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Brooklyniečiai rytoj (lap
kričio 8 d.) skaitlingai susi
rinks ir smarkiai pasilinks
mins dienraščio “Laisvės” kon
certe. Tai ir bus koncertas, 
kurį tiktai “Laisvė” gali ište- 
sėt duoti Brooklyno publikai.

Drg. Buknys sako, kad šie
met koncerto tikietai nepapra
stai gerai platinosi—doleriniai 
tikietai jau beveik visi išpar
duota. Bet pigesnių tikietų 
dar yra gerokas pluoštas. Ku
rie dar neturite, tuojaus įsi
gykite, idant rytoj nereikėtų 
“lainėj” stovėti ir laukti.

Pasimatysime rytoj mūsų 
didžiajam pažmonyje. Išgir
sime gražių dainų, gražios 
muzikos, smarkiai pasišoksime 
(taikau kitiems) ir gražiai 
pasišnekėsime su draugais ir 
pažįstamais, kurių bus daug 
ir iš visur!

Skaitau “Tėvynę” ir nenorių “Ispanijos komuni štai, 
tikėti. Negaliu suprasti, kas skubėkite ginti Madridą 
pasidarė su Susivienijimu Lie
tuvių Amerikoje. Be jokios 
sarmatos ir dar su cinišku pa
sididžiavimu Vitaitis pareiš
kia, kad nuo dabar visu tos 
didžiulės darbininkų organi
zacijos bosu tampa jo dideny
bė Dr. Vinikas, centro sekre
torius. Susivienijimo konstitu
cija bus padžiauta ant tvoros. 
Jeigu nori (o kad jis to nori, 
tai negali būti jokios abejo-, 
nės), Dr. Vinikas gali kietai 
užtrenkti Susivienijimo duris 
visiems naujiems nariams. Su
sivienijimo organizatoriai gali 
darbuotis sušilę, prirašinėda- 
mi naujus narius, kuopos gali 

r tuos narius, daktaras

ais, bet ponas Vinika
ys, kad tie nariai yri

prii
kvotėjas gali rasti juos pilnAi
sve
pas
“nekošer” ir jie nė pauostyt 
negaus Susivienijimo.

Skamba keistai ir netikėti' 
bet taip yra. Ponas Vini 
jau taip pasielgė su visa 
naujų narių. Tiesa, SLA 
daktarą kvotėją ypatoje 
Stanislovaičio. Bet jis]

nai, 
kas 
eile 
turi 
Dr.
vargšas, gali nusivokti tiktai 
apie žmogaus pilvą ir jo ne
laimes. Gi p. Vinikas yra, 
daktaras proto ir sąžinės! Tai: 
kas, kad kur nors Californijo-i 
je SLA. kuopos ras aplikantus, 
labai dorais tėvynainiais—čia,\ 
New Yorke, už visų trijų tūk
stančių mylių, jo ekscelencija 
ponas Vinikas pasakys, kad 
tie mūsų broliai yra protiškai 
ir sąžiniškai nesveiki ir atlik-i 
tas kriukis. ' 

Tai dar negirdėta procedū-| 
ra jokioj organizacijoj. Vienas 
ponas sekretorius pasiskelbė 
save visos organizacijos dikta
toriumi. Prieš jo balsą nieko 
nereiškia visos organizacijos 
balsas, prieš jo nuosprendį nė- ! 
ra niekur jokios apeliacijos.

Tai ot ką užgiedojo smeto-
nininkai. Jie jaui ne tik šabo- -birželio mėnesio iki lapkr. 5 Bendras jų komitetas nuta-
4. ° u.a. - §2,315 piieno darbininkų ^ad tik pagal jo leidi-

įsirašė į Amalgamated As- J3118 1S tų sandelių pra- 
sociation, kaipo industrinėspei.czl™a 1 akmenys, pir-

tažuoja Susivienijimą, bet pa
lengva marina.

Vienas didelis melagius jau 
prilipo liepto galą, nusilaužė 
savo ilgą liežuvį. Turime min
tyje Father Coughliną. Iš jo 
dabar visas svietas juokiasi, o 
popiežius žada jam visai už
daryti politinę burną.

Betgi paties popiežiaus lai
kraščio “L’Osservatore Roma
no” redaktorius tebesilaiko 
savo seno amato. Pav., jis iš
galvojo ir paskelbė svietui 
bjaurų melą, būk rusų bedie
vių vadas Jaroslavskis pareiš
kęs, “mes norime padegti 
plačioje ugnies jūroje viso pa- 

' šaulio bažnyčias.” Gi komu
nistų vadas Dimitrovas būk 
sakęs, kad reikia tuojaus nuo 
žemės paviršio nušluoti' visas

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

MINĖKIME SOVIETU 19 SIETU SUKAKTI!
-------------------------------------------------------_m

Ispanijos Radio Šaukia Ko
munistus Aukot Paskutinį

Lašą Kraujo už Laisvę
CADIZ, Ispanija. — Uni

ted Press žiniomis, buvo iš 
Madrido per radio padary
tas atsišaukimas į visus Is
panijos komunistus:

“Ispanijos komuni štai, 

(nuo fašistų). Visų mūsų 
pareiga yra aukoti paskuti
nį savo kraujo lašą Madri- 
dui apginti. Neturime leist 
Ispanijai grįžt į Elzbietos, 
Karolio V ir Filypo II (in
kvizicijos) laikus!”

Draugai amerikiečiai, au
kokite Ispanijos respublikos 
apgynimui nuo fašistų!

Fašistai Grūmoja Nužu
dyt Rumunijos Karalių 
Už Sutartį su Sovietais

BUCHAREST, Rumunija. 
-Vardu fašistų partijos, va
dinamos “Viskas už Tėvy
nę,” Zelea Codreanu įteikė 
karaliui Karoliui grumo-

1 jantį pareiškimą, kad jis ir 
J jo ministerial bus išžudyti, 

jeigu jie norėsią įvelti šalį 
į karą “del bolševizmo ir 
tarptautinės žydi jos apgyni
mo.” Tame grūmojime yra 
ypač smerkiama neperse
niai padaryta draugiška su
tartis tarp Rumunijos ir So
vietų Sąjungos. Rumunų fa
šistai sykiu prakeikia ir ar
timesnių ryšių sumezgimą 
su Čechoslovakija, kurią jie 
taipgi vadina “bolševikiš
ka.”

Codreanu partija jau iš 
pirmiau yra žinoma žudy
mais nepalankių fašistam 
politikų.

Plieno Darbininką Plau
kimas į Industrinę Uni

ja Nugąsdino Bosus
PITTSBURGH, Pa.—Nuo

unijos nauji nariai, — pra
neša Philip Murray, pirmi
ninkas Plieno Darbininkų 
Organizavimo Industrinio 
Komiteto.

Plieno fabrikantai, maty
dami, kaip darbininkai ur
mu metasi iš komnaniškų 
apgavingų unijėlių į darbi
ninkų industrinę unija, jau 
pradeda garsintis, kad “jie 
patys” rengiąsi darbinin
kams pridėt penketą nuo-

religijas. Nei vienas, nei kitas 
tos kvailystes nesakė. Tai yra 
popiežiaus redaktoriaus ne
sveikos vaizduotės iŠmislas.

Sovietų Revoliucijos 
Minėjime New Yorke 
Kalbės Browder, Ford
KITŲ VIETŲ LIETUVIAI DALYVAUKITE SOVIETŲ 

MINĖJIMUOSE SAVO MIESTUOSE.

Visi New Yorko ir apy
linkes darbininkai ir šiaip 
pažangūs žmonės, dalyvau
kite minėjime 19-kos metų 
sukakties nuo darbininkų ir 
valstiečių revoliucijos laimė
jimo Rusijoj. Išgirskite, ką 
Sovietų valdžia nuveikė per 
tuos 19 metų naudai darbo 
žmonių ir palaikymui tarp
tautinės santaikos.

To didžiausio pasaulyj is
torinio įvykio paminėjimas 
New Yorke įvyks šį sekma
dienį, lapkričio 8 d., St. Ni
cholas Palace, 66th St. ir 
Columbus Avenue. Pradžia 
7 vai. vakare.

SAN FRANCISCO KOMUNISTŲ KANDIDATAI Į 
VALSTIJOS SEIMELI GAVO 6,000 BALSŲ

SAN FRANCISCO, Calif, 
šiol paskelbtomis 

kom u n i s t ij

Browder čia gavo

—Iki 
skaitlinėmis 
kandidatas į prezidentus 
Earl
1,434 balsus, o socialistų 
Norman Thomas 815. Šiais 
rinkimais už komunistų pre
zidentinį kandidatą balsavo

75,000 Jūrininką Strei
kuoja Vakaruose

SAN FRANCISCO, Calif. 
— Jūrininkų ir laivakrovių 
streike vakariniame Ameri
kos pakraštyje ir Hawaii 
salose dalyvauja jau 75,000 
darbininkų. Visai sustabdy
ta 145 laivai prieplaukose.

Streikuoja ir produktų 
sandėlių darbininkai - tar
nautojai San Francisco.

miausi^, ligoninėm, armijai 
ir karo laivynui. Bet san
dėlių savininku sąjunga at
sisako prašyti streikierių 
leidimo, nes tai, girdi, būtų 
“pasižeminimas.” 

šimčių algos.
Tuo prižadu bosai sten

giasi sulaikyt darbininkų 
organizavimasi į tikrą uni
ją. Jie bijo, kad susiorgani
zavę plieno darbininkai per 
kovą nepriverstų fabrikan
tus pripažint šią uniją ir ti
krai pagerint sąlygas i k i 
šiol buvusiem beteisiant sa
vo vergam.

$

Iškilmėje kalbės Earl 
Browder, komunistų kandi
datas į prezidentus, ir Ja
mes Ford — į vice-preziden- 
tus. Apart kalbų, bus parin- 
ktinai graži dainų, muzikos 
ir vaidinimų programa.

Kitų vietų darbo žmonės, 
traukite į Sovietų laimėji
mo sukakties minėjimus sa
vo miestuose ir miesteliuo
se!

Tegyvuoja Sovietų Sąjun
ga, rodytoja kelio į pasiliuo- 
savimą ir į šviesesnę ateitį 
visiems išnaudojamiems ir 
pavergtiems!

1,000 daugiau piliečių negu 
keturi metai atgal.

Komunistų kandidatas L. 
Ross į valstijos seimelį nuo 
penkto apskričio gavo 4,319 
balsų, o kom. kondidatė Ani
ta Whitney, nuo ketvirto 
apskričio į seimelį — 1,666 
balsus.

Mažesnių Partiją Gauti 
Balsy Skaitmenys

WASHINGTON. — Asso
ciated Press praneša, kad 
prezidento rinkimuose už 
Lemke, Union partijos 
(kun. Coughlino) kandidatą, 
buvo paduota 629,071 bal
sas; už socialistų kandida
tą Norman Thomasą 100,- 
567, už komunistų kandida
tą Browderj 51,855 balsai ir 
už blaivybės partijos kandi
datą Colviną 8,748.

Skaitmenys skelbiami iš 
107,354 rinkimų apskričių. 
Dar nepaduodama balsavi
mų pasėkos iš 15,418 apsk
ričių.

Rinkimų komisijų virši
ninkai atidėlioja ypač ko
munistinių balsų skaitymą. 
Jau 1932 m. rinkimai paro
dė. kaip daugelyj vietų tie 
politikieriukai sunaikino ko
munistinius balsus.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas bus įvesdin
tas naujai tarnybai sausio 
2Q d., pagal konstitucinį pa
taisymą. Pirmiau preziden
tus įvesdindavo kovo 4 d.

B-

Pavarytas Ispanijos Amba
sadorius Berlyne Vis Nesi- 

krausto iš Atstovybės
BERLYNAS. — Jau ke

lios savaitės kaip Ispanijos 
respublikos vyriausybė at
statė senąjį Ispanų ambasa
dorių Fr. Agramonte su jo 
štabu Berlyne, kaipo fašistų 
pakalikus. Ale Agramonte 
su sėbrais vis dar neišsi- 
krausto iš Ispanijos atstovy
bės rūmo viršutinių aukštų, 
nors apatinę patalpą jau yra 
užėmęs naujas Ispanijos 
ambasadorius Ruviera.

St. Louis, Mo., Schmidt 
medžių apdirbimo kompani
jos gaisre sudegė 4 žmonės.

Darbininkai Išbeldė Na- 
zią Atstovybės Langus 
Už Andrės Nužudymą
LONDON, lapkr. 6.—Di

delė minia dąrbininkų vakar 
šturmingai demon s t r a v o 
prieš Vokietijos atstovybės 
rūmą, protestuodami, kad 
Hitlerio valdžia nukirto gal
vą Edgarui Andrei, žino
mam kovotojui prieš fašiz
mą. Demonstrantai išdaužė 
Vokietijos atstovybės lan
gus.

Andre buvo tris metus iš
vargintas kalėjime už tai. 
jog kažin kas užmušė nazį 
Dreckmaną susikirtime, įvy
kusiame laike komunistų 
demonstracijos prieš fašis
tų .demonstraciją Berlyne 
1930 m. Pagaliaus slaptas 
nazių teismas už tai nu- 
smerkė Andrei galvą nukir
sti.

Anglija Nesutinka “Iš
mest” Sovietų Sąjungą 

Iš Europos Politikos
LONDON. “Tūlos” šalys 

(Vokietija, Italija) norėtų 
išmest Sovietų Sąjungą iš 
bet kokių derybų ar sutar
čių delei taikos palaikymo 
Europoj, — kaip nurodė A. 
Eden, Anglijos užsienių rei
kalų ministeris savo kalboj 
seime lapkr. 5 d. Bet jis pa
reiškė, kad Anglija negali 
sutikti su tokia “išmetimų” 
bei “išskyrimų” politika. Sa
ko, “draugiškumas su vie
nais negali būt atkreiptas 
prieš kitus.”

Washington. — Republi- 
konų partijos komitetas 
skelbia, būk išleidęs “tik” 
$8,000,000 prezidentiniams 
rinkimams. — Bet tikrumoj 
jie antra tiek daugiau pini
gų išpylė kampanijai už 
Landoną.

Ispanų Fašistai Jau 
Laužiami Atgal nuo 
Sostinės Madrido

------------------:----- —------- Ę _________ 
5,000 JAUNŲJŲ RESPUR-

LIKOS KARŽYGIŲ
JAPONAI ĮSIVERŽĖ I VI

DUJINĘ MONGOLIJĄ

KALGAN. — Japonų ir 
Manchukuo kariuomenė lap
kričio 5 d., įsibriovė į Vidu
jinę Mongoliją, priklausan
čią Chinijai. Įsiveržėliai, po 
smarkių mūšių su mongo
lais. pasiekė Taoliną, už 40 
mylių nuo Manchukuo sie
nos.

Iš šiaurvakarių pusės Vi
dujinė Mongolija rubežiuo- 
jasi su Išlauk. Mongolijos
Liaudies Respublika, esan- šimtus bombų, žuvo 
čia artimiausiuose ryšiuose >§initai fašistų. Likę gyvi bu-
su Sovietų Sąjunga.

Fairporte, 0., per eksplo
zija Diamond šarminiu che
mikalų dirbtuvėj trvs darbi
ninkai tapo užmušti ir trys 
sužeisti.

Darbietis Vakarinėj Pennsyl- 
vanijoj Gavo Daugiau Balsy 

Negu Republikonas
PITTSBURGH, Pa.—Far- 

merių-Darbo Partijos kan
didatas į kongresą M. A. 
Dunn rinkimuose lapkr. 3 
d. gavo antra tiek daugiau 
balsų negu renublikonų kan
didatas Barchfield 34-tame 
apskrityje vakarinėj Penn- 
sylvanijoj.

Nekaip Nukalbėjo Frau. 
Ministeris Pirmininkas

Blum, socialistas Francijos 
ministeris pirmininkas, pa
sikalbėjime su United Press 
žinių agentūros atstovu, 
džiaugėsi, būk Francijos ir 
Anglijos “bepusiškumo” po
litika linkui Ispanijos išgel
bėjus Europą nuo karo. Jis 
neprisiminė, jog tuo tarpu, 
kai Francija ir Anglija ne
praleidžia ginklų teisėtai Is
panijos valdžiai, tai Musso- 
linis ir Hitleris neatlaidžiai 
ginkluoja Ispanų fašistus.

Blum gyrė prezidentą 
Rooseveltą ir Anglijos mi
nister} pirmininką St. Bald- 
winą ir žadėjo toliau steng
tis, kad Francijos darbinin
kai per streikus daugiau ne- 
užiminėtų dirbtuvių.

MASKVA. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda” rašo, kad su Roo- 
sevelto išrinkimu Amerikoj 
laimėjo švelni liberalizmo 
(demokratinių laisvių) for
ma.

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

MADRID, lapkr. 6. — Is
panijos respublikos milici
ninkai atmušė fašistus nuo 
sostinės Madrido, — kaip 
praneša United Press. Fa
šistai vietomis atmesti net 
11 mylių atgal nuo šio did
miesčio.

Skaudžiausią smūgį res- 
publikiečiai kirto fašistam 
Alto miestelyj. Didelis bū
rys valdžios lėktuvų čia nu- 

vo priversti apleist šią po
ziciją.

Tapo žemyn nukirsti du 
fašistų lėktuvai. Vieno la
kūnas, išlikęs gyvas, pasiro
dė italas. Jis pasakė, kad 
daugeliu fašistų lėktuvų 
veikia Vokietijos lakūnai.

Ypač karžygiškai atsižy
mi 5,000 jaunuolių milici
ninkų skyrius, kurie prisie
kė, visai nepaisant mirties, 
atakuot fašistus.

HENDAYE, Francija. — 
Gautomis č i a žiniomis, fa
šistų artilerija bombardavo 
ir patį Madrido centrą.

Fašistų Skelbimai.

Burgos, Ispanija, lapkr. 
6. — Ispanijos fašistų ko- 
mandieriai skelbiasi, būk 
jiems telikę tik pusantros 
mylios iki Madrido. Sako, 
būk prie Madrido jie nukovę 
20,000 respublikiečių ir su- 
žeidę 70,000.

TERORAS PRIEŠ MAŽU
MŲ PARTIJAS RINKI

MUOSE LOUISIANOJ

New Orleans, Louisiana.— 
Republikonų ir demokratų 
partijų šalininkam buvo lei
džiama prezidento rinki
muose balsuoti tam tikrais 
antspaudais. Kiekv i e n a m 
balsuotojui taipgi duota ir 
paišelis, bet tie paišeliai ne
buvo uždrožti; o daugelis 
balsuotojų neturėjo prie sa
vęs peiluko. Taigi balsuo
jantis paišeliu turėjo kreip
tis į komisiją. Tuo būdu rin
kimų politikieriukai sužino, 
kad žmogus nori balsuoti už 
socialistus, komunistus bei 
kitą mažumos partiją; o už 
tai jam gręsia persekioji
mas po rinkimų. Todėl dau
gis tokių piliečių, nenorėda
mi išsiduot, sugrįžo visiškai 
nebalsavę.
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Devyniolika Metų
Šiandien, lapkričio 7 dieną, sukanka 

lygiai devyniolika metų nuo to laiko, kai 
Rusijoj darbininkai, su pagelba valstie- 
ČiuJ paėmė į savo rankas galią.
/Per tuos devyniolika metų Rusijos pro- 1 

Ijetariatas, su didvyriška Komunistų Par- 
tįa galvinyj, nugalėjo milžiniškas kliu- 
ti^Jr priešų puolimus, ir privedė šalį prie 
sc /talistinės gadynės. .

Sovietų Sąjunga patapo darbo žmonių I 
šalimi, socializmo lopšiu, rodytoju kelio 
visai darbo žmonių klasei, visam pasau
liui—kelio į išsilaisvinimą, kelią į naują ■ 
gyvenimą—socialistinę sistemą.

Sovietų Sąjunga šiandien pasaulyj ži- ' 
noma, kaipo taikos čampionas, kovotoja i 
už viso pasaulio žmonių laisvę prieš juo- ' 
dąjį fašizmą; užtarytoja pavergtųjų ir j 
mažųjų tautų, užtarytoja ir gynėja visų 
prispaustųjų žmonių visam pasaulyj.

Prieš devynioliką metų, palyginti, ne
daug buvo išlaukyj Rusijos žmonių, ku- • 
rie manė, kad lapkričio revoliucija išsi
laikys, kad jai lemta bus suvaidinti tokis 
vaidmuo, kokį ji šiuo tarpu vaidina. Dau- I 
gelis jai pranašavo greitą ir tragingą 1 
mirtį, daug skelbė, būk Sovietų valdžia , 
negalėsianti gyvuoti ilgiau kelių savai- . 
čių, mėnesių. ;

Šiandien gi net Sovietų didžiausi prie- 1 
šai panašių pasakų nedrįsta skelbti.

Tik komunistai (1917 m.etais kairieji 
socialistai) griežtai laikėsi tos nuomonės, 
kad proletarinė revoliucija gyvuos, kad ji 
žygiuos į socializmą ir bus viso pasaulio 
darbo žmonėms švyturiu.

Šiandien netenka aiškinti, kurie buvo 
(ir yra) teisingi!

Amerikos darbo žmonės, podraug su 
Sovietų Sąjungos darbo liaudimi, nepap
rastai džiaugiasi šitomis sukaktuvėmis.

Tegyvuoja Sovietų Sąjunga!
Tegyvuoja josios didvyriškoji Komu

nistų Partija —vadovė ir įkvėpėja sočia- 1 
liziną kuriančios garbingos darbo liau- i 
dies I

Gyvenimas Darosi Gražesnis, 
Gyvenimas Darosi Smagesnis

Kiekvienas (net ir buržuaziniai rašy
tojai) pripažįsta. tą faktą, kad Sovietų 
Sąjungos kolektyviečių gyvenimas šuo
liais pažengė pirmyn. Jeigu prieš tris- 
ketverius metus tūli Sovietų kritikuoto
jai skelbė, būk “Stalinas sugriovė žemės 
ūkį,” būk iš kolchozų nieko neišeis, būk 
valstiečių vargas ten didės, o ne mažės, 
ta šiandien tie patys žmonės arba turi 
už ičiaupę tylėti arba prisipažinti, kad 
ji< smarkiai klydo. .

Štai “R. Artojuj” V. Kunčiną rašo apie 
vi aną Baltarusijos kolchozą “Naiveg.” , 
Pereitais metais minėto kolchozo įeigos 
tebuvo tik 45 tūkstančiai rublių. O šie
met—75 tūkstančiai rublių. Dr-gė Kun
činą rašo:

Šių metų rugsėjo mėnesio pabaigoj kol
chozo valdyba paskirstė kolchozninkams , 
avansų po rublį už darbdienį. Pabaigoj 
metų kolchozninkai dar gaus po 1 rub. 50 į 
kap. už darbdienį.

Kolchozninkų ekonominė ir kultūrinė pa- ' 
dėtis žymiai gerėja. Kiekviena kolchoznin- i 
ko šeimyna turi karvę, 3-4 kiaules, avis, žą
sis ir t. p. Nėra tokio kolchozninko, kuris 
neturėtų išeiginio kostiumo ir chromo batų. 
Kiekvienas stengiasi įsigyti nikelinę lovą, j 
sofą, kėdės. Kolchoze yra kliubas, jo įren- ; 
gimui išleista 1000 rublių. Liuosu laiku j 
kolchozninkai renkasi į kliubą palošti šaš
kėmis, biliardu, domino, pasiskaityti laik
raštį ir pasilinksminti.
Panašių pavyzdžių surandame daugy- 

1 », tik jų visų negalime laikraštin su- 
t Įpinti. Baltarusijoj, beje, kolchozų gy- 

?nimas, palyginti su Ukrainos arba ki

tų kraštų, menkesnis. Ten žemė pras
tesnė, ten visa eilė aplinkybių yra sun
kesnių, negu kituose SSSR kraštuose. 
Ukrainoj šiemet kolchozai labai smar
kiai pasivarė pirmyn.

Nors šiemet tūlose SSSR srityse buvo 
pasireiškusi didelė kaitra (panašiai, kaip 
Jungtinėse Valstijose), tačiau, imant 
bendrai, derlius Sovietų Sąjungoj šiemet 
kur kas didesnis už pernykštį. Tai dėka 
mašinoms, kurių kasmet Sovietų fabri
kai daugiau pagamina ir kolchozninkai 
vis labiau išmoksta jas naudoti įdirbimui 
žemės ir nuėmimui javų.

Betgi, neveizint to, Vokietijos fašistų 
spauda ir vėl pradėjo skelbti melus apie 
Sovietų Sąjungą. Girdi, ten prasidedąs 
badas! Naziai tai daro tam, kad nu
traukus žmonių domesį nuo baisios eko
nominės padėties Vokietijoj.

Šnipai ir Skundėjai Argentinos
Lietuviuos

Šiame “Laisvės” numery j” telpa įdo
mus skundas, kurį Buenos Aires, Argen- į 
tinoje, lietuviai fašistai įteikė Buenos Ai
res gubernatoriui. Skundas įdomus tuo, 
kad tenaitiniai fašistai bolševikais vadina

* net Lietuvos atstovybę ir Matą Šalčių. 
Po skundu pasirašo koks tai monelnin- 
kas “daktaras” Kinkas ir Nakutis.

Mes gavome žinių (asmeniniais ke
liais), kad nesenai Berisso miestelyj, Bu
enos Aires Provincijoj, tapo uždaryta sa
višalpos ir kultūros draugija “Vargdie
nis.” Ši draugija visuomet buvo pažan
gi. Tai viena pirmutinių lietuvių savišal
pos draugijų Argentinoj. Jos sekreto
rius Juozas Jankus buvo suareštuotas be 
jokio apkaltinimo ir išlaikytas kalėjime 
penkioliką dienų. “Vargdienis,” rašo 
mums dalykus gerai žinąs asmuo, užda
rytas tik laikinai.

“Vargdienio” uždarymas yra taip jau 
pasėka fašistinių šnipų skundų. Beris
so j darbuojasi šnipas Tadas Boguža, ku
ris skundžia kiekvieną pažangesnį žmo
gų, kiek tiek pasisakiusį prieš fašizmą.

Prieš kelis metus, dėka tiems patiems I 
skundikams, fašistams ir kunigams, bei 
jų pakalikams, Argentinoje buvo suaręs- ! 
tuota šimtai lietuvių darbininkų ir sukiš
ta į Villa Devoto kalėjimą.

Vadinasi, turbūt niekur kitur lietuviški 1 
fašistai taip nėra įšėlę, kaip Argentinoje. ’

Mato Šalčiaus redaguojamas laikraš- ' 
tis “Išvien” rašo, kad “šis skundas, yra 
ne pirmutinis. Tokių yra gana ir pir
miau buvę, tik vieni jų daėjo iki mūsų 
žinios, o kiti taip ir paliko paslaptimis 
kabinetų stalčiuose.” Toliau, tas laikraš
tis priduria:

Kodėl šie žmonės tą skundą parašė? To
dėl, kad jų skundžiamieji asmens nesutiko 
kentėti toliau jų šantažo, nerado reikalo 
skaitytis su jų sauvaliavimu, su noru iš
naudoti koloniją taip, kaip jie nori. Ar tu
rėjo jie kokių ideologinių priežasčių? Jo
kių, nes tie “daktarai” teturi vieną ideologi
ją, tai išgniaužti kaip nors iš kito kišeniaus 
pezą savo orgijoms pagyventi svetima są
skaita: Pasirašiusieji tą skundą rimtai tur
būt nė patys netiki, ką parašė, nes kaip tik 
tas pats pasirašęs po skundu “daktaras’ ’ ne
trukus po to atsiuntė tam pačiam M. šal
čiui, kurį jis pakrikštino “sovietų agentu” 
pakvietimą į Tumo Vaižganto mokyklos va
karėlį su pageidavimu, kad tas ten kalbėtų. 
Vadinasi, “krusados už civilizaciją”- riteris 
pats palaiko santykius su “raudonaisiais 
agentais” ir duoda jiems progos kalbėti su
sirinkimuose!

“A. L. Balsas” drąsiau apie skundikus 
rašo:

Šnipas Kliauga, nebeįstengdamas daugiau 
įduoti po 311 nekaltų lietuvių Villa Devoto 
bastilijon; atsiprašant, kunigas Janilionis, 
nebepajiegdamas daugiau apgauti vietinių 
lietuvių organizacijų ir Lietuvos vyriausy
bės bei DULRO.,—griebėsi siuntinėt masi
nius donosus Buenos Aires provincijos vy
riausybei ir spaudai. Tuomi siekiama dvie
jų tikslų: 1.—Suteršt Argentinos lietuvio 
darbininko vardą samdytojų akyse, kad mė
tytų lietuvius iš darbų, o tada.skundikai pra
dės samaritoniškas deklamacijas, savotiš
kai interpretuodami, pašaipų siekdami. 2.— 
Kelt triukšmą vietinėje spaudoje ir klaidint 
vyriausybę, kad atremiant klaidinimus ne
liktų laiko konstruktyviam kolonijos darbui, 
kad chaose niekas nereikalautų atskaitų iš 
malversuotojų.

Judošiškos mašinos sukimui kunigas Ja
nilionis pasisamdė žuliką Praną šacikauską, 
kuris vadinasi “daktaru,” kuriam atimta Ar
gentinos pilietybė, kuris deportuotas iš Bo
livijos už tai, kad tuo pačiu metu, tarnau
damas šnipu La Paz policijoje, vienoj kar- 

čiamoj gaudė, o kitoj organizavo komunis
tus, kad būt kas gaudyti, šacikauskas va
dinosi “Lietuvos legatu” ir specialius blan
kus buvo atsispaudinęs su Lietuvos vyčiu. 
Tų blankų ir dabar daugelis lietuvių turi 
dar nuo tų laikų, kada šacikauskas imdavo 
šimtus pesų nuo mūs darbininkų, žadėdamas 
darbus, bet nei darbų, nei pinigų niekas ne
gavo. Ir metrikų fabrikas jam pažįstamas. 
Dabar šacikauskas yra klebonijos patarė
jas, ten gula ir kelia, nes butelių batareja 
nuo klebonijos stalo niekuomet nepranyksta. 
Ir tokioje nuotaikoje, dalyvaujant Kliaugai, 
padaroma “daktaru” Bronius Hincas, Na
kutis tampa “Magutis” ir dayai pasirašinėt 
lietuvių vardą diskredituojančius paskvilius 
ir donosus. Nųlakdyti “pirmininkai” ir “se
kretoriai” patys nežino ką pasirašo. Bet 
kada tie girti raštai išplaukia į viršų, visai 
lietuvių tautai tenka raudonuoti, o Argenti
nos lietuviui darbininkui—nukentėti.
Ši citata parodo aiškiai, su kokiais ne-

Argentinos Lietuvių Fašistų Skun
das Buenos-Aires Gubernatoriui

Lietuvos Atstovybė ir Matas šalčius Apšaukti “Sovietiniais Agentais.”

Buenos Aires dienraštis “Bandera Ar
gentina” š. m. spalių men. 9 d. Nr. 1281 
įdėjo straipsnį pavadintą “Lietuvių Tau
tininkų Sąjunga kaltina savo Pasiuntiny
bę sovietiniu veikimu.” “Raštas Buenos 
Aires Provincijos Gubernatoriui.”

“Lietuvių Tautininkų Sąjungos Argen
tinoje Centro Valdyba kreipėsi į Buenos 
Aireso Provincijos Vykdomąją Valdžią ir 
į visus laikraščius bei patriotinės krypties 
įstaigas, pareikšdama sunkius kaltinimus 
prieš Lietuvos Pasiuntinybę ir įvairius tos 
kolonijos spaudos organus.

“Pateikiame čia raštą pasiųstą Dr-ui 
Manuejiui A. Fresco:

“Jo Ekscelencijai Ponui Gubernatoriui 
Daktarui Manuel A. Fresco, S. D.

“Jūsų Ekscelencija Ponas ’Gubernato
riau :

“Siunčiame mūsų karščiausią prisidėji
mą prie didžiosios krikščioniškosios ko
vos prieš pjautuvą ir kūjį. Kaipo Lietuvių 
Tautininkų .Sąjungos Argentinoje vadai, 
turime garbės kreiptis į Jūsų Ekscelenci
ją pareikšti mūsų atvirą simpatiją tiems, 
kurie didvyriškai kovoja, kad išgelbėjus 
dvasinį ir dorovinį paveldėjimą, garbin
gą tradiciją šalies glaudžiai susietos su 
mūsiške. ■ m

“Taip pat jaučiame reikalingumo pa
reikšti šį griežtą protestą prieš mūsų Pa
siuntinybės perversminę veiklą, kuri re
mia komunistinius agitatorius, skatina j 
“Liaudies Frontus” ir palaiko ir priglau
džia tos pačios Pasiuntinybės būstinėje 
sovietinį agentą, kuris vadinas Matas šal- , 
čius, propagandistą, kuris stengiasi įgy
vendinti auksinį bolševizmo sapną Pietų 
Amerikos šalyse ir ypatingai Argentinos 
Respublikoje.

“Apščiai ir perdaug yra agitatorių, ku
rie ramiai gyvena Argentinos teritorijoje, 
vystydami savo veiklą be didesnių kliūčių. 
Užtenka tiktai apsistoti ties parašyta pro
paganda. Įvairūs laikraščiai varo platų ir 
nebaudžiamą daugelio neįtariamą darbą,' 
kaip žemiau paduodamais atsitikimais 
kraštutinieji laikraščiai mūsų kalba; pa
vyzdžiui :

“Liaudies Fronto laikraščiai:
1.—“Argentinos Lietuvių Balsas.” Re

Sovietų Sąjungos darbininkai, aiškiai at simindami savo karžygišką kovą prieš 
caro reakciją, su nuoširdumu gausiai aukoja rublius nupirkimui maisto ir drabu
žiu Ispanijos kovotojams prieš fašistus. Štai stakanovietis Novikovas, duoda sa
vo auką Maskvos Raudonojo Proletariato fabriko darbo unijų organizatoriui Bu- 
kreyevui tam tikslui.

Naravai, Staukai ir Pacaus- 
kui, Shenandoah, Pa. — Apie 
draugų žemaičių išleistuves 
jau buvo pirmiau parašyta, to
dėl jūsų rašto negalėsime su
naudoti. Mes žinome, kad 
draugai žemaičiai įvertina vi
sų draugų simpatijas ir gerus 

linkėjimus.

lemtais sutvėrimais tenka turėti reika
lų Argentinos lietuviams darbininkams. 
Supraskim: jeigu tie niekšai skundikai 
suranda, kad Smetonos pasiųstas atsto
vas yra “raudonas,” kad Matas Šalčius 
sovietinis, kad Kastas Norkus yra bai
sus “esamos tvarkos griovėjas,” tai leng
vai galima įsivaizduoti, kokius skundus 
jie duoda prieš klasiniai sąmoningus dar
bininkus, ir šiaip pažangius lietuvius!

Mums rodosi, pažangieji Argentinos 
lietuviai privalo susiburti vienon krūvon 
ir pradėti smarkią kovą prieš skundikus. 
Gerai, kad bent vienas jų skundas pate
ko viešumon. Reikėtų tuos niekšus izo
liuoti nuo visokio lietuviško viešo gyve
nimo.

Į niekšus skundikus reikia žiūrėti kai
po į tokius!

Binghamton, N. Y.

daktorius: Kostas Norkus. Administrato
rius: P. Ožinskas.

2. —“Išvien”. Redaktorius Matas šal
čius. Administratorius: Puodžiūnas.

3. —“Momentas.” Vedamas redakcinės 
komisijos.

t “Visie šie laikraščiai gauna pašalpas 
iš Lietuvos Pasiuntinybės.

“Komunistiniai laikraščiai:
1. —“Dabartis.”
2. —“Rytojus.”
“Šie laikraščiai pradėjo sėti ramioje 

lietuvių kolonijos aplinkoje pasaulinės ne
santaikos “raudona” sėkla.

“Viso to ir kovos su komunizmu aky- 
vaizdoje, Lietuvių Tautininkų Sąjunga 
Argentinoje savo visuotiname susirinkime 
rugsėjo mėn. 28 d. nutarė :

a) Sujungti savo jėgas su Argentinos 
Lietuvių Katalikų Federacija ir Argenti
nos Nacionalistais kovai su komunizmu 
visose jo formose ir pasireiškimuose, ar 
tai /būtų vieši, ar slapti? Paskelbti viešai 
jų tikslus ir vardus jų veikėjų, užkertant 
tuo būdu jų veikimo pasisekimą.

“Turėdami omenyje visus tuos politi
nius ir materialinius tikslus pasiduoda
me kilniems šio susivienijimo siekiams, 
prašyti bendradarbiauti visus argentinie- 
čius ir lietuvius, kurie nenori matyti tė
vynę kenčiant Rusijos gėdą ar Ispanijos 
skausmus.

b) Sudaryti Berissoje (Buenos Aireso 
Provincijoje) Argentinos Lietuvių Tauti
ninkų Skyrių, vadovaujant sekantiems as
menims, paskirtiems rinkimų keliu: Sta
sys Ivanauskas, pirmininkas, Stasys Bo- 
gužas, garbės pirmininkas, V. Pilka, vice
pirmininkas ir N. Prieskinis—sekretorius.

c) Pareikšti Jo Ekscelencijai Ponui Gu
bernatoriui Daktarui Manueliui Fresco 
karštą pagarbą ir nusilenkimą, kaipo tik
rą liudijimą Argentinos Lietuvių Tauti
ninkų atsidavimo.

“Teapsaugo Dievas Jūsų Ekscelenciją.
“Šį raštą pasirašė, Sąjungos pirminin

kas Dr. Hincas ir Nakutis, sekretorius.” 
(Del komentarų skaitykit šios dienos “Lais
vėje” telpantį editorialą.—“L.” Red.)

LDS 6 kp. parėmė Ispanijos 
liaudies frontą.

2 d. lapkr. LDS 6 kuopos su
sirinkime nutarta paaukoti 10 
dolerių Ispanijos liaudies fron
to kovotojams prieš fašistus.

Perskaičius laišką iš LDS 
Centro delei didesnio susido
mėjimo vaikų skyrium, kuopi, 
nutarė uždėti įstojimo mokesti 
ir apmokėti daktarui už eg
zaminavimą kiekvieno naujo 
nario įsirašančio į vaikų sky
rių. Buvo nutarta ir mokyklė
lę įkurti, bet niekas neapsiė
mė į veikimo komisiją. (Ši
toks reiškinys—tai ne pirmie
na. Ar kada jis išsigyvendins, 
nežinia).

Kompartijos lokalo organi
zatorius kalbėjo į susirinkusius 
apie šalies rinkimų svarbą ir 
ragino budėti ir organizuotis 
prieš bekįlantį fašizmą šioje 
šalyje.
Stasys žvirblis, jaunuolis, bu

vęs Seimo delegatas, davę sa
vo suvėluotą raportą. Jis pir- 
mesniuose dviejuose susirinki
muose negalėjo dalyvauti, tai 
ir nusitęsė jo raportas neiš
klausytas iki šiol. Jis nedaug 
lietė Seimo veiklą ir jo tari
mus, nes, jo manymu, kiti de
legatai tatai yra išdėstę. Be1 
jis sklandžiai papasakojo eilę, 
įdomių mažmožių, kuriais 
daugelį sykių giliai prajuokino 
visus klausytojus. Seimas ir 
visa jo aplinkuma suįdomino 
Stasį organizaciniais dalykais. 
Suaugusieji šiandien jau žiūri 
į Stasį, kaipo vieną rimtesnių 
organizacinių darbuotojų.

Buvo skelbta, kad šiame su
sirinkime duos prelekciją apie 
chemiją George Tvarijonas ir 
Frank žvirblis, bet tas neįvyko 
iš priežasties negavimo pasi
skolinti iš mokyklos tam tikrų 
instrumentų, kuriais jiedu ma
nė savo prelekciją demons
truoti. . .

Kalbės Louis šimoliunas.

Ateinančiame ALDLD 20 
kp. susirinkime, 12 d. lapkr.. 
užbaigus kuopos tarimus, kal
bės L. šimoliunas, temoje “Ap
gavysčių bu jojimas kapitalis
tinėj santvarkoj”. Visi kuo
pos nariai ir pašaliečiai kvie
čiami dalyvauti.

S. J.

Lawrence, Mass.
Spalių 31 d. Lietuvių Dar

bininkų Susivienijimo 125 kp. 
turėjo surengus vakarienę. 
Svečių buvo nepermažiausia. 
Visi linksminosi gražiai. Pa
tirta, kad svečiai vakariene 
buvo patenkinti.

Nuo lapkričio 15 d.* prasi
dės išmokėjimas procentų L. 
U. Kliubo nariams. Išmokėji
mas bus atliekamas tarpe 2 ir 
4 valandų. Atsišaukite, kurie 
turite šėrus. Išmokėjimas tę
sis per tris nedėldienius—lap
kričio 15, 22 ir 29.

čionai tapo sugautas vienas 
laišknešys laiškus atplėšinė- 
jant ir pinigus išimdinėjant. 
Jo vardas Napoleon Frank, 58 
metų amžiaus. Padėtas po 
$1,000 kaucijos.

Tai gera pasarga, kad pini
gų nesiųstumėte per laiškus.

L. K. Biuras.
Nuo Red.—Atleisite, kad iš 

korespondencijos išleidome il- 
l gus pagyrimus gaspadinių, 
gaspadorių ir šiaip dirbusių 
vakarienėje. Ant vietos susi
rinkime tiems draugams padė- 
kavosite ir užteks. Laikrašty
je vietos stoka.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
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iLiiįrmTiūUh^MIENjj
J. R. Becher.

Fašistinės Vokietijos 
Lopšinė

Tilk, vaikuti, mik greičiau!
Mūsų tėtis mušt negavo— 
Dėdės tiktai pajuokavo....
Girdi, ragas gaudžia jau.

♦ \

Mik, drauguži, mik sūneli!
Tėčio mūsų nesušaudė—
Tai tik ragas taip sau gaudė....
Tėtis vaikšto po pievelę.

( 
t

Mik, sūneli, mik greičiau!
Mūsų tėtis dar nežuvo—
Tai tik tavo sapnas buvo. . . .
Mik, sūneli, laikas jau!

Tu tylėk ir aš nutilsiu.
Tuoj ir vėl trimitas gaus.
Jei tu apie tai prabilsi—
Naziai ir tave nušaus!. . .
Vai, nutilk, užmik, sūneli!... 

(Iš "K.”)

Žydas Mūsų Scenoje
žydo tipas mūsų scenoje labai dažnas. Jis 

ten pastatomas pajuokos, arba neteisingumo 
objektu, žydas pas mus netik komedijoje, bet 
ir dramoje vaizduojamas lyg kokiuo juokingu 
ir nepakenčiamu dalyku,—turi būt sulinkęs, 
kuprotas, didele nosimi, keistai lietuviškai šve
pluojantis, o kartu vis bandantis lietuvį ap
sukti, apgauti ir apskriausti. Taip sakant, 
mūsų scenoje bandoma žiūrėtojus įtikinti, jog 
žydas—ne žmogus!

Toks keistas žydo perstatymas mūsų sceno
je turi gilias istorines šaknis.

Lietuvoje, kaip dar nuo seniau atsimename, 
valstiečiai turėjo prekybinių santikių su žy
dais, kurie dažniausiai gyveno miesteliuose bei 
miestuose, užsiimdami pirkliavimu ir vertel- 
gyste.

Lietuvos valstietis savo žemės ūkio produk
tus gabendavo į miestą, į rinką pardavimui, ii’ 
ten susidurdavo su pirkliais ir vertelgomis, ku
rių dauguma anais ’a'kais buvo žydai. Eina 
derybos. Pardav", : .. i gauti už savo tavorą 
kiek galint daugiau, o pirklys jam siūlo kiek 
galint mažiau, čia prasideda jų tarpe ginčai, 
jų reikalų susikirtimai.

Pirkliai ir vertelgos labiau išsilavinę, veikia 
pasitarę, organizuotai ir, tuo būdu, jie nusa
ko valstiečių atgabentiem rinkon produktam 
kainas. Valstiečiai jaučiasi persilpni atsilai
kyti prieš miesčionis-buržujus; tas juos pyki
no ir jų neapykanta pradėjo lietis ... Kadan
gi, dėka tam tikrų objektyvių sąlygų varik
liams, žydai buvo pirmutiniai prekyboje bei 
vertelgystėje, tai jie, natūralu, pirmutiniai už
sitraukė neapykantą nuo valstiečių.

Ilgainiui, valstiečių vaikai, lankydami mo
kyklas, patys liko profesionalais ir komersan
tais. Gema lietuviška buržuazija, o sykiu— 
kompeticija su kitų tautų tokiais pat elemen
tais. Reikia apveikt bendrą priešą, pačiam iš
kilti į’viršų. Bet kaip?

Jaunutė dar tuom^kart Lietuvos buržuazija 
dėjo visas jai galimas pastangas, kad sukelti 
savo tautiečių neapykantą prieš žydus, žydai 
“nedaverkos,” žydai smarvės ir t. p., liejasi 
visais latakais, pasiekiančiais tamsių kaimiečių 
minias, žinoma, tas neliko be pasekmių; kai
miečiuose susidarė nuomonė, kad, kas tik blo
go—iš žydų imas.

Visa ta kova mūsiškės buržuazijos su kitų 
tautų tokiais pat “patriotais” paliko savo žy
mę ir literatūroje.

Pavyzdžiui, galime imti K. Alytos triveiksmį 
veikalą “Ant Bedugnės Krašto,” su kuriuo 
Lietuvių Liaudies Teatro grupė pervažiavo net 
keJias kolonijos. Turinys to veikalo štai koks: 
turtingas Lietuvos ūkininkas Juozas girtuo
kliauja ir neprižiūri savo ūkės. Jo šeimynos 
nariai (išskiriant žmoną ir vieną sūnų) eina 
jo pėdomis prie “bedugnės krašto;” tėvas pra
siskolina karčiamninkui Berkui, duodamas jam 
keleriopai didesnius vekselius. Nusigyvenus 
Juozui ant turto ir sveikatos, mirtinai sergant, 
Berkus jį rengiasi išmest iš namų už neatmo
kamas skolas, žodžiu, žydas Berkus rodomas 
netik sukčium, lupiku, bet ir beširdžiu.

Tais laikais, kuomet K. Alytos veikalas ra
šytas, Lietuvoje jau buvo nemažai “tėvynai- 
niškų” vertelgų ir skolintojų pinigų, kurie duo
davo paskolas ir prasigėrusiems ir šiaip nelai
mių ištiktiems, imdami “berkiškas” palūkanas 
ir keleriopai padidintus vekselius. Bet auto

rius tematė tik žydą .. . Autoriui matomai ne
svarbu pati blogybė ir blogtrariai parodyti, bet 
svarbu duoti propagandos šmotas, būtent: Kas 
tik blogo—iš žydų imas! Ir jo tikslas atsiek
tas . ..

Nekaltinu K. Alytos už jo tendencijas. Jis 
logiškas savo klasės reikalų gynėjas. Tik ste
biuos, kaip Lietuvių Liaudies Teatras, ta pa
žangių menininkų organizacija, drįso jam at
eiti į talką ...

Nejaugi Liet. Liaudies Teatras nesupranta, 
kad vaidinimas minėto veikalo dabar yra daug 
žalingesnis, negu kada nors seniau?

Dabar fašistinėje Lietuvoje žydiškas bau-. 
bas primetamas netik darbininkų judėjimui, 
o net ir valstiečiams, jų kovoje už pagerinimą 
savo būklės.

Prisižiūrėjęs į tokį vaidinimą, mažiau prasi
lavinęs lietuvis darbininkas, visuomet išteisins 
Lietuvos jonvaikius, smaluojančius žydų iška
bas. Greatneckietis.

Petro Rimšos Kūrinių Parodą 
Aplankius

Petras Rimša baigia gastroliuoti Jungti
nes Valstijas su savo kūrinių paroda. New- 
yorkiečiai turi progą matyti parodą iki lap
kričio mėn. 15 d. O matymo ji verta.

Rimša, beabejo, yra žymiausias senosios,

Petras Rimša

prieškarinės mokyklos Lietuvos skulptorius. 
Tai talentingas ir išsitobulinęs kaltelio meis
tras.

Rimšos vardas su kai kuriais jo kūriniais 
taip sutapęs, kad užtenka pažvelgti, saky
sim, į “Lietuvos Mokyklą,” kaip tuojau pa
mąstai apie Rimšą. Arba: prisimink Petrą 
Rimšą, tuojau akyse atsistos jo “Lietuvos 
Mokykla.”

“Lietuvos Mokykla”—prasmingas, daug 
pasakąs kūrinys. Toje skulptūroje dailinin
kas Rimša vaizduoja nuožmią caristinę prie
spaudą, viešpatavusią Lietuvoj 1864-1904, 
kai buvo atimta iš lietuvių teisė rašyti ir 
skaityti lietuviškos knygos, parašytos loty
niškomis raidėmis, kai buvo uždraustos mo
kyklos. Motina, sukdama ratelį, verpdama 
mokina vaiką iš elementoriaus skaityti! Tai 
parodo, podraug, Lietuvos liaudies norą ir 
pasirįžimą išlaikyti savo kalbą, išlikti, kaipo 
tauta, apeiti visokias iš sunkius priespaudos 
išplaukiančias kliūtis ir skerspaines.

Rimšos “Artojas”—kitas tikrai gražus

(nors gal ne tiek prasmingas) kūrinys, vaiz
duojąs artojėlio sunkumus ir vargus ir po
draug norą gyventi.

Bet, isitėmytina, abu šitie kūriniai paga
minti dar prieškariniais laikais.

Prisižiūrėjęs skulptoriaus Rimšos kuri
niams, stebėtojas tuojau ■ suras du Rimšų : 
vieną prieškarinį, pagaminusį du dideliu 
kūriniu, padariusius jį žinomu platesniem 
žmonių sluogsniam, ir pokarinį Rimšą. Prieš
karinis Rimša mums suprantamas ir žino
mas, realistas, o pokarinis—nesuprantamas, 
kažin koks tai futuristiškas svajotojas. Ne
priklausomos’Lietuvos eroje p. Rimša nesu
kūrė nei vieno kūrinio, kuris lygintųsi “Lie
tuvos Mokyklai” bei “Artojui.” Kame to vi
so priežastis—nesiimsiu čia analizuoti. Už
tenka pastebėti, jog panašiai atsitiko ir su 
tūlais Lietuvos rašytojais, poetais.

Gal kai kas primest šitų žodžių, rašytojui: 
“Nesi skulptorius, neturi kvalifikacijų ir ži
nojimo p. Rimšos kūrinius kritikuot, bei 
matuot jų vertę.” Sutinku, nesu skulptūros 
žinovas ir rašau tik tai, kaip atrodo eiliniam 
stebėtojui, pasižiūrėjus į p. Rimšos kūrinius. 
Bet jeigu mkn atrodo (ir daugeliui tokių 
kaip aš ir net kritikam), kad “Liet. Mokykla” 
ir “Artojas” yra patys stambiausieji p. Rim
šos kūriniai, tai jau tas faktas kalba už 
mane.
į Atidarymo parodos metu (Nev/ Yorke) 
susirinkę nemažai žmonių. Didžiumą stebė
tojų sudarė inteligentija, profesionalai. Tei
raujuosi vieno, teiraujuosi kito, ką jis bei ji 
mano apie tą kūrinį, antrą, trečią. Kas gal
va—supratimas. Vienas daro išaiškinimą vie
ną, kitas visai tam priešingą.

Menas tegali nešti naudos tik tuomet, kai 
jis yra plačiausiai suprantamas masėms. Tik 
tas menininkas (bus jis rašytojas, skulptorius, 
tapytojas), turės didžiausio pasisekimo, kuris 
kuria ne keliems diletantams, bet plačiosiom 
masėm. :

P-as Rimša savo karjerą kaipo menininkas 
pradėjo su realistiniais kūriniais, supranta
mais masėms. Dabar p. Rimša nuo to nutolsta. 
Tiesa, jis turi pagaminęs labai gražių (tech
niškai) medalijonų, reljiefų vyskupų ir kito
kių asmenų. Yra gražus žemaitės (bronzinis) 
reljiefas, Naruševičiaus biustas, ir kt., bet tai 
vis menkesnės vertės kūriniai, žiūrint iš visuo
meninio taškaregio.

Taigi grįžtame prie pakeltojo klausimo: Ko
dėl senosios mokyklos Lietuvos menininkai 
nesukuria didelių darbų nepriklausomoj Lie
tuvoj? Gal jie ten negali aklimatizuotis? Gal 
šalis permaža? Gal bijosi jie paliesti realybę, 
kuri (žmonėms) yra skaudi? Man rodosi, kad 
pastarasis klausimas duoda atsakymą. Jie bi
josi, nedrįsta paliesti realybės. Rašytojas Pu- 
tinas-Mykolaitis kiek tiek įsidrąsino ir užkliu
dė kunigijos gyvenimą. Jaunas rašytojas Cvir
ka atrodo drąsesnis už visus: jis palietė, nors 
labai siaurai, naujakurių gyvenimą. Dar yra 
vienas kitas iš rašytojų bandančių šį tą pa
liesti aktualaus. Girdėjome, randasi keletas ta
pytojų (naujosios mokyklos), bandančių pa
vaizduoti gyvenimą, kaip jis yra. Bet didžiu
ma Lietuvos menininkų nepriklausomame Lie
tuvos gyvenime realybės bando nematyti. Po
etai dainuoja apie dausas, senovę; rašytojai- 
dramų kūrėjai taipgi tenkinasi senovės gar
binimu bei kūrimu tokių dalykų, kurie su gy
venimu neturi nieko bendro. Ponas Rimša, 
matyt, velija panašia kryptimi eiti. Dėlto jo 
vėlesnieji kūriniai liaudžiai svetimi ir nesu
prantami.

Gal pavažinėjęs po Ameriką, pasiklausęs 
mūsų nuomonių p. Rimša sugrįš prie realizmo 
ir duos dar ką ,didelio. Gal kada nors jo 
miklus kaltelis nukals “Varžytines,” %al bus 
“Naujakuris” (tikras!), o gal kas dar didesnio 
ir gražesnio, liečiąs, iš vienos pusės, tą pries
paudą, kurią Lietuvos žmonės kenčia jau de
šimti metai, ir žmonių kovą prieš priespaudą, 
pasiaukojimą—iš kitos.

Gal tūli man pasakys: “rašai, kaip agita
torius: nori, kad menininkas gamintu kokius 
tai propagandos dalykus.” Gerai, bot kasgi 
“Lietuvos Mokykla,” ar ne propaganda? Kas
gi tie vyskupų medalionai, ar ne propaganda? 
Pagaliau kiekvienas geras veikalas turi ten- 

' denciją. “Kiekviena mintis, kuri neagituoja, 
yra arba iškoneveikimas ar prigavystė” (Ro
main Rolland).

N-r-s.

Diskusijos Suvaidinus “Ant 
Bedugnės Krašto”

Veikiausia nei vienas veikalas mūsų judėji
me nesukėlė tokių rimtų diskusijų, kaip kad 
“Ant Bedugnės Krašto.” Suvaidinus minimą 
veikalą, diskusijos prasidėjo tarpe mūsų eilinių 
ir vadovaujamų draugų ir įstaigų. Paskiaus 
šaukta platus susirinkimas ir tenai diskusuo- 
ta. Tačiaus spaudoje dar mažai kas buvo ra
šyta. Veikiausia dar bus.

šio rašinėlio nėra tikslas analizuoti veikalą 
“Ant Bedugnės Krašto,” o tik tenkintis kelio
mis pastabomis.

Reikia pasakyti, jei keli metai pirmiaus bū
tų kilę tokios rimtos diskusijos, net mūsų ju
dėjimo viršūnėse, tai šiandien mes daug augš- 
Čiau stovėtume su vaidinimais ir veikalais. Bū
tų nauda visam judėjimui. Tik stoka rimtos 
kritikos mūsų teatrą stumia atgal.

* * *

Kodėl kilo diskusijos? Minimas veikalas jau 
daugelį kartų buvo vaidintas mūsų scenoje 
pirmiaus. Tačiau kiti buvo laikai ir diskusijų 
tas veikalas nesukėlė* tuo laiku. Dabar laikai 
pasikeitė. Fašizmas daug įsigalėjo, teroras 
prieš žydus ir kitatautiečius paaštrėjo. Paga
liau netikslūs mūsų laikraščių reporterių ap
rašymai sukelia bereikalingų diskusijų ir gin
čų. 5

Pirmame aprašyme “L.” Rep. padavė veika
lo turinį suglaustoje formoje ir vienu sakiniu 
padarė pareiškimą, kad veikale yra “didelis 
prieš-žydiškumas, tikslus anti-semitizmas.” Va
dinasi, padaryta didelis įtarimas. Bet tai pa
reikšta tik vienu sakiniu ir kur, kame yra tas 
“anti-semitizmas,” neparodyta. Tai tik kaltini
mas, įtarimas, bet ne kritika. Ir tas kaltini
mas nevisai atsako tikrovei.

Taip pat ir 'Meno Sargas rašo apie minėto 
veikalo prieš-žydiškumą. šis draugas rašo apie 
Jurgį, jo nugirdymą, vekselio pasirašymą. Ta
čiaus tas tipas yra Juozo, o ne Jurgio, apie 
kurį draugas rašo. Pasirodo, kad draugas Me
no Sargas tik girdėjo kalbas apie veikalą, bet 
pats jį nepažįsta.

Meno Sargas dar prideda sekamą: “Jeigu 
autorius būtų taip nemanęs, tai būtų įdėjęs 
kitą žydą su teisingu tipu ir veikalas būtų 
buvęs ne prieš žydų tautą.”

Tokia di’augo argumentacija nieko neišaiški
na. Išrodo, jei kas nori parašyti “ne prieš 
žydų tautą” veikalą, tai būtinai turi būti du 
žydai. O jei vienas žydas veikale, tai, jo supra
timu, toks veikalas būtinai turi būt prieš-žydiš- 
kas. Drg. Meno Sargui reikia pasakyt, kad vei
kalo prieš-žydiškumą ne žydų skaičius nusako. 
Gali būt visai priešingai—veikalas su dviem 
žydais gali būti anti-semitinis, o su vienu žydu 
gali būt ne.

Taigi, kada kritikas neišaiškina veikalo tru
kumus, bet dar labiau juos supina, tai tokia 
kritika nėra kritika. Tokios “kritikos” tik su
erzina žmones. Draugo Meno Sargo kritika 
visai mus neįtikina, kad veikalas “Ant Bedug
nės Krašto” yra “prieš žydų tautą.”

* * *
Draugas A. B. savo krisluose, spalio 22 d. 

“Laisvėje”, rašydamas apie Lietuvių Liaudies 
Teatrą, antgalvį uždėjo “Kvailas Išsireiški
mas.” Keno tas “kvailas išsireiškimas?” Pa- 
aiški, kad draugui A. B. kitas draugas sakė 
susirinkime, kad kas tai iš Lietuvių Liaudies 
Teatro rašęs “Laisvėje”, kad “iki šiol mūsų 
lošimai tai nebuvę lošimai, bet karikatūros.” 
Priedui dar tas draugas skundęsis sekamai:

“Tiek dirbome, tiek vargo padėjome, manė
me, kad lošimai nešė naudą, kėlė mūsų teatrą 
ir kultūrą abelnai. Bet dabar pasirodo, kad tai 
visa buvo tiktai tuščias darbas.”

Į šiuos žodžius d. A. B. atsako, kad “to ra
šytojo pasakymas buvo visai neapgalvotas, 
visai kvailas.” Bet kokio rašytojo, kur jis ra
šė, kada?—d. A. B. nepasako. Ir toliaus d. A. 
B. “porina,” kad “draugai kolonijose neturi 
nuleisti rankų ir manyti, kad tiktai profesio
nalai aktoriai gali lošti.” Girdi, mes matėme 
daug veikalų, gerai sumokintų ir suvaidintų 
“mūsų locnomis ir paprastomis darbininkiško
mis rankomis.” Tai tiesa. Niekas prieš tai.

Tačiaus d. A. B. adresuoja į Lietuvių Liau
dies Teatrą sekamą pareiškimą: “Bet tie mū
sų draugai neturi teisės dabar sakyti, kad visi 
mūsų lošimai ir vaidinimai iki šiol buvo tik
tai karikatūra, bevertis dalykas, kad tiktai jie, 
taip sakant, staiga atrado naują Ameriką.”

Tai bus ir visa mintis, kiek d. A. B. galėjo 
pasakyti poroje paragrafelių. Tačiaus bėda su 
d. A. B., kad jisai jieško susirinkime draugų,

(Tąsa A-tam Pusi.)

Lietuvių Liaudies 
Meno Reikalai

Conn, valstijos Lietuvių Meno 
S. metinė konferencija atsibu
vo nedėlioj, 18 d. spalių, Hart
ford, Conn. Konferenciją ati
darė Laisvės Choro delegatė 
B. Ramoškaitė 12:15 vai. die
ną. Paskirta mandatų komisi
ja, kuri sužiūrėjo mandatus ir 
paskelbė, kad delegatų daly
vauja 17 nuo keturių chorų ir 
3-čio Apskr. valdybos nariai. 
Viso susidarė apie 20.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas K. Strižauskas, pa- 
gelbininku B. Medley, rašti
ninke B. Ramoškaitė.

Išrinkta Įnešimą ir Rezoliu
cijų Komisija iš 3-jų; išrinkta 
Finansų Komisija iš 3-jų; iš
rinkta du korespondentai — 
vienas parašyt lietuvių, kitas 
anglų kalba.

Raštininkė skaitė protokolą 
iš pereitos metinės konferen
cijos; protokolas priimtas. Se
kė valdybos raportai.

Organizatorius nepribuvo iš 
priežasties darbo. Sekretorė 
raportavo, kad pereitos kon
ferencijos tarimai nebuvo pil
domi, ypač apskričio komitetas 
neturėjo susirinkimų. Rapor
tas priimtas. Iždininkas d e 1 
tam tikrų priežasčių negalėjo 
pribūti į konferenciją, tai pri
davė raportą raštiškai. Rapor
tas priimtas. Pinigų ižde yra 
$55.95.

Sekė chorų raportai.
“ Laisvės Choras, Hartford, 
narių turi apie 30, bet yra ne
smagumų, nevisi nariai lanko
si į pamokas. Ižde pinigų turi 
apie porą šimtų dol. Delegatų 
dalyvavo penki.

Dainos Choras, New Haven, 
narių turi apie 20, į pamokas 
ne visi lankosi. Ižde pinigų 
apie 30 dol. Delegatų dalyva
vo du.

Vilijos Choras stovi neper
geriausia, nariais nupuolė, de
legatų dalyvavo penki.

Naujas choras, neseniai su
siorganizavęs Torrington, na
rių turi apie 42; visi nariai 
laikosi disciplinos, ižde pinigų 
turi virš 30 dol. Delegatų da
lyvavo penki.

Po raportų sekė diskusijos, 
kaip geriau palaikyti tvarką 
choruose. Pasirodo, kad cho
ruose nėra tvarkos. Buvo pa
geidavimų, kad mokytojai lai
ke pamokų palaikytų tvarką. 
Torringtono delegatai buvo 
raginami, kad prisidėtų prie 
Lietuvių Meno Sąjungos ir lik
tų apskričio nariais.

Dainų dienos komisija išda
vė raportą: pelno liko $306.20. 
Du chorai gavo po $100, o Vi
lijos chorui, Waterbury, nu
tarta duot $106.20. Jų choras 
daugiau dirbo, tai nutarė duot 
tuos $6.20.

Priimta rezoliucijos:
1. Kad nariai daugiau lai

kytųsi disciplinos ir mokytojai 
pagelbėtų tą atlikti.

2. Pagelbėt suorganizuot 
New Britaine chorą ir įtraukt 
Bridgeporto jaunuolių chorą į 
L. M. S. ir į apskritį.

3. Kad žiemos sezonui atė
jus būtų rengiami parengimai 
chorų naudai, komisiją suda
ryt iš kiekvieno choro po du 
delegatus.

4. Kad visi chorų nariai boi
kotuotų Hearsto spaudą.

5. Rezoliucija užuojautos 
Ispanijos valdžiai, kuri veda 
mirtiną kovą prieš fašizmą ir 
paaukota $5.00 Ispanijos Rau-

(Tąsa 4-tam pusi.)



Nėra valandų sekmadieniais.
ĖJ

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C p 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

MENO SKYRIAUS DALIS didžiosiomis

ku-

iz.

Reumatizmas Sulaikomas

iš

Chester, Pa

Lowell, Mass

Rochester, N. Y

fe

p as nekurtuos 
pasipiktinimas

P. S. Po konferencijai Lais
vės Choras draugiškai pavaiši
no delegatus su užkandžiais ir 
gėrimais.

PRANAS. SUPIS
Lietuvis Ekspertas

Darau naujus čeverykus, datai- 
kau prie visokių kojų, paplatinu 
ir pailginu gatavus čeverykus ir 

taisau senus.
Nesivarginkite savęs nepritaiky
tais'' prie savo kojos čeverykais, 
negadinkite tuom savo sveikatos. 
Pasitarkite del pritaikymo čeve- 
rykų su lietuviu ekspertu čeve- 

rykų pritaikymo. Kreipkitės:
306 UNION AVENUE

KAMPAS TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Vaksavojame Čeverykus— 
Shoe Shine

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai 

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

geros ateities.
J. Kaimynas.

daugelis rūkytojų supažindintų su 
Luckies su pagalba “Sweepstakes” 
atrado juos tikrai dovanos vertais 
cigaretus, kadangi jie yra pagaminti 
tiktai iš puikiausio tabako, kuris dar 
pagerinamas perleidžiant jį per Lucky 
Strike išskirtiną, žinoma kaipo “It’s 
Toasted,” procesą.

“Your Hit Parade” ir Lucky Strike 
“Sweepstakes” transliuojama per radio 
du kartu į savaitę — trečiadieniais per 
National Broadcasting Cotnpany radio 
tinklą ir šeštadięniais per Columbia 
Broadcasting System. ,

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

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

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

v'
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šeštadien., Lapkr. 7, 1936

Dr. Herman Mendlowitz

Puslapis Ketvirtas

Diskusijos Suvaidinus “Ant 
Bedugnės Krašto”

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
kurie jam pasako, kas yra rašoma “L.”, 
rios d. A. B. yra vienas iš redaktorių. Mes 
galime pasakyti, kad niekas iš Lietuvių Liau
dies Teatro “Laisvėje” nerašė ir nemano, kad 
“visi mūsų lošimai ir vaidinimai iki šiol buvo 
tik karikatūra” ir dar “bevertis dalykas.” Jei 
mes manytume, kad vaidinimai yra “bevertis 
dalykas,” tai kokiem tikslams mes būtume or
ganizavę Lietuvių Liaudies Teatrą, kad tuos 
vaidinimus gerinti ir dauginti?

Niekas “Laisvėje” taip pat nerašė ir nesa
kė, kad negalima vaidinti “mūsų locnomis ir 
paprastomis darbininkiškomis rankomis.” Lie
tuvių Liaudies Teatras kaip tik ir parodė, 
kad ir mūsų “locnomis rankomis” galima ge
rai vaidinti. Lietuvių Liaudies Teatre vaidina 
visi darbininkai. Profesionalių aktorių jame 
nėra. Mokytojas Jonas Valentis taipgi yra 
darbininkas. Skirtumas tame, kad apart savo 
nuolatinio darbo J. Valentis lankė ir lanko 
teatro meno mokyklą ir studijuoja teatrą.

Tas draugas susirinkime galėjo nežinoti, 
kas buvo “Laisvėje” rašyta. Jis galėjo neži
noti (jei kitame mieste gyvena), kad Lietuvių . 
Liaudies Teatre vaidina ne “profesionalai ak
toriai” ir mokina ne “profesionalai mokyto
jai,” bet draugas A. B., gyvendamas Brook- 
lyne, tai turėtų žinoti. Priešingai, Lietuvių 
Liaudies Teatras kaip tik parodė, kad ne pro
fesionalai, darbininkai gali išsilavinti teatro 
srityje ir labai gerai suvaidinti.

Tai kam toki primetimai? Kam pačiam su
tverti nebūtus daiktus ir paskiaus prieš juos 
rašyti? Jei nepatyręs draugas ir padarytų ne
tikslų išsireiškimą apie praeities vaidinimus, 
tai dar nereiškia, kad tokia yra nuomonė visos 
L. L. Teatro organizacijos. Pagaliaus, jei d. 
A. B. būtų rūpėję Lietuvių Liaudies Teatro 
dalykus nušviesti, tai jis galėjo nesitenkinti

draugo pasakymu, bet būtų paėmęs “Laisvę” 
ir davęs ištrauką, tikrą citatą ir parodęs, kaip 
draugas netiksliai rašo. Kuomet vaduojamas! 
tik gandais, kritikuojama raštas, kurio visai 
nebuvo,—tai kyla klausimas: Keno tas “kvai
las išsireiškimas?”....

Jei mes rašome apie karikatūras mūsų vai
dinimuose, tai turime mintyje ne visus vaidi
nimus, bet kai kuriuos sudarkytus vaidini
mus. Mes jau daug sykių raginome ir ragina
me, kad ir kitose kolonijose galima pasekti 
Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatrą—pagerinti 
mūsų vaidinimus. Mes visuomet pabrėžėme, 
kad darbininkai, kaip kad d. A. B. sako, ir “sa
vo locnomis rankomis” gali pagerinti mūsų 
teatrą.

:!= * *
Veikalas “Ant Bedugnės Krašto” yra para

šytas prieš girtavimą. Jis vaizduoja kaimie
čių, nedidelių ūkininkų, gyvenimą. Visi žiūro
vai (publika), kurie matė šį veikalą, taip jį 
ir suprato. Diskusijose, kur dalyvavo didžiu
ma komunistinės nuomonės žmonių, taip pat 
tą veikalą suprato ir aiškino.

Tačiaus veikalas nėra socialistiniai realisti
nis, jis yra buržuaziniai realistinis. Jis duoda 
girtybės paveikslą, veik gryną gyvenimo fo
tografiją. Jame nėra to švyturio, to kelio, ku
ris šviestų į gerą ateitį. Dabartinis Lietuvos 
gyvenimas jau pasikeitęs, veikalą palikęs. 
“Ant Bedugnės Krašto” veikalas rašytas apie 
30 metų tam atgal. Jei būtų iš ko pasirinkti 
tinkamų ir lengvai suvaidinamų veikalų, tai 
“Ant Bedugnės Krašto” nebūtų vaidintas.

Antra vertus, mūsų judėjime yra priimta 
vaidinti veikalus, kurie ir nėra darbininkiškos 
ideologijos veikalai. Priežastis didžiausia to 
yra tame, kad mes neturime savų dramaturgų. 
Mūsų judėjimas jų neišauklėjo—nekreipė do
mės į tai. Tačiaus vaidinimai' ėjo ir eina savu 
keliu. Būtų didelis pliusas, kad šios diskusijos 
būtų pradžia platesnio mūsų judėjimo susido
mėjimo veikalais ir vaidinimais.

V. Bovinas.

Lietuvių Liaudies Meno 
Reikalai

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
donam Kryžiui.

Nutarta kitą dainų dieną se
kančiais metais laikyti Water
bury, rugpjūčio mėn.

Nutarta, kad kitą metą bū
tų duodama dovana, kuris 
choras geriausia pasižymės 
vasaros sezone dainavimu.

Nutarta kitą metą konfe
renciją laikyt Torrington.

Išmokėta bilos, ižde liko 
$48.92. .

Konferencija užsidarė 4:30 
vai. po pietų.

Konferencijos koresp.
J. Kazlauskas.

Iš Laisvų Vedybų
Spalių 3 d., š. m., apsivedė 

draugė Nelie Paulenkiutė, mū
sų senų veikėjų duktė. Kaipo 
laisvų — klasiniai sąmoningų 
tėvų duktę, šliūbą ėmė civilį 
pas advokatą. Kadangi Nelie 
iš lietuvių jaunuolių čia pirmu
tinė pravedė laisvų vedybų 
keli^, tai jai priklauso pagar
ba. Iš to geras pavyzdis ki
tiems Lowellio jaunuoliams.

Draugė Nelie apsivedė su 
franeflzų tautybės jaunikaičiu 
—Wilfred Champagne.

Jaunutė Nelie, 18 metų am
žiaus, puikiai sugebėjo per
tikrinti savo mylimą vaikiną, 
jog jų jų gyvenimo* ateitis visai 
nepriklauso nuo to, kokios 
formos šliūbą jie ims. Ir todėl 

u sutarė imti laisvą šliūbą.
Nelies tėveliai surengė- puikią 

estUvių vakarienę, kurioje 
dalyvavo jaunavedžių tėvai, 
broliai, seserys ir grupė arti
mų draugų. Tai buvo pavyz
dingos naujovinės vestuvės; be 
senoviškų netikusių papročių.

Svečiams besilinksminant 
, prišiminta ir apie Lietuvos po- 
t litinių kalinių padėtį ir apie 

Ispanija liaudies kovas su fa-

M

su esančiomis 
partijomis.

Kadangi 
draugus kilo
link manęs už paagitavimą per 
“Laisvę” už Labor Party šau
kiamą susirinkimą, tai čion 
esu priverstas tarti mano pa
žiūras link Labor Party.

Pirma, Komunistų. Partija 
remia American Farmer-Labor

Antra, Komunistų Partija 
sutaria su American Labor 
Party ir yra stiprus įsitikini
mas, kad minėtos partijos po 
rinkimų jungsis į vieną partiją 
(atrodo, kad ir Progressive 
Party Wisconsin’© dėsis sy
kiu). O tvertis tokiai politiškai 
partijai Komunistų Partija ne 
tik simpatizuoja, bet deda ir 
pastangas jai pagelbėti.

Todėl nelaikau sau už klai
dą ir paagitavimą į Labor 
Party susirinkimą.

M. Duseika.

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ik ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stephen Bredes, Jr. 
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Evergreen 7-1116

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y* 
Telefonas Juniper 1-6776

šistais. Minėtiems reikalams j buvo sekanti: A. Strebel, A. 
parinkta aukų sekančiai: po 
$1.00—S. Paulenka, R. Čiula- 
da, J. Daugirda, R. Karsonie- 
nė, F. Arbačauskas ir V. Mi- 
kalopas. Viso suaukota $6.00. 
Abu klausimai svarbūs, todėl 
sulig aukautojų sutarties pini
gai padalinta pusiau abiems 
tikslams. Vestuvės užsibaigė 
gražioj svečių nuotaikoj. Da
bar visi dalyviai vėlina jau
navedžiams gražaus gyvenimo 
ir

Iš Mūsų Veiklos
Lapkričio 1 d. įvyko Ame

rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 30 kp. su
sirinkimas. Narių atsilankė 
skaitlingai, todėl ir susirinki
mas buvo gyvas ir naudingas.

Kuopa išrinko tris delega
tus į 6-to apskričio konferen
ciją. Ir paaukojo $5 Ispani
jos darbininkų kovai prieš fa
šizmą. Prie to, kelios draugės 
apsiėmė liuosnoriai pereiti 
per draugus ir parinkti aukų 
tam pačiam tikslui.

Baigiant susirinkimą, buvo 
ir diskusijų.

Noriu pridurti žodį kitą 
apie “Laisvės” vajų. Kuopa iš
rinko A. Lipčiį ir P. Šlajų 
darbuotis gavime naujų skai
tytojų. Noriu paraginti vietos 
lietuvius, kad kiekvienas už
siprenumeruotų ir skaitytų 
dienraštį “Laisvę”. “Laisvė” 
yra darbininkų dienraštis, ku
ris teisingai paduoda žinias iš 
viso pasaulio.

Kuopos Narys.

Spalių 29 d. buvo sušaukta 
viens iš skaitlingiausių susi
rinkimų Convention Hall, kur 
telpa virš 5,000 žmonių. Susi
rinkimas buvo šaukiamas Am
erican Labor Party dalyvau
jant visom unijom ir Central 
Council. Nežiūrint, kad oras 
buvo lietingas, žmonių dalyva
vo tiek, kad atviram ore klau
sės daugiau negu svetainėje. 
(Kalbama, kad dalyvavo į 
50,000.) Vakaro kalbėtojai

L. P. organizatorius, S. Hill
man, A. C. W. of A. prezi
dentas; New Yorko miesto 
majoras La Guardia ir kandi
datas į kongresmanus G. Kel
ky. Kalbėtojai daugiausiai 
agitavo už Labor Party pa
statytus kandidatus.

American Labor Party Bo- 
chesteryje įgauna populiariš- 
kumo tarpe masių. Vienas ne
aiškumas masėse, tai kokie yra 
santikiai tarpe American La
bor Party, American Farmer- 
Labor Party, Socialist Party ir 
Communist Party. Nuo savęs 
turiu tiek pastebėt, kad visos 
minėtos partijos yra pirmeiviš
kos, dar randasi ir Progressive 
Party ir gana stipri Wisconsin 
valstijoj, kuri irgi nesutinka

Į 48 Valandas.
Naujas New Yorko daktaro vaistas 

tiekiaLhnksmybę tūkstančiams— iš
varo Jauk reumatišką varginimą 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus . širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street,. New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo .10 iki 4. (Lith. Laisve)

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatų ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOST.TES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mestis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75e.,. $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonemis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostj ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT ČO., 
Hartford, Conn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau su ame
rikoniškais, 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

paveiks- 
krajavus

Rei- 
ir

Tel. Sten 2-0783 NOTARY
Night Tel. Janiper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Pastas? Ne, Jie Rūšiuoja Lucky 
Strike Dainų “Sweepstakes” Blankas

Vyrai prie dėžučių, didesniajame 
paveiksle, rūšiuoja dalį kas savaitė 
gaunamų milionų įstojimo blankų. 
Kaip mažesniajame paveiksle matosi, 
tokios tai penkios mažiuos rcikalingds 
suskaityti įstojimo blankas. Daugiau 
kaip 500 vyrų bei moterų buvo su
teikta darbas rūšiuoti, pertikrinti ir 
išskirstyti blankas, kam reikalinga net 
šešių adresavimo štabų, sudarytų iš 
virš 5,000, kad aprūpinus siuntimų.

“Sweepstakes” lošime, kuris daroma 
podraug su “Your Uit Parade” susi
dedančio iš penkiolikos, sprendžiant 
visos šalies nuodugnaus cenzo daviniais, 
savaitės populariškiatisių dainų, kur 
vyrams bei moterims duodama proga 
parodyti, kaip gerai jie pažįsta savo 
populariškiausfas dainas įrašant trijų 
savaitės aukščiausiai stovinčių dainų 
vardus. Laimėjusieji gauna dovanomis 
I.tieky' Strike cigarctų, lengvo užsirū- 
kymo iš turtingo, brandaus-kūno ta
bako.

Nuo šio kontesto pradžios trys dirb
tuvės, kuriose Lucky Strike cigaTetai 
gaminama, dirba pilnų keturios dešim
ties valandų į savaitę laikų ir prane
šama, ' jog Luckies pardavimas eina 
didyn.

Jau išdalinta 1,500,000 dovanų ir

i w

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius, Kreipkitės tuojaus į

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu.

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

i “LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelhas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mešlažarnčs bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ii’ nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos, yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

ParBnmdau automobilius vestuvėm, 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

r®- NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIU^ PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos vertė DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
(Tąsa)

—Ponai, ponai! Nusiraminkite, — ėmė 
gerintis.

Pasirodė, kad galų gale pasikalbėjimų 
keliu palengva priėjo iki paliaubų.

Po valandos visi korpusai jau žinojo, 
kas atsitiko. Visi politiniai protestavo. 
Visi korpusai rėkė. Bendrose katorginin- 

> kų kamerose buvo įvesti kareiviai, iki nu
rimo. Keletą aktingiausių protestantų 
jėga nuvedė į karcerius. Vedant buvo su- 

į mušti šautuvų buožgaliais. Visuose kor
pusuose dainavo: “Kovoj jūs pražuvot” 
ir “Neapykantos sūkuriai.”

Sekančią dieną Atals gavo raštelį: 
“Rytoj nepriimsime maisto. Visuose kor
pusuose protesto bado streikas.”

Ryte, kai sargas atidarė durų langelį 
ir koridorininkai šaukė: “Duona,” visur 
skambėjo šauksmai: “Nereikia! Neim- 
sim!”

Sviedė lauk pro langelį tą duoną, kuri 
dar buvo ant lentynų. Duonos išdalinimo 
procesas ėjo labai greitai. Tiktai atsisa
kė, langeliai greitai buvo uždaryti, taip 

K kad visas korpusas grumėjo nuo nuolati
nio langelių daužymo.

* Tas pat atsitiko su pusryčiais, tas pat 
su pietumis.

Po pietų prokuroras, dežūruojančio 
padėjėjo ir vyresniojo sargo lydimas, ap
lankė kameras ir korpusus. Švarutėlis, su 
universiteto ženkleliu prie frako, pailgai 
apkarpyta barzdele. Siūlė, gerinosi, kal
bėjo:

—Ponai! ponai, prašau jus, prašau! Aš 
suprantu, ponai, bet.*..

Bet nušautas paliko nušautu. Santikiai 
su administracija paliko šalti ir įtempti. 
Sargai stengėsi būt dar akylesniais, kaip 
lig šiol. Susirašinėjimas pasunkėjo, nes 
koridorininkų kratymas, pereinant iš vie
no korpuso į kitą, buvo sustiprintas.

Susijaudinimas kamerose ir korpusuo
se nenurimo keletą dienų. Buvo išsiųsti 
platūs pranešimai į laisvę—legaliams ir 

J nelegaliams laikraščiams, draugams, or
ganizacijoms.
Antrame korpuse pakeitė sargus ir kor

puso užveizdą, vyresnįjį sargą. Ir kori- 
dorninkai buvo kiti pastatyti, svetimi, 
kriminaliniai. Iš pradžių sunku buvo ži
noti, ar galima jiems patikėti ar ne, nors 
naujieji patys pasiūlė savo patarnavimą. 
Gal būt raštelius galėjo perduoti visai ne 
adresatams, bet administracijai. Su sar
gais taip pat reikalinga buvo elgtis labai 
atsargiai, pakol nebuvo ištirti ir pasekti.

Šios aplinkybės vertė dažniau griebtis 
telegrafo susisiekimui, bet abėcėlė, kuri 
iki šiol buvo vartojama kamerose, buvo 
nepraktiška. Kad perdavus vieną raidę 
iš paskutinio skyriaus, tekdavo stuktelti 
dešimt kartų su pauzomis viduryj, be to, 
klausant dažnai susimaišydavo ir tekda
vo pradėti žodį nuo pradžios, žodžiu—ne- 
telegrafiškas telegrafas. Todėl Atals ėmė 
galvoti, kaip reformavus dalyką? Paga
liau, skaitydamas Krajevičiaus fizikoj 
skyrių apie elektrą ir telegrafą, jis priėjo 
prie išvados, kad reikalinga išmėginti 
Morzės telegrafo abėcėlę, kurioje raidės 
buvo pažymėtos taškais ir brūkšneliais. 
Tą patį principą galima buvo pritaiky
ti ir kalėjimo sienos telegrafui taip: taš
kas—trumpas, staigus smūgis, brūkšnis 
—tęsiamas smūgis. Telegrafavimo įran
kiu galėjo būti paprasta švarko ar brus- 
loto sagutė, nes ji nerėžė sienos. Kaip tik 
principas buvo praktiškai nustatytas, 
Atals su senos, visiem žinomos abėcėlės 
pagelba pranešė tai savo kaimynui už 
vienos sienos. Paskui perdavė Morzės 
abėcėlę nuoseklioj tvarkoj. Po kiekvienos 
suprastos raidės kaimynas atsakė vienu 
smūgiu; bet po nesuprastos daugeliu 
smūgių—tarsi daugtaškiu. Kuomet kai
mynas užsirašė abėcėlę, pradėjo kalbėtis. 
Iš pradžios jie užrašinėjo raides, o paskui 
jas iššifravo, panašiai, kaip telegrafo 
įstaigos tarnautojai. Bet paskui ir labai 
greitai visą Morzės abėcėlę išmoko at
mintinai ir galėjo susikalbėti taip greit, 
kaip palengva rašant. Telegrafavimas 
vykdavo tokiu būdu: pabeldžia iš pra
džios signalą, prideda ausį prie sienos ir 
su sagute rankoje veikia ramiai, be jo
kio triukšmo.

(Daugiau bus)

Shenandoah, Pa.
Lapkričio 2 d. buvo sureng

ta išleistuvių vakarėlis drau
gam žemaičiam, kurie vyksta 
į Baltimorę apsigyvepti. Susi
rinko gražus būrys draugių ir 
draugų. Tas parodo, kad drg. 
žemaitis turi įtekmės tarpe 
lietuvių darbininkų Shenando- 
ryje. Kai kurie draugai pasa
kė po prakalbėlę laike vaka
rienės, linkėdami draugams 
žemaičiams geriausio pasiseki- 

> mo, kaip jų šeimyniškam gy
venime, taipgi ir veikti nenu
ilstančiai darbininkiškam ju
dėjime.’ Lyros Choras išpildė 
programą vykusiai.

Draugas Pacauskas papra
šė aukų Kom. Part, rinkimų 
kampanijai; sumesta $5.74. 
Aukavusių vardų neturiu, gal 
vėliau kas parašys.

Po programos jaunimas šo
ko, o senesnieji draugai disku- 
savo apie prezidentinius rin
kimus, kuriam iš kandidatų 
teks S. V. prezidento krėslas. 
Daugiausia išsireikšta, kad 

‘ reikia balsuoti už komunistų 
kandidatą drg. E. Browderį.

A Draugui Žemaičiui pasi
traukus iŠ Shenandorio, liks 
didelė spraga darbininkiškam 
veikime, bet draugai shenan- 
doriečiai pasižada užpildyti tą 
spragą su kaupu.

“Laisvės” Vajus
Kadangi drg. S. Reikaus- 

kas dabartiniu laiku Shenando- 
ryje ir apylinkėje vajauna, 
tad Mainierių Kvartetas pasi
tarėm su drg. Reikausku, su- 
bendrinom vajų su tokiu su
pratimu, kad gali būt sėkmin
gesnis. Taigi Mainierių Kvar
tetas atšaukia tą, kur buvo 
paskelbta per “Laisvę”, kad 

A Kvartetas stoja į “Laisvės” va
jų, kaipo tokis.

Savaitė atgal buvo sušauk

ta masinis susirinkimas per 
draugus ispanus, kad pagelbė
ti Ispanijos Respublikai karą 
prieš fašistus. Pirmininkavo 
šiam susirinkimui drg. Mi
liauskas. Angliškai kalbėjo 
drg. Nelson, ispaniškoj ispa
nas (vardo nenugirdau). Au
kų surinkta $149. Išrinkta pa
stovus komitetas, kuris veiks 
ir ant toliau ton kryptim

Mainierių Kvartetas dai
nuos “Vilnies” koncerte 8 d. 
lapkričio, Chicago, Ill.

Krosnos Dzūkas.

Youngstown, Ohio.
Ir Mes ŠĮ Tą Veikiame

ALDLD 90 kp. laikė mėne
sinį susirinkimą spalių 25 d. 
pas draugus Skistimus. Po su
sirinkimui draugai Skistimai 
visus narius pavaišino skaniais 
užkandžiais. Pasivalgius, 
draugė Misevičienė sako: 
“Mes pavalgėme, bet yra žmo
nių, kurie yra alkani ir už 
geležinių grotų. Tai kapita
lizmo neįveikiama ypata— 
Tom Mooney. Sudėkime visi 
po 10 centų į Tom Mooney 
fondą.” Tam visi draugai pri
tarė ir sudėjo $1.25. Pinigus 
pasiunčiau ’ per “Laisvės” įs
taigą.

Kuopa nutarė rengti pra
kalbas draugui L. Prūseikai. 
Prakalbos įvyks lapkričio 18 d.

Visi nariai, kurie tik skai
tė knygą “Gamta ir žmonės”, 
labai patenkinti. Sako, tai vie
na iš geriausių knygų mūsų 
kalboje.

Dabar mūsų turi būti už
duotis sekantiems metams su
mokėti duokles ir vėl įsigyti 
kitą svarbia knyga.

E. S.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

NEW YORKO IR APY
LINKĖS ŽINIOS

Įspūdžiai Iš Komunistę 
Mitingo Madison Sq.
Kadangi dirbu iki 8 vai. vak. 

ir gyvenu toli, todelgi, pakol 
pribuvau iki Madison Sq. Gar
den buvo arti devintos vai. Pri
siartinus prie svetainės, matėsi 
daug žmonių ir nemažai polici
jos, raitos ir pėsčių. Pamaniau, 
kad gal įvyko taip, kaip Flori
doje, sakau—ar tik nebus su-' 
stabdyta prakalbos? Neilgai 
trukus patyriau, kad jau nėra 
vietos toje didžiulėje svetainėje. 
Žmonių minia augo-didinosi mi
nutėmis, taip, kad į trumpą lai
ką prisipildė visas didelis tarp- 
gatvis (blokas).

Gavau progą pasistoti ant 
trepu, augščiau, kur buvo gali
ma matyti visą publiką, kuri 
buvo labai rami lyg disciplinuo
ta, -7

Vakaras buvo toks puikus, 
oras taip šiltas, kaip vasarą, 
gamtos lyg pritaikintas darbo 
miniai, kad ir lauko pusėje galė
tų išgirsti komunistus kalbėto
jus, kurių kalbos buvo taip aiš
kiai girdimos per puikiausius 
garsiakalbius, geriau, negu kaip 
kokioje neramioje svetainėje. 
Ypatingai, kada draugas Brow- 
deris pradėjo kalbėti, publikoje 
pasidalė taip ramu, tyku, kaip 
operos svetainėje laike persta
tymo. Drg. Browderio nuosek
lią, puikiai suderintą kalbą gir
dėjo kiekvienas. Policmonai ir 
tie turėjo klausytis, nors neku- 
riems ir nepatiko, kas buvo 
matyt iš jų veidų (nes prie kie
kvieno namo ant trepu buvo po- 
licmonas).

Iš tokių prakalbų žmogus iš
sineši puikią nuotaiką, jautiesi 
esąs garbingu, kad nors kiek

padedi Komunistų Partijai ko
voti už geresnę tvarką visai 
žmonijai. Z. V.

Veikalo “Dvaro Bernas” 
Praktikos ir Turinys

Spalio 29 d. Community 
Kliubo svetainėj, 723 5th 
Avenue, South Brooklyne, bu
vo veikalo “Dvaro Bernas” 
praktikos, šiose praktikose at
rodė, kad aktoriai nebe prak
tikas daro, bet jau lošia. Jie 
jau veik visi žino savo roles iš 
atminties ir jose gyvena, o ne 
tik kad nuduoda. Aktoriai to
kį gerą ūpą turėjo, kad net 
du kartu perlošė visą veikalą.

Pasirodo, kad aktoriai šita 
naują kūrinį gana myli. Jie 
sako, čia visko yra: Ir meilės, 
ir pykčio, ir gailesčio, ir ilgė
jimo, ir kitokių visokių daly
kų. Ir taipgi sako, kad vei
kalo turinys bei prasmė tin
ka proletariniams meninin
kams. štai vieno iš aktorių 
žodžiai: “Ideologiniai gerų 
veikalų dabar mes ir su žibu
riu negalim rasti, taigi šitas 
veikalėlis mums reikalingas, 
kaip cukrus į kavą.”

Prisiminus apie veikalo tu
rinį, reikia šiek-tiek jis ir ap
rašyti. Taigi, štai jis:

Pas Lietuvos dvarininką 
tarnauja bernai, mergos ir ki
tokį tarnai bei tarnaitės, štai 
laikui bėgant bernas susimyli 
su merga ir prašo pas dvari
ninką, kad jis jiem duotų du 
kambarius kumečių grįčioj ir 
kad pavelytų apsivesti jo dva
re. Dvarininkas neduoda jiem 
kambarių ir nepavelina vestis, 
nes jam vedusių nereikią, o 
reikią berno ir mergos. Tada 
bernas pasipriešina dvarinin
kui neklausydamas jo. Dva
rininkas berną tuoj išvaro iš 
dvaro ir samdo naują berną. 
Buvusis bernas ateina ir išveja 
naująjį- berną. Gi dvarininkas 
dar labiau pyksta ,ir samdo ki
tą naują berną. Tada gi buvu
sis bernas dvarininkui nema
tant ateina ir suagituoja visus 
dvaro bernus, tarnus, tarnaites 
ir net piemenuką ir neįleidžia 
į dvarą parvežto naujo berno, 
gąsdindami mušimu ir berną, 
ir poną. Dvarininkas negalėda
mas suvaldyti tarnų pasišau
kia šaltyšių, kuriam betai
kant, buvusis bernas vėl gau- 
n'a atgal vietą dvare už ber- 
hą, kambarius ir pavelijimą 
vestis. Kiti visi tarnai ir net 
piemenukas taipgi viską iš- 
laimi. ;j.

Taigi, pagal mano nuomo
nę tokia veikalo prasmė ide-l 
ologiniai yra gera, kas, mat, 
ar dvaro bernai, ar dirbtuvės 
darbininkai, ar valdžios žmo
nės sukiltų ir išlaimėtų, tai vis 
ta pati mintis..

Nepamirškit, kad šis naujas 
kūrinys būs lošiamas lapkričio 
29 dieną Labor Lyceum svetai
nėj ir ateikit pažiūrėt.

Praktikas Matęs.

progTamų: dainuos mainierių kvarte
tas, bus sekstetų ir duetų. Tad Lyros 
Choras kviečia kaip vietos taip ir 
apylinkės draugus ir draūges atsi
lankyti į šį parengimų. Taipgi kurie 
galite, apsirengkite lietuviškom dra
panom. Šokiam grieš Zeikų Orkestrą. 
Programa prasidės 7-tų vai. vakare. 
Nepavėluokite. Įžanga 25c. Kviečia 
Rengėjai.

(263-265)

me susirinkime. Užsimokėkite duok
les ir atsiimkite knygų “Gamta ir 
Žmonės”. Taipgi, po susirinkimui, 
drg. Krikščiūnas duos paskaitų.

Organizatorius.
(262-263)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
DETROIT,’ MICH.

Lietuvių Radio Kliubo balius įvyks 
7-tą d. lapkričio po numeriu 4097 
Porter, Draugijų Svet. Įžanga: vy
rams 75c., moterims 50c. Valgis vel
tui. Pradžia 7:30 vai. vakare. Būki
te visi, praleisite linksmai laiką. Lie
tuvių Radio Kliubo valančia būna 
kiekvieną šeštadienio vakarą nuo 8 
vai. ant stoties WJBK.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15 Apskritys rengia pra

kalbų maršrutą drg. L. Prūseikai. 
Pirmos prakalbos įvyks 9 d. lapkr. 
Carletie, Senkų Svetainėje, 4015 E. 
141 st St. Pradžia 8 vai. vakare.

Lapkričio 10 d. įvyks Lietuvių 
Svet., 6835 Superior Ave., 7 v. v. 
Pirm prakalbų turėsime mitingą, 
malonėkite būti 6 vai.

Lapkričio 12 d. 190 kp. rengia pra
kalbas Collinwoode, Turek’s Svet., 
16011 Waterloo Rd. Prądžia 7 vai.

Prašome visus Cleveland© lietuvius 
dalyvauti šiose prakalbose, nes ne 
tankiai mus aplanko toki kalbėtojai.

190 Kp. Korespondentė.

SHENANDOAH, PA.
Lapkričio 11 d. Lyros Choras ren

gia įvairų vakarų, kuris užsivadina 
“Lietuvos Kaimiečiai”. Vakaruškos 
įvyks Najaus svet., Main ir Poplar 
St. Choras pasirengęs duoti gražų

CLEVELAND, OHIO
Labai svarbus pranešimas “Vil

nies” ir* “Laisvės” skaitytojams ir 
taip pat vajininkam. Yra šaukiamas 
susirinkimas, apkalbėjimui mūsų 
spaudos reikalų. Dalyvaus ir drg L. 
Prūseika, užkviečiami visi vajininkai 
ir skaitytojai dalyvauti lapkričio 11 
d., Lietuviu Darbininkų* Svetainėje, 
920 E. 79th St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. P. N.

(263-265)

LOWELL, MASS.
UIS 67-ta kuopa rengia vakarienę 

ir šokius, lapkričio 7 d. Pradžia 6:30 
v. v. Įžanga 75c. Prie vakarienės bus 
duodama alaus ir degtinės. Kviečia 
visus dalyvauti Komitetas .

(262-263)

BINGHAMTON, N. Y.
Paminėkime Rusijos Revoliu

cijos 19 Metų Sukaktuves
Komunistų Partija rengia masinį 

mitingų paminėjimui 19 metų nuo 
įsikūrimo sovietų valdžios Rusijoj.

Šiame mitinge bus gera muzikalė 
programa, kurių pildys vietos muzi- 
kalės spėkos.

Šio mitingo svarbos aiškinti nerei
kia, nes kiekvienas darbininkas žino 
jo svarbų ir būtinų pareiga dalyvauti 
ir išreikšti savo simpatijų Rusijos 
Revoliucijos laimėjimui.

Minėtas mitingas įvyks sekmadie; 
nį, 8 d. lapkričio, Lietuvių svetainė
je, 315 Clinton St. Pradžia 6 vai. va
kare. Įžanga 15 centų ypatai.

iVsus kviečiame skaitlingai atsi
lankyti.

Komunistų Partija.
(262-263)

SCRANTON, PA.
Šį sekmadienį, lapkričio 8, 2 vai. 

po pietų, 1252 Providence Rd. (Bull 
Head), įvyks ALDLD 29 kuopos su
sirinkimas.

Visi nariai prašomi dalyvauti šia-

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1581 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 8608—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

F. PECORARO 
8608—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL <1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 537—86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTINE AICHELER 
(Dyker Tavern)

537—86th St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2003- has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 33 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 209 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 215—60th. Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bp consumed 
on the premises.

GOTHENBERG KAMRATES. INC. 
215—60th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 5586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 103 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES FRUCCI
103 Reid Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 411 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT WISNIAUSKAS
411 Grand Street: Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6614 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 152 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GABRIEL WEPER
152 Greenpoint Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Ft. of Bay 32nd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

BEN MA CHREE BOAT CLUB INC.
Ft. of Bay 32nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1178 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of tire Alcoholic Beverage Control 
Law at 2777 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
off the premises.

HENRY F. OHLAU
2777 Atlantic Avenue, B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
755—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK J. DOMBROWSKI 
Memorial Post, Inc.

755—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
4410-4412 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KATHERINE ZANDER 
4410-4412 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4206 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Hooper Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MADELINE OBRAYTIS
416 Hooper Street, Brooklyn, N. Y,

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” vajaus susirinkimas 

įvyks lapkričio 9 d., 735 Fairmount 
Ave., 8 vai. vakare. Visi draugai, ku
rie pasižadėjot darbuotis del šio va
jaus, būkit ant šio susirinkimo. Kol 
kas mūsų draugai nesijudina. Tie, 
katrie pasiunčiat skaitytojus, visada 
pažymėkit, kad būt priskaityta Phi- 
ladelphijai.

Komitetas.
(262-263)

WILKES-BARRE, PA.
Rusijos Revoliucijos 19-tos sukak

tuvės, minėjimu tarptautiniai masi
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkr. 8. Pradžia 7:30 v. v. Darbi
ninkų Centralinėje Svet., 352 E. 
Market St. Kalbės Carl Reeves iš 
Philadelphijos. aTipgi dainuos Wyo
ming’© Oktetas. Prašome visus vieti
nius ir iš apylinkės skaitlingai daly
vauti šiame susirinkime.

K. P. Sekcija.
(262-263)

SO. BOSTON, MASS.
LDS Jaunuolių 225 kuopa rengia 

vakarienę su pasilinksminimais lap- 
kriio 8, po numeriu 376 Broadway. 
Pradžia 7:30 v. v. Bus skanių val
gių ir gera muzika. Ateikite visi ir 
paremkite Jaunuolių kuopų gyvuoti.

Kom.
(262-263)

SO. BOSTON, MASS.
10 d. lapkričio vakare, So. Bostono 

Kom. Partijos kuopa sykiu su Jaunų 
Komunistų Lyga laikys atdarų susi
rinkimų Piliečių Kliubo svetainėje, 
376 Broadway. Lietuviai tėvai pra
šomi atsilankyti ir atsivesti savo jau
nuolius .

Antras metinis balius, rengiamas 
Amerikinės Lygos prieš karą ir fa
šizmų Dorchesterio kuopos. Įvyks 
Armistice dienoj, lapkričio 11, Silver 
Mannor Svet., 215 Washington St., 
Dorchester, Mass, šokiai nuo 8 iki 
1 vai. nakties. Įžanga tik 85c. asme
niui. Prašome lietuvius atsilankyti 
ir paremti šios Lygos veikimų prieš 
mūsų visų bendrų priešų—fašizmą.

(262-268)

LOWELL, MASS.
Lowell’io darbininkiškos organiza

cijos suvienytom spėkom rengiasi 
gražiai paminėti Sovietų Sąjungos 
19-kos metų gyvavimo sukaktuves. 
Tas įvyks ateinantį sekmadienį, lap
kričio' 8 d. 7 vai. vakare, po nume
riu 84 Middlesex St. Colonial Hall. 
Bus labai .svarbios prakalbos su dai-' 
nų ir muzikos trumpa programa. 
Kalbės iš Bostono labai geras kal
bėtojas anglų kalboje, taipgi bus ir 
lietuviškas kalbėtojas. Prašome vi
sus dalyvauti šiame masiniame mi
tinge. Išklausysite prakalbų ir galė
site kalbėtojams duoti klausimus.

J. M. K.
(262-263)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 12 Apskr. valdybos susi- . 

rinkimas įvyks 8 d. lapkriio, 2 vai. 
po pietų, Darb. Centre. Malonėkite 
visi draugai pribūti laiku, taipgi 
kviečiame ir alternatus pribūt, nes iš 
valdybos pasitraukė 2 nariai.

Apskr. Org.
(262-263)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, lapkričio (Nov.) 9 dieną, 
Lenkų Kliubo Svet., 4015 E. 141st St. 
Kaip 7:30 vai. vakare. Draugės ir 
Draugai, nevėluokite, būkite laiku, 
nes šis susirinkimas turės įvykt kiek 

j anksčiau del dviejų priežasčių. Pir- 
' ma, turėsime nemažai svarbių tari
mų, antra, tai įvyks prakalbos tą 
patį vakarų. Seki*. P. Boika.

I (262-263)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti rugine, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pics, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Bolls.
Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas. 

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas.Union Ave. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis šeštas

Ei! Lietuvi! Rytoj Visi Traukime į Smagų 
Dienraščio "Laisvės” Jubilėjinį Koncertą

______________________ s-
Rytoj, lapkričio 8 d., įvyks

ta didžiulis dienraščio “Lais
vės“ koncertas ir šokiai. Jūsų 
patenkinimui, koncerto rengė
jai sutraukė visą eilę žymių ar
tistų, kurie dainomis, šokiais 

• ir muzikališkais instrumentais 
suteiks gyvą, įvairią progra
mą. Meno mylėtojai pasi
džiaugs, pamatę ir išgirdę tokį 
programos turinį. Aiškiau pa
sakius, programo dalyviai bus 
sekami:

Kompozitorė d. B. Šalinaitė, 
Aido Choro vedėja.

Gerai žinomas Brooklyno
Aido Choras, vadovybėje 
draugės B. Šalinaitės, išpildys

pirmą programo punktą. 
Klausovai visados būna paten
kinti Aido Choro skambiom 
dainom.

Dvi žymios dainininkės, K. 
Menkeliuniutė ir Ona Leonavi
čiūtė dainuos solus ir savo 
smagiom dainom užžavės pub
liką, kaip kad pirmesnieji 
pasirodymai koncertuose da
ro d o.

Seserys Pearl ir Frances 
PetraiČiutės, New Yorko teat
rų šokikės, savo sceniškais šo
kiais pirmu kartu užžavės 
Brooklyno lietuvius. Jos šoks 
sykiu ir atskirai. Joms akom
panuos pianistė N. Valinčiutė.

Dalyvaus ir vyrai daininin
kai, būtent: George Pravdin, 

j baritonas ir M. A. Dedovitch, 
'tenoras-spintto. Jie dainuos so
lus ir duetus.

Penkių kavalkų verkiančių 
stygų ensamblis pritars drau
gės A. Klimaites maloniam 
koloratūra soprano balsui ir, 
tikimės, ne viena klausova su- 

I judins.
George Vedegis ir Victor 

Becker, Brooklyno lietuviai 
jaunuoliai, dainuos duetus, ly
dint skambia elektriška gitara, 
kurios garsas perpildys didžiu
lę Labor Lyceum svetainę.

Taigi, atsižvelgiant į virš- 
minėtus koncerto dalyvius, šis 
dienraščio “Laisvės“ Sidabri-

“LAISVĖS” KONCERTAS
Koncertas Bns
LAPKR. 8 NOV

Koncerto Pradžia 
3:30 Vai. Po Piety

Šokiai Bus 
Tuojaus Po 
Programai

Ona Leonavičiūte, Dramatiškas Sopranas.
Tik dabar Ona sugrįžo iš North Carolina, kur ji dainavo žymiuose 

teatruose ir jau ilsisi ir rengiasi “Laisvės” koncertui. “Laisvės” ban- 
kiete Ona sukėlė daug entuziastiškų ovacijų. Gi koncerte, kur bus 
ramu ir kada Onos balsas skambės kaip iš Sidabrinio varpos tai 

kiekvienas jaus lyg žavėjimą savo jausmų ir sielos.

Daugiau, programos išpildyme, dalyvauja šie talentai:
Ona Leonavičiūte, dramatiškas sopranas, lietuvaitė, savo talentu ir išsilavinimu išsidirbo gražios karjeros 

amerikoniškoje scenoje. Viktoras Bekeris ir George Vedegis, duos gražių duetų akompanuojant elektriniu 
gitarų. M. A. Dedovitch, tenoras-Spintto, rusų operų dainininkas, puikaus talento artistas. Smuikų, Cello ir 
Piano Sekstetas, solus dainuos mylima Brooklyno dainininkė Aldona Klimaitė, koloratūra sopranas. Taipgi šia
me koncerte dainuos Konstancija Menkeliuniutč, mezzo-soprano, kuri plačiai Amerikos lietuviams yra žino
ma kaipo puiki operų dainininkė. G. Pravdin, baritonas, irgi rusas profesionališkas dainininkas iš New Yorko.

Programą atidarys Brooklyno Aido Choras, vadovaujant B. šalinaitei. Po koncerto bus šokiai, griežiant 
Wm. Norris orkestrai.

Seserys PetraiČiutės iš Chicagos, lietuvės, puikiausios scenos šokikės, jos šoks penkius kavalkus sceniškų 
šokių pianu akompanuojant Nellie Valinčiutei.

Prašome Tuojaus Įsigyti Įžangos Bilietus, nes Sėdynes Rezervuotos.
Įžanga Koncertui ir šokiams 50c, 75c ir $1.00. Vien tik šokiams 50c.

i

Rusijos Revoliucijos 
Minėjimas N. Yorke
Kai kurie iš jūsų esate gavę 

lapelių ar šiaip girdėję prane
šimų, kad newyorkieciai ren
gė Rusijos Revoliucijos minė
jimą Bronx Coliseume.

Šiuomi Komunistų Partija 
prašo visus įsitėmyti, kad pas
kutinėmis dienomis partija 
perkėlė savo minėjimą iš Co
liseum į St. Nicholas Palace.

PRIEŽASTIS: prieš Colise- 
umo vedėjus sustreikavo spe
cialiai oficieriai, tad nežiūrint 
sau didelių nuostolių partija 
perkėlė savo minėjimą ir šau
kia organizacijas neimti mi-

nio Jubilėjaus Koncertas bus 
vienas iš margiausių.

Kviečiame visus Brooklyno 
ir apylinkės lietuvius dalyvau
ti šiame koncerte ir įsitėmyti 
sekamas informacijas:

DIENA: lapkričio 8 d., sek
madienį.

VIETA: Labor Lyceum, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne.

PRADŽIA: 3:30 vai. po pie
tų.

ĮŽANGA: $1, 75c. ir 50c.
Beje, po koncerto bus šokiai 

prie smagios Wm. Norris’o or- 
kestros iki vėlumos nakties. 
Įžanga vien tik į šokius—50c.

nėtos svetainės ir publiką ten 
nedalyvauti, kol svetainės ve
dėjų nebus susitaikyta su 
streikieriais.

Minėjimas įvyks šį sekma
dienį, 8 lapkričio, 7 v. vakaro, 
St. Nicholas Palace, 69 West 
66th St., New Yorke. Kalbės 
Earl Browder, Kom. Partijos 

i generalis sekretorius, ir James 
W. Ford.

BrooklynieČių minėjimas su
rengta penktadienio vakarą, 6 
lapkričio, Arcadia Hall, Hal
sey4 St. (neto'li Broadway).

GARSINKITeS SAVO BIZNĮ 
j DIENRAŠTY J "LAISVĖJE”

Socialistų ir Komunistu Balsai

Viso

Brooklyn 20,852 23,498
Bronx 12,235 18,523
Queens 8,714 3,303
Richmond 1,086 360

60,733

(Tąsa)
PRESIDENT OF BOARD 

OF ALDERMEN

56,468

(I Aldermanu Tarybos Prezidentus)
Soc. Kom.

Baron Amter
Manhattan 12,622 15,986
Brooklyn 21,694 25,110
Bronx 12,787 17,576
Queens 8,328 3,438
Richmond 1,037 304

Viso 56,468 62,414

LIEUTENANT-GOVERNOR
Soc. Kom.

Manhattan 12,983 15,049

Soc. 
Baron 
12,622 
21,694 
12,787 
8,328 
1,037

liIliBlIlHllllililIl
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Labor Lyceum
Svetainėje

949 Willoughby Ave.
Brooklyn, N. Y.

*

Wm. Norris 
Orchestra

Bilietai Gatavi

Vakaras Ispanijos Žmonių 
Paramai

Am. Ateivių Gynimo Komi
tetas ruošia draugišką vaka
rą su šokiais, kurio pelnas eis 
paramai pabėgėlių nuo fa
šistų teroro iš tų vietų, kurias 
užėmė fašistai. Daug šeimų tu
rėjo pabėgt Francijon laike 
užėmimo Irun, kadangi net 
moterys ir kūdikiai buvo žu
domi masėmis užimant mies
tus.

Pramoga bus šį vakarą, 7 
lapkričio, 8:30 vakaro, 158 
W. 44th St., N. Y. Įžanga 25c.

Garsiajame Holland tunely
je šiandien kas nors išeis lai
mėtoju sidabrinio medalio ir 
istorišku šimtamilioniniu ke
leiviu. Baigiant pripildyti tą 
skaitlinę, tunelo sargai su ga
tavu medaliu laukia laimėtojo.

1934 metais komunistai ga
vo 43,952 balsų, o 1932 me
tais—25,381.

ATTORNEY-GENERAL
Soc. Kom.

Manhattan 12,047 15,204
Brooklyn 19,555 24,176
Bronx 12,059 18,645
Queens 7,970 3,321
Richmond 1,145 . 307

Viso 52,776 61,653

1934 metais komunistai ga
vo 44,298 balsus, o 1932 me
tais—26,228.

COMPTROLLER

Soc. Kom.
Manhattan 12,839 15,986
Brooklyn 20,540 24,560
Bronx 11,817 19,231
Queens 8,228 3,529
Richmond 1,144 298

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Viso 54,568 63,604
1934 metais komunistai ga

vo 43,902, o 1932 metais— 
25,580.

JUSTICE OF COURT 
OF APPEALS

Soc. Kom.
Manhattan 12,928 15,936
Brooklyn 23,008 25,820
Bronx 13,315 20,661
Queens 8,512 3,525
Richmond 1,070 305

Viso 58,833 66,247
Rytdienos laidoje paduosi

me daugiau davinių.

CENTRAL BROOKLYN

ALDLD 24-tos kuopos susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 9 
lapkričio (Nov.), 269 Front
St., C. Brooklyne. Pradžia 8 
vai. vakaro. Visi nariai daly
vaukite.

(263-264)

PAJIEŠKOJIMAI
Ieškomas Vincas Jozėnas, taipgi 

žinomas kaipo Vincas Josiunas, paei
nąs, iš kaimo Gaižunų, Linkuvos vals
čiaus, Šiaulių apskrities. Vincas Jo
zėnas gyveno Waterbury, Conn, iki 
1908-9 metų su savo broliu Juozu 
Jozėnu. Po tam išvažiavo iš Water
bury, Conn, ir nuo tų metų neži
nia kur randasi.

Jis pats, jei gyvas, teatšišaukia, 
nes jam liko jo mirusio brolio pali
kimų dalis.

Jei kuris skaitytojų pažinojo Vin- 
<'r' Jozėna ir žino kur iis’ randasi, 
Jeigu įgyvaft, arba, Jei žino, kad Jau 
miręs, temalonės pranešti.

Adv. C. M. LUKOŠIUS, 
20 East Main Street,

Waterbury, Conn.
i i X263"265).

Elena Mikalauskaitė, radviliškietė, 
dirbanti kaipo slaugė Buenos Aires 
ligoninėje, prašo atsiliepti jos tetai 
Kundrotienei ir kitus gimines, gyve
nančius šiaurinėje Amerikoje. Yra 
svarbus reikalas del paveldėjimo. 
Prašau rašyti šiuo adresu:

Stta. ELENA MIKALAUSKAITĖ, 
c. Nagoya 2969. Buenos Aires, 

ARGENTINA.
(262-264)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas. Norint žinoti 

daugiau informacijų, kreipkitės . po 
numeriu 223 Kent Avė., kampas 
North 1st St., Brooklyn, N. Y. Arba 
šaukite telefonu: EVergreen 7-9519.

(257-263)

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę j tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS 

Tel. EVergreen 8-8520

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

-- ------------- --- J

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

DeKalb leng
vas būdas pir

kti anglj
Prisipilkit jūsų au
glio aruodus dabar. 
Renkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
anglj bekūriadami.

Jcffer/orx
3-2779

Į 14-58 dekalb avenue d
COR. KNICKERBOCKER AVE. KlDGEWOOD

y£L£CT COKE r OIL -TKED-ASH -BLUECOAL
. . I ’ ’* '« • • ’ ■» f

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693

šeštadien., Lapkr. 7, 1936
-■ -j

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

ĮastĮpaijmentjila/LS
Peter Lisauskas 

savininkas.
Jei neturite pinigų, 
galite gauti kurą iš 
DeKalb Coal Co. su
lig finansavimo pla
no. Prisipilkit savo 
aruodus anglio da
bar, o pradėkit mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo.

TEL. STAGG 2-5043

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA >
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.




