
KRISLAI
Reikšmingas Žygis.
Gražiausiai Apvainikuos.
Tik Skirtingomis
Metodomis . . .
Robert Stamm.
Kova Bus Tęsiama.

Rašo R. Mizara

Vienu reikšmingiausių šių 
dienų pasaulio plotme įvykių 
galima skaitytį Tarptautinės 
Darbo Unijų Federacijos (Am
sterdamo Internacionalo) de
legacijos vykimas Sovietų Są- 
jungon.

Delegacijon įeina toki žy
mūs žmonės, kaip Walter 
Schevenels, Federacijos sekre
torius; Leon Jouhaux, Franci- 
jos Generalės Darbo Konfede
racijos sekretorius, ir kt.

Jos tikslas bus: tartis su So
vietų Sąjungos darbo unijų 
vadovybe dėl organinės vieny
bės.

Jei į Tarptautinę Darbo Uni
jų Federaciją įeitų Sovietų 
Sąjungos darbo unijos; jei jon 
įstotų Amerikos CIO (ADF 
jau ten yra), tai susidarytų 
milžiniška pajėga—tokia stip
ri tarptautinė darbininkų or
ganizacija, kokios niekad dar 
nėra buvę!

Visas pažangusis pasaulis 
trokšta, kad tai kuogreičiausia 
įsikūnytų gyveni m an.

Penki Vokietijos nazių kon
sulatai panaikinti Sovietų Są
jungoj. Tai reiškia: panaikinti 
penki šnipų centrai.

Dr. A. L. Graičūnas mano, 
kad amerikiečiai lietuviai 
šiuos, 1937, metus gražiausiai 
apvainikuos, jei surinks 100,- 
000 parašų po peticijomis, rei
kalaujančiomis išlaisvinti Lie
tuvos politinius anti-fašistus 
kalinius.

Pilnai su daktaru sutinku. 
Reikėtų tas darbas varyti pir
myn uoliai ir plačiai.

J. V. kongresmanas Jerry 
J. O’Connell nesenai sugrįžo į 
Ameriką iš Ispanijos respubli
kos kur jis lankėsi su savo ko
lega kongresmanu Bernard.

Jis matė Ispanijos respubli
kos gynėjų kruvinas kovas su 
tarptautiško fašizmo juodomis 
armijomis. O’Connell tyrinėjo 
padėtį Francijoj ir kt. Europos 
šalyse.

Dabar šis pažangus kong^ 
resmanas Washingtone^ ryškiai 
kovoja prieš reakcininkus 
Jungtinių Valstijų kongrese.

Jis pareiškia, kad šiandien 
J. V. kongrese eina tos pačios 
kovos, kaip Ispanijoj, tik skir
tingomis metodomis vedamos: 
ten ginklais, o čia žodžiais.

Amerikos reakcininkai nei 
kiek nemažiau už Ispanijos ir 
kitų kraštų reakcininkus ir fa
šistus trokšta pasilaikyt sau 
viską, o kas kelia prieš netei
sybę galvą, tam užgniaužti 
burną.

Šiandien Jungtinių Valstijų 
kongrese reakcininkai demo
kratai su republikonais kelia 
tikrą velniavą prieš preziden
tą Rooseveltą ir viską, kas tik 
pažangu. V

Visų pažangiųjų darbo žmo
nių pareiga: remti žemesnia
jam J. V. bute progresyviškus 
kongresmanus, su O’Connell, 
Bernard, Teigan, Scott ir kt. 
priešakyj.

Pradžioj šio mėnesio Hitle
rio budeliai nužudė du anti
fašistiniu kovotoju: Robertą 
Stammą ir Adolfą Rembtę.

Pirmasis paliko 72 m. am
žiaus senuką tėvą ir žmoną, 
Emą, gyvenančią emigracijoj, 
Paryžiuj.

Draugas Stammas buvo ko
munistas,—didvyriškos Vokie
tijos Komunistų Partijos narys 
ir darbuotojas. Dėlto jis buvo 
nužudytas.

Nužudytojo našlė, draugė 
Stammienė, sužinojusi apie 
josios vyro nužudymą, pareiš
kė :

“Jis, (d. Stamm) tikėjosi 
mirties ir buvo prie jos pilnai 
prisiruošęs. Savo laiškuose, ra
šytuose man iš kalėjimo, jis 
įrodė savo nepalaužiamą dva
sią ir pasiryžimą pasitikti mir
tį kovotojo išdidumu.”

žuvusiojo našlė pasirįžusi
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Katalikės Studentės Boi
kotuoja Japonijos Šilką

New Rochelle, N. Y.— 
Didelė dalis iš 734 katali
kių mergaičių New Ro
chelle Kolegijoj paskelbė 
boikotą prieš » Japonijos 
šilką, ir jau nešioja bo- 
velnines pančiakas vietoj 
šilkinių. Ši kolegija yra 
vedama “seserų” vienuo
lių uršuliečių. Boikotą 
prieš Japoniją paskleidė 
Kolegijos Taikos Kliubo 
narės.s---------------------------------s

IŠTEISINO SKEBŲ GENERO
LĄ BERGOFFĄ IR TAIPRA1- 

TERIŲ FABRIKANTĄ
NEW HAVEN, Conn. — 

Federalis apskričio teismas 
atrado “nekaltais” įstatymų 
laužytojus skebininkus, J. 
H. Randą, prezidentą Re- 
mington-Rand rašomųjų 
mašinėlių kompanijos, ir 
Pearlą Bergoffą, pagarsėju
sį streiklaužių pristatytoją.

Teisėjas C. C. Hincks fak- 
tinai koliojo Jungtinių Val
stijų prokurorą-padėjėją C. 
A. Carra’ą, kada šis rodė 
faktus, kaip Bergoff iš kitų 
valstijų gabeno skebus lau
žyt Remington-Rand darbi
ninkų streiką Middletone, 
Conn.

Bergoff ir Rand buvo 
specialiai kaltinami, kad 
įvežė 57 profesionalius 
streiklaužius iš kitų valstijų 
ir tuom sulaužė Byrnes fe- 
deralį įstatymą, uždrau
džiantį gabent skebus iš 
skirtingų valstijų.

Už Remington-Rand strei
ko laužymą Bergoff yra ga
vęs virš $25,000.

POLICIJA UŽGROBĖ 
AMERIKONŲ ŽURNA

LUS CANADOJ

3
i

Quebec, Canada. — Polici
ja iškrėtė laikraščių “stan
dus” ir užgrobė visus eg
zempliorius p a v e i ksluotų 
žurnalų Pics, Coronet ir 
Look, įvežtus iš Jungtinių 
Valstijų. Miesto valdyba at
randa, būk šie žurnalai “pa
vojingi” gyventojams.

SUĖMĖ 26 KANADIEČIUS 
Už DEMONSTRACIJĄ 

PRIEŠ JAPONUS
Vancouver, B. C., Cana

da.—Būrys žmonių sukėlė 
demons traciją, šaukdami 
nepirkt Japonijos produktų, 
kurie atvežti laivu “Em
press of Canada”. Policija 
suėmė 22 vyrus ir 4 moteris 
ir išblaškė kitus demons
trantus.
Didelis Auto. Darbininkų 

Sėdėjimo Streikas v
Pontiac, Mich., lapkr. 19. 

Tęsiasi, sėdėjimo streikas 
prieš General Motors Fisher 
Body fabriką. Dėl to apsis
tojo visi darbai su 14,720 
darbininkų. Streikieriai sė
dėtojai tuom protestuoja, 
kad bosai kartotinai laužo 
sutartį su unija.

tęsti kovą, kurioj žuvo josios 
gyvenimo draugas, kol pasau
lyj nepasiliks fašizmo.

ATGALEIVIŲ KONGRESINE KOMISIJA
SLEGIA ALGŲ-VALANDŲ SUMANYMU

X

Taisyklių Komisijos Atžagareiviai Jaučiami Galingesni už
Bile Diktatorių, Sako Pažangus Demokratas Kongresmanas

Washington. — Jau 132 
j kongresmanai pasirašė rei- 
1 kalavimą ištraukt iš taisyk- 
, lių komisijos sumanymą, 
kuris siūlo apribot darbo 

I valandas ir nustatyt algą, 
žemiau kurios negalėtų joks 
samdytojas mokėt savo dar
bininkams. Šis sumanymas 
turi būt pavestas pačiam 
kongresui svarstyt. Nes at
žagareiviai taisyklių komi
sijoj stengiasi jį pasmaugti. 
Anot kongresmano Maveri- 
ck’o, taisyklių komisija 
ko sau: “Mes neleisime 
mokratams balsuot jų 
čių įnešimą, ši komisija 
dasi vyriausiu teismu, 
nai jaučiasi galingesnė už 
bile diktatorių.”

Taisyklių komisijos pir
mininkas J. O’Connor i tai 
atsiliepė, kad daugelis de
mokratų tos komisijos na-

sa- 
de- 
pa- 
de- 
Ji-

BUSIĄ NUŽUDYTI DAR KETURI DARBININKU 
UNIJŲ VADAI M1NNEAP0LYJE

Minneapolis, Minn.—Far- 
merių-darbiečių valdžia Mi- 
nnesotos valstijoj skiria iki 
$11,000 dovanų tiem, kurie 
suims žmogžudžius P. J. 
Corcoran’o, pirmininko Ap
skričio Vežikų Unijų, pri
klausančių Amerikos Darbo 
Federacijai. Corcoran buvo 
nušautas prie pat jo namo. 
Jo sūnus Patrick liudija po
licijai, kad jau praeitą šeš
tadienį nežinomi užpuolikai 
mušė jo tėvą ir šaudė į jį, 
bet tada nepataikė.

Už devynių dienų pirm 
Corcorano nužudymo, Ced
ric Adams, Minneapolis

Liaudies Kanuolės Pleš
kina Fašistų Apkasus
Barcelona, Ispanija. — 

Ministeris pirmininkas Ju
an Negrin sako, respublika 
kovos, iki fašistai bus su- 
kriuš/nti arba iki jie besąly
giniai pasiduos.

Madrid. —1 Keli Liaudies 
Fronto laikraščiai reikalau
ja, kad valdžia nelauktų, 
kol fašistai pradės savo “di
džiąją ofensyvą”, o .tada 
gintis; ragina tuoj 
muot fašistus.

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Liaudiečių ar
tilerija ištaškė kelis fašistų 
apkasus Casa Batanero ir 
San Pedro apylinkėse, šiau
riniame Aragono fronte. 
Respublikos pėstininkai už
puldinėja priešus 
200 mylių fronte.

štur-

visame

ORAS
irŠiandien bus giedra 

šalčiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 38. 

Saulėtekis 6:47; saulėleidis 
4:35.

rių taipgi stoja prieš darbo 
valandų ir algų nustatymą, 
bet didesnė pusė demokratų 
sutiktų jį pervest kongresui 
svarstyt, aįe “visi iki vie
nam republikonai” taisyk
lių komisijos nariai spiria
si, kad tas sumanymas būtų 
toliau “sijojamas” komisi
joj, ir nepraleidžia jo.

Taisyklių komisijos dau
guma susidaro ir atžagarei
vių pietinių demokratų ir re- 
publikonų. Tie elementai 
yra pasinešę užmušt prezi
dento Roosevelto sumanymą 
dėl darbo valandų ir algų ir 
dėl vaikų darbo panaikini
mo. Jų sėbrai atstovų rūme 
ir senate darbuojasi griežtai 
sumažini lėšas bedarbių šel
pimui, o paliuosuot didžiuo
sius kapitalistus nuo taksų 

i už viršpelnius ir bergždžiai 
i laikomus kapitalus.

Star nuolatinis bendradar
bis, rašė:. “Aš pereitą nak
tį (lapkr. 9) sutikau labai 
artimą savo draugą, .. kuris 
man pasakė, kad vienas dar
bininkų vadas bėgyj dviejų 
savaičių bus. ‘pavėžintas’ 
ant amžių amžinųjų.”

Miesto tarybos narys A. 
G. Bastis girdėjo, kad nu
žudymui yra pažymėti dar 
keturi unijų vadai.

Japonai užėmė dalį Kash- 
ingo, pietiniame gale chinų 
apsigynimo linijos, už 60 
mylių į pietų vakarus nuo 
Shanghajaus.

Bosų "Streikas” Prieš 
Darbininkus ir įstatus
Chicago, Ill. — Valstijos 

Darbo Departmento direk
torius M. P. Durkin atran
da, kad fabrikantai pradė
jo savo “streikus” prieš 
Naująją Dalybą ir jos įsta
tus.

“F a b r i k antai stengiasi 
pakeist įstatymus, išleistus 
darbininkų naudai, ir tuom 
įrankiu (darbų stabdymais) 
jie stengiasi priverst (kon
gresą ir valdžią) tatai pada
ryt,” sako tas Illinois valsti
jos valdininkas.

Vien spalio mėnesį Illi
nois valstijoj fabrikantai be 
jokios kitos priežasties, pa
leido 25,000 darbininkų, 
kaip jisai pareiškia.

Manila, Filipinai, lapkr. 
19.—Viesuliška audra už
mušė 26 filipiniečius.

. Washington. — Ateivybės 
departmentas galutinai nu
sprendė neįleisti į Ameriką 
Magdos de Fontanges, fran- 
cū^ės, Mussolinio mylėtinės.

<!«wt -Q.

Kongresas Nutaria Ištirt 
Vaistą, Numarinusį 90

h

Washington. — Jungti
nių Valstijų kongreso at
stovų rūmas padarė tari
mą ištirt “eliksirą sulpha- 
nilamidą,” išgarsintą ne
va “stebėtiną” vaistą, nuo 
kurio mirė 90 ar daugiau 
žmonių. Bus tyrinėjama 
ypač fabrikantai, kurie be 
išbandymo siuntinėjo tą 
“eliksirą” tūkstančiams 
vaistinių.0--------------------------------- 1■s

CHINAl ĮLAUŽĘ JAPONŲ 
LINIJĄ SHANGHAI FRONTE 

PER BAISIUS MŪŠIUS
Shanghai, lapkr. 19.—Chi- 

nu komandieriai sako, kad v z

jų armija, padarius įnirtu
sią kontr-ataką, atmetė ja
ponus atgal vidurinėje daly
je apsigynimo linijos, už 50 

VAa^a5UlnU.° .S1?a"g;,tik daKs plačios slaptos or- 
ganizacij os, kaip sako Fran
cijos vyriausybės nariai.

Iškrėsta jau 150 fašistų

hajaus. Atkakliausi mirtini! 
mūšiai verda nuo Chapų, į 
pietus nuo Shanghajaus, iki 
Kiangyin tvirtumų prie 
Yangtze upės, į šiaurius.

Japonai briaujasi linkon 
Kashingo, norėdami apeit 
Tai ežerą iš pietų vakarų 
pusęs. Japonų komandie- 
riai skelbia^kad jie pralau
žę chinų liūijas tarp Fush- 
ano ir Changshu, šiaurinėje 
to fronto dalyje, ir sako, 
kad chinai būsią priversti 
trauktis į kokią naują ap
sigynimo liniją.

London. — Lordai Samu
el, Allen ir tūli kiti Angli
jos seime reikalauja, kad jų 
valdžia sugrąžintų Vokieti
jai kai kurias kolonijas.

KONGRESO PAŽANGIŲ
JŲ IMTYNĖS SU REAK

CININKAIS

Washington, lapkr. 19.— 
Republikonai ir reakciniai 
demokratai tikisi nepraleist 
šioj specialėj kongreso se
sijoj jokių Roose velto su
manymų tik apart įstatymo 
dėlei pagelbos farmeriams.

Bet demokratinės daugu
mos vadas senatorius Bark
ley tvirtina, kad atžagarei
viams nepavyks numušt 
taksus nuo fabrikantų ir 
bankininkų viršpelnių ir 
bergždžiai laikomų didžiųjų 
kapitalų.

Senatorius Barkley, be to, 
sako, kad dabartinė kongre
so sesija išleis įstatymą 
prieš negrų lynčiavimus, 
nežiūrint, kokį ermyderį 
kels šio įstatymo priešai.

Fašistinės Šalys Grūmoja 
Francijai 3-se Frontuose
Paryžius. — Francijos se

natorius Berenger viešoj 
kalboj sakė, kad Hitleris, 
Mussolinis ir Japonija gra
sina Francijai iš trijų fron
tų: per Ispaniją, Vidurže
mio Jūroj ir Indo-Chinoje. 
Bet Francija su savo talki
ninkais pasitikį atmušt vi
sus užpuolikus.

UŽKLUPO DIDŽIULIUS FAŠISTŲ GINK
LU SANDELIUS-FORTUS FRANCIJOJ

Francijos Fašistai Kvietė Aukštą Armijos Komandieriy 
Vadovaut Sukilimui; Naziai ir Italija Žadėjo Talkos

Paryžius. — Slaptoji vai- lizdų Paryžiuj ir kitur 
stybės policija užtiko du fa- Francijoj. Bus krečiama 
šistų ginklų sandėlius ant dar 300 jų gūštų. 
senoviškų daiktų krautuvių. 
Sučiupo 1,408 rankines gra
natas, 45 vokiškus kulkas- 
vaidžius, 304 karinius šau
tuvus ir kelis desėtkus tūk
stančių kulkų.

Be to, saugumo policija 
užklupo tris nedideles fašis
tų tvirtumas-sklepus su ce
mentinėmis sienomis, pri
krautus įvairių ginklų, ra
dio įtaisų, karinių uniformų 
ir medikalių' reikmenų. Į 
tuos fašistų fortus suvesta 
ir telefonai.

Areštuota ir įkalinta 8 
vadai maskuotų fašistų “ca- 
goulardų” grupės, kuri yra

KAIP FABRIKANTAI LAUŽO PIUETINES 
DARBININKU TEISES IR ŽULIKAUJA

Washington.—Senatorius 
Robert M. LaFollette, pir
mininkas senatinės Piliečių 
Laisvių Komisijos, žada rei
kalaut kongreso išleist nau
ją įstatymą apgint darbi
ninkų teises kaip piliečių. 
Jis piktinasi, kad fabrikan
tai vis dar užlaiko gaujas 
šnipų-mušeikų ir sandėlius 
dujinių bombų, kulkasvai- 
džių ir kitų ginklų prieš 
streikierius ir unijinius dar
bininkus.

O kada Piliečiu Laisvių 
Komisija darė tyrinėjimus, 
daugelis kompanijų sunai-

'Pavyzdingas’ Dvasiškis 
Nužudė Mokytoją

Pittsfield, Ill.—Prisieku
siųjų teismas svarsto bylą 
prieš baptistų kunigą C. El
ls worthą Newtoną, kaip už
mušėją M. Kelly’ienės, sek
madienio bažnytinės moky
klos mokytojos. Jis įkalbė
jęs Kelly’ienei pamest savo 
vyrą; paskui ją automobi
liu išsivežęs ir plaktuku už
mušęs, norėdamas pasi
glemžti jos $1,950 pinigų; o 
lavoną įmetęs į upę.

Teisme liudija ir nužudy
tos moteries vyras, laiška- 
nešis Dennis Kelly. Ji sako, 
kad jo pati vadino kunigą 
Newtoną ^‘labai geru dva
sišku žmogum.”

PA-12 METŲ MOTINA 
GIMDĖ SŪNŲ

Berryville, Arkansas. — 
Hockersmith’ienė, 12 metų 
amžiaus, pagimdė ligoninė
je sūnų, sveriantį 6 svarus 
ir tris ketvirtadalius. Jos _  ___ _
vyras, farmeriukas, yra 19' viliaiThinai^desėtkais 
metų. stančių kraustosi iš miest

Visą šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit .
Pasaulį!
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Laikraštis “Soir” paduo
da, kad fašistai kreipėsi į 
vieną aukštą Francijos ar
mijos vadą (suprantama, į 
maršalą), idant vadovautų 
sukilimui nuverst Liaudieš 
Fronto vyriausybę ir taptų 
galva “būsimos” fašistinės 
valdžios. Jiem buvo užtik: 
rinta Mussolinio ir Hitlerio 
pagelba.

Fašistai sau ginklus ir 
amuniciją šmugeliavo iš Vo
kietijos Jr Šveicarijos.

Fašistus finansavo Saint 
Pierres, Piastres ir kitos iš 
200 piniguočių šeimynų 
Francijoj. St. Pierrų ir 
Piastrų dvaruose - pilyse • 
policija taip pat rado įreng
tus fašistų ginklų sandėlius- 
fortus skiepuose.

kino savo dokumentus, 
dančius, kiek jos išleidžia 
pinigų gengsteriams, šni
pams ir ginklams prieš dar
bininkus.

Kai kurie fabrikantaį, 
stengėsi sumulkinti tos ko-*; 
misijos atsiųstus tyrinėto-’ 
jus. Jie paslėpė tikras 
šnipijados ir smurto kny-; 
gas, o parodė suklastuotas 
išanksto kitas, “nekaltas“’ 
knygas.

4 ’ **

Tokiais veiksmais ir ap
gavystėmis bosai, be kitko, 
laužo Nacionalį Darbo San- 
tikių Įstatymą.

v®
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100,000 Italy Libijoj 
Prieš Francija, Angliją

Roma. — Mussolinis pa
skyrė dar $10,540,000 didini
mui savo armijos Libijoj, 
Italijos kolonijoj Afrikoj. 
Nuolatinė Libijos armija 
būsianti davaryta iki 100,- 
000 vyrų.

Libija rubežiuojasi su 
Franci jos ir Anglijos kolo
nijomis. Juodmarškinių ar
mijos didinimas ten yra 
grasinimas Aigiptui, Angli
jos pusiau-kolonijai, ir Tu- 
nisijai, Francijos kolonijai.

*

4

Naziai Slepia Nobelio 
Dovaną už Taiką

Berlin, lapkr. 19.—Nazių 
spauda visiškai užgniaužė 
žinią, kad Anglijos lordas 
Cecil gavo $40,700 Nobelio 
tarptautinę dovaną už pasi
darbavimą taikos palaiky
mui.

Nanking. — Chinijos 
džia pasiryžus apgint 
ne Nankingą. Tuo tarpu
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Ar J. L Lewis Tinkamas Vadas?
Nuo to laiko, kaip prasidėjo organi

zuotis C.I.O., reakcionieriai per spaudą, 
radio ir žodžiu puola John L. Lewis, dė
lei to, kad jo praeitis buvo neaiški.

Tankiai A. D. F. unijose ir tarpe abe
jojančių žmonių girdime išsireiškimus, 
kad mūsų organizacijose dirba individu
alistai. Jie sako norį žmonių, kurie reik
štų programą ir masiit valią. Reiškia, 
unijistai, nori vadovybės, kuri jiems 
duoda rezultatus.

Kas link John L. Lewis teisingumo ir 
nuoširdumo jo praeityje bei dabartinėj 
pozicijoj, niekas, išskyrus patį Lewis, 
negali duoti užtikrinimo.

Vienok mes žinome, kad dabartinė Le- 
wis’o programa yra teisinga dėlei Jungt. 
Valst. darbininkų, kurie norime būti or
ganizuoti. Ši programa išaugo iš pačių 
darbininku reikalavimu.

Įrodymui šios programos teisingumo 
pažvelgkime į milžiniškas vykusiai suor
ganizuotas organizacijas, į galingą C. 
I.O., kuris įžengė į masines produkcijos 

• pramones, atnešdamas geresnę būklę pir
miau neorganizuotiem .darbininkam.

Būtų negudrumas kalbėti apie užgyni
mą bei neužgyrimą tūlų darbo unijų va
dų, kaipo asmenų. Jau daug sykių buvo 
įrodytas tas faktas, kad asmeniniai kiek
vienas žmogus gali persikeisti j gerą bei 
į blogą pusę.

Šiandien Jungt. Valst. yra daug asme
nų, kurie stovi priešakyj darbininkų ju
dėjimo kaipo vadai, kurie gerai žinomi 
reakcionieriai ir faktinai darbo “raketie- 
riai.” Kada nors ir jie, labai galima, gal 
buvo teisingi ir nuoširdūs savo darbuo
tėj organizavime neorganizuotų.

Reikia žiūrėti į Darbo Pasekmes
Reikia prisiminti, kad yra daug įvy

kių, kur žmonės, laiką neteisingą pozici
ją per klaidą ir nesusipratimą, iš syk, 
prieina prie teisingos pozicijos ir šian
dien gerai darbuojasi.

Mes manome, kad John L. Lewis stovi 
gerai su progresyviu judėjimu šiandien. 
Jis toj savo darbuotėj davė gerų pasek
mių ir su tuo turime skaitytis.

Mūsų unijose vis daugiau ir dau
giau išsidirba eilinių narių kontrolė ir 
tas nedaleis perdaug biurokratizmui įsi- 
gyvendinti. Turėdami omeny j tą, kad 
asmuo demokratiniai kontroliuojamoj 
organizacijoj ne visą galis, ir kad nariai 
žiūri, kokia po programa ir koks jo dar
buotės rezultatas, nelieka bailės, kad kas 
nors galės šį judėjimą (C.I.O.) nusi- 

\yesti pragaištingu keliu.
Bako C.I.O. ir A.D.F. Kova, tai Vadų 

Asmenine Kova
Daug kas šiandien pasako, kad ši uni- 

• jų kova yra vien kova tarpe Lewis ir 
Green, nes jie varžosi už vadovybę. Tai 
toli nuo teisybės. Taktika ir principas or
ganizavime—padalinimas į mažas ama
tų daleles kiekvienos pramonės, ar viena j 
galinga organizacija kiekvienoj pramo
nėj—štai kaip klausimas stovi tarpe 
C.I.O. ir A.D.F.

Ar Lewis Turi Politinių Ambicijų?
Amerikos kapitalistų spauda šaukia, 

reakcionieriai iš A.D.F. pritaria: “Lewis 
turi politinių ambicijų. Jis siekiasi prie 
Jungt. Valst. prezidento kėdės.” Ar ne 
stebėtinas šūkavimas? Juk mus, Ameri
koj augusius, mokyklos mokino, kad Am
erikos jaunuolio didžiausias siekis turė
ti^ būti—tapti J. V. prezidentu. Tai ko
dėl darbo unijų vadas negali prie to 
siekti? Kas link paties John L. Lewis, 
tai tie užmetimai tik davė daug skanaus 
juoko.

Taip, John L. Lewis, matyt, turi am
bicijų. Ar tai nedaleistina? Kiek mums 
žinoma, jo dabartinė ambicija yra suor
ganizuoti didžiausią, tvirčiausią darbi
ninkų organizaciją J. V., kuri suteiks ge
rovę dėl milionu darbininkų—duos jiems 
geresnę būklę, geresnius namus, geres
nį mokslą, ir daugiau maisto. Ar galima 
išstoti prieš tokią žmogaus ambiciją 
darbo masėms? Ne, negalima!

A. Aldeniutė.

Kova su Piktu Lietuvoje
Kauno spaudoje skaitome, kad Sme

tonos valdžia yra įvedus specialę dieną 
“kovai su piktu.” Šiemet tokia diena bu
vo spalių 30 d. “Lietuvos Aidas” džiu- 
gingai rašo, kad tą dieną valdininkai sa
kė “piktas” prakalbas prieš “piktą”, ku
nigai per pamokslus graudino žmones ir 
laikė pamaldas už policistus, kuriuos 
yra nudėję kriminalistai, žodžiu, tai bu
vo verksmo ir barimos diena. O “piktas” 
kaip buvo, taip ir pasiliko—ypatingai vi
sų didžiausias ir aršiausias piktas, bū
tent, tautininkų fašistinė diktatūra. Joks 
kitas kriminalizmas ir jokie kiti krimi
nalistai nėra padarę tiek žalos, nėra nu- 
puldę ir sunaikinę tiek Lietuvos sūnų ir 
dukterų, kiek fašistiniai kriminalistai, 
kurie sėdi Kaune ir engia Lietuvos 
liaudį.

Trys Lietuvių Komunistų 
Pramogos

Mums atrodo, kad labai gerai daro 
tos lietuvių komunistų frakcijos bei gru
pės, kurios pradeda savo vardu ruošti 
pramogas, masinius susirinkimus ir šiaip 
visokius parengimus. Per daugelį metų 
šitoks viešas veikimas buvo pavestas iš
imtinai mūsų darbininkiškoms masinėms 
organizacijoms, o komunistai tik savo su
sirinkimus laikydavo, tik judėjimo reika
lus svarstydavo. Jau 2 metai ir pusė atgal 
Lietuviu Komunistu Nacionalis Suvažia- v v
vimas nutarė raginti visas frakcijas pra
dėti aktyviai dalyvauti visam kultūrinia
me ir socialiam gyvenime. Deja, dar ne vi
sos frakcijos tą sveiką nutarimą vykdo 
gyveniman. Yra tokių frakcijų, kurios 
dar nėra savo vardu suruošusios jokios 
pramogėlės. Tai nepateisinamas apsilei
dimas ir nepaisymas suvažiavimo nutari
mo.

Šiuo tarpu, dar prieš kalėdas, trijų di
delių miestų lietuviai komunistai turės 
didelius savo vardu parengimus, būtent, 
Pittsburgh, Pa., Cleveland, Ohio ir Det
roit, Mich. Pittsburghe jau šį sekmadie
nį, lapkr. 21 d., yra ruošiama vakarienė, 
Detroite lapkričio 28 d. ruošiamas šau
nus koncertas ir Clevelande gruodžio 5 
d. taip pat koncertas. Tuose visuose pa
rengimuose dalyvaus ir kalbės Lietuvių 
Komunistų Centro Biuro sekretorius 
drg. A. Bimba, vienas iš “Laisvės” re
daktorių.

Mes, žinoma, raginame visus laisvie- 
čius ne .tik dalyvauti šiose komunistų 
pramogose, bet dar padėt draugams jos- 
na sutraukti daug lietuviškos publikos.

Waterbury, Conn.
Neilgas “Džiaugsmas.” Suži

nosime Išeitį.

Biednuomenė neilgai džiau
gėsi su pagerėjimu darbų. Jau 

Pasideda tą baisi šmėkla, be- 
.rbė. Su kiekviena diena 

irbtuvės atleidinėja darbinin
kus, ne po keliolika, bet de- 
sėtkais ir šimtais.

Praeitos bedarbės laikotar
piu, bosai atleisdami darbinin
kus, sakydavo: “Pagerės dar
bas, pašauksime.” Bet dabar

atleistieji darbininkai gauna 
kartu savo uždirbtą mokestį ir 
pasakoma jiems: “Jieškokis 
kitą darbą.” Kuomet, prade
dant kilt darbams, biskį .paki
lo ir uždarbiai, bet su tuo ir 
pragyvenimo reikmenys dar 
daugiau pakilo. O dabar, 'ar 
pinga pragyvenimas? Kas 
jum! Vieni darbininkai atlei
džiami, kiti dirba tik po po
rą ar trejetą valandų į dieną.

Kaip galima pragyventi?
Sužinosime Iš Tos Bėdos 

Išeitį

Draugė J. Bondžinskaitė

yra gyvenus ir dirbus dirbtu
vėse ir fabrikuose_Sovietų Są
jungoj. Gyvenus kartu su So
vietų darbo žmonėmis naujoj 
tvarkoj, naują gyvenimą, kur 
panaikinta ant visados skur
das, bedarbė. Labai gerai ten 
patyrė, kaip Sovietų liaudis 
panaikino ant visados ten be
darbę. O mums kaip tik labai 
žingeidu tai patirti, kuomet iš 
bedarbės mes jau neišbreda- 
me. Sužinosime, kaip ten se
natvėj ir ligoje darbininkai 
apsaugoti, kad jiems negręstų 
badas ir skurdas. Mes, sulau
kę tik 45 metų amžiaus, jau

Madridas Didžiuojasi
Michail Kolcov Miaja, papulkininkas Roc- 

ho, tai darbininkų organi
zacijos jau galėjo įteikti jų 
komandai keletą naujai su
jungtų būrių iš Penktojo 
Pulko ir Madrido jaunimo.

Tūkstančiai ir tūkstančiai 
darbininkų kasė apkasus, 
būdavo jo barikadas, užvertė 
gatvių perėjimus. Fašistų 
oficierius, p r a 1 e n kdamas 
įvykius, įvažiavo pergiliai į 
Madridą—jis buvo užmuš
tas ir pas jį surastas gene
rolo Franco įsakymas, ko
kioj tvarkoj jo armijos da
lys turi įeiti į Madridą; pa
sinaudojant tuo įsakymu, 
Madrido apgynėjai pirmiau
siai apdrūtino tuos punktus, 
kur fašistai turėjo pirmiau
siai pasirodyti.

Toliau—mes visi pamena-' 
me—mūšiai ant tiltų per 
Manzanares upę; mūšis Ca- 

|S0 de Campo parke; pribu-

Metai laiko atgal, lapkri
čio 4 dieną, 1936 metais, 
generolo Franco kariuome
nė, jo Užsienio Legionas, 
maurų pulkai nesulaikomai 
ritosi iš vakarų — pietų 
prie Madrido. Užėmė Cam- 
pamento, Leganes, priėjo 
prie Madrido airdrome Ge- 
tafe, pradėjo veržtis į Ca
sa de Campo miesto parką.

Liaudiečių milicija veik 
nesipriešino—suiro vadovy
bė ir susisiekimas, ji trau
kėsi, traukėsi ir traukėsi, 
tankiai betvarkėj, pėsčia ir 
sunkvežimiais.

Naktį prieš lapkričio 6 
dkmą fašistai užėmė Mad
rido priemiestį. Liaudiečių 
valdžia pasitraukė iš Madri
do. Begaliniai ilga virtinė 
automobilių traukė vienin
teliu atdaru keliu linkui 
Valencijos. Paskui juos sekė 
tiršta upė pabėgėlių ant 
mulų, asilų ir pėsčių, nešda- vimas Pirmas Tarptautinės 
mi savo vargingą “turtelį”. • Brigados; 20-ties dienų mū-

Lapkričio 6 dieną visą ap- šis Universiteto Miestelyj 
p-vnimą pavedė 11 tankų. ■ viduj namų Medicinos ir Fi- 
Baisiai nuvargus saujai e zinės Kultūros instituto; 
tahkiečių,. dalinai _ sužeistų, liaudiečių kontr-ataka ties 
valandomis važinėjo aplin-! Carabanchel; baisūs fašistų 
kui įmestą nuduodamų .kad.pompar(]avimai iš oro ir to

pabaiga, po to, kaip liau
diečių lakūnai ’ atmušė oro 
piratus ir užvaldė dausas 
virš Madrido.

Ant to baigėsi generolo 
Franco' bandymai paimti

mą prieš Madridą. Fašistai 
perėjo prie apkasų ir pože
minių minų karo, prie ap
šaudymo miesto iš toli ne
šančių vokiškų kanuolių. Už 
tat patsai Madridas perėjo 
į užpuolimą ir liepos mėne
sį sulaužė apgulos fašistų 
lanką, paėmė Brunetę, Qui- 
jorną, Villanueva de La Ca
nada.

Dabar didvyriškam prieš- 
fašistiniam miestui teks iš-

ir šnipų lizdą, išvagiančių 
ir priešui perduodančių pa
slaptis Madrido apgynimo, 
vedančių agitaciją mieste 
prieš jo apgynėjus, prieš 
respubliką, prieš demokra
tiją. Tie žmonės—niekšiški 
ir begėdiški. Prieš jų norą, 
antifašistinis Madridas ga
li pasididžiuoti • pagelba 
pirmeilinių visų šalių anti
fašistų, neišpasakyta drąsa 
Tarptautinės Brigados ko-

laikyti naujas sunkias fašis- .^^tautinių lakūnų 
- i 1 * .. n’ tankistų. Todėl tokis di-

"be't madridiečių solidaru- 
v mo *r pagarbos jausmas

iJ Prie "to fa- Pr*e tautų, kurios palai-

tų atakas. Armija, ginanti 
jį, išaugo ir sutvirtėjo, 
ir fašistų armija daug dau
giau padidėjo.

išistai, užsmaugę Šiaurėj Is- kč -juos, šiais sunkiais 
o™,ir kankinančiais metais.

kui miestą nuduodami, kad. 
jų yra daug ir turi galingai 
artilei’iją ir tuom bauginda
mi priešą.

Visą naktį prieš lapkričio 
7 dieną mes važinėjome ap
link tylų, tamsu, bessile- 
piantį ir, atrodė, bespėkį1 
Madridą. Prie tiltų apkasai j Madridą frontale ataka. Ta- 
buvo veik tušti. Gatvę už- da jis pradėjo eilę keblių ir 
tverė pažeistas, šarvuotas,galingų manevrinių žygių— 
automobilis, o ten, du blo- įg karto iš šiaur-vakarų 
kai toliau, Carabanchele, fa- pU0]a paskui per LaMon- 
sistai jau šaudė darbinin
kus, ju žmonas ir mažučius L i • r, }i - Ai • t n/i j -j x i bando paimti EI Esconal. kūdikius. Ir Madrido cent- n i • i tre fašistai nariai “Penktos' P*sl™ ^ndo atkirsti Mad- 
Kolonos” jau šaudė pro lan- iš gytų, atknst jį nuo 
gus, mėtė bombas į praei- ĮValencijos tam organizavo 
nančius ir r. 
pravažiuojančius
Valdžios namai stovėjo tuš
ti. Karo ministerijos vartai 
buvo kiaurai atidaryti, sar
gų nėra, visos durys atda
ros, žėri veidrodžiai, ant 
stalų guli žemlapiai; nėra 
nei vieno karinio žmogaus, 
kaip užkerėto j karalystėj, 
tik du seneliai (buvę patar
nautojai) sėdi viename 
kambarėlyje, pasidėję ran
kas ant kelių, tartum laukią 
varpelio skambėjimo, kaip 
praeityje.

Bet tuo pat momentu 
Madride, kada pavargo vie
nos jėgos, jo apgynime— 
staigiai, greitai užgimė ki
tos—naujos. Karo ministe
rijoj buvo tuščia, bet darbi
ninkų organizacijų namuo
se, Komunistų Partijos 
kambariuose visą dieną ir 
nąktį buvo pilna žmonių. 
Čia nemiegojo, čia ginkla
vosi, čia rinko spėkas ir 
jungė jas. Madrido “pasku
tinė naktis” virto į garbin
go jo apgynimo pirmąją 
naktį. Tas, kas buvo laukia
ma kaipo jo galas, virto jo 
pradžia. Kada ryte, lapkri
čio 7 dieną, į karo minister 
rijos tuščius kambarius at
vyko naujai paskirti Madri
do apgynėjai — generolas

iš karto iš šiaur-vakaru
šistai jau šaudė darbiniu- įlor% £as RozaSj Aravacą,

automobiliais. užpuolimą ant Gerama upės, 
žmones, j Visose šiose kautynėse ge

nerolas Franco pralaimėjo.
Lapkričio 7 dieną Madri

de užgimusi maža sau jale 
didvyriškų gynėjų išaugo į 
centralinio fronto armiją, 
pamatą respublikiečių armi
jos. Madrido kareiviai ir 
komandieriai, užsiartavoję 
sunkiuose mūšiuose, virto 
geriausiomis ginkluotomis 
jėgomis priešfašistinės Ispa
nijos.

Kovo mėnesį apjungtų 
mechanizuotu fašistu — in- 
terventų spėkų puolimas 
ant Guadalajarama buvo 
tikslu užbaigti su Madridu. 
Vieton to, tas virto į didelį 
sumušimą fašistų interven- 
tų, į savo rūšies naują Ca- 
poretto italams fašistams. 
Guadalajarama laikinai už
baigė aktyvį fašistų veiki-

panijos apsuptus baskiečius 
ir asturiečius,. paliuosavo 
apie 100,000 durtuvų ir da
bar gali mesti prieš Madri
dą apie 300,000 armiją, 1,- 

! 500 kanuolių ir 300 karo 
I lėktuvų. Prie Madrido mū
šio išvengti jie negali; ne- 
paėmus Ispanijos sostinės, 
negalima išlaimėti karo. To
dėl prie naujo užpuolimo 
ant Madrido uoliai rengiasi 
ir Salamancoj, ir Ryme, 
ir Berlyne; tuo kartu , kol 
eina begėdiškos derybos 
Londono Nesikišimo Komi
tete, interventų komandie
riai laimi laiką, pietų uos
tuose išsodina vis naujas ir 
naujas Italijos pėstininkų 
divizijas ir iškrauna vis 
naujas Vokietijos kanuolių 
batarėjas, karo lėktuvus.

Jau virš metai laiko be 
! poilsio, be miego stovi tas 
stebėtinas miestas, pilnutė
lis vienos jėgos—nepasida- 
vimo ir galingos magnetinės 
Aeapykantos prie fašizmo. 
Visas pasaulis, net priešai 
atiduoda užtarnautą pagar
bą drąsai ginkluotų antifa
šistų, drąsai Madrido civilių 
gyventojų, moterų, senelių 

I ir vaikų. Visame pasaulyje 
atsirado tik maža grupelė 
visuomeniškų išmatų—troc- 
kistų, pas kuriuos užteko 
niekšiškumo net apgultame 
Madride sudaryt išdavikų>tris pavojingai sužeidė.

Metai, kaip pasaulinio fa
šizmo kanuolės atstatytos į 
Madrido sienas. Jos užmu
šė daug žmonių, bet neįvei
kė Madrido. Darbo liaudies 
Madridas nepasidavė, nepa
siduoda ir nepasiduos!

25,000 Fordo Darbininku 
Gavo Unijinį Laikraštį

Detroit, Mich. — 125 na- • 
riai Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Unijos padalino 
25 tūkstančius egzemplio
rių unijinio savaitraščio 
darbininkams, išeinantiems 
po darbo iš Fordo River 
Rouge automobilių fabriko. 
Dalino laikraštį prie visų 
fabriko vartų ir skersgat
viuose arti jo. Tuo tarpu 
niekas nekliudė skleidėjų 
unijinio laikraščio, kuris 
specialiai leidžiamas Fordo 
automobilių darbininkams. 
Nes unijos vadai išgavo po
licijos leidimą dalint uniji
nius lapelius ir kitokius sa
vo spaudinius prie Fordo 
fabriko.

Masinis unijos laikraščio 
paskleidimas yra, taip sa
kant, vienas iš pirmų šūvių 
naujoje “ofensyvoje” orga
nizuot Fordo darbininkus į 
industrinę, CIO unii ą.

Chicago, Ilk.—Garo “ka
tilo” eksplozija Carnegie 
Plieno kompanijos fabrike 
du darbininkus užmušė ir

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Ar galėtumėte paaiškinti, mes teiravomės pas jaunuo- 

kaip dabar ištiesų stovi jau- j lių sekretorių, tai sakė, kad 
nuolių planuojamo leisti an
gliško žurnalo “Voice of the 
Lithuanian Americans” rei
kalai? Ar dar daug reikia 
darbuotis, kad pasiekus pa- 
simotą tikslą?

Senas Jaunuolis.

Į tai turėtų atsakyti pa
tys jaunuoliai. Deja, jie iki 
šiol nepajėgė taip susimobi- 
lizuoti, jog galėtų dažnai 
publiką informuoti apie savo 
vajaus reikalus. Nesenai

neturim vilties gauti darbo. 
O ligoje irgi niekas nesirūpi
na. Tai ko mes sulauksime, jei 
taip eis ir toliau? O gal kapi
talistai pradės iš mūs muilą 
daryti ?

Todėl, visi ir visos garsinki
me drg. J. Bondžinskaitės pra
kalbas, kurios įvyks gruodžio 
5 d., sekmadienį, Venta Hali, 
103 Green St., pradžia 7:00 
vai. vakare. Rengia lietuviai 
komunistai.

Reikia ištarti ačiū komunis
tams už tokių prakalbų su
rengimą, jos labai reikalingos. 
Ot, čia mes sužinosime, kaip 
galima ir čia tą bedarbę pa
naikinti. J. ž.

dar gana toli nuo tikslo jie 
tebesą. Kaip žinote, jie yra 
pasinioję sukelti * tūkstantį 
dolerių pinigais ir penkius 
šimtus skaitytojų pirma, ne
gu pradės žurnalą leisti.

“Laisvės” koncerte Brook- 
lyne buvo renkamos jaunuo
lių žurnalui aukos ir surin
ko $93. Tai puiki parama. 
Dabar jaunuoliai jau turi 
gal visus septynius šimtus 
dolerių pinigais. Bet daug 
prasčiau dalykai stovi su 
skaitytojais. Neapsiriksime, 
jeigu spėsime, jog jie teturi 
mažai daugiau kaip du šim
tu skaitytojų. Vadinasi, rei
kia dar visų trijų šimtų!

Kaip diena aišku, kad 
mūsų darbininkiškas judėji
mas mažai' tesidarbuoja dėl 
jaunuolių žurnalo “Voice.” 
O mes labai daug kalbame 
apie mūsų jaunimo reikalus. 
Pavyzdžiui, redakcija prašė 
žurnalo leidėjų sekretoriaus 
parodyti, kiek yra gauta 
žurnalo prenumeratų to
kiuose miestuose, kaip Pitts- 
burghas, Bostonas, Chicaga, 
Rochester, Baltimore ir kiti 
didmiesčiai. Mums buvo sta
čiai sarmata pažiūrėti vie
nas kitam j akis, kaip pama
tėme rezultatus. Štai jie:

Chicaga davė 13 skaityto
ju

Bostonas—1
Baltimore—1 •
Pittsburghas—4 
Rochester—1
Grand Rapids—1
Detroit—2.

Drg. Paul Vaillant-Couturier, kuris nese
nai mirė Paryžiuje. Tai buvo žymus Franci- 
jos Komunistų Partijos vadas ir dienraščio 
“L’Humanite” redaktorius.
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IL IIT IE RAT ID RA ir M E N JkS
Misą Vaidyba

Dalykai ne kokie su mūsų vaidyba. Dai
noje pas mus matyt jau nemenko progreso: 
turime dainų, randasi nemažai chorų ir ne 
blogų mokytojų jiems vadovauti. Kitaip su 
drama—stoka ir veikalų, ir režisūros.

Vaidinimus mūsų žmonės myli; jie skait
lingai lankosi į juos, nežiūrint, kad kartais 
suvaidinama ir nekaip, ir veikalai ne ko 
verti.

Mes neturime dramaturgų, neturime sce
nai mums tinkamų veikalų. Nusimanančių 
apie dramą ir galinčių ką nors geresnio vai
dybai duoti gal ir rastųsi vienas kitas, bet 
jie užsiėmę kitokiais literatiniais darbais— 
pririšti prie laikraštinio darbo, publicistai ; 
scenos veikalų rašymu, arba šiaip grožinės 
literatūros kūrimu, neturi laiko užsiimti. 
Esant stokai tinkamų scenos veikalų, supran
tama, neretai priseina vaidinti kas papuola.

Kiek seniau yra davęs neblogų scenos 
kūrinėlių Bronius Vargšas (Laucevičius). 
Jam mirus, originalių scenos veikalų kūrimu 
mažai kas tesirūpino.

Pastaraisiais metais su sceniškais veika
lais pasirodė dd. Senas Vincas, J. Nalivaika, 
J. Juška ir dar vienas kitas. Lietuvių Meno 
Sąjungas C.K. jų kūrinius peržvelgė, kaiku- 
riuos pripažino vaidintinais ir išleido.

šiemet L.M.S. C.K. paskelbė kontestą sce
nos veikalų rašyme. Paskirta trys premijos 
trims geriausiai vykusiems kūriniams. Kon- 
teste ėmė dalyvumą keli draugai rašytojai 
—amerikiečiai ir vienas kanadietis. Pirmą 
premiją gavo kanadietis d. Z. J., parašęs 
triveiksmę komediją “Pusseserė Salomėja”; 
antrą premiją gavo d. J. Jjiška, parašęs 3-jų 
veiksmų komediją “Išdykusi Pati” ir Ernest 
C. Dubenas (jaunuolis) gavo trečią premiją 
už savo dviveiksmį kūrinėlį “Vis Pamokyti”.

Kontestinių veikalų įvertinimo komisija 
savo darbą atlikusi, t. y. perleidusi per savo 
kritiką minėtus kūrinėlius, patarė, su tūlais 
pataisymais, juos paimti vaidinimui. L.M.S. 
Veikalų Komisija ėmėsi už darbo. Tuoj aus 
buvo pranešta autoriams, kokios “operaci
jos” manoma daryt jų kūrinėliams. Greitai 
susitaikyta ir susitarta su dd. Z. J. ir Ernes
tu Dubenu, bet su d. J. Juška išėjo kitaip: 
Jis nesutiko, kad jo veikalas būtų taisomas 
pirm, negu jis bus debiutuotas Brooklyne. 
Esą, tuomet būsią geriau galima matyt visi 
veikalo trūkumai. Nors L.M.S. C.K., paim
damas d. Juškos veikalą ir išmokėdamas jam 
premiją, pasiliko sau teisę kūrinį taisyti 
prie pirmos progos, bet d. Juškai pageidau
jant palūkėti,—palūkėta. Veikalas debiu
tuotas spalio 31 d., Brooklyne. Todėl, ma
nau, dabar jau laikas apie jį pakalbėti.

Pradėsime nuo antgalvio—“Išdykusi Pa
ti”. Tokis titulas veikalui matomai duotas 
todėl, kad ten randasi personažas Magdė, 
kuri, autoriaus supratimu, yra išdykumo 
“herojus”. Autorius ją ima neigiamai, kaip 
blogiausią savo kūriny charakterį. Bet ar 
taip yra veikalą perskaičius arba pamačius 
jį vaidinant? Ne. Veikale matome persona
žą Kurklį, kuris savo blogu charakterium 
pralenkia Magdę; jis skriaudžia savo šei
myną lėbaudamas su Magde, jis griauja fab
riko darbininko gyvenimą. Mikas Aukštelis, 
viengungis, veda flirtą ir lėbauja su kito 
sunkaus darbininko žmona (Katre) ir ardo 
jo šeimyną. Personažas Gray, paniškas vy- 
liugis, palaidume juos visus sukerta: jis ne 
tik “išdykauja” su Magde, bet ją ir jos šei
myną apvagia, nunešdamas jų viso amžiaus 
taupybą ($10,000). Kodėl tad autorius savo 
neigimo objektu pasiėmė moterį? Manau, 
jog tas nėra kokiuo tai pripuolamu<dalyku. 
Pas autorių, matomai, dar rusena tas giliai 
įsigyvenęs mytas, kad moteris—viso blogo 
šaltinis. Juk kitaip jis savo kūriniui būtų da
vęs vardą, vieton “Išdykusi Pati”—“Palaidas 
Gyvenimas”, taip kaip L. Tolstojus pana
šiam atsitikime davė savo vienam kūriniui 
vardą “Patamsio Galybė”.

Taigi, titulas d. J. Juškos turėtų būt pa
keistas.

Savo dramatine kompozicija veikalas lyg 
ir dvilypis: Jis negalima pavadinti nei ko
medija, nei dranua. 1-mas ir 2-tras veiksmas 
priklauso komedijos žanrui, o 3-čias—dra
mos. 1 ir J2 veiksme vyksta juokingi, nepati
kimi dalykai, viskas daroma lyg apsimetus, 
t. y. gaunasi komedija; 3-me gi veilsme jau
čiamas jau visai kitokis žanras, jaučiama 
tai, ką mes vadiname drama, nes ten juokas 
jau dingsta, o vyrauja rimtumas ir jaudini
mas...

Pakeitus žanrą, savaimi pasikeičia ir per

sonažų charakteriai. Pirmesniuose veiksmuo
se buvę lėkštais charakteriais, apsimetusiai, 
juokus krėtę personažai, paskutiniame veiks
me surimtėjo ir rodė gilaus susijaudinimo. 
Tas, suprantama, sumaišė ir aktorius ir pub
liką. Pavyzdžiui, pirmesniuose veiksmuose 
Magdė buvusi tuščia ir besielė—paskutiniam 
veiksme jau širdinga ir tikrai motiniška; ji 
balsu ir isteriškai verkia savo dukters, gai
lisi savo vyro ir namų.

Nekitaip ir su Onyte, Magdės dukteria. 
1 ir 2 veiksme ji šokinėjo kai ožkaitė, o pas
kutiniame—suvirko kai pašautas paukštis, 
vaitoja, draskosi. Bet... publika vis kvatoja 
(Brooklyne vaidinant), žiūrovams ir klausy
tojams toks staigus charakterių pasikeiti
mas neįtikėtinas ir nesuprantamas. Nė Mag
dės, nė Onytės ašaros jų nejaudino. Tas 
veiksmas (3-čias) turėtų būt pataisy£as.

Į teatrą mes žiūrime, kaip į mokyklą, į 
auklėjimo priemonę. Teatras veikia į žiūro
vus gražiais • pavyzdžiais, žadina'' juose gra
žiausias ir geriausias žmogaus savybes. Bet 
teatras-vaidyba kalba į žiūrovus vaizdais; ji 
rodo mums gyvenimą, o ne įrodinėja. Teat
ras neberia mums moralus, kaip iš tribūnos 
ar sakyklos. Jeigu taip būtų, tai jis liktų 
nuobodžiu ir neįdomiu. Įrodinėjimų ir pa- 
mokslininkavimų nerasi pas žymesnius dra
maturgus, bet pas mūsų draugus tas yra 
dažnu dalyku. Nėra nuo to liuosas nė “Iš-

Mūsų Dienraščio Iškilmė
Tai buvo lapkričio 14 d., Labor Lyceum, 

Brooklyne. Jos ilgai neužmiršiu...
Svieto iš visur pilna svetainė. Net obuolį 

metus iš viršaus—jis nupultų kai kam ant 
galvos...

Didžiulė svetainė dūzgė kai bičių avilys. 
Visų veidai patenkinti; visi laukė...

Priešscenyje viduramžis žmogus pasirodė. 
Laikas, matomai, baltu ražu jam pabraukęs 
paausius. Tai buvo mūsų energingasai 
draugas A. Bimba. Jis ką tai stengėsi sakyt, 
bet nesigirdėjo,—tūkstantinis ūžesys viską 
nustelbė.

Lėtai ūžesys lėtėjo. Ne ilgai laukus— 
ramu...

Prasidėjo programa. Estradoje gražus 
vaizdas: maloni dekoracija ir dar malones
ni aštuoni veidai. Jie—Aidbalsiai.

Muzikos mokytoja B. šalinaitė palietė pia
no klevišius. Jie suvirko. Juos pasekė harmo
ningi dainos garsai—plaukia maloni melo
dija “La Paloma”, “Laukelis-Laukas” ir 
“Tykus Buvo Vakarėlis”.

Aidbalsiai nutilo, bet klausytojų delnai 
ilgai dirbo...

Estradoje Stasys Kuzmickas. Simpatinga 
figūra, o dar simpatingesnis baritonas. Jam 
padainavus—sekė ilgas delnų “valio”.

Scenoje šokikė Cariota Montez. Sukas kai 
ratukas. Kartais rodės ji—ramunė, kartais 
—aguonėlė. Jos vienos buvo pilna estrada. 
Pianas kur tai nematomas akompanavo. 
Žiūrovai Carlotą nenorėjo paleisti...

Aldona Klimaitė, koloratūra sopranas. 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis teka...” plaukė 
Aldonos muzikalus balsas. Ir ne tik maloniu 
ir aukštai lavintu balsu, o ir aiškia jos dik
cija žmonės gėrėjosi!

Vytautas Dvarackas, smuikininkas, švel
niais liūliavimais stygų akordai pynės į kokį 
tai vainiką, kilo... Tai vėl, rodos, čia pat, že
mėje, garsiai verkė, vaitojo, žmonių širdin 
plakės. Dvarackas — talentuotas smuiki
ninkas.

Sčka K. Menkeliūniūtės atsisveikinimas. 
Šia proga ji padainuoja, pianu palydint se
neliui Petrovui. Skausmas matėsi žmonių 
veiduose. Jų lūpose tarytum negirdimas žo
dis viešėjo: “Konstantoj a, sugrįžk!”

Stygų sekstetas, vadovaujant V. Bekeriui. 
Duotas gražus muzikos šmotas. Kaip būtų 
miela, jeigu šis sekstetas dažniau pasirody
tų mūsų parengimuose!

Edna Vaivadaitė, sopranas. Ji sudainavo 
“Dainių” ir “Roses of Picardy”. Publika gė
rėjosi ne tik jos gražiu dainavimu, bet ir ją
ja pačia. Ji išrodė, kaip Pikardijos rožė.

Publikai labai patiko A. Banio stiprus ba- 
-ritonas. Jis sudainavo “Ne, Margas Sakalė
li!”, “Beauštant! Aušrelė” ir vieną komiš
ką dainuškėlę.

Emilija Mickūnaitė davė paskutinį pro
gramos numerį. Ji tarytum apvainikavo tą 
taip turiningą koncertinę programą. Mickū
naitė — džiuginantis talentas dainų pa
saulyje !

Bs. 

dykusios Pačios” autorius, d. J. Juška. Kad 
taip yra—tuojau matysime.

Pasiklauskime savęs: kokią rolę lošia d. 
J. Juškos “Lšdykusioje Pačioje” personažas 
Petras Rimkus, tas, anot autoriaus, susipra
tęs žmogus? Ar jis ten būtinai reikalingas 
ir ar be jo negalima apseiti? Taip, galima 
be jo apseiti ir jis ten visai nereikalingas. 
Tai kodėl autorius jį ten įdėjo? Įdėjo todėl, 
kad jo lūpomis autorius galėtų pamokslinin- 
kauti ir įrodinėti tai, ko nepajėgia vaizdu 
parodyti. Antras gi dalykas, autorius mato
mai mano, kad tarp tamsuolių būtinai turi 
būt ir susipratėlis, kuris pamokslininkautų, 
pasakotų moralus ir neginčijamas tiesas. 
Bet kokiais bėdinais ir tuščiais išeina tie ne
reikalingi “apsišvietėliai”! Pavyzdžiui, Pet
ras pasakoja-įrodinėja, kad jo brolis Juozas 
ir Magdė yra tamsūnąi. Bet argi žiūrovai, te
mpdami jų veiklą ir elgesius, nemato pačia
me vaizde, kad Juozas ir Magdė tamsūnai? 
Jie mato. Jeigu taip, tai kuriems galams rei
kalingi Petro įrodinėjimai?!

Arba vėl: Ir pats autorius tiesiog, ir Pet
ro lūpomis įrodinėja, kad Juozas su Magde 
ne tik tamsūs, bet ir religingi. Bet pačiame 
vaidinime, pačiame paveiksle nieko pana
šaus žiūrovai nemato. Juozo ir Magdės na
muose (scenerijos indekoravime) nesimatė 
jokio kryželio-mūkelės, jokių “šventųjų” ir 
tam panašių dalykų; neigi Juozas ar Magdė 
rodė bent kiek maldingumo ar dievobaimin
gumo. Autoriui štai ką turiu priminti: drau
ge, žiūrovai turi savo tiesioginę įžvalgą, savo 
intuiciją, ir jie priima tik tai, ką mato, o ne 
tai, kas autoriui norėtųsi, kad jie matytų!

Tai tiek apie rodymą ir įrodinėjimą.
Savo kūriniu autorius matomai turėjo tiks

lą parodyt paprastų žmonių palaidą gyve
nimą. Tas gerai. Bet, rodant palaidą gyve
nimą, reikia parodyt ir neigiamas to palai
dumo pasekmes. Kitaip, veikalas mus nieko 
nepamokina, Tiesa, matome kaip Gray nu
neša Rimkų viso amžiaus taupybą, bet tas 
menkai ką įtikina, kad pats palaidas gyve
nimas yra blogu dalyku. Tas tik pasako: 
“gyvenk kaip nori, tik dabok pinigus”, žiū
rovai d. Juškos komediją taip ir suprato.

Vien tik iš to, kas čia jau pasakyta, ma
tome, kad d. Juškos veikalas būtinai reika
lingas taisymo. Taip išleisti ir vaidinti, kaip 
jis parašytas—negali būti nei naudos, nei 
garbės.

P. Balsys.

Jokūbas
i.

Raudona, tartum krauju dažyta, saulė kopė 
virš rytų kalno, naikindama rūkus, susidariu
sius keturių kalnų apsuptame klonyje. Jokūbas 
šį rytą atsikėlė anksti ir atsidaręs pašlyjusios 
lūšnelės duris, atsisėdo ant slenksčio. Prikim
šęs pypkę, užsidegė ir svajojančiai traukė į 
plaučius karčių dūmų kamuolius.

—Jokūbai, einam pikietuot, — praeinantieji 
angliakasiai kalbino jį.

—Negaliu! Mūsų mažasis serga,—atsakinė
jo Jokūbas praeinantiems angliakasiams.

Streikieriai skubinosi linkui angliakasyklos. 
Jokūbas šį rytą nejaukiai jautėsi. Jis nepasi
tenkinančiai svajojo. “Streikuojam.. . kas iš to? 
Reikalaujam unijos pripažinimo.... prabėgo 
jau šešios savaitės. Ar laimėsim?... .” šį klau
simą jis labai abejingai statė.

Vietiniuos laikraščiuos tilpo žinid, kviečianti 
visus angliakasius grįžti darban. Kurie negrįš 
paskirtą dieną—negaus darbo tose angiiakasyk- 
lose.

Jokūbą pasiekė gandai, kad bile dieną pribus 
keli šimtai angliakasių iš Vakarų Virginijos, 
kuriuos kompanija gabenasi. “Tada, brolau, 
vietiniam darbo nebus,” galvojo Jokūbas. Min
tis netekti darbo jį neapsakomai kankino. “Kur 
gausi kitą?”

Savo vaidentuvėje jis matė einant ilgiausias 
eiles jaunų ir suaugusių vyrų išilgai skersai 
plačiąją Ameriką. Jis matė plaukiančias bedar
bių eiles, kaip plačiasias upes. Prie angliaka
syklos, kur Jokūbas dirbo, stovi būriai darbi
ninkų, kurie jo manymu laukia darbo, kaip iš
badėję varnai padlienos. Jie nori gyvent. Sūnus 
senai serga. Jam reikia daktaro. Taip svajo
damas Jokūbas dar labiau ėmė abejoti streiko 
laimėjimu. *

Pro atviras lūšnos duris veržėsi drėgnan ryt
mečio oran ausį rėžiantis balsas.

—Oi, tėveli, tėtušėli, daktaro!.. . Oi!...
Jokūbui šis balsas rėžė ausį neapsakomai. 

Kiekvienas vaiko oiktelėjimas smigo jo širdin, 
kaip aštrus kardas. Jam plėšė krūtinę gailestis.

Jokūbas, bėgdamas tele- 
staiga kaž kas suspaudė 
tartum žuvis, prarijusi

Jis bejėgis. Sėdi ant slenksčio. Atiduoda sū
naus likimą ligos nuosprendžiui. Retkarčiais jis 
pačiupinėja kelinių kišenių?, paglosto šlaunis, 
lyg tikrindamas, ar neras užsilikusį pinigą ki
šenėj.

—Labas rytas,—mandagiai pasveikino bosas 
Jokūbą, apsistodamas ties juo.

—Labas,—n en o romą. atsakė Jokūbas.
Bosas, įrėmęs į slenktį ant kurio sėdė

jo Jokūbas, spjaudė čiulės syvus.
—Ar ilgai manai streikuot, Jokūbai?
—Kolei visi streikuos, Mr. boss.
—Hm....—mąstančiai tęsė.—Blogai, Jokū

bai. Tau reikėjo visai nesimaišyti su tais agi
tatoriais. Būtum ir šiandien dįrbęs.

—Oi, oi!... tėveli...—vėl prasiveržė vaiko 
skaudus balsas.

—Kas tai ?—išgąstį nuduodamas teiravosi 
bosas.

—Serga sūnus,—aiškino jam Jokūbas.
—Hm....
Ir nekviestas įėjo grįčion apžiūrėt ligonio.
Vaikutis, išbalęs, kaip perkelis, vartydamasis 

lovoj, dejavo be paliovos. Motina, rūpesčių su
rakinta, sėdėjo šalę vaikiščio ir išdžiūvusiais 
pirštais šukavo jo gelsvus plaukelius.

Bosas mirktelėjo akimi Jokūbui ir išsivedė 
jį laukan.

■—Še penkinė,—prieteliškai tarė jis,—pašauk 
daktarą.

—Mr. boss, bet.. . .
—O, nesirūpink, atidirbsi....
—šių r, Mr. boss.
—Sustok !—sulaikė Jokūbą, bėgantį telefo- 

nuot daktarui.—Kada grįši darban?
—Po streikui, Mr. boss!
—Klausyk,—pašnabždomis kalbėjo bosas.— 

Neapsigauk, šį rytą daug mainierių pasižadėjo 
grįžt darban, žinai, tu jau išėjai iš ‘pėdės.’ Ne
pavėluok.

—Vyrai sakė, jie streikuos iki laimės, Mr. 
boss.

-r—Netiesa. Tik ‘lyderiai’ nori streiko. Vyrai 
pasižadėjo grįžt darban. Jeigu nori dirbt, tai 
ateik rytoj.

—Gerai, Mr. boss!
—Good-by!
—Good-by!
“Geras jis,” mąstė 

fonuot daktarui. Bet 
jo krūtinę. Pasijuto, 
slieką su meškerės kabliuku. Jo ūpas momen- ' 
taliai pasikeitė ir suretinęs eiseną paklausė sa
vęs: “Ar gerai padariau imdamas pinigus iš 
jo?” Jo sąžinę pradėjo graužt nematomas kir
minas. Jis jau nebegalvojo apie sūnų. Pirmoj 
vietoj jis svajojo apie pasikalbėjimą su bosų. 
“Ar nebus parsidavimas?” klausė savęs. “Bet 
jeigu visi pasižadėjo grįžt darban, tai koks nu
sidėjimas?”, drąsino save Jokūbas. “O ^penkis 
dolerius galėsiu atiduoti po streikui, kaip grįšiu 
darban. Jei rytoj vyrai streikuoja—darban nei
nu,” vidujinės jėgos kankinamas teisinosi. Pa
šaukęs daktarą Jokūbas klausė Rozalijos:

—Rozalija, ar bus gerai, kad ryt grįšiu dar
ban?

—žinoma,—pamąsčius atsakė Rozalija.
—Bet jeigu vyrai streikuoja, kaip tada?. ..
—Streikuoja, ar ne. Tu turi grįžt darban. 

Matai, kad neturim ką valgyt. Streiku šeimos 
nepapenėsi.... Jeigu tu neisi, tai aš eisiu.... j 
—ryžtai pareiškė Rozalija.

—Kur gi tu eisi?—mąstančiai klausė Jokū
bas.

—Kad ir pas Kriogienę,—atrėžė Rozalija.
“O viešpatie,” mąstė Jokūbas, žiūrėdamas į 

išdžiūvusią, susivėlusią moteriškę. Jos krūtys 
išsekę, susitraukę. Jos kaulus tik gyslos ir oda 
telaiko krūvoj. “Ne tokių reikia Kriogienei,” 
mąstė Jokūbas. “Kriogienė pasirenka jaunas, 
gražias, kaip sirpstančias uogas, mergas. Pasi
renka tokias, kurių dar kūnas neišsekęs.” Ro
zalijos pareiškimas surakino Jokūbo krūtinę 
skausmo retežiais. Po valandėlės mąstymo jis 
pareiškė:

—Neisi, Rozalija.. . aš eisiu!...
Sekantį rytą- sustojo ties lūšnele sunkvežimis, 

kupinas angliakasių. Sunkvežimis rūpestingai 
apsaugotas policija. Jokūbas, važiuodamas, 
mąstė: “apgavo mane bosas...” Sunkvežimyj 
esantieji žmonės Jokūbui buvo nepažįstami. 
“Netiesa, kad visi angliakasiai grįžo darban,” 
atkartotinai šnabždėjo Jokūbas.

Privažiavus sunkvežimiui prie angliakasyk- 
los, pikietas puolės sulaikyt važiuojančius dar
ban. Bet iš sunkvežimio1 papliupo šūviai ir pi- 
kietai ėmė bėgt kas sau. Dabar aiškiai Jokūbas 
matė, kad streikas nelikviduotas. Bet grįšt į 
namus jau pervėlu.

(Tąsa 4-tam pusi.)

matome visko,

•rtiSa

Filmą “Lietuva”
Nesenai Lietuvoj tapo pa

gaminta filmą “Lietuva”. Apie 
ją vienas “L. ž.” bendradar
bis suteikia šitiek informaci
jų :

“Vakar po pietų “Forumo” 
kino teatre kviestinei publikai 
buvo parodyta švietimo m-jos 
užsakyta p. Babicko režisuo
ta ir įkalbėta, žibo ir kit. ope
ratorių pagaminta filmą “Lie
tuva”. Demonstravimo pra
džioje p. Babickas paaiškino 
publikai, kad filmą išėjusi ne 
tokia, kokios tikėtasi; per sku
biai gaminta ir pagaminimui 
išleista 24,000 litų. Ji, esą, ga
minta užsieniui (Amerikai) ir 
ten jau pasiųsta.

Kiekvienas savas daiktas— 
malonus ir tuoj prisimenama, 
kad jam negalima taikinti už
sienio masto, taigi negalima 
statyti ir tokių reikalavimų, 
kaip užsienio filmai. Bet tuo 
didesnis yra džiaugsmas, jei 
mes pamatome mūsų pačių su
kurtą daiktą, kuris gali prilyg
ti užsienių pasiektam lygiui. 
Tada su pasididžiavimu sako
me : ir mes ne iš ketmo spirti! 
Kuo mes blogesni už užsienį?

Deja, apie šią filmą to pa
sakyti negalime ir labai gaila, 
kad negalime. Daug kur mes 
esame pažengę gerokai pir
myn, bet lietuviškos filmos rei
kalas pas mus tebetūpčioja 
vietoje. Ne tik labai bloga su 
mūsų vietine kronika, bet ne 
kas geriau ir su tais ekrano 
dalykais, kurie dirbami labiau 

^atsidėjus, su režisūra ir ku
riais norime pasirodyti Ame
rikoje, nors ir savo tautiečių 
akyse.

“Lietuvoje
tik režisūros nematome. Su
prantama, ji čia nereikalinga 
tokia, kaip filmose su fabula, 
bet vis dėlto reikalinga, kad 
būtų bent koks nors nuosaiku
mas, planingumas. Gal iš tik- ’ 
rujų ji pergreit gaminta, gal 
kiti kokie reikalavimai varžė 
gamintojų darbą? Bet faktas 
lieka faktu, kad šioji filmą 
nepavykusi. Jei ją mes kriti
kuojame mūsų žiūrovų atžvil
giu, tai tuo labiau ji kritikuo
tina kaip produktas užsieniui.

Labai gerai suprantama, 
kad per vieną valandą neparo
dysi visos Lietuvos, taigi, kad 
būtų galima pasakyti: ot, iš 
tikrųjų pamačiau Lietuvą! To
dėl neišmintingas ir pats užsi
mojimas vienoje neilgoje fil- 
m'oje viską parodyti, čia, bene, 
ir bus didžiausia nenusisekime 
priežastis. Vis dėlto, kas pa
rodyta, reikėjo parodyti, siste- 
matingiau. Dabar matome tokį 
vinigretą, tokį šokinėjimą nuo x ; 
vieno daikto prie kito, bepras- y 
miškai, be plano, kad negali \ 
suprasti, ką mislino ir kur 
žiūrėjo šią filmą gaminant, 
jos vadovai?

Negalima nuginčyti, kad 
filmoje nebūtų daug gražaus, 
daug įdomių momentų ir nuo
traukų. Bet visa tai neturi 
sistemos—ot kas! Su tonu, ku
ris gamintas Berlyne, vokiečių 
Holivude Babelsberge, taip 
pat ne kas geriau. Babicko 
balsas, šiaip jau gyvenime, 
tvirtas ir gana gražaus tembro, 
garsinėje filmoje pasirodo ne
tinkantis. Perdaug švokštimo 
ir girgždėjimo garsų. Bet dar 
silpniau skamba įkalbėtasis 
turinys. Jis tiek pat nenuosai
kus, kaip ir filmos vaizdų vir
tinės : čia pamokslėlis pasaky
tas, čia informacija, čia nė iš 
šio, nė iš to iškeliamas vienas 
kitas valdžios asmenų nuopel- • 
nas. Visa tai filmoje gali būti, 
bet jie turi sutapti su rodomo 
vaizdo prasme. Neapgalvotos ' . ■ 
ir tekstų atskiros detalės, ku- (

bet jie turi sutapti su rodomo

rios vietomis ir lietuvių kalbos 
atžvilgiu netaisyklingai pasa
komos, o vietomis—net taip 
išreiškiamos, kad gali supras
ti dvejaip. Iš tikrųjų visa tai 
rodo kažkokio didelio skubė
jimo rezultatą. , .
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MENO SKYRIAUS DALIS
DXIBVB šeštad., Lapkričio 20, 1937

Kaip Man Atrodė “Išdykusi Pati”
Ši komedija buvo suvaidinta spalio 31 d., 

Labor Lyceum svetainėje, Brooklyne, N. Y. 
Vaidino Liet. Liaudies Teatro vaidylos.

Šias savo pastabas dalinu į dvi dali, bū
tent: pirmon—vaidylos ir vaidinimas; ant- 
ron—veikalo turinys.

Vaidylos ir Vaidinimas

Vaidinime dalyvavo tik trys pereito sezo
no “veteranai” (A. šertvietytė, N. Pakalniš
kis ir P. Petrauskas), kiti, matomai, tik ką 
naujai įrašyti Į L. L. Teatrą. Režisorium bu
vo Jonas Juška, veikalo autorius, ir jame 
vaidinęs Kazio Kurklio rolę.

Pirmiausiai metėsi į akis suflioriaus bū
delė, pastatyta avant-scenoje, ko pirmes- 
niuose L. L. Teatro vaidinimuose nesimatė. 
Toks suflioriui ant estrados namuko pasta
tymas nėro jokiuo progresu...

Bendrai kalbant, kaikurie vaidylos ir kai- 
kuriose scenose vaidino pagirtinai, o kaiku
rie—vidutiniškai, o dar kiti—visaip.

Juozas Rimkus (W. Kūlikas) labai mono
tonišku balsu kalbėjo; jo kalba priminė lyg 
tai kokią beformę dainą arba skardų riks
mą. Judesio beveik ir nebuvo. Gyvenęs ilgą 
laiką savo namuos, bet kai prisėjo eiti nuo 
scenos per duris, tai kelis kartus vos nenu
žengė į publiką, žiūrovams buvo juoko, kad 
nežino savo namų...

Onytė (A. Šertvietytė) vaidino gražiai. 
Nieko primetamo negalima sakyti. Kaikurio- 
se vietose trūko reikšmingo judesio, bet tai 
veikiausiai darė pildydama režisoriaus nu
rodymus...

Jonas Karvelis (F. Lepinskas) vaidino vi
dutiniškai. Judesiai turėjo būt kiek liuoses- 
ni, mažiau suvaržyti. Dainuoti jam sekėsi 
neblogai. Tik gaila, kad daina monotoniška 
ir bereikšmė.

Kazys Kurklys (J. Juška) lošė vidutiniš
kai. Tačiau, jame nesimatė to “laidoko”, 
kuris, palikęs savo “sudžiūvėlę”, džiaugsmu 
degė prie “minkštutės” Magdės. Jis ne vai
dino, bet “pildė” savo rolę. Nedaug .-skyrėsi 
jo elgesys nuo paprasto elgesio “off stage”.

Marė (M. Juškienė) judėjirnus turėjo ne* 
blogus, bet viską gadino skardus ir keistas 
balsas, žmonės juokėsi ne tiek iš jos vaidi
nimo, kiek iš to keisto balso. Manau, jog bu
vo perdėjimas taip monotoniškai rėkalioti.

Viktoras Gray (N. Pakalniškis) vaidino 
gražiai, žymėtina, kad jis nerėkė taip iš
keltu balsu, kaip kad kiti darė.

Katrė (T. Baseckaitė) vaidino vidutiniš
kai. Jos aiški kalba, gera dikcija.

Petras Rimkus (P. Petrauskas) turėjo ne
vykusią rolę,—be reikšmės, lyg kokio tai pa
mokslininko. Sulyg autoriaus, Petras turėjo 
būt susipratęs ir apsišvietęs, bet iš jo veiklos 
ir kalbų žiūrovai to viso nematė. Iš išvaiz
dos jis atrodė net konservatyviu, senovišku, 
net su nukarusiais ūsais.

Tačiaus, nors ir prasta rolė, bet P. Pet
rauskas ją išpildė neblogai.

Mikas Rukštelis (P. Grabauskas) lyginai 
vaidino taip, kaip ir J. Juška Kurklio rolėje; 
atrodo, jog d. Grabauskas estradoje jau ne 
pirmu sykiu pasirodo.

Magdė Rimkienė (V. Pranaitienė) vieto
mis labai gražiai vaidino. Rimtesnėse sceno
se ji, rodos, gyveno, o ne vaidino; tačiaus 
“išdykumo” vietose kartais lyg ir perdėda- 
vo, Sykiais sujudėdavo, tarytum, kokia “bur
lesque queen”.

Policmonas (G. Varaškevičius) permažai 
matėsi ant scenos, todėl apie jį nei sakyti 

. h nieko negalima. Iš stuomens atrodė nieko 
\ 4 sau “rfik”.

Bešališkai kalbant, reikia pripažinti, kad 
didžiuma vaidylų kalbėjo ne natūraliu bal
su—rėkė perdaug skardžiai. Taipgi apgailė
tinas dalykas, kad aktoriai daugel kartų ei
dami per duris jas lupdavo į priešingą pu
sę, tuomi smarkiai sukratydami visą sčeneri- 
ją. Atrodė, jog jie ryžosi “namą” sugriauti. 
Dažnai publika juokėsi iš aktorių klaidų, o 
ne iš paties veikalo.

Rimkus (Kūlikas) paskutiniam akte par
bėgo iš fabriko. Jo veidas ir drabužiai suo
dini, o ausys—baltos, net spindi. Negi dul
kės išsirenka sau vietą dėl apsistojimo, 
drauge grimiruotojau ir režisoriau?

Rukštelis ir Gray veikale vienas kito ne
pažįsta, bet abu nešioja tą pačią skrybėlę. 
Negana to, juodu tą pačią kepurę net toje 
pačioje vietoje ir pasideda—ant piano.

Veikalo Turinys
Veikalo sąstatas silpnas, daug trūkumų. 

\ Daug vietų randasi, kur niekas nesideda ant 
\ scenos, apart bereikšmio šnekučiavimo.
\ Petras Rimkus nieko kito neveikia, tik 

brolį žodžiais mokina. Veikale pamokslų 
neturi būt. Pamokslas turi būt loštas. Atro
do, kad Petro rolė ten įterpta tik tam, kad 
veikalas gautų vardą “darbininkiškas”. Bū
tų buvę tas pats, jeigu vakaro pirmininkas 

I tą Petro “pamokslą” būtų sukalbėjęs prieš 
vaidinimą.

Juokinančių juokų labai maža. Tik vieną 
sykį visa salė juokėsi, kai Marė rengėsi ko
čėlu savo čaliui nugarą prosyt.

Daugely vietų vieni juokėsi, o kiti raukėsi 
ir stebėjosi iš besijuokiančių. Veno kito pa
klausus, ko jis ar ji juokiasi, gauni atsaky
mą—“fone”.

Nesuprantu, kodėl Liet. Liaudies Teatras 
ar Meno Sąjunga leidžia tą su tiek trūkumų 
veikalą vaidinti?

Papartis.

Jokūbas
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

Jokūbą kasdien nuveždavo tas pats sunkveži
mis darban ir atgal. J' 
ką laimėjo; privertė 
ir dirbusius laike

Nuo tada Jok ii > 
gos.

\galiau darbininkai strei- 
o'i v.niją pripažint uniją 

n asai i nt iš darbo.
'.vo kompanijos apšau

ti.
Nakties sparnų šešėliai užklojo angliakasių 

miestelį, riogsantį keturių kalnų slėnyje. Di
džiuma šio miestelio gyventojų, po sunkaus dar
bo, ramiai ilsėjosi. Retkartėmis galėjai girdėt 
liūdnos meliodijos niūniavimą, šuns lojimą arba 
kai kur priegonkyj jaunimo pašnekesį. Gatvės 
tamsios ir duobėtos. Viena nuo kitos atokiai 
tamsoje spinkso gatvinė elektros lempukė.

Apmirusio miestelio tylą suardė pagelbos šau
kiąs balsas:

—Oi, oi!...
—Duokit jam, duokit!. . .
—Kur jis?
—Bėga! ■
—Vykim!
—Turėkit!
—Pagavau!
—Oi, oi, dovanokit, oi, oi!.. .
Pro nedidelius, dulkėtus lūšnelių langus su

žibo žiburėliai. Gatvėn išsiskubinę skarmalais 
apsikarstę moterys ir vyrai, vieni antru klau
sinėjo:

—Kas čia?
—E.ksplodavo ‘mainos?’
Staiga pasigirdo policisto signalinė birbynė. 

Blykstelėjo kaspinėlis raudonos šviesos, kurią 
sekė šūvio atgarsis rytų pusėj ir viską sugėrė 
tamsioji naktis.

— Triukšmas ištirpo nakties paslaptyj, tik 
girdėjos duslus, pažeistas balsas:

—Oi, oi, gelbėkit!.. .
Iš pamiškės sugrįžo policistai, lydimi smal

siomis žiūrovų akimis. Policistai sustojo ties 
pašlyjusia lūšnele. Tarpdury išgąstingai ran
komis skerečiojosi moteriškė.

—Jokūbai, tai tu?
—Aš, Rozalija, aš.. . prakeikti vaikai.. ..
Policistai pagelbėjo moteriškei įvest gerokai 

sužalotą bet tvirtą, stambių kaulų, muskuluotą, 
vyriškį.

—Jokūbas!
—Tai jį vaišino?
—Gerai jam.. ..
—Tegul ir duoda.. . .—skirstydamiesi anglia

kasiai pašnabždomis vieni antriem kalbėjo.
Pranas Kartus.

Šanchajaus griuvėsiai ir juose jieškojimas žuvusių sa
viškių bei pažįstamų.

Sov. Sąjungos Žinios

žino, kad majoras turi tiesą 
uždaryt svetainę.

Ant rytojaus, tai yra, 10 d. 
lapkričio, turėjo įvykt mitin
gas Komunistų Partijos kitoj 
svetainėj. Vakare žmonės pra
dėjo rinktis. Majoras dažino- 
jo, ir atsiuntė “skvadroną” po
licijos, kad neleist žmones į 
svetainę, žmonių susirinko ke
letas tūkstančių, bet turėjo 
grįžt atgal, nes svetainės ■ dū
lys buvo užrakintos ir policija 
apstatytas bildingas.

Per pereitus 19 metų kožną 
metą būdavo Lapkričio Revo
liucija apvaikščiojama ir mi
tingų niekas niekada nestab
dė. Bet šiemet fašistai pradė
jo kelt savo galvas aukštyn. 2 
metai atgal majoras J. F. Dore 
buvo išrinktas darbininkų su
vienytu frontu ir jis skaitėsi 
esąs progresistu. Dabar, atei-

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas 

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
i Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

ŠYPSENOS
ŪKIO BANKO GAISRAS

t Jul. Poles.
(Gaida: “Šuruicl, (joti'! poeea r Moskovskij”}

Liepsnoja broliai V v’ rt.iiuiai,
'Pleška namas, pinig.d.

Galvoja seniai, jai rtrt.;čiai—
Liks tie žmonės ubagai.

Pro langus gatvėn veržias dūmai, 
Dega sienos ir stalai.
Aprūko Pienocentro rūmai 
Ir visi kiti galai.

Gatvėse minios susirinko, 
fimė tyliai šnekučiuot:
“Kiek gaus draudimo už budinką, 
Sunku gatvėj suskaičiuot....”

Bet vyrai gaisrą greit gesina, 
Pila ežerus vandens.
Fru-fru prekes tat sugadino— \
Kaip žmogelis ir gyvens?

Vėlai prieš drungną rudens naktį
Baigės klaikus reginys: 
Nustojo ūkio bankas degti— 
šlapias gatvės grindinys.

Iš ryto tardė, revizavo
* Stengės priežastį surast.... 

O bankas čia klijentus savo 
Prašė tik nenusigąst.

Kai už draudimą gaus valiutą, 
Dar du aukštu prisidės....
Turės erdvesnį bankas butą— 
Ir gerovė prasidės.

(“Kuntaplis”)
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Areštavo Spejikę
Maskvoj, ant Otkrytąją gat

vės, Sovietų valdžia areštavo 
spejikę (burtininkę) Seifer. Lai
ke arešto jos kambariuose ras
ta 34 moterys. Sakoma, kad 
kaip kurią dieną ta žulikė turė
davo iki 300 koštu merk ų. Da
rant kratą pas ją surasta 20,000 
rublių. Spėjikė buvo nusipirkus 
namą ir laikė dvi tarnaites, štai 
kam buvo laimė iš būrimu kitu 
“laimių”.

5. Parado dalyviai turi būti 
apsirengę žieminiais drabužiais 
ir su plieno kepurėmis.

6. Visos armijos dalys, pagal 
nurodymą, privalo prisiųsti sar
gybinius.

7. Pagal mano nurodymą, 
Kremliaus .komandai!tas padaro 
kanuoliu salinta.c v

8. Bendras tvarkos palaiky
mas pavedamas atsakomybei 
Maskvos miesto komandanto.

Laivas Nelaimėj
Lapkričio 3 dieną siautusi au

dra prie Novaja Zemlia ant 
akmenų užvarė laivą “Lengos- 
torg”. Laivai ‘Arkos’ ir ‘Štorm,’ 
skubinasi jam į pagclbą.

Naujas Judis
Revoliucijos sukakties metu 

Maskvoj jau pradėta rodyti 
naujas sovietinis judis “Leninas 
Spalyj”. Veikalas pagamintas 
atvaizdavimui to, kaip Leninas 
vadovavo proletarinei rovoliuci-j

Parade dalyvavo apie 2,000,- 
000 žmonių. Tai buvo vienas iš 
didžiausių ir< gražiausių para
das. J

Laivyno Istorija
Minint 20-ties metų revoliuci

jos sukaktį Leningrade, Centra- 
linis Karo Laivyno Muzėjus ati
davė naują skyrių užvadinta: 
“SSSR Laivynas per 20 metų.” 
čia vaizduojama karo laivų ko
va piliečių karo metu Baltijos

jai.

Garbės Sargai
Minint Sovietų Sąjungos 20- 

ties metų jubilėjų ■ buvo skaito
ma didelė garbė tiems raudonar
miečiams, kurie tą dieną stovėjo 
sargyboj ant Sovietų Sąjungos 
sienų ir kitose svarbiose vietose. 
Raudonarmiečiai kiekvienas di
džiavosi gavę progą tą dieną bū
ti sargyboj.

Apdovanojo Piliečius
Sovietų Baltarusijos valdžia 

apdovanojo piliečius, kurie vie
naip ar kitaip prisidėjo prie ap
saugojimo Sovietų šalies sienų, 
kurie nemažai sugavo užsienio 
šnipų, bandančių pereiti Į So
vietų šalį arba iš jos ištrūkti su 
reikalingomis priešui žinio
mis.

j Jūroje, ant Volgos, Kaspijos 
Jūrose ir didvyrišką kovą 
Amūro flotilijos prieš baltus 
chinus 1929 metais Sungari 
upėj.

Paradas Raudonoj Aikštėj
Minint 20-ties metų revoliuci

jos sukaktį Maskvoj paradas at
sibuvo Raudonoj Aikštėj, Revo
liucijos, Deržinskio, Sverdlovo 
ir Ochotnose aikštėse, žiūrovai 
buvo praleidžiami tik su ■ bilie
tais. Maskvos srities karo jė
gų komandantas, Sovietų Są
jungos maršalas S. Budennis, iš
leido sekamą pareiškimą:

1. Karo jėgų paradas prasi
deda -10 valandą ryto.. . .

2. Parade dalyvauja: spe
cials pulkas, vadai karo jėgų, 
mokiniai karo akademijų, stu
dentai Raudonosios Armijos Ka
ro mokyklų; Maskvos garnizo
nas, vidaus .konjisariato ginkluo
tos jėgos, Maskvos darbininkų 
ir studentų ginkluoti būriai.

3. Parado peržvalgą daro 
Liaudies Apsigynimo Komisaras 
Sbvietų Sąjungos maršalas K. 
E. Vorošilovas.'

4. Karo parado vadovybė pa
vesta man.

Pasiekė 38,141 Pėdą

Spalių 29 dieną, kapitonas 
žerebčenko naudodamas jūrinį 
lėktuvą su 720 arklių jėga pa
siekė 11,869 metrų (38,141 pė
dų) aukštį.

Seattle, Wash.
Miesto majoras J. F. Dore ir 

policijos viršininkas W. H. 
Seal’s uždraudė Komunistų 
Partijai laikyt mitingą ap- 
vaikščiot 20 motu Sovietų su
kaktuvių dieną. Buvo paranda- 
vota didžiulė miesto svetainė 
Civic Auditorium ir kalbėtojai 
turėjo būt d. Hathaway, “Dai
ly Worker” redaktorius ir 
William Dunn. Garsinta bu
vo labai gerai, daug tikietų iš
pardavinėta ir visi laukė tos 
dienos, kada galės išgirst gar
sius kalbėtojus ir apvaikščiot 
tą garbingą dieną.

Bet, 4 d. lapkričio pasirodė 
vietiniam laikrašty didelėm 
raidėm pranešimas, kad majo
ras Dore uždraudžia komunis
tam laikyt mitingą. Komunistų 
Partija patraukė majorą ir po
licijos viršininką į teismą. Į 
teismabutį susirinko apie 5 
šimtai žmonių paklausyt, ką 
teisėjas nuspręs : pavelys laikyt 
mitingą, ar ne? žinoma, majo
ras,. policijos viršininkas ir tei
sėjas yra iš tos pačios kompa
nijos arba, kaip sako, varnas 
varnui akin nekerta. Majoras 
“prirodė”, kad jis gavęs kelis 
desėtkus laiškų nuo Amerikos 
Legiono ir nuo kelių kitų or
ganizacijų, grąsinančių sukelt 
riaušes mitinge. Aš saugoju 
žmonių gyvastis, sako jis. To
kiu būdu teisėjas Hali pripa

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
eavimui išvarginančių skausmų jūs tu- 

■ rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa- 

j daro tai labai greitai. Neturi svai- 
' ginimo (dope)—saugi jauniem ir se- 
' niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly- 

! gom. Iškirpkite šj pranešimą ir pa- 
I siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
1 tarba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo- 

j Rėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
i C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA- 
j RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 

i bus sugrąžinta. Kam. vargti dar ki
ltą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
Į nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

nantį pavasarį jis ir vėl kandf- 
datuos į majorus. Darbininkai 
turėtų atmint jo darbus. Čia 
miesto majoras renkamas 2 
metam, o policijos viršininką 
majoras skiria 5 metam. Tai 
tiedu ponai ir dirba, kaip jiem' 
patinka.

Nors Amerikos konstitucija 
garantuoja žmonėm laisvę tu
rėt mitingus ir diskusuot savo 
reikalus, bet čia fašistai pa
verčia J. V. konstituciją į pur
vą ir elgiasi kaip jiem patinka.

Bet laikui bėgant darbinin
kai susipras ir parodys tokiem 
ponam, kur jų vieta.

Senas Grinorius.

Prakalbos - Prelekcijos
The Logan Inn Svetainėje

3294-6 Atlantic Avenue 
ir Logan St.

Nedėlioję, Lapkričio 21,
3-čią valandą po pietų

Kalbės Dr. J. J. Kaškiaučius
Labai svarbioj temoj ir bus 

kiti kalbėtojai

Gerbiamieji! Išgirskite būsi
mas prakalbas. Tai bus labai 
naudingos, iš kurių mes galė
sime pasimokinti kaip geriau 
“faituotis” kasdieniniame gy
venime apsisaugojimui nuo vi
sokių nesveikumų. Atsineškite 

i ir klausimų. Dr. Kaškiaučius 
, nuoširdžiai į juos atsakys.

Prakalbos Bus Sekmadienį, 
Nepamirškite! 3-čią v. p. p.

Prakalbas šauki# Liet. Darbininkų 
1 Susivienijimo 13 Kp., East New York 

^stokiteInauja
OLD GOLD KONTESTĄ 

$250,000 PRIZAIS
1,000 Piniginių Prizų 

Duodama LaimėtojamsTel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kamnes Inman St., 
art* Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

štai kitas kontestas kuriame jūs 
galite laimėti turtą ir būti turtingu 
visą amžių, čia yra 1,000 piniginių 
prizų sudarančių $250,000. Jūs galite 
laimėti bi kur| iš jų. Old Gold vėl 
duoda jums progą laimėti turtą. Įsto
kite dabar tuojau, šis kontestas tik 
ką prasideda'ir kontestas iš suteiki
mų praleistos kalbos pritaikomos j 
tuščius piešinių baliūnus. Eikite pas 
savo cigaretų pardavėją ir klauskite 
dėl Old Gold Piešinių Bulletino. Jis 
yra VELTUI, kartu su taisyklėmis ir 
detališkumais. Atydžiai sekite in
strukcijas. Dailinimas nesiskaito. Čia 
nėra triksų ar užčiupimų. Skaitykite 
ši dienraštj dėl tolimesnių pranešimų.

NO. 106

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—1.

Nėra valandų sekmadieniais.

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

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

87® 1 JOS CAMPA U AVR. DETROIT, IflCH.

KS- NAUJOJE VIETOJE

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. 24ūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsitę, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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Buvo Žandaras, Pasiliko 
Batlaižys

Profesorius Čepinskis, būda
mas Universiteto rektoriumi, at
virai ir nachališkai pildė fašisti
nio žandaro universitete parei
gas. Jis pats savo rankomis 
draskė pažangiųjų organizacijų 
iškabintus plakatus, nors jie bu
vo prorektoriaus patikrinti ir 
leisti. Jis pats savo rankomis, 
duodamas pogromščikams - neo- 
lituanams pavyzdį, įnirtusiai su
daužė marksistų d-jos “Aušros” 
vitriną, dėl joje iškabintų savo 
nariams pranešimų. Jis, paga- 
liaus, fašistų valdžios paskatin
tas, uždarė ištisą eilę pažangių
jų studentų draugijų (“Aušrą,” 
Žydų kalbai ir lit. remti d-ją, 
“Stedrą”, Laisvamanių d-ją ir 
kit.) ir kai kuriuos jų narius pa
šalino iš Universiteto. Dabar gi 
jis, būdamas pensininku, tar
nauja fašizmui, kaip jo batlai
žys. štai jis nesenai “XX am
žiuj” paskelbė savo interviu apie 
hitlerinę Vokietiją, čia jis aky- 
plėšiškai išgyrė hitlerišką Vo
kietijos vidaus tvarką, statyda
mas ją aukščiau demokratinės 
Prancūzijos. Ten priplepėjo ir 
daugiau nesąmonių, pav., kad 
Vokietijoj esą pakankamai mais
to, kad fašistinė Vokietija ne
norinti karo ir kovojanti dėl tai
kos ir t. p. Paskutiniu metu Če
pinskis buvo bepradedąs dėtis 
kovotoju už demokratiją. Bet 
šis interviu apie Vokietiją rodo, 
kad jis kaip šuo, “grįžo prie sa
vo vėmalų.”

Kauno m. savivaldybėj, sani
tariniu miesto gydytoju. Pas
kutiniu metu gydytojo prakti
ka jis nesivertė, o gyveno iš 
pensijos.

Verčia Mokėt už Atimtą 
Žemę

Jau prieš kelis metus fašistų 
valdžia atėmė iš valstiečių 10 
metrų platumo ruožą keliui tarp 
Tirkšlių ir Telšių. Kai kuriems 
valstiečiams atimta net iki trijų 
ketvirtadalių hektaro. Tačiau iki 
šiol valstiečiams už tą žemę ne 
tik nesumokėta, bet fašistų val
džia verčia valstiečius mokėti už 
ją mokesčius, lygiai taip pat, 
kaip ir už naudojamą žemę. 
Valstiečiai tuo labai pasipiktinę 
ir ruošiasi organizuotai reika
lauti atlyginimo už atimtą žemę 
ir neteisėtų mokesčių panaikini
mo. Valstietis.

Tai Getulio Vargas, pasi
skelbęs Brazilijos fašistiniu 
diktatorium. Jis išvaikė par
lamentą, panaikino konstituci
ją ir Įsteigė fašistinę diktatūrą.

smulkesnius trūkumus, kurie 
sukelią pavojų gaisrui. Jeigu 
dirbtuvė po mėnesio nebus per
kelta Į kitas patalpas, komisijos 
nutarimu jai . bus uždrausta 
veikti.

S
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Per J. Lapėno laidotuves 
daktaras Nekvecįavičius pasakė: 
“Tokie žmonės, kaip tu, retai 
gimsta. Tokių didvyrių, kaip tu, 
gimstant tenka ilgai laukti. Sa
vo darbo srityj—tu buvai mūsų 
Napoleonas.” Nemenkiau už Ne- 
kvedavičių išgarbino savo kalbo
se Lapeną, tą garsųjį vagį, ir 
kiti tautininkų šulai: Ir Tamo
šaitis, Gricius ir kt.

Šio mėn. pradžioje fašistinis 
teismas išteisino kitus Lapėno 
vagių gaujos dalyvius.

Vis Tiek, Žalty, Atimsiu 
Sveikatą . . .

Šiauliai. — X. 23 d. apie 16 
vai. Kuršėnų plente į Šiaulius 
iš Toliočių kaimo mašinkūlės 
ėjo šiauliečiai Urbietis A. su 
savo žmona ir jos broliu Paš- 
viesčiu Pr. Netoli Šiaulių jie 
kažko susikivirčijo, ir Urbie- 
tienė su savo broliu puolė muš- j 
ti vyrą. Pašviestis griebė ak-Į 
menį ir juo sunkiai sužalojo 
Urbiečiui galvą, kad jį teko 
paguldyti miesto ligoninėn. Po 
operacijos apklaustas Urbietis 
pareiškė, kad kai Pašviestis jį 
mušė akmeniu per galvą, žmo
na jį laikė už rankų ir nedavė 
gintis. Su žmona jis jau seniau 
nesugyvenęs ir dažnai girdėjęs 
iš jos grasinimus: “Vis tiek, 
žalty, atimsiu tau sveikatą,” 
ką dabar ji ir padariusi. Be to, 
jau šį pavasarį žmonos brolis 
kėsinęsis užmušti jį kirviu, tik 
jam pavykę laimingai pabėgti.

Mirė Vienas Seniausių 
Lietuvos Gydytojų

Kaune nuo kraujo indų skle- 
riozės mirė vienas seniausių 
Lietuvos gydytojų Dr. Mykolas 
Chmielevskis, sulaukęs 76 m. 
amž. Velionis ilgą laiką, prieš 
Did Karą ir po karo, tarnavo

Dažnėja Darbininkų 
Susirgimai

Oficialiais daviniais 1929 m. 
kiekvienam šimtui ligonių kasos 
narių teko 16 susirgimų, 1933 
m.—25 susirgimai, 1936 m.—31 
susirgimas. Kaip matome, darbi
ninkų susirgimai metai iš metų 
didėja ir per 8 metus padidėjo 
dvigubai. Tai tiesioginė nežmo
niškai didėjančios darbininkų 
eksploatacijos, didėjančič bado 
ir skurdo pasėka. Tai pasėka 
plėšriosios fašistų valdžios poli
tikos, nešančios Lietuvos darbo 
žmonėms vargą, skurdą ir fizinį 
išsigimimą.

Klaipėdos Krašte Sudužo 
Vokiečių Lėktuvas

Klaipėdos krašte, Sakutėlių 
kaimo laukuose nutūpė vokie
čių karo lėktuvas. Lakūnas pa
jutęs, kad nutūpė ne Vokieti
joje, bandė pakilti ir grįžti 
atgal į Vokietiją, bet lėktuvas 
apsivertė ir sudužo. Lakūnas 
sužeistas nesunkiai ir paguldy-l 
tas Klaipėdos miesto ligoninė
je.

Sušauks Lietuvos Rabinų 
Suvažiavimą

Kaune įvyko Lietuvos rabi
nų sąjungos vykdomojo komi
teto pilnaties posėdžiai. Sesija 
pasibaigė vėlai vakare 
po ilgai užtrukusio posėdžio 
Kauno vyr. rabino šapiro bu
te. Vykdomasis rabinų sąjun
gos komitetas šioje sesijoje nu
tarė 1938 m. vasario mėn. pir
momis dienomis sušaukti visos 
Lietuvos rabinu suvažiavimu. »- *•

Dar Viena Įmonė Rasta 
Netvarkinga

Kauno m. darbo insp. Neye- 
rauskas, techn. insp. inž. Sas-
nauskas ir Kauno m. gyd. dr. S.
Virkutis patikrino I. Svečniko 
veidrodžių dirbtuvę Kaune. Kon
statuota, kad dirbtuvė įrengta be 
Finansų m-jos leidimo. Nuo var
tojamų d-vėje chemikalų nėra 
apsaugos priemonių ir tt. Darbo 
patalpose nėra ventiliacijos. 
Darbininkams darbo sąlygos 
blogos. Dirbtuvė, apskritai, 
įrengta neprisilaikant pramonės 
darbininkų gyvybei ir sveikatai 
saugoti taisyklių.

Komisija dirbtuvės savininką 
įpareigojo per mėnesį dirbtuvę 
perkelti į kitas patalpas. Bet ligi 
tai bus padaryta, savininkas 
įpareigotas dirbtuvėje įrengti 
ventiliaciją ir pašalinti / kitus
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ūgio žmogiukai. Orkestrą i Skyrius $8.11. Gal yra ir dau- r __ j- ____ ji_______ j tt i •_  i__ • _ y. -taip pat sudaryta iš lilipu
tų. Šoka jie su mažytėmis 
moteriškėmis.

Liliputų Mieste laikinai 
apsigyvenę 40 tokių amžium 
subrendusių, bet mažyčių 
žmonių. Jų tarpe yra ir ke
turi nepaprastai maži lietu
viai. Vienas jų vaizdu Ju
cius baigęs šešias klases 
gimnazijos Lietuvoj ir‘tar
navęs kaip Telšių mokesčių 
inspektorius. Jis susikalba 
keliomis kalbomis.
' Liliputų Mieste taip pat 

yra mažytė, neužauga Ju- 
ciaus sesuo, ir dar dvi su
brendusios, bet labai "ma
žiukės mergaites iš Maižei- 
kių, kurios slepia savo pa
vardes.

Jucius ir tos trys lietu
vaitės pasitenkinę ten gy
venimo sąlygpmi 
biais.—A.

giau, kurie aukojo, bet šių žo
džių rašytojai nėra žinoma. 
Aukautojams priklauso didelis 
ačiū. Komunistė.

Viešas Susirinkimas.
Komunistų Partija jau tu

rėjo kelis iš eilės viešus susi
rinkimus, į kuliuos buvo kvie
čiama ir artimi partijos drau
gai dalyvauti ir sykiu disku- 
■suoti dienos svarbius klausi
mus. Dar vienas panašus su
sirinkimas įvyks 
lapkričio 22-rą 
vių Svetainėje 

vai. 
tik

veikimu, 
kviečiami

ykiu su Kompartijos 
nariais diskusuoti dienos klau
simus. Draugai, nebūkite pui
kūs, bet pabandykite nors sy
kį atsilankyti į Komunistų 
Partijos panašios rūšies susi
rinkimus.

Komunistų Partijos 
Vietinis Skyrius.

visi, kurie 
partiįiečių 
dingiausiai 
kyti ir

pirmadienį, 
dieną, Lietu- 

(sklepe). Pra- 
vakare. Todėl 
interesuojatės 

esate šir- 
atsilan-

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

Skundžiasi Šaltomis Mokyklų 
Patalpomis

Šiuo metu dažnai rytais būna 
šalna. Atvykę į mokyklas vai
kai iš šiltesnių butų, šaltesnės 
temperatūros negali iškęsti. Kai 
kurie jų apserga slogomis ir ki
tokiomis ligomis. Iki šioliai pra
džios mokyklos apkūrenamos 
tik kas antrą dieną. j

Spirito Varyklos iš Ūkininkų 
Supirks 645,000 Centnerių 

Bulvių
Kaunas. — Spėjama, kad spi

rito varyklose suvartojamų bul
vių 75 nuoš. būtų perkami iš. 
ūkininkų, o tik 25 nuoš. bulvių 
gali naudoti savo užaugintų. 
Jeigu tos normos pilnai bus pri
silaikyta, iš ūkininkų spirito va
ryklos šiemet turės nupirkti apie 
645,000 centnerių bulvių.

Darbininkų Susižeidimai Kau
no Įmonėse ir Darbavietėse
Prie Šančių valstyb. gimnazi

jos rūmų statybos susižeidė dar
bininkai Jonas Gudelis ir Jonas 
Kubilinskas; lakų ir dažų fabri
ke “J. C. Koch” —Jadvyga Kas
peravičienė; prie statybos darbi] 
Ožeškienės g. 23 nr.—Oskaras 
Veisas; Centralinėse plačiųjų 
geležinkelių dirbtuvėse — Kati
lius, Aleksas Martišąuskas ir 
Antanas Kirdeika; Kauno depo

—Antanas Miškinis; prie žemės 
ūkio m-jos statybos—Michel ius 
Hirša ir Jonas Juodžbalis; M. 
Šteino skudurų prek.—Elžbieta 
Rinkevičienė; “Drobės” fab.— 
Kazys čereška; prie Veiverių g. 
grindimo darbų—L Bagdonavi
čius ir KMS garaže ir dirbtu-
vėse susižeidė darbininkas Jz.
Kisielius.

Be to, jau seniau “Liveloje” 
susižeidė darbininkas Bizaus
kas, bet Draudimo kasa nega
vo iš darbdavio pranešimo. Tuo 
reikalu dabar vedama kvota.

Lietuviai Nykštukų 
Mieste

Kas Girdėti Detroite?
lapkričio 7 d. įvyko Aido 

choro koncertas, kuris buvo 
surengtas paminėjimui kom
pozitoriaus Miko Petrausko. 
Aido choras, po vadovyste \V. 
Gugo, sudainavo kelias daine
les, Miko Petrausko kompozi
cijos. Aido choras gražiai dai
nuoja. Koncerto dali išpildė 
atvykę iš Chicagos “grenadie
riai”, kurie savo dainomis ža
vėto žavėjo publiką. Reikia 
duoti kreditą Chicagos “gre
nadieriams” už gražų dainavi
mą. Taipgi dainavo Detroito 
“kavalieriai”. Jie turi gražių 
balsų ir gražiai dainuoja, tik 
visas blogumas, kad nevisi ži
no dainų žodžius. Patartina 
kavalieriams geriau išmokti 
dainas.

Buvęs Koncerte.

Lapkričio 26 d. Detroite 
su p/akalbom.is lankysis d. A. 
Bimba. Kalbės Draugijų sve
tainėj, 4097 Porter St. Visi 
dalyvaukite minėtose- prakal
bose. Kalbėtojui iš publikos 
galės duoti įvairius klausimus, 
į kuriuos jis atsakinės.

Lapkričio 27j d. d. Bimba 
kalbūs ant Russell St., Rusų 
svetainėj (ant restauranto vir
šaus). •

Lapkričio 28 d. d. Bimba 
kalbės Liet. Fr. koncerte, ku
ris įvyks Lietuvių svetainėj, 
25th St. ir W. Vernor High
way.

Nepamirškite, kad drg. A. 
Bimba kalbės Draugijų sve
tainėj .kaip 7 vai. vak., lapkri
čio 26 d.

Kviečiame 
lietuvius darbininkus 
kyti ir pasiklausyti d. Bimbos 
prakalbų. Drąugas Bimba re
tai. atsilanko pas mus, todėl 
nepraleiskite progos.

D. Kumštis.

Paryžiaus parodoj yra 
įrengtas ir vadinamas “Li
liputų (nykštukų) Miestas:” i 
mažytės gatvės, žemučiai | 
namukai, kur galėtų gyven
ti tik 3 'iki 8 metų vaikai. 
Užeigose mažiukai barai, 
kur susėdę geria nykštukų

Naujos tankos, kurias* Ispanijos liaudiečiai pasidarė savo 
dirbtuvėje Katalonijoje. Jiems dabar bus lengviau mušti mir
tinus priešus fašistus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CHESTER, PA. i

ALDLD G-to Apskr. konferencija 
Įvyks 21 d. lapkričio (Nov.) 10 vai. 
ryto. Lietuvių Kliubo Svet., 339 E. 
4th St. Visų kuopų, kurios priklau- . 
so 6-tame Apskrityje, ir turi išrinkę j 
delegatus, prašome nesivėluoti, Pri- į 
būkite laiku, nes konferencija baig
sis i 
kirty laiku. — Sekr. J. Smithienė.

(272-274)

Rūgšti ruginė, sni'di ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen-
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(ŠAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IFL 
STIPRUS VALGYDAMI

tą pačią dieną ir prasidės pas- vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir SpiceSCRANTON, PA. . x

ALD1.D 39 kp. susirinkimas įvyks Doughnuts, Piet, Pastries, Apple Turnovers
21 tl. lapkričio, sekmadienį, 2-rą vai. 
po pietų', 1252 Providence Rd. Visi 
draugai ir draugės dalyvaukite šiame .. n l
susirinkime, nes yra svarbių reikalų V<irp<lS I>3K6ry, 
apsvarstyti. . (273-274) i

; Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

Cheese Cake, 
Cake. Stollen, • 
ir Jelly Rolls, 
greitai pristato. 
8voij ir kainas.

Brooklyn. N. Y
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BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10797 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undef Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 389 Nos- 
traud Ave., Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ADOLE MOELLER
389 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietij, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Hs s
s

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

s
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Draugijų sve- <r
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Kompartija buvo

Odos-Kraujo-Nervų Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar k:tos MĖŠLAŽARNĖS 

KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir

ir permažai. 
gana daug 
turėtų būti'

Iš Komunistų Partijos Veikimo
Nesenai Komunistų Partijos 

vietinio skyriaus įvykusiam 
susirinkime raportavo, kad 
jau nuo pradžios vajaus nau
jų narių gauta 16. Tai pagal 
tokią koloniją, kaip Bingham
ton as, tai lyg 
Juk čia randasi 
draugų, kurie 
Partijoje.

Dabar, kuomet Kompartijos 
vajus yra pratęstas iki sausio 
15-tai, tai ir Komunistų Par
tijos vietinis skyrius nusitarė 
dar gauti 15 naujų narių iki 
vajus pasibaigs. Tad, mes par
ti jiečiai kviečiame partijai ar
timus simpatizatorius tapti 
jos nariais ir tuom pagelbesi- 
te mums atsiekti mūsų pa- 
briežtą tikslą.

Finansinė kvota dar toli nuo 
išpildymo, 
pasiskyrus kvotą sukelti $350, 
o iki šiol 
kelti $239. 
pasibriežto tikslo. Masinių or
ganizacijų nariai turėtų pa
gelbėti mums partijiečiams 
sukelti trūkumus, kad mes 
pasiektume savo tikslą. Tiesa, 
yra draugų, kurie jau paauka
vo po $1.00. Štai jie: A.'žo
lynas, A. Garnys, J. Sadaus
kas, L. šimoliunas ir M. žvirb
lienė. ALDLD 20 k p. Moterų

tik tepajiegem su- 
Tai dar toli nuo

Naujausios mados rašomas 
mašinėles galite įsigyti per 
“Laisvę.” Savo skaitytojams 

“Laisvė” duoda 
nuolaida.

Naujausio išdirbimo, vėliausio 
tobulinimo Remington Rand 

rašomoji mašinėlė.
KAINA $64.50

Jų yra skirtingų kainų. Nau
jos mašinukės parsiduoda 

nuo
$39.50 iki $79.50

Kainų skirtumas eina sulig .dydžio 
mašinėlės ir sulig tobulumo

Jų yra tokio išdirbimo, ku
rios dirbant neišduoda gar
so, vadinamos Noiseless. Jos 
yra penkiais doleriais bran

gesnės už paprastas.
Per “Laisvę” rašomas maši
nėles galite gauti su lietu

viškais akcentais.
Puikiausia Kalėdų doVana, tai ra
šomoji mašinėlė. Kol dar yra lai
ko iki Kalėdų kreipkitės į “Lais
vę” dėl platesnių informacijų rei

kale kalbami} mašinėlių.
“Laisve” parduoda tas mašinėles 

ant labai lengvų išmokesčių.
< < T A T Q AL ’

427 Loriflier Street
Brooklyn, N. Y.

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Or.ui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą 
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės Į “Laisvės” o 
ir apsirūpinkite su medum.

Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite koki 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULfAlS IšEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui

»R. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sq-ir lrving Pt New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 8 P. M,

i
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New Yorko Apielinkes Žinios
Meniški Krislai

Jonas Lazauskas Jau Namie
Pereito trečiadienio popietį, 

“Gripsholm” laivu, sugrįžo iš 
Lietuvos mūsų uolus meninin
kas ir šiaip visuomeniškas vei
kėjas, Jonas Lazauskas; jis 
ten viešėjosi keletą mėnesių.

Mes jam daug ilsėtis neduo
sime, nes šiuo tarpu kaip tik 
pati Lietuvių Liaudies Teatro 
rugiapjūtė; Lazauskui prasiša
linus iš L. L. T. buvo žymi 
spraga.

Beje, J. Lazauskas parvežė 
įvairių veikalėlių bei komedijų 
Lietuvių Liaudies Teatrui. At
rodo, kad bus galima kai ku
riais pasinaudoti; todėl, varde 
L. L. T. tariu didelį ačiū!

Am. Lietuvių Kongreso 
Skyriaus Prakalbos

Parašai už Lietuvos 
Polit. Kalinius

Unijas už Pašalpą

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Elzbietos Gerulienės iš 

Lietuvos paeina iš Suvalkų gub., Ma
rijampolės pavieto, Kižų kaimo. Trys 
metai gyveno New Yoike po num. 35 
Jackson St., New York, N. Y. Pra
šau atsišaukti į “Laisvės” ofisą su 
laišku, ten bus mano antrašas. Tu
riu labai svarbų reikalą. — Adomas 
Youdeigis, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. (274-276)

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Atkartosime “Iš Meiles”
Sulig L. L. T. valdybos nu

tarimo, imama atkartoti gra
žus istorinis veikalas — “Iš 
Meilės.” šį nedėldienį, 21 lap
kričio. lygiai 1 1 vai. dieną, 
kviečiami visi buvusieji “iš 
Meilės” veikale vaidintojai su
sirinkti “Laisvės” patalpoje, 
46 Ten Eyck St. Veikalas “Iš 
Meilės” pereitais metais turėjo 
Brookiyne gero pasisekimo, ir 
šiemet girdisi daug pageidavi
mų jį atkartoti, į: sĮt . :>s

Komedijos “Išdykusi Pati” 
Maršrutas

Amerikos Lietuvių Kongreso 
vietinis skyrius ruošiasi labai 
svarbiam masiniam mitingui- 
prakalbojns, kurios įvyks 10 d. 
gruodžio, didžiojoj Grand Pa
radise Salėj. Kalbėtojais jau 
užkviesti ir sutikę Stasys Mi- 
chelsonas, “Keleivio” redakto
rius iš Bostono, ir Rojus Miza- 
ra,'- “Laisvės” redaktorius, vie
tinis.

Kadangi gruodžio mėnesį 
•sueina 11 metų nuo fašistinio 
perversmo Lietuvoje, tad ir 
prakalbos bus pašvęstos aiški
nimui fašizmo siautimo Lietu
voje ir kaip mes, amerikiečiai 
lietuviai, galėtume padėt savo 
broliams atsteigt demokratiją 
Lietuvoje.

Kongreso skyrius prašo vi
sus demokratijos mylėtojus 
jau dabar pradėt darbuotis už 
to taip svarbaus mitingo sėk
mingumą. K.

Lietuvių Jauną Vyru 
Kostiumą Balius

Su šiuo nedėldieniu, komedi
jos “Išdykusi Pati,” prasideda 
maršrutas. Pirmas šūvis tai 
bus mažon lietuvių kolonijon 
— Great Necke. Kadangi 
Great Necko lietuviai juoktis 
myli, tai jie šios progos nenra- 
žiopsos, ir vėliau nesigailės— 
jie susirinks Kasmočiu svetai
nėj 6-tą vai. vakare, lapkričio 
21 dieną ir matys demonstruo
jant šį naują J. Juškos parašy
tą kūrinį.

* # >>

Lapkričio 28 dieną, nedėlio
ję, bus suvaidinta 
Pati” South

Lietuvių Jaunų Vyrų Sąjun
ga turės savo metinį kostiumų 
balių Padėkų Dienos vakarą, 
ketvirtadienį, 25 lapkričio. Bus 
jų pačių patalpoj, 425 Grand 
St., Brookiyne. Duos pinigines 
dovanas už geriausius kostiu
mus.

Kitą šaunią pramogą sąjun- 
giečiai rengia Grand Paradise 
Ballroom, gruodžio 25-tą.

Rep.

Atidaro Sveikatos Centrą

Amerikos Lietuvių Kongre
sas po visą Ameriką dabar ve
da vajų už surinkimą šimto 
tūkstančių parašų po peticijo
mis, kurios bus įteiktos Lietu
vos valdžiai laike Lietuvos ne
priklausomybės 20-ties metų 
sukakties minėjimo vasario 16, 
1938 m.

Peticija, adresuota Lietuvos 
yriausybei ir seimui, skamba 
sekamai:

“Mes, žemiau pasirašę lietu
viai, Šiaurines Amerikos Jung
tinių Valstijų gyventojai, rei
kalaujame, kad Lietuvos ne
priklausomybės 20 metų su
kaktuvių proga būtų suteikta 
AMNESTIJA visiems kali
niams, kurie yra laikomi kalė
jimuose už tai, kad jie kovojo 
dėl ekonominės žmonių būk
lės pagerinimo arba dėl demo
kratinių liaudies teisių, garan
tuotų Lietuvos konstitucijoj.”

Am. Liet. Kongreso Brook
lyn© ir Apylinkės Skyrius savo 
konferencijoj, įvykusioj spalių 
31, nutarė visu smarkumu dar
buotis rinkime parašų. Mas- 
petho, East New Yorko, Great 
Necko ir paties Brooklyno or
ganizacijų delegatai pasiėmė 
po pluoštą peticijų, ant kurių 
jau gana daugelis parašų su
rinkta.

Norintieji pasidarbut tam 
svarbiam tikslui, gali gaut pe
ticijų “Laisvėj.” Draugė Chi- 
rik nesenai pasiėmė peticiją 
ir už poros dienų sugrąžino su 
32 parašais. Lietuvių visuome
nės atsiliepimas yra didelis.

Vietos darbo unijos kaip 
mūras stovi už šelpimą bedar
bių ir palaikymą WPA darbų. 
Tuo klausimu oficialiai pasisa
kė ir New Yorko Centralė 

.Amatų ir Darbo Taryba savo 
susirinkime pereito ketvirta
dienio vakarą.

Taryba yra vyriausia įstaiga 
šio miesto unijiniame judėji
me. Tarybon yra prisidėjusios 
visos žymiausios AF of L. ir 
CIO unijos, ^urių p ar ink ti- 
niausi atstovai sudaro minėtą 
tarybą.

Centralė Taryba taip pat nu
tarė reikalaut WPA adminis
tratoriaus Somerwell, kad tuo
jau užpildytų 14,000 darbus, 
apie kuriuos kalbėjo WPA na- 
cionaliai viršininkai Washing
tone.

Tarybos pirmininku 
išrinktas Thomas J.
Teamster’s Distrikto Tarybos 

i finansų sekretorius.
| tą svarbią vietą užėmę Joseph 
P. Ryan, kuris pora savaičių 
atgal rezignavo, numatyda
mas, kad jo pirmininkavimo 
laikas pasibaigė po to, kaip jis 
pereituose rinkimuose pasisa
kė už Tam m an ės kandidatą 
Mahoney. Kaip, žinia, Tamma
ny kandidatas prakišo rinki
mus. G. N.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T*Z Triangle 8-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS

dabar 
Lyons,

Pirmiau

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neriš
liomis a t d aras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

5 FRANK D0MIKA1TIS
RESTAURACIJA

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

417 Lorimer St., Brooklyn, Laisves” Name
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Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų mėgėjų (ama
teurs) dėl operos ir radio.

Balsų išbandymai veltui
Bet balsų išbandymui laikas paski
riama susitariant laiškais arba per 
telefoną. Interesuojantieji tuom 
reikalu skambinkite Circle 6-1689 

arba Tašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.
----- 1------- ------- *——------

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knvtroR parašytos naskilhiisio 
D-ro Robinsono ir Kiškiai, teisingai 
aprašyta vyru ir motoru lytinio pv- 
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekvieną tosp knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.

Galima nirkti abi arba bile 
kurią vieną

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:

• J. BARKUS 
111.40—1281h St., 

So. Ozone Park, N. Y.

Sveikatos Department© ati
daroma Brown&villej naujas 
Sveikatos Distriktas, kurio 
laikina patalpa bus No. 84 mo
kykloje, 76 Glenmore Avė., 
Brooklyn. Jis turės padengt 
sritį tarp East New York ir Li
berty Avenue šaurinėj pusėj, 
Jamaica Bay pietinėj, Remsen 
ir Liberty Avenue, vakarinėj, 
ir miesto linijos rytinėj pusėj. 
Reiškia, apims Brownsvillę ir 
East New Yorką, kur apskai-

JOHN VALEN

Lankėsi Tolimas Svečias

Pasiduoda Operacijai
surinkti

šį
PHONE PULASKI 5-1090

Telephone: EVer green 8-9770

OPEN DAY AND NIGHT

laikomos
Piliečių

valstijos kvota 
Dar reikia vi- 
padirbėti, kad

pa- 
Ve- 
pa-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd St.

užsisakymo.
Rep.

Išdykusi 
Brookiyne.

Lankėsi “Laisvėje”

Atletą Kliubo “Parė”
Managed by

RHEA TEITELBAUM

OFISO VALANDOS
nuo 1—8 dieną ir nuo T—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 16 iki 12 vai. ii ryto

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Aukštos Rūšies Restauracija

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 
Amerikos Išdirbimo ir Importuotos

DEGTINĖS ir vynai
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS

Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m.; After 11 p. m. for gents.

5-tą d., taipgi ne- 
pati vaidintojų 

vadovyste J. Juš-’ čiuojama esant 300,000 gyven
tojų ir turima apie 49,000 mo
kyklos amžiaus vaikų.

Distrikto žinioje bus 9 įvai
riose mokyklose esančios dan
tų klinikos, džiovos klinika, 
109 Bradford St., kur tiriama 
nužiūrimi džiovoje vaikai ir jų 
kontaktai, taipgi vaikų sveika
tos stotys, esančios 1119 E. 
95th St., 56 Grafton St. ir 423 
Watkins St.

Gruodžio 
dėlioję, ta 
grupelė, po 
kos, su komedija “Išdykusi 
Pati,” leisis kelionėn net į New 
Haven, Conn. Yra užkvietimų 
ir į kitas kolonijas, bet dar ne
nustatytos dienos ir vietos.

“Laisvės” įstaigą aplankė F. 
Menkeliūnas iš Tarrytown, N. 
Y. Jis yra brooklyniečio Men- 
keliūno pusbrolio sūnus.

F. Menkeliūnas užlaiko res
tauraciją virš minėtam mieste
lyje, kur yra daroma Chevro
let automobiliai. Ten gyvena 
apie penkios lietuviškos šeimy
nos. Po trumpo pasiviešėjimo, 
išvyko namon. Rep.

Drg. Prūseika Išvyko 
Atgal Chicagon '

Kita Komedija “Pusseserė 
Salomėja”

ši komedija, “Pusseserė Sa
lomėja,” yra laimėjusi Lietu
vių Meno Sąjungos konteste 
pirmą premiją; parašyta gana 
stiliškai, skaitosi sklandžiai, ir 
šiuo tarpu Lietuvių Liaudies 
Teatro vaidintojai, vadovau
jant mokytojai Amilei Jeskevi- 
čiutei, smarkiai praktikuojasi, 
lavinasi. Praktikos 
trečiadieniais, Liet.
Kliube.

Beje, vaidintojai 
kiekvienas tinkamas savo tipu 
į roles. Veik visi yra patyrę 
vaidintojai. Komedijos perso
nalas nedidelis — šeši asme
nys; scenos priruošimas ne
komplikuotas.

Numatoma, kad su šia ko
medija bus galima atlankyti ir 
kolonijas. Norinčios organiza
cijos turėti pasekmingą paren
gimą — gali išanksto padaryti 
užkvietimą.* * *

Auka
Aną dieną B. Šalinaitė-Su

kackienė su savo draugu Su
kacku, paaukavo L. L. T. rei
kalams vieną dolerį, todėl ta
riama didelis ačiū!

L. L. T. Sekr.,
P. Baranauskas. '

46 Ten Eyck St.

Kriminalistas ar Paikšas?

Koks profesionalis padegė
jas ar pakvaišėlis, apie 3 vai. 
trečiadienio ryto, padegė 
apartmentą, 451 Jersey Ave., 
pakuriant vaikų vėžimėlius. 
Viena moteriškė išbudus, rik
smu prikėlė kitas šeimynas. 
Gyventojus pavyko išgelbėt. 
Nuostolių padaryta į $5,000.

“Laisvės” įstaigoj lankėsi ką 
tik sugrįžęs iš Lietuvos Jonas 
Lazauskas ir sykiu su juomi 
atvykęs Ernestas Liubinskas, 
jO' sankeleivis, iš Kauno. Liu
binskas, čionai kiek pabuvojęs 
ir pamatęs didmiestį, vyksta 
pas savo gimines į Waterbu
ry, Conn., iš kur jis išvežtas 
Lietuvon dar kūdikiu esant.

Iš trumpo pasikalbėjimo te
ko patirt, kad Liubinskas turįs 
puikių patyrimų teatro srityje. 
Linkėtina, kad jis tuos patyri
mus panaudotų kėlimui lietu
vių liaudies meno naujoje sa
vo gyvenimo vietoje. — Rep.

Ketvirtadienio popietį drau
gas Leonas Prūseika išvyko 
atgal Chicagon. Išvažiuoda
mas, prašė pranešt visiems 
draugams, jog jis labai apgai
lestauja, kad dėl stokos lai
ko nespėjo aplankyt nei ke
lintosios dalies draugų-gių, 
kuriuos norėjo ir tikėjosi ap
lankyt. Tą skolą jis pasižadė
jo laikyt mintyje ir atsiteist, 
jei kada nors ateityje sąlygos 
leis pribūt ilgesniam laikui.

Jurgis Pūras, brooklynietis, 
antradienį vyksta į Kings 

County ligoninę, kur jam 
darys gerklės operaciją, 
linam drg. Purui greitai 
sveikti.

Šį vakarą, 20 lapkričio, Lie
tuvių Atletų Kliubas, savo pa
talpoj, 168 Marcy Ave., turės 
savo “parę,” kurios įžanga, 
šokiai ir užkandžiai veltui, o 
gėrimai sulyg 
Kviečia visus.

Madison Square Gardene 
Surinko $24,864

Sovietų Sąjungos 20-ties me
tų sukakties minėjime, Madi
son Sq. Gardene, surinkta 
$24,864 Daily Workeriui. Tas 
davarė New Yorko Valstijoj 
sukeltą sumą iki $112,637. Bet 
vis vien dar pusė nesukelta, 
nes visa šios 
yra $250,000. 
•siems gerokai 
ją užbaigus.

Elmore Teismas Baigiasi

Ketvirtadienį išsibaigė liū- 
dymai prieš senį Elmore, kal
tinamą nužudyme 4 metų 
mergaitės Joan Kuleba. žy
miausią parodymą davė buso 
draiveris Flick, kuris sakė žu- 
dystės dieną matęs Elmore ve
dant kūdikį už rankutės.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Ridgewoodiečią Bankietas
.Ridgewoodo ALDLD 55-ji 

kuopa turės šaunią vakarienę 
šį vakarą, 20 lapkričio, Šapa- 
lo-Vaiginio Salėj, 147 Thames 
St. Programoj dalyvaus Velič
ka, Kavaliauskaitė, Depsiūtė. 
Šokiai prie G. Kazakevičiaus 
orkestrus. Prašo visus paremt 
kuopą dalyvumu jos bankiete. 
Vakarienę duos 7 :30 v. v. Bi
lietas $1. Rep.

LIETUVIU GIMNASTIKŲ 
KLIUBAS 

šeštadienį, 20 November 
Šis Kliubas rengia 

Parę. Duosx įvairių 
užkandžių

Prasidės 9-tą vai. vakare 
Bus lietuviška ir amerikoniška 
muzika. Parė bus kliubo name

168 Marcy Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus ir visas— 
KLIUBAS.

CHARLES’ 
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer^Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

WOODHAVEN. L. L. N. T

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorių* 
libalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 7-4381

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. I,
Telefonas: EVer<reen 7-1 661

Vapor Room, Turkish Room, Russian ' 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night •
Saturday Night 75c

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thors., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night.




