ne
skleiskite likvidacinio sentimen- . 
to, kurio pas mus nėra.

J. Shukaitis.



i Puslapis Ketvirtas.

BOSTONO ŽINIOS
_____________________  VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS .

Prie “Mano Žodis Vie-
nybės Klausimu”

kad moterys pakriko.
Kas link įvykusių teismų, 
juose sklokos tik klaidos bu- 
iškeliamos.

tai 
vo

rei-
Kom.

N. Januška “N. G.” už sau
sio 2 d. paliečia praeitį. Todėl 
jaučiuosi yra reikalinga žodis 
kitas tarti. Tų klausimų, ku
rie buvo diskusuoti mūsų 
spaudoj ir susirinkimuose, ne
atsakinėsiu, kaip tai: Unijų ir 
trečio • periodo. Tą suprato 
visuomenės sluoksniai, pagal 
savo ekonominę padėtį.

Keitimas Draugijų Vardų.
Rodos So. Bostone iki šiolei 

niekas tokių klausimų nekėlė. 
Tai iš kur išpešat tokį klausi
mą? O jei kur nors draugys
te perkeitė savo pasivadinimą 
ir tuo pasigyrė spaudoj . per 
korespondencijas, tai a. 
kalinga kaltinti Liet.
Centro Biurą? Paikas daly
kas, ar ne? Giriatėš 
pašelpos draugijose. Taip, So. 
Bostono trijose draugijose, bū
tent: D.L.K. Vytauto, Liet. 
Balso ir Liet. Dukterų ir Sūnų 
turėjote bendrą frontą opozi
cionieriai (skloka), socialis
tai, sandariečiai *r tautininkai- 
faŠistai, vadovaujami S. Moc
kaus, prieš komunistus. Da- 
bargi matote, kad šioj šaly, 
kaip ir visame pasaulyj, dar
bininkai ir vidurinė klasė or
ganizuoja bendrą frontą prieš 
fašistinę reakciją. Ar laikysi
tės ir ant toliaus savo seno 
nusistatymo ?

Kas link Moterų Darbinin
kių Susivienijimo prijungimo 

uDLD, sutinku dalinai,

įtaka

savo patalpoj šeštadienio va
karais šokius. Suprantama, su
eidavo visokio svieto ir rasda
vosi išsigeriančiųjų . Atlankė 
mus ir gengės avangardas, — 
apžiūrėt, ar negalima būt čia biz
nis padaryt, bei iš kur gauna 
išsigeriantieji savo “štofą.” 
Skloka (opozicija) susiorgani
zavusi pasirandavojo . kambarį 
tame pačiame name ir tik apie 
5 pėdos atstui nuo mūsų kam
bario durų. Jųjų gi tarpe 
dalyvaudavo vienas , gal dau
giau, kuris nors dalį savo įplau
kų darydavo iš virš kalbamo 
biznio. Tas avangardas patrukš- 
mavęs, priekabių pajieškojęs, 
perkalbėtas ir atsiprašytas. Per
tikrintas, kad mes svaiginančių 
gėrimų neparduodam — pasi
traukė. Užėjo 'pas jus. Smithas 
pasitiko, žinąs savo jėgas, tai 
ko nedidelio vyruko bijot. Bet 
ir nejutęs, kaip išvirtęs. Pasek
mės šios: Policija įsimaišė, ir 
mes sustojom šokius rengę. O 
jūs kambarį apleidot.

Ir tų gengsterių užkvietimas, 
tai jūsų priežastis. Mums davė 
žalos.

Šeimynų Griovimas
Praeities tvarkose gal tiek 

šeimynų neiširdavo, kiek dabar
tį n ė j —kapitalistinėj tvarkoj.

“Samdyta Mušeikoj?’
Ar turite įrodymų ? Tai pa

sakykite, kada Įvyko ir kokie / asmenys dalyvavo. Juk tai in
kriminavimas. Atsimenu, kad 
Smithas buvęs užpultas du sy
kiu. Pirmą sykį kartu su 
draugu Tamašausku ant kam
po Broadway ir E gatvės pa
prastų muštukų, prieš kuriuos 
jiedu, kaip drūti ir smarkūs 
vyrai ne tik atsilaikė, bet už
puolikams kailį iškaršė. Ant
ru kartu mušeika Smithą par- 
mušęs ir pasitraukęs. Ir tai 
buvęs “moonshine gengės” 
išsilavinęs mušeika, jau ne pa
prastas gatvinis. Mat tas įvykis 
buvo “sausaisiais” laikais. Ir 
nelegalaus gėralo rinką So. Bos
tone kontroliavo dvi gengės— 
grupės, kuriedvi kariavę tarp 
savęs; prie prieplaukos ant K’ 
gatvės net ir kulkasvaidžius I 
vartojant. Tai buvusis karas,.; 
kaip ir kapitalistai veda ka
rus, už rinkas. Nugalėtieji pa
krikę, išbėgioję, pergalėtojai 
užviešpatavę, stengėsi sukom' 
centruot alkoholio visą preky
bą (biznį) į savo rankas.

Gal sakysite, ką bendro tu- Negvildensime tų priežasčių,

'Žuotai, Ičiėk išraiška gaivalinio 
įphsipiktinimo — neap ykantos 
tam, kuriam buvo daug pasiti
kėta. Sakysit, labai prastai. 
Savo laiku Trockis Sovietų Są
jungoj buvo žymus asmuo. 
Bet gi iškrypo, partija su dar
bininkais prisivedė jį prie Juo
dosios jūros kranto, spyrė sė- 
dynėn ir perlėkė net Turkijon. 
Tiesa, jūs kaip kur piktai “kri- 
tikuojat” ir Sovietų Sąjungą. 
Na, ir drg. A. Bimba sykį buvo 
prieš Amerikos Komunistų Par
tiją, bet vėliau per eilę metų 
veikė—susitaikė sykiu su Pru- 
seika. Na o, jūs nors ir priklau- 
sėt partijai, bet sakydavot 
sutinką su partijos principais, 
programa, bet rėmėt ir platinot 
Baltrušaičio leidžiamą laikraštį 
iki paskutinio numerio. Dar 
daugiau, kur pats gedi jais par
davinėti, kad nesirodyt dvivei
džiu, tai priprašydavai Pel- 
dzienę, kuri, pasekmėj, iš veik
lios, tapo neveikli, apvylėt.

Iš jūsų rašto atrodo, piktai 
šnairuoja! prieš apvienijimą 
darbininkiškų organizacijų lie
tuvių tarpe. Na, bet esate išsi
tarę seniau, “organizuokit LDS 
tik tuo tikslu, kad išlaikyt lie
tuvių organizacijas šioj šalyj.” 
Pirma ar dabar meluoji?

M. Kazlauskas.

Lawrence, Mass

ri buvusis karas su mumis? 
Juk Januška negeria, tai tei
sybė ir mums visiems tai ži
noma, 
giau 
kęs, 
prie 
kad
kambarį—svetainę,

Ve, aš kur kas d au
to marmalo esu 
negu jis.

dalyko.
lengviau būtų

Na, 
Mūsų

ištrau- 
. gvįškime- 

Kliųbas, 
užlaikyt 

rengdavo

■palikime šiuos klausimus gydy- 
tojams-seksologijos žino varos. 
Bet kas ir kurią šeimyną sten
gėsi griaut?

Na, kas link to “baisaus bau
bimo,” .kuris ..tebeskamba Jūsų 
ausyse. Įvyko taip,—d-gui Pru- 
seikai buvo neleista sykį kal
bėt ir tai įvyko ne tiek organi-

MENO SKYRIAUS DALIS

Lawrenco American Woo
len Ko. dirbtuvės sušlekavo. 
Daug darbininkų visai paleis
ta iš darbo, o kiti tegauna 
dirbti tik po 2 dienas į sa
vaitę ir mažiau. Darbų nesi
mato daugiau, nes samdyto
jai jau turi užtenkamai paga
mintų tavorų. Mat, pei
lis mėnesius darbininkai 
paprastu skubumu dirbo, 
užpildė pilnus sandėlius, 
bar, kuomet samdytojai 
užtenkamai gaminių,
meta darbininkus iš dirbtuvės 

'ir eikit sau kur norit.

ke- 
ne- 
iki

Da
tų ri

tai ’ iš-

Dešimts Mėty Po Velėna
(Tąsa iš 3-čio puslp.)
Virpėjo nuo pavasarinio šalčio, kar- 

lietum besiskverbiančio į jo raumati- 
kaulus. Prabudęs rūkė sušlapusį ta-

ALPMS 1935 Metų Leidiniai
bet
Du

ko. Tūla Sena mergužėlė, M. Ka- gi jomis vienomis turėtume už- 
valiauskiutė, bedirbdama susir- pildyti mūsų dienraščio špaltas, 
go ir parpuolė, na, ir tapo nu
gabenta į ligoninę, žinoma, li
goninėj negi gulės mergina su 
gorseta. Slaugės ją nurengė ir 
ten surado ryšulėlį, užkištą už 
gorseto, prie kūno. Keista slau
gėms buvo, kad tas mazgelis bu
vo apsivalkiojęs ir tokioj geroj 
vietoj laikomas. Atmezga jį ir 
suranda $1,500... Už kelių va
landų minėtoji Kavaliauskiutė 
mirė, palikdama pinigėlius li
goninėj. Mirusioji visuomet 
skundėsi gyvenimu, biednatve. 
Valdžia jai davė darbą, kurį 
dirbdama gaudavo $12 savaitę.

žmonės kalba, kad, kaip tik 
vietinis kun. Juras sužinojo, kad 
minėtoji mergina yra mirusi, 
tai nubėgo ten, kur pinigai 
ir pasisakė, kad jis esąs 
brolis ir likusieji pinigai 
priklausą. Bet valdininkai
reikalavę keletos žmonių paliu
dijimo, kad jis esąs jos brolis. 
Girdėti, kad tas pats kunigėlis 
turi iškeltą bylą už tam tikrą 
pinigų sumą. Skundėjo pusę gi
na adv. Bagočius. Apie tai, ta- 
čiaus, teks vėliau parašyti dau
giau.

jei visas, kurias priima įvairios 
organizacijos, bandytum įtal
pinti. Atžymėkit tai paminėjimu 
korespondencijoj ir užteks.

Juozui iš Seirijų.— Eilėraš
tis persilpnas. Poetu būti nėra 
taip lengva, kaip tamsta mano
te. Tam reikalingas talentas, o 
be to—būtinas mokėjimas tai
syklingai lietuviškai rašyti? Ra- 
šinėkit proza.

Macon, Ga.— Apdraudos 
kompanijos agentas Albert 
Adams, 45 metų amžiaus, 
nušovė dvi savo dukteris, 
Emma, 16 metu, ir Heleną, V 7 t’ V f
8 metų, ir pats nusižudė.

jos 
jam 
pa-

Sausio 18 d. bus minėjimas 
Lietuvos Sūnų Draugystės 35 
metų sukaktuvių jubilėjus. Bus 
prakalbos, kuriose kalbės vieti
niai lietuviai daktarai. Taipgi 
visos draugystės dalyvaus tame 
šauniame parengime.

Sausio 19 d. bus svarbiausis 
susirinkimas Lawrence, kokis 
kada yra buvęs. Tai bus masi
nis mitingas užprotestavimui 
prieš Hitlerio kėsinimąsi už
grobti Klaipėdą ir Lietuvą. Jis 
įvyks 2 v. p. p., Lietuvių Salė
je. Bus geri kalbėtojai. Kalbės 
Dr. C. J. Mikolaitis, adv. Sa
bina Bush-Baušiutė ir A P. 
Taraška. Dalyvauki! visi!

L. K. Biuras.

Easton, Pa

CortlaĮndt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y. 
Rooms 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
{staiga

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygę 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

Tmn1 III' ipwwmwn—
Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., c 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOMS: 

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

10-12 ryte

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 

padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. '

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

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

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

512

sigulė. 
tu Z su 
zuotus 
baką, mąstė:

Nepakliūti! Kas bebūtų — išsisaugoti. 
Taip arti laisvė...

Dvi sekančias dienas jis taip pat gyveno 
svetimose giriose pastogėj dar neskleidusių 
medžių. O naktimis keliavo. Ką ten keliavo 
—yilko koją už kojos, nes jas jau senai su- 

, ėdė karceriai ir kalėjimų tuneliai; naktiniai 
lietūs miške jį pribaigė.

Ketvirtą valandą ryto Polius, beveik alpda
mas nuo nuovargio, praėjo pro dežūruojantį 
policininką ant tilto. <

Pjo į miestą.
Ėjo pas draugus. Ėjo su išsigelbėjimo vil

timi.
Pasibeldė pas vieną savo seną draugą. Šis 

gyveno antrame augšte, 4-riuose kambariuo
se: vonia, elektrinė virtuvė. Polius atsiminė, 
kaip prieš daugelį metų su šiuo draugu jiedu 
abu neturėjo kambario, nakvodavo karo su
griautų namų rūsiuose. Poliaus draugas, 
taip anksti išbudintas, supyko:

—Senai nesimatėm... Bet kur tave vel
nias nešioja? Gal vėl esi medžiojamas-? Ir 
tu Užeini pas mane! Aš per tave iš tarnystos 
išlėksiu!

Polius užsidėjo ištižusią kepurę.
Jo draugas prisivijo jį pas duris, kalbėjo:
—Poliau, pailsėk pas mane, kaip sau no

ri... Ar žinai, išnuomavau atliekamą kam- 
barj. Nuomininkas nieko sau, tik... žinai, 
žvalgyboj tarnauja. Už pusvalandžio jis at
sikels, kaip sau nori?...

Polius vėl išėjo į sukuriuojantį ryto lietų. 
Peršalęs ir išvargęs jis beveik kliedėjo. Ne
bežinojo kur sukti, 
vienas, rodėsi, kad 
jam pasakoja apie 
tiečius, o jis negali

Užėjo priemiesty. Pas šį draugą 
gė sausais baltiniais, persiavė kojas, išgėrė 
arbatos. Užmigo.

Netrukus pažadino Polių draugo žmona. 
Polius prašėsi leisti išsimiegoti, bet žmona 
ir vyras nesutiko.

Užėjo pas kitą draugą, su kuriuo pietuose 
susitiko, kaip tremtiniai, vedė streiką, 
dalyvavo jaunimo sąjūdžiuose, šio nerado 
namie.

Protarpiais jis jutos ne 
jo Liucė eina 

policijos kratas 
suprasti. ..

greta jo, 
pas vals-

persi ren-

KASTULIŲ DAINA, solo, iš filmos 
“Linksmi Vaikinai,” žodžiai J. Kaš- 
kaičio, pagal V. Lebedevą-Kumačą, 
muzika I. Danajevskio. Kaina 30c. 

RAUDONARMIETIŠKOJI (masinė arba 
solo), žodžiai Ribacko, vertė P. Saže- 
nis, muzika O. Kovaliovo ir S. B. 
Kaina 5 centai.

OI, TU VAKARĖLI (solo), žodžiai F. 
Černiševo, vertė P. Saženis, muzi
ka M. Kovai’o. Kaina 25c.

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

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

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

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

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

RAUDONARMIEČIŲ DAINA (chorui). 
Kaina 5c.

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

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

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

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

ANT LAUKELIO IR PIEMENĖLIS IR 
GEGUTĖLĖ (dvi liaudies sutartinės cho

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

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

Sekretorius.
(Bus daugiau)

Nors jau senoka žinelė, 
visgi ją čia paduosiu: 
lawrenciškiai jaunuoliai, 
Amshy, 24 m. amžiaus, gyve
nąs po num. 41 Brook St., ir 
Benjamin Skusevičius, 20 m. 
amžiaus, gyv. 465 Hampshire 
St., nuvyko žuvauti Pelham, 
N. H. Tai buvo gruodžio 16 
d. Ežero ledas nebuvo tvir
tas, tai jiems beeinant tolyn, 
ledas lūžo ir jiedu susmuko 
į vandenį ir nuskendo. Abu 
žuvo pačiam savo gyvenimo 
pavasaryj.

Sužvėrėjęs lenkas—ukrai
nietis Joseph Bilskis nužudė 
savo moterį Ona. Tai buvo 
sausio 4 d. Užmušęs ją vie
nam kambaryj, negyva perne
šė į kita ir padėjo lovon. 
Tuomet išėjo darban. Vaka
re sugrįžęs pašaukė telefonu 
policiją, aiškindamas, būk jo 
moteris pamirus. Pribuvus 
policija, pradėjo tyrinėti ir su
rado, kad kita lova kraujuo
ta. Uždarius jį kalėjiman, jis 
pats prisipažino nužudęs savo 
žmoną. Bilskis yra labai re
ligingas žmogus. Jis yra Ro
mos katalikų tikybos išpažin
tojas. Policija, mano, ar jis 
tik nenorėjo gauti apdraudą 
už ją. Nužudytoji, mat, buvo 
apdrausta ant $2,000.

“TheVietinis laikraštis
Evening Tribune” paduoda ži
nių, kad pernai tapo užmušta 
automobiliais žmonių 36,400. 
Tai milžiniškas skaičius. Tas 
dažnai paeina del to, kad nė
ra geros apsaugos gatvėse ir 
keliuose.

Gal neprošalį bus “Laisvės” 
skaitytojams paduoti žinią, 
kad 1935 metais Lawrenco 
mieste numirė 1,182. (Būtų ge
rai, kad d. Koresp. sužinotų, 
kiek daug maž iš to mirusių
jų skaičiaus yra lietuvių.—

Už pinigus bile kas gali būti

Sekmadienį, sausio 19 d., kai 
v. p. p., Penn Auditorijoj, 

147 South 4th St., Easton, Pa., 
įvyks didelis darbininkų mitin- 
gas-prakalbos. Kalbėtojais bus 
F. J. Gorman, 
man, Charles
Luckock, S. A. Seifert, ir Dr. 
P. Cotton. Bus kalbama apie 
Darbo Partijos reikalingumą ir 
kitus labai svarbius darbininkų 
.klasės reikalus.

2

Isadore Lader-
Erwin, J. T.

nes 
šiai

Eastono lietuviai darbo žmo- 
kviečiami kuo skaitlingiau- 
atsilankyti.

Saginaw, Mich
Gruodžio 25 d., 1935 m., pa

simirė Liucija Puškaitienė-Gi- 
niotienė. Gruodžio 28 d. liko pa
laidota be bažnytinių apeigų, 
kadangi velionė buvo laisvų pa
žiūrų moteris. Turėjo apie 65 
m. amžiaus. Paliko nuliūdime 
savo draugą A. Giniotį.

Sugrįžę nuo kapinių grabne- 
šiai, besišnekučiuodami, atsimi
nė ir apie Lietuvos politinius 
kalinius, tad d. A. Giniotis 
prašė, kad kas kiek išgali 
aukotų Lietuvos politiniams 
liniams. Aukojo sekami:

A. Giniotis 50c., St. M. Liesis, 
J. Servą, Aug. Bukis po 25c.; 
A. Jasukas 15c. Viso suaukota 
$1.40, o aukas pasiųsti pavesta 
d. S. M. Liesini.

Visiems aukotojam vardan 
Lietuvos politinių kalinių tariu 
širdingą ačiū.

pa- 
pa- 
ka-

Grab nėšy s.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
F. Rodgers, Pittsburgh, Pa.— 

Jūsų prisiųstos rezoliucijos ne
sunaudosime del dviejų priežas
čių: (1) jinai yra anglų kalboj 
ir mes neturime užtenkamai pa
jėgų tokius raštus versti į lie
tuvių kalbą; (2) tuo klausimu 
(užgyrimo H. R. 2827 biliaus)

brolis, štai, kaip pas mus atsiti-rezoliucijų netalpiname, kadan-

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCP
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Sergančiu Vyry ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

S
 Patenkinančios ir 

greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia

tica, Neuralgia, Nervų įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų 
kintas.

Mano
Kraujo 
bandymai,

nesveikumas bus jums išaiš-

Išlygos Yra Prieinamos
Tyrimai, Laboratoriniai Iš- 

X-spinduIiai, Serumų ir 
čiepų Jleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
i Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.
Į Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
ŽZSb NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

ffl Šis didelis nupiginimas tik trumpam
laikui, tuojau naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996
Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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.: Foxcroft 9-6M1

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.
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Klaidos Atitaisymas

Puslapis Penktas.

Sekretorė

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEW BRITAIN, CONN.

Newark, N. J

suorganizuotas jau keli metai|Church st-> kai 7:00 vai. vakare, yette St., 7:30 vai. vak. Įžanga tik

WATERBURY, CONN.

(14-16)

Koresp.

W. Zelin.

Detroit, Mich
riai

i

25c. Kviečiam visus atsilankyti ir 
paremti mus, darbininkus, šioje svar-

lie-
De-

žilionis
Žilionis

su-
sa-

ir mo-

— Drg. J. Juška Tvarkys Lošimų
Dar priminimas del operetes J‘Ta- 

myla”. Draugai nepasivėluokite, at
siminkite, kad lošimas prasidės ly
giai, kaip 6 vai. vakare, 10 3Green 
St., Waterbury. Po lošimui bus šo
kiai. Nepraleiskite šios progos, pa-

Komisija.
(14-16)

WORCESTER, MASS.
Johnson Steel and Wire Co. strei

ko komitetas rengia šokius subatoj,

atsilankyti ii' 
vakarą. Įžanga su- 

jaunuoliams 25c;

atsiveskite savo draugus.
Streiko Komisija.

(14-15)

Ne 
kada

ir visokiais prieskoniais. Šo- 
grieš jaunuolių “Krasnoi Ru- 
orkestra iš Maynard, ši or- 
labai gražiai griežia kaip 

taip ir amerikoniškus

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

paliūdytu raštu, tai 
kas kita. Ponai žiū- 
į organizacijos narį, 
jie tikėtų gauti balsų,

Ar yra reikalas Newark© 
tuviams prigulėti Lietuvių 
mokratų Kliubui? Šis kliūbas

Kviečia Rengėjai.
(15-17)

tys ir kitus pakalbinkit. Draugas J. 
Juška iš Brooklyn, N. Y. bus viso 
lošimo tvarkytojas.

Dieną jis duos dar patarimų, pa
mokų, vakare lošiant tvarkys.

Tad verta atvykti iš visų koloni
jų visiems draugams. Bus naudinga 
del visų.

• Brooklyn, County of Kings, to be consumed
Kviečia Komisija, on the premises.J « ANTHONY FIOR1NO

5323—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 76

Avenue, Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed on the

JACOB KASMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

ELLIS LEVENSON
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

at retail under Section 75

Prakalbas rengia ALDLD ir LDS 
kuopos. Norėta rengti Lietuvių Sve
tainėj, bet nelaimė, ji išranduota ki- bioje kovoje; dalyvaukite patys ir 
tataučiam visą dieną, ant kurios pri
puola mūsų prakalbos.

Komisija.
(15-16)

I

I

MAVRIKI SLIEPNEV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

TĖVO PATARIMAS
(Tąsa)

Pirmais revoliucijos reikalais mane pa
siuntė į Maskvą, Tveriu ir Nižnijį Nov
gorodą, kad gavus daugiau orlaivių. Ma
no rankose buvo Lenino raštas, nurodan
tis tą, kad mano maršrutas turi pirmos 
eilės svarbą,—ir mes keliaudami miestas 
nuo miesto rinkome ir ėmėme kiekvieną 
bent kiek tinkamą orlaivį, kuriuos tik 
radome. Tuom kartu jau buvo suorgani
zuotas Jaroslavlio Raudonosios Armijos 
skyrius, ir mano orlaivių skyrius buvo 
prijungtas prie jo kariniam veikimui.

Tuom kartu buvo naujas svarbus įvy
kis mano gyvenime. Atsidarė raudonoji 
kariniai-inžinieriška akademija. Išsipil
dė antras mano pageidavimas, kuris bu
vo tik sapnas senoje sistemoje—gavimas 
progos mokintis augštesnėje karo mo
kykloje, ką galėjau gauti tik prie Sovietų 
tvarkos. Aš patekau į pirmųjų mokinių 
skaičių į karo inžinierių mokyklą, kuri 
taip traukė ir davė progą įgyti augštesnį 
karinį žinojimą. Kada atidarinėjo aka
demiją, tai sakė, kad ten oriaivininkys- 
tės fakultetą greitais tempais galės baig
ti į devynis mėnesius laiko. Štai mes ir 
suvažiavome iš visų kampų. Bet mūs, 
orlaivininkų, pasirodė yra tik trys ir 
apie atidarymą orlaivininkystės fakulte
to negali būti nei kalbos. Tokiu būdu 
visai sau netikėtai patekau į karo lauko 
inžinierių mokyklą, gavau susipažinti su 
fortifikacijų (tvirtumų) mokslu ir po de
vynių mėnesių išvykau į karo frontą Si
biran.

Platūs Užvolgės laukai tais laikais bu
vo vieta žiauriausių mūšių tarpe revoliu
cinių Čepajevo kovotojų ir Uralo kontr
revoliucinių kazokų. Į garsaus raudono
jo vado Čepajevo karo jėgas patekau ir 
as.

Pas Čepajevą man teko visur dirbti: 
apdrūtinti Gnilovski sodžių, tiesti kelius 
Uralsko srityje, įtaisyti tiltus, nuleisti 
ant vandens karo laivelius, atvežtus iš 
Baltijos jūrų karo lai vyno,.valdyti ir tai
syti vienatinį buvusį Čepajevo armijoje 
šarvuotą automobilių.

Čepajevas sakydavo taip:
—Jeigu tu esi inžinierius, reiškia—in

teligentas, o jeigu jau inteligentas, tai ir 
turi viską žinoti ir mokėti.

Tokiu būdu mes visi pas Čepajevą per
ėjome didelę karo mokyklą. Man tarp 
kitko Uralo fronte teko išdirbti naują 
sistemą apdrūtinimų ir apsigynimo po
zicijų, kuri vėliau buvo taip plačiai nau
dojama piliečių karo metu.

Mes kariavome dykumose ir mūsų jė
gos galėjo būti priešo užpultos bile laiku 
ir iš bile kurios pusės. Todėl išdirbome 
taip vadinamų “apvalų apdrūtinimų” sis
temą, kuri buvo apdrūtinta iš visų pusių. 
Užimdavome kokį sodžių arba vienkie
mį, apsupdavome jį spygliuotomis tvoro
mis ir nedideliais apkasais aplinkui ir 
buvome ten iki to laiko, kol prisieidavo 
stoti į mūšį. Tą pat darė ir Sovietų prie
šas.

Kariavome kaip skifai: visą laiką raiti. 
Būdavo, pamatome priešą, komandierius 
paduoda komandą: “ištraukite kardus!” 
—ir jojame greitai, tik vėjas kaukia pro 
ausis ir žvilga kardai.

Povilai, bet nuolatos, Čepajevas varė 
baltuosius linkui Gurievo, spyrė juos prie 
Kaspijos jūrų. Tuom kartu vienam iš 
kazokų būrių aplinkiniais kėliais pavyko 
užeiti iš užpakalio ir užpulti ant mūs 
Lbiščenko miestelyje. Ten buvo Čepaje
vo štabas. Kazokai iškapojo mokinimo 
kuopą, saugojusią štabą ir čepajevas, su
žeistas, nuskendo Uralo upėje. Mirtis 
legendariškai drąsaus komandieriaus, 
kuris taip buvo mylimas ir pagarsėjęs, 
dar daugiau paakstino į drąsią kovą jo 
kareivius.

Raudoni pulkai drąsiai puolėsi ant 
priešo. Priešas buvo sumuštas ir tas ka
ro frontas likviduotas.

Laikas’ bego. Piliečių karą visuose 
frontuose baigėme pergalingai. Kolča- 
kas nėrėsi iš paskutinių jėgų, ir Raudo
noji Armija, vejanti jį, jau artinosi Bai
kalo ėžero, Denikiriiėčiai pradėjo savo 
didelį bėgimą, i? vilkiški pulkai Škūro, 
paspaudę uodegas, bėgo į pietus, linkui 
Jūodųjų jūrų, po apsauga Anglijos karo 
laivų kamuolių.

Raudonoji Armija g'alejo kiek atsi
kvėpti lengviau. Tuom laiku buvo iš-

leistas patvarkymas apie tai, kad visus 
specialistus grąžinti į darbus jų specia- 
liškumo. Tas patvarkymas palietė ir 
mane.

Pabaiga karo frontų gyvenimo. Išva
žiavau į Maskvą, kaipo vienas iš augštes- 
nių orlaivininkystės mokytojų.

Vidurinės Azijos Dykumose
Mūsų mokykla apsistojo valgykloje 

“Strelna.” Iš pradžios mums buvo be 
galo smagu. Aš visada bijojauši, kad 
laike mano lekcijos apie orlaivio motorą 
iš kito kambario pasigirs čigonų choro 
dainos. Bet greitai mes prie to priprato
me. Mokyklos kambarys greitai keitėsi 
savo išvaizda iš valgyklos į orlaivininkys
tės mokyklą. Jis prisipildydavo karei
vių mundieromis apsivilkusių žmonių, 
pavyzdinga tvarka, disciplina ir švara 
iš karto davė suprasti kiekvienam ten 
pribuvusiam, kad jis pateko į karo mo
kyklą.

Toje mokykloje aš aiškinau apie orlai
vių ir motorų veikimą ir tipus. Prie 
caro sistemos tik laimingai gimę galėjo 
užsiimti tokiu darbu, kaip augštesnėje 
mokykloje mokinti orlaivininkystės. Bet 
tas, ką gavau senoje mokykloje, vis ma
žiau ir mažiau jau man buvo reikalinga. 
Aš jau nebuvau jaunu oficierium Mavri- 
kiu Sliepnevu, kurį galima buvo nudžiu
ginti prisegant kaspinėlį prie kepurės. 
Už mano pečių jau buvo likę piliečių ka
ro metai, sunki, bet labai svarbi Čepaje
vo karo fronto mokykla ir trijų metų 
kovos karo fronte už darbininkų ir vals
tiečių reikalus.

Ir kokių orlaivių nebuvo mūsų mokyk
loje! Tai buvo tikra orlaivininkystės 
parodija. Čionai buvo ir Anglijos orlai
viai, atimti nuo Denikino ir nuo 
Kolčako, ir kitų šalių orlaiviai, ir orlai
viai sudaryti iš skirtingų orlaivių tipų 
dalių ir t. t. Tokis daugumas skirtingų 
orlaivių turėjo ir mokykloje savo at
spindį. Instruktorius tą viską turėjo ži
noti, ir aš, mokindamas kitus, patsai 
dieną ir naktį mokinausi. Veik kiekvie
na diena duodavo ką nors naujo. Aš 
skrajojau ant įvairių orlaivių tipų, ir tas 
žymiai gelbėjo mano orlaivininkystėje 
prasilavinimui.

Mokykloje draugai mokinosi geri, są
moningi, pasišventę ir lavinosi puikiai. 
Tarpe mano mokinių buvo nemažai žmo
nių, kurie greitai išmoko skrajoti. Ma
nau , kad ir dabar Sovietų Sąjungoje 
skrajoja apie pusė šimto mano mokinių.

Greitai prie mano mokinių prijungė 
Persijos grupę mokinių. Persija pri
siuntė pas mus septynis jaunus oficierius 
mokintis orlaivininkystės. Jie buvo sū- 
nai didelių viršininkų, ir visi pateko pas 
mane. Pamenu, kad du iš jų—Štaudach 
Issachan ir Kachremani greitai išmoko 
orlaivį valdyti.

Mokyklų vedėjai buvo patenkinti ma
no darbu. Bet man jau nesinorėjo dirbti 
orlaivių lauke, aš norėjau skrajoti mies
tas nuo miesto. Šalies orlaivininkystėje, 
ei viliame skrajojime, buvo proga lekioti 
ant “Junkerso” orlaivių, pačių geriausių 
tais laikais,- o kas svarbiausia—tai davė 
progą nuolatos gerinti savo prasilavini- 
mą. Aš pradėjau prašyti pervesti mane 
į keliauninkų vežiojimo liniją.

Buvo nemažai barnio, išmetinėjimo ir 
nepasitenkinimo, bet mano prašymas bu
vo išpildytas. Išvažiavau į Vidurinę Azi
ją, kaipo orlaivininkas “Dobrolet” lini
jos tarp Buchara-Chiva ir Buchara-Diu- 
šambe.

Platūs laukai ir dykumos Vidujinės 
Azijos, dykumose šaltiniai ir senoviški 
miestai jau nuo senai mane viliote vi
liojo. “Dobrolet” draugai pasitiko 
džiaugsmingai. “Junkersas” tapo mano 
ištikimu draugu Vidurinėje Azijoje. 
Niekados nesigailėjau, kad palikau truk- 
šmingą Maskvą ir išvykau į pavojingas 
Azijos keliones. Atrodo, nėra nei vieno 
kampelio Vidurinėje Azijoje, kur būtų 
nebuvusi mano koja. Juk ne kas kitas, 
kaip mes orlaivininkai Vidurinėje Azijo
je ant savo pečių išlaikėme visą aptar
navimą turkestaniško fronto. Daugelį 
kartų basmakų (buožių) kulkos kaukė 
pro mano galvą. Daugelis buvo visokių 
atsitikimų, kuriuos prisiminus ir dabar 
tartum skrusdes bėgioja po kūną.

(Daugiau bus)

BINGHAMTON, N. Y.
Kompartija rengia didelį masinį 

Lenino Mirties Paminėjimui mitin- 
. gą antradienį, 21 d. sausio, 8 vai. va-

•int nonkto nusbinin veninio brangumą dalyvauti šioj kare, Lietuvių svetainėje, 315 Clin- 
P Cl !pramogoj. Smagus pasilinksmi-ton St. Bus keletas žymių kalbėtojų 

,ir muzikališka programa. Kviečiam 
visus dalyvaut ir paminėt mūsų mi
rusio vado su protestais prieš karą 
ir fašizmą ir prieš visą kapitalistinę 

\ tvarką.
Kviečia Kompartija.

(14-15)

einama.
Mes kviečiame visus noriu-1 

Vakar (sausio 17 d.) “Lai-'čius paremti kovą prieš pragy-
I :___ 1 . r. 1.4-4 X4zx4svėje” ;

klaidingas parašas po paveik- . ., _ _ 2 , * mimas užtikrintas,siu. len pasakyta, kad Iowa 
šalpos darbų darbininkai susi
rinkę svarsto streiko reikalus, 
o turėjo būti: New Yorko ne
grų savaitinio laikraščio “Am-1 
sterdam News” darbininkai, 
Laikraštininkų Gildijos nariai, 
laimėję streiką pasirašo 
tartį su naujais laikraščio 
vininkais.

atgal. Turi arti du šimtu na
rių. Kokią naudą galima turė
ti šito kliubo nariui dabarti
ni uos nedarbo laikuos, kada mū
sų beveik pusė turime darbo 
jieškoti pas miestą arba šteitą? 
O reikia žinoti, kad visi valdi
ninkai politikieriai mūsų bal
sais buvo išrinkti, o dabar ne
benori skaitytis su mumis. Nu
ėjus pas juos, darbo j ieškoti 
ar kitu kokiu reikalu, jie nepai
so tavęs. Jei nueitum kaip kliu-

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 22 d. sausio, 7:30 vai. 
vakare, 376 Broadway. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbiu 
dalykų apsvarstyt, taipgi bus disku- 
suojama vienybės klausimas ir turė
sim balsuot už ar prieš vienybę.

Sekr. V. Kvetkus. - 
(14-16)

HILLSIDE, N. J.
Rengiamas didelis masinis Lenino 

Mirties Paminėjimo mitingas trečia
dienį 22 d. sausio, Barcay Hali, 34 
Bloy St. Kviečiam visus dalyvaut ir notice 

t • • . _ i ’ A I 114 4 zpaminėt ši didį darbininkų vadą, ku- l 
ris savo gyvastį padėjo už mus. Visi 
dalyvaukite!

Kalbės Johnny Orman ir Kanadietis
Neretai pasitaiko tokios tirštos 

kalbėtojais prakalbos, kaip kad šios 
bus. Netikėtai pasitaikė, kad kalbės 
jaunuolis Johnnie Orman ir kana
dietis Guoba. Kaip vienas, taip ir ki
tas labai daug naujo pasakys, nes 
Orman nesenai sugrįžo iš Sovietų 
Sąjungos, o Guoba duos žinių iš Ka
nados, kaip ten lietuviai ir abelnai 
darbininkai gyvena.

Prakalbos įvyks sekmadienį, sau
sio 26 d., Darbininkų Svetainėj, 53 18 d. sausio, Falcon Hall, 49 Lafa-

BEER, WINE, LIQUOR
Wholesale Retails

5 hereby kqV(>n that License No. 
A 10442 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed off the 
premises.

HENRY KOEHLER
487—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1290 Sutter

NOTICE is
A 10426 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1624 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD COHEN
1624 Newkirk Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5375 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
' “I Blake 
County of 
premises.

1 167 Blake

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD kp. rengia svarbias pra

kalbas del drg. M. Guobos, iš Kana
dos, pirmadienį, 20 d. sausio, 7:30 į67 
vai. vakare, 735 Fairmount Ave. 
Drg. Guoba pirmą kartą Philadelphi- ] 

joj kalbės, tad visi privalo ateit ir ___ ._________
išgirst ką Šis draugas turės mums NOTICE is hereby given that License No.

i . • tz i a • ~ I RD 6591 has been issued to the undersignedpasakyt apie Kanados gyventojus, įo se|] wine and liquor at retail under 
kaip jie ten dirba ir kokios darbo ir Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

bo narys, su tam tikru kliubo pykite operetę. Atsilankykite pa- gyvenimo sąlygos ten randasi. A'RW ąĮ 6823-3 venue. Borough of
17 ' 1 »» Ir if 11 wfilrn I Ln^lriF I 11 « T t r • v • r-

valdybos 
jau būtų 
retų kai 
iš kurios
tai ir skaitytus! kitaip.

Laike rinkimų, tie ponai atei
na į kliubą, prašydami paremti 
juos, šis kliubas savo susirin
kimus laiko kas 2 savaitė, Šv. 
Jurgio svetainėje, 180 New 
York Ave., Newark, N. J. Į 
kliubą įstoti gali vyrai 
terys, seni ar jauni.

Sekr. J.
Red. Pastaba.—P-nas

pastatyto klausimo, tačiaus, ne- 
išriša. Jis nepasako, ar verta 
lietuviams prie tokio kliubo pri
klausyti, ar ne. Mes manome, 
kad šis kliubas turėtų pasisa
kyti už Farmer ių-Darbo Parti
ją šiais metais. Vilktis paskui 
demokratų partiją juk neverta, 
kadangi, kaip pats sekretorius 
rašo, iš to nėra jokios naudos. 
Reikalinga kurti darbo žmonių 
reikalus ginančią partiją. De
mokratų ir republi.konų partijos 
yra kapitalistų partijos.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 19 d. sausio, 12:30 vai.i 
dieną, 17 Ann St. Visi nariai malonė-Į 
kite pribūti laiku, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui, ypa-Į 
tingai reikia išrinkt pildomasis ko
mitetas. Po susirinkimo eisim į pra
kalbas, kurios Įvyks po numerių 457' 
Springfield Ave., Newark. Tad visi! 
dalyvaukite laiku, kad galėtum pa
baigt visus klausimus ant dienotvar- 
kio ir galėtume laiku dalyvauti pra
kalbose.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks antradienį, 21 d. sausio, 
7:30 vai. vakare, 920 E. 79th St. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Taipgi bus išduotas raportas 
15-to apskričio konferencijos ir kon
greso prieš karą ir fašizmą.

Org. Mažeika.
(15-16)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Veikimo Komiteto meti

nis susirinkimas įvyks antradienį, 21 
d. sausio, 8 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Visi na- 

komiteto malonėkite dalyvaut.
Org. J. J. Bakšys.

(15-16)

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS

VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbemė 
ir prirengimai miegojimui.

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

DIENOS
ketvirtadieniai

šeštadieniais 1

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktį.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St., Brooklyn
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite ant T'lushing Ave. stoties 
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant 

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick karais iš
lipkite ant Cook Street.

Moterų Lyga Prieš Pragyve
nimo Brangumą turės pirmą 
metinį balių-koncertą šeštadie
nį, 25 sausio, 7 :30 vai. vakaro, 
Schiller svetainėj, St. Aubin ir 
Gratiot Avės., Detroite. Su
rinkta keli geri gabalai progra
mos ir paimta gera orkestrą. 
Užkandžių užteks visiems, kas 
tik norės. Įžanga visiems pri-

HUDSON, MASS.
TDA 20 kp. rengia puikų balių su 

šokiais ir vakariene subatoj, 25 d. 
sausio, 7:30 vai. vakare, L. P. Kliubo 
svetainėje. Gaspadinčs žada paga
minti labai skanią vakarienę su gė
rimais 
kiams 
baški” 
kestra
lietuviškus, 
šokius. Kviečiam visus apielinkės ir 
iš toliaus lietuvius 
linksmai praleist 
augusiems 35c; 
vaikams 15c.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Grabelius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Telephonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

MEDUS
“Laisve” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery Strėet

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.25 

už 10 svarų $2.25

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 19 d. sausio, 1 vai. po pie
tų, Easton Baking Co. svetainėje, 
34-36 N. 7th St. Visi malonėkite bū
ti laiku, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstyt. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivest prirašyt.

Sekretorius.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVctgreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Strėet Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVei^green 7-1661
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MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tnrpo 12th ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 11-1: 5-8 ; Sekmad.: 11-1 dieni)
Tel.: Algonquin 4-8294

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

zy-
i va-

ge- 
Earl

komiteto, atsiųskite

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad lųūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 8-9538. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Artinasi didžioji diena, pa- ras, didžiumoje garsaus Ilans 
minėjimas dvylikos metų su-iEislerio kompozicijas. Chore 
kaktuvių nuo mirtie pasaulio yra virš 500 geriausių, lavintų

So. Brooklyne Šį Vakarą 
Įvyks Pirmas Trimito 
Choro Koncertas

Masinė Dainų, Muzikos ir Vaidinimų 
Programa Lenino Minėjimo Mitinge

Ne vien patys So. brookly- 
niečiai, bet ir kitų miesto da-j 
lių lietuviai laukia su įdomu-1 
mu šio koncerto. Ir tai ne be; . . _ .XT ...... .darbininkų vado Lenino. New pamato. Noras išgirsti jauną: v
chorą ir pasididžiavimas- 
džiaugsmas, kad choras auga 
veikia ir daro sau vietą lietu 
vių kultūrinio darbo istorijoj . 
verčia kiekvieną juomi įdo
mautis, jį paremti. Be abejo, 
Trimitas, vadovybėje savo' 
jaunos mokytojos, Helenos

Yorke tasai paminėjimas 
įvyks šį pirmadienį, 20 sausio, 
8 vai. vakaro, Madison Square 
Garden, 50th St. ir 8th Ave., 

I New Yorke.
šiam minėjimui prirengta 

tokia masinė programa, ko- 
i kios dar niekad nebuvo, nors 
šie minėjimai ir visuomet pa
sižymėdavo puikiausiomis pro
gramomis. Vaidinime daly
vaus virš 200 artistų vadovau
jant keturiem žinomų teatrų 
direktoriam. Grieš IWO be

inąs, susidedantis iš 60 muzi
kantų. Dainuos Freihmt Cho-

balsu, k
Kalbėtojų bus tik du: 

mus visų J. V. darbininkų 
das ir Komunistų Partijos 
neral is sekretorius d. 
Browder, ir James Ashford, 
Jaunų Komunistų Lygos Har
lem Sekcijos organizatorius. 
Pirmininkaus 1. Amter. Vy
riausias kalbėtojas kalbės tik 
45 minutas, kitas trumpiau. 
Mitingas prasidės lygiai 8 vai. 
tačiaus neturintiems rezervuo
tų vietų patartina pasiskubinti 
anksčiau. Tikietai gaunami vi
suose darbininkų knygynuose. 
Kainos 35, 55 ir 83 centai.

Brooklyno Ir Ap. Lietuvių 
Veikimo Komiteto Nariams 
Ir Organizacijoms

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugo, Juozo Že

maičio, mes 13-tais ir 14-tais metais 
sykiu gyvenome Cleveland, Ohio. 
Dabar nežinau, kur jis randasi. Pra
šau jo paties atsiliepti arba kas apie 
jį žinote, malonėkite pranešt, už ką 
būsiu dėkingas.

Alek Chukąuskas, 108 Inslee Place 
Elizabeth. N. J.

NAUJOJE VIETOJE

Brooklyno ir Apielinkės Lie
tuvių Bendro Veikimo Komi-, 
teto susirinkimas įvyks 19 d. 
sausio (Jam), 3 v. po pietų, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lor
imer St., Brooklyne. Draugijų 
bei kliubų atstovai dalyvauki
te laiku. Turėsime svarbių 
klausimų apkalbėti, todėl rei
kia visų atstovų dalyvavimo 
susirinkime.

Kurios sriovės ar draugijos 
dar nėra prisidėjusios prie to 
veikimo
savo atstovus į mūsų susirinki
mus, mes visuomet priimsime.

Komiteto Sekr. G. Kuraitis.

Šiandien Kominterno
Rezoliucijų Pamoka

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esatė 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, Brooklvu. N. Y,

Helena Mantuškaitė, 
Trimito Choro mokytoja.

Mantuškaitės, gerai pasirodys 
savo konceite.

Bet ne pats vienas Trimitas 
dainuos savo pirmame kon
certe. Jis pasikvietė savo gar
sų brolį Sietyną iš Newarko, 
kuris žinomas visoj plačioj 
apielinkėj savo puikiu daina
vimu. Bus dainų solo ir due
tais, taipgi muzikos ir šokėjų, 
nes kitą dalį programos išpil
dys Max žižūnas, G. Klimas, 
Stella ir Felix Lepinsky, Hen
ry Schnevich, Sir Medum su 
Madam Felicia, ir kiti.

s * ' 4Šis puikus koncertas įvyks 
\ šį vakarą, šeštadienį, 18 sau

sio, Darbininkų Centre, 723 
5th Avė., įėjimas iš 23rd St., 
So. Brooklyne. šokiai prasidės 
7 v., programa 9 vai. Po pro
gramos vėl bus šokiai iki vėlu- 

_  mb”, prie Leon šeputo orkest- 
ros. Hat check 35c. Vakarą 
rengia bendrai Trimito Cho
ras ir LDS 50-ta kuopa.

Rep.

Rytoj Vaidins Dramą 
“Praeities Šešėlis” Į

suspendavo pakėlimą iki 27 
liepos. Veikiausia pakels kai
nas, jei gyventojai 
prieš tai protesto.

nesukels

Bendrai Veikdami Laimi
Trys vietos bedarbių orga

nizacijos bendrai pasiuntė sa
vo masinę delegaciją į šalpos 
biufą, 27 Sheriff St., New 
Yorke. Viršininkai prižadėjo 
teikti didesnes sumas bedar
biams įsigijimui drabužių. Tai 
buvo pirmas šių organizacijų 
bendras veiksmas bėgiu pus
trečių metų. Visų nariai išreiš
kė pageidavimą ir ateityje 
bendrai veikti už bedarbių rei
kalus.

Mokytojai Prieš Fašizmą
New Yorko Miesto Kolegi

jos mokytojų Priešfašistinis 
Susivienijimas kerta pusėtiną 
smūgį reakcijai. To susivieni
jimo pirmininkas Ackley bu
vo oficialiu delegatu prieška
riniame kongrese. Jam sugrį
žus ir išdavus raportą, buvo I 
priimtos rezoliucijos prieš vai-Į 
stijos seimelyje i 
esamus įteiktus reakcinius bi- ' 
liūs, būtent: Nunan-Devaney, : 
Kramer ir Tydings-McCor- 
mack.

Mitingas taip pat pasisakė 
už besąlyginį paliuosavimą 
Scottsboro vaikinų, Angelo, 
Herndon, Ernst Thaelmann iV 
Carl von Ossietsky. Rezoliuci-1 
jose jie taip pat nominuoja 
von Ossietskį tinkamiausiu 
kandidatu į gavėjus Nobelio 
taikos dovanos 1936 metais.

Lietuviu Darbininku Drau
gijos (LDD) keturių kuopų 
komisija ir artistai deda dide
les pastangas padaryti šį vai
dinimą ilgiausiai minėtinu jį 
mačiusiems. Ir to galima tikė
tis, kadangi aktoriai yra pa
tyrę vaidilos, o ypatingai šia
me veikale, kurį jie jau antru 
kartu vaidins. Kas liečia ko
misiją, tikietai buvo platina
mi iš anksto, kas užtikrina 
skaitlingą publiką ir smagų 
laiko praleidimą atsilankiu
siems.

Veikale “Praeities šešėlis” 
perstatoma senosios, caristinės 
Rusijos gyvenimas, valdininkų 
ir kariškių išgveręs gyvenimas, 
ir šalę-to kylanti revoliucinė 
sąmonė ne tik tarp darbinin
kų, bet ir tarp vidurinės kla
sės geriausių sluogsnių. Vaidi
nime yra daug romanso, nusi
vylimo, apgavysčių, slaptybių 
ir, galų gale, ateina revoliuci
ja, kuri pasuka gyvenimą kita 
vaga.

Vaidins: K. Balčiūnas, P. 
Rainienė, V. Lapšys, M. Pauk
štienė, J. Aimanas, U. Bagdo
nienė, O. Bagdonas ir W. Bal- 
vočius. Masines scenas atliks 
Ansamblis Lietuvos Daina, Ly- 
raitės, ir gitaristės A. šertvie- 
tytė ir O. Mažeikaitė. Režisuo
ja artistas J. Valentis. I •

Po vaidinimo šokiai prie V. 
Retikevičiaus orkestros. Įžan-1 
ga rezervuotom vietom: $l,j 
75c. ir 50c.; nerezervuotom—• 
40c.; vien šokiam—30c.

įvyks sekmadienį, 19 sausio, 
lygiai 5 v. po piet, Labor Ly
ceum, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne.

Rep.

Trumpos Žinutės
Susikūlus orlaiviui “The 

Southerner” tarpe 17 žuvusių 
^kongrese 1 radosi ir pinigingų newyorkie- 

: milionierius Frank C. 
| Hart, ir Charles Altschul, gu
bernatoriaus Lehmano gimi
naitis.

Augščiausiame Brooklyno 
teisme policistai Doris ir Hat
field jjuteisti užmokėti Mrs 

"’ence $400 už žiaurų su ja 
si ėjimą laike arešto, kuri? 

. .darytas remiantis Doris’c 
sesers skundu, būk Mrs. Tence 
mėčiusi jos stnba akmenimis.

A. Dres
it ž mirti- 
kito tak-

Taksės draiveris 
cher tapo sulaikytas 
nai užgavimą mašina 
sės draiverio Winnick, pasta
rajam pervedant neregį sker
sai gatvę, pilną mašinų. Tą 
darbininko žmoniškumo žygį 
kapitalistinė spauda pajuokia 
sakydama, būk jis iš prieta
ringumo pervesdinėjo neregį.

Šeštadienį, 18 sausio, nuo 4 
iki 6 po pietų, įvyks Kominter
no Kongreso rezoliucijų studi
javimas. Pamoka komunis
tams ir lygiečiams privaloma, 
taipgi visi kiti lietuviai kvie
čiami dalyvauti, nes Pasauli
nio Kongreso tarimai yra la
bai svarbūs visiems darbo 
žmonėms. Mokyklą vadovau
ja d. A. Bimba. Pamokos vel
tui. Vieta: 419 Lorimer St., 
Brooklyne.

Už kelių savaičių pamokos 
baigsis, tad dabar laikas pasi
naudoti ta proga.

Anglinis trokas užmušė 3 
metų mergaitę Edną Yodicki 
iš Long Island City, bežai
džiant prie tetos Paulinos Ši
manskienės namų, 22-14 As
toria Blvd., Astoria.

Pirmadienį nusižudžiusią 
moteriškę su mergaite bedar
bis Joseph Leggo pripažino, 
kaipo savo žmoną Celiną ir 
dukrelę Lindą. Jinai gyveno 
pas savo tėvus, 188 Crystal 
St., Brooklyne, bet nusižudy
mui buvo pasirendavojus kam
barį kitur.

Suareštuoti Schwartz
Metz, kuriuodu, sakoma, laikę 
paskolų įstaigą 2887 Atlantic 
Avė., Brooklyne, kur vienais 
laiptais augščiau randasi šal
pos biuras. Jie skolindavę pL 

jnigus bedarbiams, imant 2(7% 
I palūkanų. Tūlas Nyholm ir 
Schneider skundėsi pasiskoli
nę po $10 ir $5 ir mokėję po 
$2 į savaitę palūkanų.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Loreta Trikąrikienė, 60 m. 
amž., 216 Beach 84th St., 
Rockaway Beach, mire sausio 
15 d., Rockaway Beach ligo-! 
ninėj. Bus palaidota sausio 
18 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

PARDAVIMAI
Parsiduoda Newarke po numeriu 

498-500 Ferry St. geras biznis. Per 
daug metų išdirbtas, yra karčiama, 
restaurantas ir 14 fornišiuotų kam
barių. Viskas gerame stovyje, nau
jai pataisyta, naujausios mados įren
gimai. Randasi ant bizniavo kampo. 
Randa pigi už namą. Kas norite ge- 

... ros vietos ir pigiai nusipirkti—gera 
; proga. Viskas parsiduoda su pilnais 
laisniais. Priežastis pardavimo—tu
rim du biznius, vieną turime pa
duot. Būtinai pamatykite šį pirki
nį, gera proga tam, kuris nori eiti į 
biznį. Visuomet galite matyti arba 
šaukite: Mitchell, 2-9356.

F. LESAVIČIUS, 
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

(12-14)

Išgelbėjimui studento Ben
jamin II. Gold gyvybės 50 
Brooklyno Teisių Mokyklos 
studentų pasisiūlė duoti krau
jo. Vaikinas serga leukemia, 
kuri žinoma, kaipo begailes- 
tinga kraujo naikintoja.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Labai svarbus lietuvių biznierių 
susirinkimas įvyks pirmadienį, sau
sio 20 d., 8:30 vai. vakare, L. A. Pi
liečių Kliubo salėje, 80 Union Ave
nue, Brooklyn, N. Y. Visi Didžiojo 
•New Yorko lietuviai biznieriai yra 
kviečiami dalyvauti šiame nepapras
tam susirinkime.

Komisija.
(14-15)

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
1 HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
) ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky

rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui fr sutvarkymui paįrusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip: 

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

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisvės” Name)

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

James Preagon, 38 m., be
namis pasaulinio karo vetera
nas atėjo Pennsylvania Ave. 
teismabutin, Brooklyne, reika
lauti, kad teisėjas pasiųstų jį 
kalėjiman iki veteranų bonai 
bus išmokėti. Teisėjas atsisa
kė, aiškindamas, kad benamis 
turįs pirma tapt areštuotu. 
Nors jis rodė žymes nuo žaiz
dų, tačiau negavo prieglaudos 
nei kalėjime.

“Sunday Workerio” dntras 
num. išeis iš spaudos šį vaka
rą ir bus gaunama visose žy
mesnėse gatvėse apie 8 v. va
karo, taipgi bus ant standų 
sekmadienio rytą. Vieni regu
liariai gatvėse ir subvėse par
davinėtojai pasižadėjo išpla- 
tint 19,000 kopijų. Partijiečiai 
ir simpatikai taipgi darbuosis.

Long Island Railroad Co. 
•eikalavo pakelti važiuotės 
kainas, kad turėjus $1,500,000 
į metus daugiau įplaukų, bet 
valstijinė važiuotės komisija

Ateinantį antradienį, 21 sau
sio, Bronx turės specialius 
asemblimano rinkimus. Ko
munistai savo kandidatu pa
statė d. M. J. Olgin, žydų dar
bininkų dienraščio “Freiheit” 
redaktorių. Jis kalbės iš radio 
stoties WBNX nuo 2 :45 iki 3 
vai. sekmadienį.

MASPETH, N. Y.
Namų Savininkų Susirinkirtiai

Lietuvių namų savininkų susivie
nijimo Maspetho sekcijos special is 
susirinkimas įvyks šį šeštadienį, sau
sio 18 d., Zabelskio salėje, 61-38 
Clinton Ave., Maspethe, pusė po 7 
vai. vakare. Visi Maspetho ir apy
linkės lietuviai namų savininkai yra 
kviečiami būtinai dalyvauti šiame 
susirinkime, kuriame bus svarstoma 
namų savininkus liečianti reikalai.

Lietuvių namų savininkų organiza
cijos reguliariai susirinkimai įvyksta 
pirmą ir trečią pirmadienį kiekvieno 
mėnesio, Broniaus šalinsko salėje, 
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, 
N. Y., 8 vai. vakare. Gi Ridgewoodo 
sekcijoj namų savininkų susirinkimas 
įvyks vasario 7 d.»Šapolo ir Vaiginio 
įstaigoj, 147 Thames St., Ridgewoo- 
de.

Valdyba.
(14-15)

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Notice ir hereby given that Ba
ker’s Distributing Co., Inc., of Brook
lyn. N. Y„ has registered its trade
mark “Grand Cake” with the Secre
tary of State of New York, to be 
used on bread, rolls, cakes, and fi-

cription.

t }. ’ 4 vanun, UII vi 11*

jnishėd bakery products of every des-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. L, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju Visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. 

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
ParHnmdau automobilius vestuvėm, 

parfim, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

W1LL1AMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E 23rd St.

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos 

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

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

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

—... Sk. M o25INgersoll 2-6761 * VZ Klauskite 
BEN DUBIN




