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Socialistai ir Komunistai.
Masinis Kongresas.
Stilson ir C. Biuras.
“Apsieiną” su Smetona. 

Fašistinė Vaikystė.
Rašo S. LAISVIETIS

Brooklyno, N. Y., parti j iečiai 
socialistai ir .komunistai gruo
džio 28 d. turės draugiškas dis
kusijas apie suvienytą frontą
tuojautiniais darbininkų reika
lais, ypač unijų klausiniu.

Tai gražus, sveikintinas ir 
kitom kolonijom sektinas daly
kas.

Komunistai yra smarkiausi 
darbuotojai judėjime prieš ka
rą ir fašizmą ir už demokrati
nių laisvių išlaikymą Amerikoj.

Žymiausia dalim tai komu
nistų pastangomis įvyks Tre
čias Prieškarinis Priešfašistinis 
Kongresas Clevelande, Ohio, po 
naujų metų, sausio 3-5 d.

Bet tik užsimerkėliai galėtų 
tvirtinti, būk tas kongresas bus 
"pačių komunistų” suvažiavi
mas. Jame dalyvaus tūkstan
čiai delegatų nuo darbo unijų, 
farmerių organizacijų ir šimtai 
pažangių inteligentų: profeso
rių, dvasiškių, prieškarinių mi
licininkų, buvęs Amerikos ar
mijos kapitonas ir marininkų
generolas Sm. Butler, ir kt. 
Kongresą sveikins net pats Cle
veland© miesto majoras.
... Tai bus neįkainuojamai svar
bus bendras veikimas įvairių 
sluogsnių ir žmonių, nusistačiu
sių prieš imperialistinę skerdy- 
nę, už demokratinės santvarkos 
apgynimą Amerikoj nuo grę
siančio jai fašizmo pavojaus.

Lietuvių .kolonijos, būtinai 
pasiųskite ten savo delegatus!

‘ L. K. Centro Biuro šiandieni
nis pareiškimas del Stilsono- 
E. Butkaus išlaisvinimo turėtų 
būti opozicijos draugams nau
jas įrodymas, kad C. Biuras nė-
ra “sektantiškas.”

Be seimo “Lietuva dabar ap
sieina ir valdosi jau devinti 
metai,” skaitome Smetonos at
stovybės pranešime, kurį per- i 
sispausdino “Vienybė” su va-' 
paliojimu prieš bendrą frontą, 
kovojantį delei demokratijos 
sugrąžinimo Lietuvai.

Bet tik leiskite Lietuvos žmo
nėms pareikšt savo valią per 
seimo rinkimus, o iš tos dienos 
neliktų fašistų diktatūros, kuri 
rymo tik ant durtuvų, šautuvų 
ir kulkasvaidžių. Tuoj paaiš
kėtų, kaip žmonės “apsieina” 
be seimo.

“Vienybės” redaktorius J. 
Tysliava kalėdiniame numeryje 
davė “geros valios” pamokslą, 
ne blogesnį už nezaležninko ku- 
nigo-graboriaus Liuto-Liutkaus- 
ko, bet užbaigė apšaukdamas 
socialistus melagiais.

Kitas “Vienybės” “geros va
lios” gabalas tai koresponden
cija iš Newarko, kur piemeniš
ki! “piešia” drg. A. Bimbos ir 
L, Pruseikos išvaizdą, kaipo 
kalbėtojų bendro fronto susi
rinkime.

Tokie “Vienybės” rašymai 
primena Amerikos lietuvių 
spaudos kūdikystės dienas 25 
.metai atgal. Bet juk sufašistė- 
jimas reiškia ir protinį suvaikė
jimą kaip kad matom “Vie
nybėje” ir keliuose kituose 
“tautiškuose” laikraščiuose.

Hąrar, Ethiopia, Gruod. 
26.— Ethiopai nušovė že
myn dar vieną italų lėktu
vą ties Daggah Bur. Vie
nam lakūnui nukirto galvą, 
o kiti du pabėgo.

Washington, Gruod. 26.— 
Kompanijų ir trustų pelnai 
Jungtinėse Valstijose šie-, 
met pasiekė 9 bilionus dole
rių, tai yra, daugiau negu 
bet kada nuo 1931 m.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

No. 307 Telephone STagg 2-3878

Nušovė Chinų Minis
ter} Kaipo Japonijos 
Imperialistų Agentą

NUŽUDYTAS GELžKELIŲ MINISTERIS ANTRININ
KAS BUVO ŠALININKAS PASIDAVIMO JAPONAM; 

! DEL TO JAPONIJA GRASINA CHINIJAI
SHANGHAI, Gruod. 26. 

—Du nežinomi chinai vakar 
j vakare 8-mis revolverių kul- 
I komis nušovė Tanga Yu-je- 
ną, Chinijos gelžkelių vice- 
ministerį, buvusį užsienių 
minister) antrininką. Jis bu
vo šalininkas Chinijos pasi
davimo Japonijos užma-

įčioms. Todėl japonu gene
rolas Rensuke Isogai ir Ja- 

I ponijos užsieninės ministe
rijos valdininkai apgailes
tauja to savo sėbro ir gra
sindami pareiškia, jog tą 
žmogžudyste jie nelaikys tik 
vidujiniu Chinijos dalyku.

Shanghajuj dar tebėra 
karo stovis prieš chinų stu- 

[dentų nesiliaujančias riau
šes, atkreiptas prieš Japo
nijos imperialistus. Studen
tai dar tebelaiko sustabdę 
gelžkelių traukinių judėji
mą.

Miesto gatvėse padvigu-
binta Japonijos jūrininkų 
sargyba.

Shanghai aus m a j oras 
kreipėsi j francūzų, anodų ir 
kitu svetimtaučiu valdomą 
miesto dali padėt sumedžiot 
vice-ministerio nu žudyto i us 
ir suorganizuot liuosnorių 
miliciją prieš' demonstruo
jančius studentus.

36 Žuvo Traukinio Ne
laimėje Vokietijoje
GROSS HERIGENE, Vo

kietijoj, ekspresiniam trau
kiniui drožus į lėtąjį trau
kini ant tilto, tapo užmušta 
36 keleiviai, pagal praneši
mą gruodžio 25 d. Pirmiau 
buvo paskelbta, kad toj ne
laimėj žuvę tik 20 žmonių.

Policininkas Nužudė Penkis 
Savo Šeimynos Narius
' PHILADELPHIA, Pa. — 

Keršydamas jį pametusiai 
pačiai, buvęs policininkhs 
John W. Rodgers keletas 

idienų atgal atėjęs pas ją į 
.namus nušovė savo moterį, 
josios motiną ir savo duk
terį, peršovė du kitu savo 
kūdikiu ir pats nusišovė. 
Dabar ir tiedu kūdikiai 5 
ir 7 metų amžiaus, mirė li
goninėje.

Wildwoode, N. J., vieto
mis pripustė sniego iki 15 
pėdų storio.

Managua, Nicaragua. — 
Timotea Laines vienu pra
dėjimu pagimdė tris dukte
ris ir du sūnų gruodžio 25 
dieną.

Washington, Gruod. 26.- 
Iš šalčių priežasties per pa
skutines 24 valandas žuvo 
74 žmonės Jungtinėse Vals
tijose.
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JAPONIJOS KAREIVIAI VĖL ĮSIBRIOVĘ Į
LIAUDIŠKĄ MONGOLIJOS RESPUBLIKĄ

SUSIKIRTIME 1 ĮSIVERŽĖLIS NUKAUTAS IR 3 SU
ŽEISTI; JAPONIJA GRŪMOJA KARU

Užsienių Šnipai Skverbias 
Į Sovietų Kom. Partiją

MASKVA.— Sovietų Ko- 
munistų Partijos Centro 
Komitetas savo pareiškime 
gruodžio 25 d. sako, kad 
i Partija yra įsiskverbę sve
timų šalių šnipų, apsimetu
sių politiniais pabėgėliais. 
Pareiškimas reikalauja la
biau budėti, idant tokie gai
valai negalėti] įlįsti į Kom. 
Partiją.

Nuo 1936 m. vasario 1 d. 
iki gegužės 1 d. bus tikri
nami visi narystės doku
mentai, kad išravėt iš Kom. 
Partijos eilių netinkamus 
elementus.

Teisia 30 Indiečiu Su
moksią prieš Angliją

CALCUTTA, India.—An
odų teismas teisia 30 indie- 
čių iš Bengalijos provinci- 
ios. kaip sumokslininkus 
pries Anglijos valdžią.

Italai Sušaudys Tris1 
Eritriečšus Kaip Šnipus
ASMARA, Eritrea.—Ita

lu karo teismas nusmerkė 
“sušaudyt iš užpakalio” tris 
vyrus iš savo kolonijos Eri
trėjos, kaipo Ethiopijos šni
pus. Devyni kiti eritriečiai 
nuteisti 1 iki 16 metų kalė
jimo.

Sakoma, kad jie buvo įsto
ję į italų armiją bei gavę 
valdiškus darbus, o paskui 
persiuntinėję Ethiopijos vy
riausybei kariškas italų ar- 

I mijos slaptybes. Be to, jie 
stengęsi sukurstyt kitus eri- 
triečius karan prieš. Italiją.

I

Naziai Užkankino 12-ką 
Darbininkų Bekvosdami

PRAGA.— Čia gautomis 
gruodžio 25 d. žiniomis, ne
užilgo hitlerininkai pradės 
teismą Wupperthale, Thur- 
ingijoj, prieš 600 darbinin
kų. Jie buvo suimti už or
ganizavimą nepriklausomų 
darbo unijų Ruhr krašte. 
Vokietijos naziai uždrau
džia /bet kokias unijas, skir
tingas nuo fašistinio Darbo 
Fronto.

Bekvočiant areštuotus, 
hitlerininkai mirtinai už
kankino 12 darbininkų.

Minioms vis plačiau ky
lant prieš alkį ir vergiją, 
naziai dar. labiau žiaurina 
savo smurtą prieš bruzdan
čius darbo žmones.

TOKIO, Gruod. 26. — As- 
sociated Press pranešimais, 
vakar įvyko du ginkluoti 
susikirtimai tarp Japonijos- 
Manchukuo kareivių ir Iš
laukinės Mongolijos Liau
dies. Respublikos pasieninių 
sargų. Vienas susidūrimas 
buvo ties pasienio ežeru 
Bor Nor, kitas, kaip prane
ša japonai—prie miestelio 
Borndelse, kurio, tačiaus, 
nėra žemlapiuose.

Japonai skelbia, būk Iš
laukinės Mongolijos 20 rai
telių įsiveržę per Manchu- 
kuo sieną ir užpuolę tą mie
stelį.

Iš visko matyt, kad japo- 
nai-mandžurai patys įsibrio- 
vė į Išlaukinės Mongolijos 
pusę, jieškodami karo prie
kabės prieš tą Liaudies Res
publiką.

Susikirtimuose vienas 
Manchukuo kareivis tapo

DEL JUOZO STILSONO IŠLAISVINIMO
'A-.,- .. £ *;

Kelios dienos atgal Brooklyne federalės valdžios agen
tai suareštavo Juozą Stilsoną (E. Butkų) ir pasodino į 
kalėjimą. Kaip jau visiems žinoma, Stilsonas buvo sua
reštuotas ir. nubaustas trijų metų kalėjimu dar 1918 me
tais už prieškarinį veikimą. Mūsų judėjimas tuo laiku 
vedė smarkią kovą už tos bausmės panaikinimą, bet ne
pavyko. Ir štai dabar, po septyniolikos metų, valdžia at
randa reikalingu jį suimti ir priverst atlikti tą seną bau
smę. Gi faktas yra, kad ta pati valdžia yra senai panai
kinus bausmes prieš tuos, kurie tais laikais atsisakė tar
nauti karo reikalams.-

Kaip diena aišku, kad šis Stilsono suareštavimas yra 
reakcinis žygis, padiktuotas Hearsto, Liberty League ir 
kitų reakcinių spėkų. Tai žygis abelnai prieš visą prieš
karinį judėjimą.

Mes, kaip jau žinoma, nesutinkame su Stilsono dabarti
nėmis pažiūromis į darbininkų judėjimą. Taip pat žino
mas jo nusistatymas prieš apvienijimą klasiniai sąmonin
gu darbininkų spėkų. Tačiaus mes griežčiausiai priešin- 
gi bile kokiems valdžios persekiojimams buvusių arba 
esančiu karo priešininkų. Mums nesvarbu šiame atsitiki
me, kokiai srovei dabar Stilsonas priklauso: mums svar
bu, kad jis baudžiamas už prieškarinį veikimą. Todėl 
mes reikalaujame tos bausmės panaikinimo.

Kadangi ir Augščiausias Teismas yra užtvirtinęs tą 
bausmę, tai teismu keliai jau uždaryti. Veikiausia kito 
kelio neliko, kain tik daryti masinis spaudimas ant pre
zidento Roosevelto, kad jis Stilsonui bausme dovanotų.

Kiek mums žinoma, greitu laiku bus atsikreipta i vi
sas srioves ir organizacijas tuo reikalu. Bus išsiuntinė
ta forma rezoliucijos, kurioj prezidentas Rooseveltas 
prašomas Stilsonui bausmę dovanoti. Mes raginame vi
sas darbininkiškas organizacijas ir draugijas priimti tą 
rezoliuciją ir pasiųsti nurodyton vieton.

Mes raginame pasisakyti už Stilsono paliuosavima ir 
taipogi remti visus kitus tuo tikslu žygius, kurie sutinka 
su sąmoningų darbininkų priimta taktika panašiuose at
sitikimuose.

A. J. V. K. P. Lietuvių Centro Biuras.

Rublis ir Doleris
MASKVA. — Associated 

Press žiniomis,-Sovietų vv- 
riausvbė nuo naujų metu 
nustatvs rublio verte kad 
5 rubliai Iv pintu si vienaip 
Amerikos doleriui. Iš užsie
niu atsiunčiami pinigai bus 
išmokami rubli a s. su mažo
mis išimtimis iš tos taisyk
lės. Bet būsią duodama 
specialiai leidimai gaut už 
rublius užsieninių pinigu 
žmonėms, išvažiuojantiems 
iš Sovietų Sąjungos.

nukautas ir trys japonai su
žeisti.

Japonijos užsienių reikalų 
ministerija meluoja, būk 
pirmesnį susikirtimą gruo
džio 19 d. iššaukę Išlaukinės 
Mongolijos kareiviai, kurie, 
girdi, įsibriovę per sieną į 
Manchukuo šalį.
. Sovietinės žinios neužgin
čijamai įrodė, kad tą kartą 
200 iki 300 japonų-mandžu- 
rų įsiveržė į Išlaukinę Mon
goliją ir už 8 mylių nuo ru- 
bežiaus nušovė kelis mon
golų kareivius. Tik dabar 
japonai išmislijo, būk gruo
džio 19 d. “50 iki 60” Išlau
kinės Mongolijos kariškų 
automobilių, pilni kareivių, 
įsibriovę į Manchukuo.

Japonijos valdovai, patys 
darydami kariškas provo
kacijas, grūmoja karu Liau
diškai Išlaukinei Mongoli
jai, “jeigu tokie dalykai ir 
toliau pasikartos.”

Mussolinio Talkininkai
PARYŽIUS. — Fašistų 

kontroliuojama Tautiška 
Ex-Kariškių Sąjunga ptuo- 
džio 25 d. įteikė pareiškimą 
Franci jos ministeriui pir
mininkui Lavaliui, kad jie 
yra griežtai priešingi bet 
kokiam karui su Italija del 
Ethiopijos apgynimo.

Asmara, Eritrea. — Kalė
dų dienoj beveik visai nebu
vę mūšių tarp italų ir ethi- 
opų.

Amerikos Fašistų Ly> 
ga Skelbiasi Gynėja 
Demokratijos Teisių

SAVO PROGRAMOJ REIKALAUJA GRIEŽTAI NU- 
MUŠT BEDARBIU PAŠALPAS IR PANAIKINT VI

SUS DIDŽIOJO BIZNIO VARŽYMUS
I

WASHINGTON.—.Stam
biausius kapitalistus atsto-Socialistai ir Komunistai 

J Bendrą Frontą Lynn’e
LYNN, Mass. — Socialis

tų ir komunistų bendras su
sirinkimas gruodžio 20 d. 
išnešė protesto rezoliuciją 
prieš nužudymą J. Shoema- 
kerio, darbininkų veikėjo 
Tampoj. Floridoj. Rezoliu
cijoj reikalaujama nubausti 
policininkus, su kurių žinia 
buvo ta žmogžudystė pada
ryta.

Nutarta subudavot 100 
narių bendro fronto komi
tetą padėti streikuojan
tiems Lion kompanijos če- 
verykų darbininkams ir ko
voti prieš vietines kompa- 
niškas unijas.

Bendro susirinkimo pir
mininkas buvo vietos socia
listų vadas John Hali. Be 
kitų, kalbėjo Komunistų 
Partijos distrikto organiza
torius Phil Frankfeld už su
vienytą frontą ir už orga
nizavimą Farmerių-D a r bo 
Partijos.

Žuvo Tūkstančiai Chiny 
Žemės Drebėjime

CHENGTU, Chinija. — 
Tik dabar atėjo žinių apie 
baisų žemės drebėjimą, ku
ris įvyko gruodžio 18 d. 
Szechwano provincijoj, Chi- 
nijoj. Per žemės sukrėti
mą buvo sunaikinta daug 
kaimų ir miestelių ir žuvo 
iki kelių tūkstančių žmonių. 
Daugelis jų prigėrė, kuomet 
nuo kalnų griūdamos žemės 
užtvenkė upes ir padarė po- 
tvinius. Vieną kalną žemės 
drebėjimas plačiai perskėlė 
per pusę mylios ilgio.

f

Šalčiai ir Pūgos Vidu
riniuose Vakaruose
CHICAGO, Ill.— Wiscon- 

sino ir Illinojaus valstijose 
gruodžio 25 d. buvo prisnig- 
ta daugiau kaip po 4 colius 
sniego; panašiai ir Indija- 
noj, Michigane, Ohio ir 
Kentucky.

Chicago] ir Kansas City 
šalčiai siekė 5 laipsnių že
miau zero.

Del sniego ir šalčių trau
kiniai į Chicagą pavėlavo 
dviem valandom. Laikinai 
sustabdyta dauguma lėktu
vų skridimų į rytus.

Gyvenimas vis Brangsta
WASHINGTON.—Valdiš

ko darbo biuro skaitlinėmis,’ 
gyvenimas Jungtinėse Vals
tijose per tris paskutinius
mėnesius pabrango dar apie keturis kritusius draugus', 
pusę nuošimčio. I Komisija;’;

Darbininkai Visų Salį V 

Vienykitės! Jūs Nieks 
N e p r a 1 almėsite. Tik 
Retežius, o Išlaimėsite- 

Pasaulį!

Metai XXV, Dienraščio XVII

vau janti Amerikos Laisvės 
Lyga, politinė fašistų orga
nizacija, gruodžio 25 d. pa
skelbė savo programą neva 
apginti šalies konstitucijai 
ir kongreso teisėms prieš 
prezidento sauvališkumą.«Ta 
fašistų programa pilnai su
tinka su jau žinomais repu- 
blikonų pasiūlymais 1936 
metų rinkimams.

Laisvės Lyga reikalauja 
štai ko:

Sumažini šalies iždo išlai
das, ypač, žinoma, griežtai 
apkapojant pašalpas bedar- 
biams. Kaip galint labiau 
susiaurint viešuosius pašal- 
pinius darbus centralinės 
valdžios lėšomis ir niekur 
tokiais darbais nekliudyt 
privatiškam bizniui. . Nu- 
mušt taksus kapitalistams. 
Įvest pastovumą pinigų ver
tėj. Nuo 1936 m. balandžio 
1 d. visiškai panaikint visus 
N RA įstatymus, kurie bent 
kiek tarnavo darbininkų 
naudai; šalin nušluot šio
kius bei tokius įstatus, kurie 
“varžė” privatinį biznį.

Panaikint kongreso išleis
tą įstatymą, apribojantį 
meklerystes elektros ir ge
so kompanijų serais. Patai
syt “socialio užtikriniąSi*? 
įstatymą taip, kad šalies 
valdžiai nieko nereikėtų pri
sidėti prie, bedarbių ir se
natvės pensijų, nes tai esą 
pačių valstijų reikalas. Pa
naikint AAĄ—žemdirbystės 
tvarkymo įstatymą, kuris 
esąs priešingas šalies kons
titucijai.

“Sugrąžint” k o n g r e sui 
teises visus šalies reikalus 
tvarkyti pagal jo nutari
mus, o ne pagal prezidento 
įsakytnus. Apsaugot Jujng-. 
tinių Valstijų konstitucijį ir 
demokratiją nuo diktatū
ros. •

Taigi Laisvės Lyga, kuri 
darbuojasi įvedimui fašistų 
diktatūros, čia demagogiš
kai skelbiasi demokratijos 
“gynėja,” idant patrauki 
daugiau piliečių j apsimas- 
kavusių fašistų pusę.

Philadelphia, Pa.
Svarbios prakalbos rau

giamos nedėlioj, 29 d. gruo
džio, 2 vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Šios p?a- 
kalbos bus paminėjimas ke
turių sušaudytų Lietuvos 
draugų. Drg. D. M. Šoloms- 
kas, iš Brooklyno, pasakys 
prakalbą. Programą išpil
dys Lyros Choras. Kviečia1- 
me visus ateit ir paminėt
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Gyventi Pasidarė Geriau, Gyventi 
Pasidarė Linksmiau

Išsivaikščiodami po istorinio savo pa
sitarimo,1 visi stachanoviečiai susijaudinę 
kartojo draugo Stalino žodžius: “Gyven
ti pasidarė geriau, draugai. Gyventi pa
sidarę'linksmiau. O kada linksmai gy
venasi, tada ir darbas spartesnis daro
si.” Draugo Stalino kalba dar nebuvo 
atspausdinta, o šie žodžiai, kuriuos nori
si padainuoti, jau aplėkė visą šalį, kaip 
greitasparniai istorinio išstojimo prane
šėjai/ Jie prasiskverbė už sovietų rubežių. 
Jie sujaudino milionus proletarų visam 
žemės rutuly j. Ir tarsi tik del to, kad 
pabrėžti visą didžiulę šių žodžių reikšmę, 
Vokietijos fašistinė spauda kaip tik ir 
paslėpė juos nuo Vokietijos darbo žmo
nių. .Kaip reikšmingas šis smulkus bai
lus vagiliavimas,—ir kiek gi jis nevy
kęs! •* c

Draugas Stalinas kalbėjo: “Jeigu pas 
mus būtų krizis, jeigu pas mus būtų be
darbė—darbininkų klasės botagas, jeigu 
pas mus būtų bloga, nepuiku, nelinksma 
gyventi, tai nė jokio stachanoviečių judė
jimo pas mus nebūtų.”

Taip už žodžių apie gerą ir linksmą 
gyvenimą atsiveria vaizdas šalies, ku
rioj nėra ir negali būt krizio, nėra ir ne
gali būti bedarbės—darbininkų klasės bo
tago. Ar gali su tokiais žodžiais išsto
ti bet koks buržuazinis veikėjas bet ko
kios kapitalistinės šalies? “Melas!” — 
atsakytų jam milionai balsų, jeigu jis iš
drįstų tai padaryti.

Gyvu, įtikinančiu pavyzdžiu pagerėju
sio, linksmesnio gyvenimo buvo kiekvie
nas štachanovietis, buvo kiekviena pen
kiašimtininke.2 Jie kalbėjo apie save, 
apie savo gyvenimą, apie savo darbą, vi
są laiką pabrėždami, kad jie patys pap
rasčiausi žmonės, tokie patys, kaip ir jų 
šachtos, cecho, kolchozo draugai. “Spren
džiu iš savęs ir iš savo draugų, — kal
bėjo Stachanovas 3 —- Mes labai gerai 
gyvenam.” Marija Vinogradova4 prisi
minė f “Gyvenimas mane smarkiai skria
udė, kada aš 14 metų pasilikau našlaitė, 
viena’ tarsi niekam nereikalinga, lišna...” 
Taip buvo anksčiau. O dabar? “Per de
šimt metų gyvenimas pasikeitė man ge
ra, meilia motina. Taip aš tai jaučiu.” 
Penkiašimtininke Katerina Androščuk, 
sugrįžusi iš Maskvos, kolchozninkų susi- 
rinfdme kalbėjo: “Pasižiūrėkit dabar į 
mus. Visi gerai apsivilkę, apsiavę, links
mi ir sveiki.”

Taip kalbėjo kiekvienas atskirai pa
ėmus; O kartu paėmus šias paprastas ir 
rimtas kalbas apie padi'dėjusį materiali
nį gerbūvį, apie praturtėjimo didėjimą, 
apie asmenišką energiją, apie asmeniš
ką linksmumą ir asmenišką iniciatyvą 
pasidaro masinis socialistinis išstojimas. 
Kalbėdamas tik apie save, kiekvienas 
kalbėjo kartu ir apie socializmą. Didin
damas savo uždarbį, kiekvienas didina 
savo šalies turtą, socialistinį turtą. As
meninis kiekvieno žmogaus kilimas, kul
tūrinis išsivystymas, užgimimas naujų 
asmeninių paklausų stiprina visos šalies 
augimą, visų jos tautų kultūros žydėji
mą. ;t)raugo Stalino kalba padės milio- 

,iiams. suprasti visą didįjį ryšį tarp pa
siekimų prie varstoto, šachtoj, plantaci
joj ir tarp giliausių, švenčiausių darbo 
žmonių svajonių apie šviesų, linksmą, lai
mingą gyvenimą.

“Tai dar ne rojus. Rojų mes dar įsi- 
gysitn,”—įsitikinus ir rimtai kalbėjo Ma
rija Demcenko,5 viena iš tų, Stalino žo
džiais, “puikių moterų,” kokių anksčiau 
negalima buvo sutikti, moterų, kurias pa
gimdė laisvas kolchozinis darbas. Kaip 
tūkstančiai kitų, kuriuos galingas laisvo 
darbo judėjimas augštai šalyje iškėlė, 
Marija Demčenko žino, kad “rojų” rei-

kia įsigyti, užkariauti, sukurti. Gerą, 
linksmą, laimingą gyvenimą visiems ga
lima sukurti tik padidinus visuotiną tur
tingumą, o tai reiškia daug kartų padidi
nus darbo našumą. Socializmas gali lai-, 
mėti tik remdamasis produktų pertek
lium ir visokios rūšies vartojimo reik
menų perteklium. Ir gyvenimas pasida
rė geresnis, gyvenimas pasidarė links
mesnis todėl, kad mes įeinam į pertek
liaus ruožą, nugalėję neapsakomus sun
kumus, pergalėję amžiną skurdą. Pasitu
rintis gyvenimas pasidarė realus faktas 
daugeliui priešakinių kolchozų. Išaugo 
materialinis darbininkų klasės praturtė
jimas. Bet tai tik pirmi žingsniai, tai— 
tik pradžia. Laužydami senas techniki
nes normas, stachanoviečiai laužo ir se
ną kultūrinių paklausų ligą. Šalis nori, 
gali ir ims gyventi dar geriau, dar links
miau. O del to paskui vieną Stachanovą 
turi ateitį dešimtys stachanoviečių, pas
kui vieną Mariją Demčenko—šimtai.

Draugo Stalino žodžiai apie gyvenimą, 
kuris pasidarė geresnis ir linksmesnis,— 
tai ne tiesiai pripažinimas faktų ir iškė
limas didžiosios istorinės jų esmės. Tai 
ir kovingas šaukimas visai komunistų 
partijai, visai soyietų liaudžiai. Tai obal- 
sis, po kuriuo turi tvarkytis visas dar
bas.

Bolševikų partija mokė ir moko, kad 
reikia mokėt surišti kasdieninius darbi
ninkų reikalus, jų materialinius, buities/ 
paklausus su didžiaisiais ir bendraisiais 
uždaviniais kovos del socializmo, su pro
letarinės revoliucijos uždaviniais. Bol
ševikai visada kėlė aikštėn visokios rū
šies reformistus, kurie stengėsi įtikinti 
proletariatą ir visus darbo žmones, bur
žuazinėmis iliuzijomis, kad prie kapita
lizmo galima pagerinti jų gyvenimą. Vi
suotinas kapitalizmo krizis, neapsakomas 
skurdas ir chroniška proletariato bedar
bė, valstiečių nubiednėjimas milionų gy
venimą apnuodijo skausmu ir liūdesiu. I 
Kapitalo šalyse gyventi pasidarė vis blo
giau, gyventi ten pasidarė vis niūriau.

Po proletarinės revoliucijos laimėjimo. 
Rusijoj bolševikų jėga yra tame Lenino 
ir Stalino išauklėtam mokėjime surišti 
kiekvieno darbininko, kiekvieno kolchoz- 
ninko kasdieninius materialinius, buities j 
interesus su bendrais socialistinės staty
bos uždaviniais. Maskvos audėją' M. Li- 
siakovą nustebino tai, “kad ir Stalinas, 
ir Kaganovičius, ir Molotovas ir Voroši- 
lovas—visi įdomavosi, kaip mes gyvenam 
ir kiek uždirbam... Mes jautėm, kad 
mumis rūpinasi, kad jautriai domisi mū
sų asmeniniais reikalais' Kada mes 
įvardinom mūsų didelių uždarbių skai
čius, mes matėm mūsų vadų veiduose pa
sitenkinimą, šypseną, linksmumą.”

Domėjimasis kasdieniniais darbininko 
ir kolchozninko reikalais, linksmumas del 
jų asmeninių pasisekimų, del jų uždar
bio augimo, del jų gerbūvio tampriai, su
rišti su jų kova del galutinos socializmo 
pergalės, del perėjimo į augštesnę išsi
vystymo formą, į komunizmą. Didelius 
reikalavimus stato stachanoviečių judė
jimas visai sovietų visuomenei, pirmoj 
eilėj profsąjungoms. Jis iškelia atsili
kimą. Jis patikrina pasiryžimą kiekvie
no žmogaus išpildyti savo partinę, prof
sąjunginę, sovietinę pareigą. Gyventi 
pasidarė geriau, gyventi pasidarė links
miau ... Tai reiškia, kad kliudo gyveni
mui tie, kas savo dvasioj neša liūdesį iš 
netikėjimo, ilgesį iš tuštumo, tinginį iš 
tuščio gyvenimo. Nuo stachanoviško 
linksmo judėjimo, nuo puikių draugo 
Stalino žodžių kitaip suskambėjo gyveni
mas mūsų šalyj, kitoks pasidarė jos ga
mybinis ritmas, padidėjo greičiai, išaugo 
galvbė.

(“Pravda,” 1935. XI.26).
Pastabos

stachanoviečių pasitarimas — pramo
nės ir transporto darbininkų—viso apie 
3 tūkstančius žmonių—pasitarimas Kre
mliuj, Maskvoj, įvykęs lapkričio mėn. 
Trys tūkstančiai geriausių Sovietų šalies 
darbininkų ir darbininkių, pakėlusių sa
vo darbo našumą kelis kart, palyginus su 
nustatytomis normomis, tarėsi su komu
nistų partijos ir sovietų vyriausybės va- * 
dais, kaip išplėšt stachanoviečių judėji-' 
mą visoje šalyje.

2Penk-iašimtinmke — kolchozninkė, ku
ri šią vasarą savo kolchoze išaugino dau
giau 500 dvigubų centnerių (100 klg.) cu
krinių runkelių ant vieno hektaro žemės.

3Stachanovas — Donbaso anglies kasė
jas, kuris pirmas rimtai apgalvojęs ir

Pikti Raštai Nepastos 
Kelio Komunistų ir 
Socialistų Vienybei

Komunistų keliamas vieny- 
5 klausimas labai nervuoja 
siniuosius socialistų vadus, 
p vadinamus “sengvardie- 

čius.” Iš lietuvių prie šių žmo- 
. nių priklauso Pijus Grigaitis, 
y “Naujienų” redaktorius. Kaip 

amerikonai Oneal, Waldman ir 
'.Soloman, taip lietuvis Grigai
tis pasiėmęs ant savęs misiją 
neprileisti socialistų darbinin
kų prie bendro fronto ir vie- 

/nybės su komunistais darbinin
kais. ši misija, žinoma, labai 
negarbinga. Mes manome, kad 
jinai negalės atsiekti savo tiks
lo.

“Naujienų” ilgoje apžval
goje, gruodžio 19 d., Grigaitis 
labai piktai mus išbara už šio 
klausimo kėlimą. Sako jis: 
“susilaukę visiško savo idėjų 
bankroto, jie bando sukelti su
irutę pas kitus, idant būtų nu
kreiptos publikos akys nuo ko- 
munistų ‘nuogybės’.” Vienam 
sakinyje dvi nesąmonės. So
vietų Sąjunga ir Vokietija pui- 

\ kiai parodo, keno idėjos susi- 
1 laukė bankroto. Kur darbinin
kai ėjo su komunistais, ten vieš
patauja darbininkai. Kur dar
bininkai klausė socialdemokra
tijos senų reformistinių idėjų, 
ten viešpatauja kruvinas hit- 

' lerizmas.
Antra nesąmonė 

I kad 
j imą 
k a ra 
m as 
tus”.
Darbininkų klasės vienybė gali 
užduoti smūgį tiktai darbininkų 
klasės priešams, o ne sąžiniš
kiems socialistams, kuriems iš- 

j tikrųjų rūpi socializmas.
Mes sakėmcį kad mes lau- 

i kiame yisos Socialistų Parti
jos užėjimo ant revoliucinio 

kelio ir organinės vienybės 
tarpe Socialistų Partijos ir Ko
munistų Partijos į vieną revo
liucinę partiją. Ar gali tam 
priešintis tas, kam rūpi kova 
prieš karą ir fašizmą Ameri- 

/ koje? Bet Grigaitis priešinasi.' 
Jisai šaukia: Bimba “nori, kad

yra tai, 
kalbėjimas apie apvieni- 
darbininkų klasės prieš 
ir fašizmą esąs bandy- 

sukelti suirutę “pas ki- 
Mes visai kitaip manome.

kairysis sparnas “suskaldė so
cialistų organizaciją New Yor
ke ir bando suskaldyti partiją 
visoje šalyje.” Su kairiuoju 
sparnu eina ne tik Nacionalis 
Pild. Komitetas, bet ir didelė 
Socialistų Partijos narių dau
guma. Tą aiškiai parodė Det
roito • konvencija, narių refe
rendumas ir vėlesni įvykiai. 
Tam pačiam New Yorke dau
guma kuopų ir narių pritaria 
kairiajam sparnui, o New Yor- 
kas visados buvo skaitomas 
“senosios gvardijos” tvirtove.

Socialistų Partiją New Yor
ke ir visoj šalyje bando sus
kaldyti ne kairieji socialistai, 
bet “senoji gvardija.” Jau 
Detroito konvencijoj Waldma- 
nas pareiškė, .kad “senoji 
gvardija” nepasiduos konven
cijos tarimams ir priimtai 
“Principų Deklaracijai.” Tuo- 
jaus po konvencijos “senoji 
gvardija” susiorganizavo na- 
cionalį komitetą vedimui kovos 
prieš “Principų Deklaraciją” 
ir prieš konvencijos išrinktą Na 
cionalį Pild. Komitetą. Nor
man Thomas atvirai kaltina, 
kad “senoji gvardija” New 
York o mieste hitlerinėmis prie
monėmis terorizavo kairiuo
sius socialistus, idant išlaikyti 
partijos mašiną /savo rankose. 
Kurie netikite tam, pasiskai
tykite “Socialist Call” ir su
žinosite, kokie kaltinimai daro
mi prieš “senąją gvardiją.” 
Taigi, neteisingai smerkdamas 
“kairįjį sparną,” Grigaitis 
faktinai atakuoja visą Socia
listų Partiją ir padeda “sena
jai gvardijai” ją suskaldyti. 
Tai irgi labai negarbinga mi
sija.

Grigaitis klausia mus, vietoj 
klausti Socialistų Partiją, kas 
užkariavo Socialistų Partijai 
miestus Reading, Milwaukee 
ir Bridgeport: kairysis spar
nas, ar dešinieji? Atsako, kad 
dešinieji. Mes dar nežinom. 
Milwaukee socialistai berods 
palaiko Norman Thomaso pu
sę. Nematėme, kad “senoji 
gvardija” savintus tų visų tri
jų miestų socialistus. Nesenai• . • • a i # J C V1CA Ilk) l/U XI VkJvllCXlsocmhsty part.ja duotųsi pra- Norman Thomas |ankgsi Rea. 

ryti bolševikams! Ar Grigai- dinge ir sako> kad ten socja|is. 
tis tam tiki? Netiki, nes jis įaį palaiko kairiojo sparno pozi-tis tam tiki? Netiki, :— 
nėra mažas vaikas. Jeigu abi 
partijos susivienija, tai kaip 
Vali būti vienos partijos pra
rijimas kitos? Jeigu tas reikš
tų ‘?pPafijiTną” Socialistų Par
tijos, tai taip pat reikštų 
“prarijimą” ir Komunistų Par-

cija. Bet geriausias “senosios 
gvardijos” viešpatavimo pavyz- 
dis bus tam pačiam New Yorke. 
Čia visas organizacijos vairas 
buvo dešiniųjų rankose. Rezul
tatai labai apverktini, šių metų 
rinkimuose socialistų balsai la-

tijos. Abidvi būtų “prarytos” ir bai nupuolė. Grigaitis tą faktą 
gimtų viena galinga revoliuci- labai gražiai užtyli.
nė partija, pav., vardu Sočia-, Be to, užkariavimas vieno 
listų-Komunistų Partija.. Kam ar kito miesto dar neišriša pa- 
ta baimė ? Kas to gali bijoti ? 
Aiškus dalykas, kad tokio 
“prarijimo” gali bijoti tiktai 
tie, kurių idėjos nubankruta- Susidėjus tam 
vo ir kuriems 
piktų frazių 
nuogybės pridengimui. Bet kas 
kita su revoliuciniais darbinin
kais—kaip komunistais, taip socialdemokratai turėjo savo 
socialistais. Jie laukia išauš
tant tos dienos, kada Ameri
koje užtekės saulė vienos ga
lingos revoliucinės proletaria
to partijos.

Lygiai taip 
užsipuola ant 
tijos kairiojo

ties klausimo. Klausimas eina 
apie visą Socialistų Partiją: 
kuriuo keliu jinai turi eiti? 

tikroms 'Sąly- 
ištjesų reikia goms tam tikrame mieste gali

savo politinės laimėti kairieji arba dešinieji.
Tas dar neišriša paties princi
po. Atsimenate, kad dešinieji

piktai Grigaitis 
Socialistų Par- 
sp'am'6. Giirdi,

rankose Vokietijęs ir Austri
as vadeles, žinote, kuomi tas 
pasibaigė, žinote taipgi,' kad 
Anglijoj dešiniųjų socialistų 
valdoma Darbo Partija jau 
dviem atvejais buvo valdžioje. 
Anglijoj socializmo irgi dar 
nėra. Kodėl ? Todėl, kad Vo

gerai suorganizavęs su partiniu organi
zatorium Petrovu savo darbą 30 rugpjū
čio pastatė rekordą anglies kasime: vie
ton nustatytos normos iškast 7 tonas an
glies per 6 valandas jis su savo elektros 
įrankiu iškasė 107 tonas. Vėliau šį jo 
rekordą sumuš kaip jis pats, taip ir jo , 
draugai, iškasdami per 6 vai. net iki tūk
stančio tonų anglies. Jo vardu pavadin
tas naujas judėjimas.

4Marija Vinogradova Vičugo audi
mo fabrike darbininkė, kuri savo fabri
ke pirmoji pritaikė Stachanovo darbo

dviejų gana skirtingų dalykų. 
Skelbimas reformistinio kelio 
įvykdymui socializmo yra visai 
skirtingas dalykas nuo kovos

kietijos, Austrijos ir Anglijos 
I dešiniųjų socialistų kelias buvo 
klaidingas. Tuo keliu nenori 
eiti Amerikos Socialistų Parti
jos dauguma. I už tuojautinius darbininkų rei-

Grigaitis dar niekados nėra kalavimus (už augštesnes al- 
atsakęs į mūsų senai statomą gns, trumpesnes darbo valan- 
klausimą: Ar jūs norite, kad das, geresenes darbo sąlygas, 
Amerikos Socialistų* Partija 
eitų tuo keliu, kuriuo ėjo Vo
kietijos ir Austrijos socialde
mokratija, vedama dešiniųjų 
elementų? Ar jūs norite, kad 
tuo keliu beinant susilauktu- 
mėm Amerikoj tokių pat re
zultatų, kokių susilaukė tų 
kraštų proletariatas? Neban
dykite paslėpti savo “nuogy
bę” po kitomis frazėmis, bet 
aiškiai atsakykite į tuos aiškiai 
pastatytus klausimus.

Apart šių klausimų, mes no
rime pastatyti dar sekamus: 
Kaip jums atrodo Vokietijos, 
Austrijos, Belgijos ir Franci- 
jos socialistų nusistatymas lin
kui bendro fronto su komunis
tais? Ką jūs manote apie tai, 
kad Austrijos ir Vokietijos. . .... . , . . . ... mis, ramiu keliusocialdemokratai jau pripazįs- ’ 
ta reikalingumą proletarinės 
revoliucijos nuvertimui viešpa
tavimo ? Ar manote, kad pri
pažinimas šitos senai skelbia
mos komunistų tiesos reiškia 
komunistų idėjų bankrotą?

Grigaitis sako, kad ne tiesa, 
kad Europos socialdemokratai 
ėjo reformistinių keliu. Jis sa
ko : “socialdemokratai skelbė 
ne tik reformas, bet ir revoliu
ciją”. Kad tas tiesa, girdi, tai 
parodo Rusijos, Austrijos ir 
Vokietijos revoliucijos, ku
rioms socialdemokratai vado
vavę ir kurios apsidirbę su ca
rais ir kaizeriais. Mes kalba
me apie proletarinę revoliuci
ją. Yra revoliucija ir revoliu
cija. Mussolinis irgi skelbė re
voliuciją ir per revoliuciją lai
mėjo. Hitleris ir dabar tebe
kalba apie revoliuciją. Pernai 
vasarą Wall Stryto b an k i er i ai 
buvo sugalvoję sumobilizuoti 
penkių šimtų tūkstančių vyrų

už socialinę apdraudą Laikei“ 
nedarbo, senatvėje ir ligoje ū?u»T 
tt.) darbininkų būklės pageri-^0^' 
nimui. Mums atrodo, kad 
skirtumą gali lengvai suprasti'iro 
ir matyti kiekvienas klasiniai'^” 
sąmoningas darbininkas. Pav., 
bolševikai caro laikais irgi ko*'“^ 
vojo už kiekvieną darbininką'^ 
tuojautinį reikalavimą. Bet jiė'v> 
sakė, kad šitie laimėjiriiai da~ •*- 
neduos visos galios' darbinirp * 
kams. Reikės proletarinė* re-“”“v 
voliucijos nuvertimui kapitaMšJ 
tų viešpatavimo. Ir tai”: rėvo^' 4 
liucijūi jie sistemačiai ‘datbi’/'4”1 
ninkus priruošė, štai kodėl Ru- ‘ 
sijos darbininkai laimėjo. GI ““ 
dešinieji socialdemokratai Vo
kietijoj ir Austrijoj mokino, 
kad šitomis mažomis reformo- 

darbinihkat ‘ 
viską laimės ir įvykins sočia-'''/' 
lizmą. Jie sakė, kad nereikia" 
proletarinės revoliucijos kapi
talistų viešpatavimo nuvertu - 
mui, nereikia proletariato dik-< 
tatūros revoliucijos laimėjimą,,, 
išlaikymui ir tt. Tuo būdu tųL*J 
šalių darbininkai nebuvo pri-, 
ruošti griežtai kovai prieš iš
naudotojus. Pasekmes tos bai-; 
sios klaidos jau visas svietas., 
mato ir žino. ,

Taigi, ne mūsų kaltė, jeigu 
Grigaitis nemoka, negali, arba*’ 
nenori suprasti šito dideli#1* ; 
skirtumo.

Grigaitis sako, kad Vengri
joj buvo įsisteigę Sovietai, bet 
neišsilaikė. Tas tiesa. Bet jis 
nepasako, kodėl jie nėišsilaikė."" 
Mes gi pasakysime. Vengrijos^ " 
Sovietai buvo įsteigti "bendro
mis spėkomis bolševikų ir so— r 
cialdemokratų. Viskas atrodę „ 
gerai. Bet tuomet dešinieji so-: . . J 4 | » S>
cialdemokratąi pradėjo 'So.yie^f(<i|

armiją ir patraukti į Washing- tus sabotažuoti ir griauti Šė
toną, kad nuvertus Roosevelto 
valdžią. Rusijos menševikų 
“revoliucija” pasibaigė pilnu 
buržuazijos laimėjimu. Reikėjo 
tikros revoliucijos (proletari
nės. revoliucijos), kad nušluoti 
kapitalo viešpatavimą Rusi
joj. O tai tikrai revoliucijai va
dovavo ne menševikai, bet 
bolševikai-komunistai. Vokie
tijoj ta dešiniųjų revoliucija 
pasibaigė pilnu laimėjimu ka
pitalistų ir ilgainiui privedė 
prie pilno laimėjimo hitlerinin
kų. Austrijoj .tas pats. Ispani
joj tas pats. Ar tokią revoliu
ciją Grigaitis siūlote ir Ameri
kos darbininkams? Socialistų 
Partijos dauguma jau nebe
sutinka su tokia revoliucija. 
Mes, komunistai, žinoma, nie
kados nesutikome. Štai kur 
prasideda tiesimas' pagrindų 
organinei vienybei tarpe So
cialistų Partijos ir Komunistų 
Partijos.

Taigi, Grigaitis turėtų liautis 
liežuviu makalavęs (atleiski
te, šį išsireiškimą pasiskolinu 
iš paties Grigaičio straipsnio) 
ir aiškiai pasisakyti, už kokią 
revoliuciją jisai stoja. Tas pats 
su reformomis. Grigaitis sako: 
“jisai (Bimba) smerkia ‘refor- 
mistinį kelią,.’ o tuo pačiu lai
ku pats stoja už reformas. 
Juk, pav., socialinė apdraudą 
yra reforma, o ne revoliucija; 
tačiau komunistai... šiandien 
giriasi esą karščiausieji tos re
formos šalininkai.”

Mokytas Grigaitis neatskiria

Jaus. Jie, neleido boJševikąnųL 
įvesti tikrą proletarinę .diktat^.*. -,£,. 
rą ir nuslopinti buržuaziją^—; 
Buržuazija atsigriebė, pasijau?., 
kė talkon užsienio pagelbą 
Sovietus sukriušino. Bet jeigu . 
jie būtų greitai ir griežtai 
savo buržuazija apsidirbę, tai-į - 
Sovietai būtų išsilaikę. .TjINLt 
dar vienas pavyzdys, kaip 
cialdemokratijos reformistinis. 
kelias (baimė griebtis prievar-'>». . 
tos prieš savo klasinius, 
šus) privedė darbininkus ptfeLLU 
pralaimėjimo.

Vadinasi, kaip klausimą pe? rr ” 
statysime, kur pamokų nejteŠkOM" 
sime, visur surasime tą patį: 
dešiniųjų socialdemokratų re 
formistiniu keliu
darbininkams nepakeliui.

Amerikos
f

'k 4.-

ŠYPSENOS
•'«*<**>

metodą ir vieton nustatytos normos—ap
tarnauti 30-4(J audimo varstotų, ėmė ap
tarnauti 144, o paskiau ir 208 varstotus.

5Marija Demcenko — Ukrainos kol- 
chozninkė, pirmojo kolchozninkų udar- 
ninkų suvažiavimo Maskvoje dalyvė. Ta
me suvažiavime M. Demčenko pažadėjo 
d. Stalinui, kad jos klochoze vienam hek
tare žemės šiemet bus išauginta 500 dvi
gubų centnerių cukrinių runkelių. Me
tų gale nuęmus derlių, pasirodė, kad jos 
kolchoze vienas ha. davė 523 dv. centne
rius cukrinių runkelių.

Jau Daug Patyrė
“Girdėjau, jūsų naujau 

klebonas labai augšto moltgi 
lo žmogus ? ” : ■»

“Taip, jau iš pirmo jo pa
mokslo aš patyriau, jog So**“ 
doma ir Gomora buvo-tai dtr**' 
miestai, o ne vyras su 
čia, kaip mums senasis ' 
bonas aiškino.”

Tu Pamatysi Ją Gražia
Jeigu tavo pati susivėluo

si, apšepusi, nesipraususi— 
tu atsigulk ir numirk, o pa-., 
matysi, kaip ji gražiai susi- 
šukuos sau plaukus, išskhk** , 
žys lūpas ir veidus, palįūįį^ 
pasigaus kitą tokį duridjj^ 
kaip tave. .. .J”™1?

Surinko J. šiluu
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Pažvelgus Atgal
“LAISVĖ” 22 METAI ATGAL

Iš “Laisvės” No. 103, už gruodžio 26 d., 1913:
“Laisvei” rašo iš Chicagos, III.: 18 d. gruodžio ties Freiheit I 

Turner svetaine galybės svieto. ,Ko gi čia tie žmonės laukia? 
Man atsako, kad sušauktas parapijonų susirinkimas ir bus ap
kalbami dalykai apie džiakoną. žmonės bijosi, kad bažnyčia ne
papultų į žydų rankas. Kas metas skolos vis dauginasi, o už 1 
šventą bažnytėlę nei nuošimčio negalima užmokėti. Parapijonai I 
sakosi jau du kartu buvo susirinkę ir vis policmonai padėję džia-1 
konui.

Policmanų aplinkui keli tuzinai, o detektyvų koks puskapis, i 
Svetainėje žmonių, kaip silkių. Senelis, turbūt, iš komiteto, sė-j 
di už stalelio ant steičiaus. šalę jo ąsotis su vandeniu.

Tik staiga policmonas pripuola prie sėdinčio žmogaus; su 
kočėlu kerta per ąsotį, kuris į šukutes subiro. Nutvėręs žmo
gų, mete žemyn, žmonės sušuko: “muša, muša!” Kelios mote
rįs čia susi rovė su detektyvais. Detektyvai ir policmonai, kaip 
vilkai, šoko ant žmonių, mušdami su buožėmis.

Tai jums; broliai, ir tikėjimas! Už jūsų sudėtus centus da
bar jums patiems buožėmis galvas glosto.

'M. Petrauskas.

Houston, Tex., bedarbiai graboja iš vandens įvairius .daiktus, panardintus 
potvinio, kuriame sunaikinta $1,000,000 vertės namų ir kitų dalykų

iš Chicagos:M. Petrauskas rašo “L.
Neprigulmingos šv. Petro katedros savininkas kun. Urbonas 

tapo uždarytas į “cypę” už kolektavimą ant Kalėdų prezento. 
“Lietuva” turi juoko, jog šv. Petras durų nerakina, kol Urbo
nas kaucijos neuždės.

Sveikinam Didvyriškai Pasižymėjusius 
Draugus!

So. Boston, Mass

SO. BOSTON, MASS., 21 d gruodžio. Vietinėj lietuvių šv. 
Petro bažnyčioj, kurios klebonu yra kun. T. Žilinskas, nedėl- 
dienio pavakare, atrasta primestas 15 dienų kūdikis, žmonės 
mate išeinant iš bažnyčios moterį kokią 22 metų, šviesiaplau
kę, apvalu veidu, truputį rauplėtą. Tai Kalėdoms dovanėlė!

“Laisvei” rašo Bizūnėlis iš St. Louis Mo.:
16 d. gruodžio, 10 vai. vakare, tapo suareštuotas liet. kun. 

J. Gegotas su savo dviem palydovais Stečkiu ir Jokūbaičių. 
Kun. G. rinko aukas ant apveizdos Dievo bažnyčios ir kas da
vė 5 c., tam davė pabučiuoti kokią tai blekine torielką. Apart 
to, dar turėjo kišeniuje kryžių ir peilį. Kun. G yra ženotas ir 
gyvena su pačia pas savo palydovą S.

praneša, kad Sus. Lietuvių Canadoj jau gyvuoja, 
broliškos para- 
Antroji kuria- 

miestų progre-

“Laisvei
Sumanymas virto kūnu ir židiniu apšvietos bei 
mos. Pirma kuopa įsikūrė Medicine Hat Altą, 
ma Redcliff. Dabar bus susinešama su kitų 
syviškais lietuviais.

buvo daug kra-LIETUVA. Anykščiuose (Ukmergės apskričio) 
tų. Jieškojo kaž kokių eksproprijatorių. Visų vis klausinėjo 
ar neturi kas kokių laiškų. Knygininkui Laskauskui dargi ba
tuose žiurėjo. Bet ir ten nieko įtariamo nerado...

šių kovos-e. Jie pralaužia 
pirmuosius ledus tamsybės 
ir prietarų tūkstančiuose 
mūsų klasės brolių ir sese
rų, jie rekrutuoja darbinin
kų klasei kareivius jos sun
kiose kovose su išnaudotojų 
klase-buržuazija.

Mes karštu draugiškumu 
sveikiname draugus ir drau
ges, pasidarbavusius “Lais
vės” platinime, ir mes linki
me, kad pasimokintų iš to 
neskaitlingo būrelio, dalyva
vusių “Laisvės” platinimo 
konteste šimtai ir tūkstan
čiai mūsų draugų. Pasimo
kinti reikia to, jog su spau
da priėjimas prie žmogaus, 
užrašymas dienraščio—dar
bininkų klasės agitatoriaus, 
mokytojo ir vado yra labai 
svarbus 
darbas.

BROOKLYN, N. Y.— 17 d. gruodžio New Plaža Hali buvo 
prakalbos, kurias parengė L. B. Draugija. Pirmas kalbėjo dr. 
Kaškiaučius apie girtuoklybę. Kalbėjo gana gerai ir plačiai. 
Antras kalbėjo kun. J. švagždys, kuris nusistebėjo, jog ame
rikiečiai taip daug geria. Sakė, jog Lietuvos žmonės dabar ma
žiau gėria, negu keli metai atgal. Minėtas kunigas dar agitavo 
skaityti laikraščius ir knygas. Agitavo gana įtikinančiai, nu
rodydamas, jog apsiskaitęs žmogus gali pagerinti savo padėjimą.

Paskui kun. Varnagiris atvedė ant estrados Sirvydą, kurį re
komendavo, labai ypatingu būdu. Sako: “atvedu kalbėtoją, ku
ris* išras būdą, kaip be tų skaitymų būt galima apsišviest, nes, 
beskaitydami, žmonės tankiai visai išdyksta.”

Klausykim dabar, ką Sirvydas kalba: reikia lietuviams pasis
tatyti svetainę, kad galėtų suėję vyrai su moterimis ir 
išsigerti ir tuom męs pagerinsime gyvenimą. Moterįs 
sūrias baliones, tai vyrai turi eiti pijokaut.

Ponas Račiūnas parodė ant paveikslo kelis Lietuvos 
liūs ir skęstanti laivą “Volturno.”

vaikais 
išverda

mieste-

J. Jakimavičius.

SO. BOSTON, MASS.— 21 d. gruodžio laike socijalistų kon
certo; po vadovyste vietinio zokristijono, buvo suorganizuotas 
“choras”, kuris, stovėdamas prie durų, bandė “užgiedoti” Gloria, 
bet išėjo: au-a-u-u-u! Išėjus iš svetainės, tūlas P. parodė žak 
ristijonui, kaip reikia žvakes degti, o ne “choru” vadovauti. P. 
tapo suareštuotas. 24 d gruodžio atsibuvo teismas ir P. užsi
mokėjo $20.00.

“LAISVĖ” 18 METŲ ATGAL.
Iš “L.” No. 102 už gruodžio 28 d., 1917:

PETROGRADAS.— Bolševikų karės ministeris praporščikas 
Krylenko praneša valdžiai, kad vokiečiai siunčia labai daug 
kareivių į vakarų frontą prieš talkininkus.

PETROGRADAS.— Bolševikų kareiviai, kurie daugiausiai su
sidėjo iš jūrininkų Baltijos ir juodmarių laivyno, sumušė 6,000 
generolo Komilovo kareivių. Jie paėmė daug mašininių kanuo- 
lių ir daug amunicijos.

“Kovos” adm. J. Šukys praneša:
Mūsų laikraščiai sulaikyti, bet 

Darbininkai, apart redaktorių, visi 
nistratorius ir sekretorius-vertėjas 
paliuosuoti po $10,000 kaucija. 
1918, y

Apie “Kovos” ir “Naujosios 
dar nieko nežinome. Laukiame

Malonėkit patalpint šį pranešimą “Laisvėj”.
Kovos adm. J. Šukys.

spaustuvėj viskas tvarkoj, 
dirba kaip ir dirbo. Admi- 
(J. Šukys ir J. Stilsonas) 

Teismas atsibus 10 d. kovo,

Gadynės” likimą šiuomi 
žinių iš Washington©.

tarpu

Lietuvos reikalų išdavikai. Mes tvirtinome ir tvirtinsime, 
kad klerikalai nėra Lietuvos reikalų gynėjei, bet jų išdavikai. 
Štai faktas. . Neseniai buvo pranešta, kad Vilniaus vyskupijos 
administratorius sulenkėjęs lietuvis kunigas, Mikalkevičius (kaip 
ir ^dauguma senesniųjų lietuvių kunigų), prašė vokiečių val- 
cBma lietuvių vardu, kad Lietuva būtų priskirta prie Lenkijos. 
TjjU ar galima klerikalams patikėti, atiduodant Lietuvos gerovę 

W raftkas? šiandien jie prašo vokiečhj Lietuvą atiduoti len-

“Laisves” vajus gavimui 
naujų skaitytojų buvo gana 
sėkmingas. Daugiau gavo
me naujų skaitytojų šiuom 
vajum negu bi kuriuom ki
tu vajum krizio-bedarbės 
metais. Bet toli gražu ne
pasiekėme skaičiaus gautų 
naujų skaitytojų 1927-28 
metų.

Grupė draugų didvyriškai 
pasidarbavo gavime naujų 
skaitytojų. Bet masiniai 
įtraukti į tą svarbų darbi
ninkiškos apšvietos platini
mo darbą dar nepajėgėme. 
Čia yra didelis apsileidimas 
didžiumos tų draugų, kurie 
klasiniai jau yra sąmoningi. 
Jie nesupranta svarbos ir 
neįvertina, kaip svarbią ir 
didelę rolę darbininkiška 
spauda lošia klasių kovose. 
To nesuprasdami, paprašius 
gauti naują skaitytoją išsi- 
kalbinėja: sunku gaut; ban
džiau, negaliu įkalbėt’ pas 
mus žmonės atžagareiviški 
ir tt. * *

Tokia nuomonė pas dau
gelį mūsiškių dar ir dabar 
tebėra Elizabeth, N. J. (Ži
noma, ir daugelyje kitų vie
tų). Tačiaus drg. D. Krū
tis jau anksčiau įrodė, jog 
Elizabethe galima gauti 
skaitytojų, o drg. A. Stripei- 
ka šiemet Elizabetho anie- 
linkėje gavo visai arti šim
to naujų prenumeratų. Ma
žame miestelyj, Lawrence, 
Mass., drg. S. Penkauskas 
gavo arti 50 nauiu skaityto
jų. Philadelphijoje, kur 
“L.” skaitytojų nuo senai, 
vra daug, bet drg. Smitas 
šiuomi vajumi dar gavo virš 
50 naujų. Gražu priminti 
tokių draugų darbus, bet 
gailestis ima prisiminus taip 
dideles lietuvių kolonijas, So. Boston, Mass., P. Anta- 
kaip Scranton, Pa., Wilkes- i nukas, So. Boston, Mass., 
Barre, Pa., ir Baltimore,»Joseph Matulevičius, Dor- 
Md.. kur platinimas dien- Chester, Mass., Povilas Niu- 
raščio visiškai apleistas. kaS) Dorchester, Mass., D.

Tiesa, gavimas skaitytojų į Yonush, Scotia, N.Y., J.Vai- 
darbininkiškai spaudai yra .kasas, Schenectady, N.Y., 
sunkus darbas. Mes tai ži- |A. Gudzinskas, Schenecta- 
nome ir labai įvertiname (dy, N.Y.
draugų triūsą toje linkmė-į Dėkavojam draugam už 
je. Gauti keletą desėtkų1 dovanas, kurių vardai aug- 
naujų skaitytojų laike po-.ščiau paduoti ir laukiame 
ros mėnesių, reikia draugo (atsiliepimo iš kitų draugų 
bei draugės su talentu. Tu-' dienraščio skaitytojų.

• *]>■■■• J • v I

mūsų judėjimui

P. Buknys.
P. S. Draugų Balsai Rei

kale Minėjimo “Laisvės” 25 
Metų Jubilėiaus. Draugas 
Šimaitis iš Montello perduo
da mums draugo Jurgio 
Rindzevich iš Buzzards 
Bay, Mass, sekamus žo
džius: “Aš kas metai aukuo-

pereitą vasarą dalyvavo Lie
tuvių Išeivijos Kongrese Kau
ne. Jis taipgi aplankė Lietu
voj ir kaimus. Amerikoj gi
musiam jaunuoliui buvo labai 
įdomu patirti, kaip gyvena 
žmonės Lietuvoj, ypač po da
bartine Smetonos diktatūra.

Taipgi J. Orman aplankė ir 
Sovietų Sąjungą ir ten gerai 
patyrė, kaip yra dabar auklė
jamas jaunimas, ir skirtingai 
žmonės gyvena po pačių dar
bininkų valdžia.

Reikia pasakyti, kad d. J. 
Orman yra politiniai gerai 
prasilavinęs jaunuolis ir mo
kės gerai išaiškinti apie dabar
tinę padėtį, ir ką jis patyrė 
Europoje. Todėl yra reikalas 
į šias prakalbas atsivesti pa
žįstamus, taipgi kuo daugiau
sia jaunuolių.

Georgetown, III
Reikalavimas Smetonos

Valdžiai

Gruodžio 15 d. Georgetown 
Lietuvių Piliečių kliubas laikė 
savo reguliarį susirinkimą, ku
riame dalyvavo 75 nariai ir 
vienbalsiai priėmė sekamą re
zoliuciją, kaipo reikalavimą 
Lietuvos fašistų valdžiai: 1) 
kad būtų . greitai sušauktas 
Lietuvos seimas; 2) Kad būtų 
suteikta amnestija visiems 
p r i ešfašistiniams kaliniams;

ju darbininkiškos spaudos 3) Kad būtų atsteigta Lietu-
palaikymui, tai yra “Lais
vės” reikalams, tad ir šie
met aukoiu $3.00 kailio ju- 
bilėjinės dovanos... Su ge
riausiais linkėjimais darbi
ninkiškam dienraščiui.”

Šiuo kartu augščiausią 
dovaną gavome nuo draugo 
Jurgio Rindzevich. Po dol. 
jubilėjinių dovanų gavome 
sekamai: J. Butkus, Philad- 
delphia, Pa., J. Milius, Wa
tertown, Conn., V. Krasnits- 
kaš, Waterbury, Conn., AL- 
DLD 32 kuopa, New Haven, 
Conn., Povilas Kubiliūnas,

., J.Vai-

voje laisvė žodžio, spaudos ir 
susirinkimų; 4) Kad būtų 
duota teisė Lietuvos piliečiams 
organizuotis į politines ir kul
tūrines organizacijas; 5) Prieš 
karą ir fašizmą. Nutarta vie
ną kopiją šios rezoliucijos pa
siųsti Smetonai, o kitą Lietuvos 
atstovybei Washingtone ir į 
spaudą—“Laisvę” ir “Vilnį”. 
Po rezoliucija pasirašo prezi
dentas Geo. Dambrauskas ir 
sekr. John Yonikas.

Priėjus prie naujų reikalų, 
nutarta pasiųsti pasveikinimas 
ir $2 aukų kongresui prieš ka
rą ir fašizmą, kuris įvyks Cle
velands, Ohio, sausio 3-5 dd., 
1936 m. Sekantiems metams 
tapo išrinkta valdyba iš pa
žangių narių. Aš manati, kad 
ateityje Georgetown ’Lietuvių 
Piliečių Kliubas galės daugiau 
ka nuveikti.

ri mokėti suprasti žmogaus i 
charakterį ir turi mokėti, 
kaip kalbėti, kad užinteresa- 
vus žmogų taip, kad jis ar 
ji išklausytų agento kalbos 
ir kad būtų tąja kalba įti
kinta. Už tai tie draugai' 
ir draugės, kurie turi iš
tvermės, pasirižimo ir talen- 27 d. gruodžio, 7 vai. vakare, 
to darbininkiškos spaudos Darbininkų Centro Svetainėje 
platinime, yra didvyriai kla-
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Wilkes-Barre, Pa
Labai Svarbios Prakalbos

Kaip jau buvo pranešta, 
kad Wilkes Barriuose kalbės

drg. Johnnie Orman, kuris

kams, rytoj prašys vokiečių Lietuvą sau pasiimti arba pas
kelbs, kad lietuviai esą tik vokiečių “kampininkai.” (“Ateitis” 
dabartinės “Sandaros” pirmtakūnė.—“L.” Red.)

Gruodžio 9 d., 1935 m., mi
rė Magdalena Narvalaitienė, 
sulaukus 61 metus amžiaus. 
Jos vyras, K. Narvalaitis, mi
rė 1914 metais, palikdamas 
našlę su 5 mažais vaikais. 
Turėjo tris sūnus ir dvi dukte
ris. Velionė iš Lietuvos buvo 
Mariampolės apskričio, Veive
rių kaimo. Paliko da gyvą tė
velį Lietuvoje, du broliu (Jo
ną ir Andrių), kurie gyvena 
Georgetowne. Palaidota buvo 
13 d., Westvillej ant tautiškų 
kapinių su bažnytinėmis cere
monijomis. Į kapus palydėjo 
gražus būrelis Georgetown© 
lietuvių.

Atidavė paskutinį atsisvei
kinimą jos sūnūs, dukterys, 
broliai, giminės ir pažįstami.

Karą ir Fašizmą ir išrinko de
legatus į kongresą Hovey ię 
Karecką.

Susirinkusieji į konferenciją 
vienbalsiai nutarė palikti veik
ti tą patį komitetą. Taip 
priėmė bendro fronto veikimo 
programą.

čionai tik trumpai pažymiu# 
nes manau, kad pats komite* 
tas duos platų aprašymą apie 
konferencijos darbus. Priimtos 
programos siaurai sutraukti 
punktai sekami:

4
Kova prieš karą ir1.

Keli Žodžiai iš Atsibuvusio A 
LDLD 2 Kuop os Metinio Su- j 

sirinkimo, 18 d. Gruodžio.

Šis s u s i r i n kimas nebuvo 
skaitlingas iš priežasties kitų 
draugijų metinių susirinkimų 
tuom pačiu laiku. Bet valdybą 
vis tiek išrinkom 1936 metams. 
Organizatorium išrinktas drg. 
Jasls, prot. sekrt. A. Stockie-i
nė, finansų sekr. V. Kvietkaus- Į mą 
kienė, iždininku Niukas.

Buvo išduotas raportas iš 
atsibusios vakarienės paminė
jimui ALDLD 20 metų gyva
vimo. Pelno liko $9 su centais. 
Nuo sidabrinės dišės, kurią au
kavo drg. Krasauskienė, liko 
$10.80. Nutarta pasiųsti pas
veikinimas Trečiam Kongresui 
prieš. Karą ir Fašizmą ir $2 
aukų, bet drg. Kudoravičienė 
aukavo $3, tai viso bus pasiųs
ta $5. Drg. Antanuk davė do
lerį už jubilėjinį ženklą 25 me
tų sukaktuvių “Laisvės” gyva
vimo. Išrinkta komisija pasiti- 
kimui svečio iš Kanados dr. 
Brogos. Užgirta rezoliucija 
prieš Smetonos režimą Lietu
voj ir reikalaujanti civilių lai
svių Lietuvos žmonėms.

J—te.

Grand Rapids, Mich

Veikimas už politinių 
paliuosavimą, kurie

Lietuvos

išsta<?

rezo

gyni’

2. 
linių 
įkalinti del kovos už d 
kų reikalus.

3. Kova už demokratines 
laisves ir padėjimas
žmonėms už tų laisvių 
mą.

4. Ateivių teisių gynimas.
5. Veikimas už darbininkų 

suvienyto rinkimų surašo 
tymą.

6. Kova už socialę 
ir senelių pensijas.

7. Bendras frontas 
sis, kad kuodaugiausia suorga
nizuoti lietuvių į fratemales 
organizacijas ir darbo unijas.

Konferencijoj priimta
liucija, reikalaujant seimo 
šaukimo ir pasisakyta už 
tuvos nepriklausomybės 
mą su reikalavimu atsteigti
demokratines laisves; reko
menduota parašyti rezoliucijas 
protestuojant prieš žvėriškus! 
puolimus ant Tampa, Florida ’ 
socialistų veikėjų, kur buvok 
nužudytas Shoemaker ir kiti* 
sužaloti ir rekomenduota pa-., 
rašyti rezoliucija už Tom Moo-, 
ney paliuosavimą.

Konferencija praėjo 
ziastiškai ir labai draugiškoj* 
nuotaikoj.

čionai susidarė platus lietu
vių bendras frontas, gražiai 
susitarė socialistai ir komunis
tai.

Gruodžio 22 tapo sudarytas 
lietuvių darbininkų bendras 
frontas vakar konferencijoj 
oficialiai dalyvaujant Socialis
tą ir Komunistų Partijų lietu
viams nariams, taipgi atsto
vams nuo 12 kitų lietuvių or
ganizacijų šiame mieste.

Konferencija įvyko šv. Jur
gio svetainėj; dalyvumu buvo 
masinė, šaukta lapeliais ir da
lyvavo virš šimtas žmonių.

Konferenciją atidarė drg. 
Jankauskas (socialistas) laiki
no komiteto vardu. Pirminin
kauti dienos darbų pravedimui 
išrinktas S. Naudžius (LSS 
centro sekretorius), jam gelbė
ti darbe Kareckas nuo komu
nistų. Konferencijos sekreto
rium išrinkta Daukša nuo ko
munistų ir jam pagelbėti Jan
kauskas nuo socialistų.

Nuo Grand Rapids Socialis
tų Partijos lokalo kalbėjo drg. 
Deufay B. Hovey, Sr. per dė- 
sėtkus metų veikėjas socialisti
niame judėjime ir šalininkas 
bendro fronto.

Jis savo neilgoj kalboj iš
reiškė didelį džiaugsmą del 
lietuvių darbininkų padaryto 
žingsnio bendro fr. budavoji- 
me. Jis sakė, “yra viltis, kad 
mes pradėdami suprasti dar-. . 
bininkų pasidalinimą, imsime1 ^aipe^’ e UmversU to; 
vienyti darbo žmones 1 
fronto kryptimi. Mes Grand 
Rapids kartu su Darbo Fede
racija rengiamės prie suvieny
to darbininkų surašo ateinan
čiuose pavasariniuose rin ki

emuose, tą galima suprasti Dar
bo Partijos steigimu.”

Nuo vietos Komunistų Par
tijos kalbėjo John North. Jis 
pareiškė d žiaugsmo, kad 
Grand .Rapids darbininkai ei
na prie praktiško bendro 
fronto budavojimo prieš karą 
ir fašizmą.

Kokia Programa

Kelis žodžius tarė ir F. 
Abek, kuris buvo'atvykęs kon- 
ferencijon, kad Grand Rapids 
lietuviai daro didelį žingsnį 
pirmyn darbininkų judėjimo 
istorijoj. Mums svarbu sukaup
ti jėgas del darbo žmonių rei
kalų gynimo ir padėjimui Lie
tuvos žmonėms kovoje už de
mokratines teises.

Bendro fronto konferencija 
užgyrė 3-čią Kongresą Prieš ell Petch.

IŠ LIETUVOS
Studentų Byla Atidėta
KAUNAS.— Kaip žinoma*** 

universiteto senatas yra pa-’ 
traukęs kaltinamaisiais į uni-.^ 
versiteto teismą kelis studentus,*''“T/fL | 
už mėginimą surengti be leidD J 
mo mitingą ir raginimą student' į 
tus streikuoti. Byla buvo pa^i ,"»’r 
skirta spręsti gruodžio 9 d. 18h» 
vai. Teismą sudaro 7 profesū- 
ros atstovai ir 7 studentų at- o', 
stovai. Teismo pirmininku iš,.,, 
tradicijos yra teisių fakulteto“,, 
atstovas. Dabar teisių faktui* 
teto atstovu ir teismo pirminin
ku yra dr. A. Tamošaitis. Rėk- " 
torius prof. Remeris šaukiamas"* 
liudytoju, nes jis rado susirin- ■’-1® 
kusius ir bemitinguojančiuš’J 
studentus. Rektorius Remeris7*'”4- 
tėra vienintelis liudytojas šioje1 ’ ’yį? 
byloje, nes šiaip teismas dau>**uų£ 
giau jokios kaltinimui medžią- 
gos nė neturi.
Remeris sekmadienį išvažiuoją • ątSKI 
į Paryžių laikyti paskaitų apie ”

Tačiau prof.'* t

iiiioiiiiv^ , iii i* '•*^*>’<4“ *

bendro Iteismas studentų bylos sprendi^-
' i <■» n4-i'Tlnlvnv* 4"Z\11 Vilti O 'mą ir atidėjo. Dabar toji byla 
i bus sprendžiama 1936 m. j

Kaltinamaisiais šioje byloje 
patraukti penki studentai.

nv."

Socialdemokratai Laimėjo 
Teisę Veikti \

'Kauno apygardos teismas 
naikino Kauno miesto ir apskri-, t; yM* 
čio viršininko draugijų ir spauT. 
dos komisijos nutarimą uždary?, 
ti Liet. Socialdemokratų Kauno 
skyrių ir moterų sekciją. Tos, 
organizacijos buvo uždarytos .sorej 
neva todėl, kad jos neveikia? ' 
Bet socialdemokratų atstovė Pu- f 
rėnienė įrodė, kad socialdemo-,ir'!'Fb 
kratai prašė leidimo susirinki-?'/* 
mus laikyti, bet negalėjo jį gau- y \ 
ti. Pagal apygardos teismo pa-; y 
tvarkymą, Liet. Socialdemokra-, 
tų Kauno skyrius ir moterų sek- 
ei j a turi teisę veikti. ■

Lima, Peru. — Susikūlė 
didelis Fordo lėktuvas; ]
simušė vairuotojas H. Mac- y — 
Mickle ir mašinistas Russ--*--f

hr i
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KRIKŠČIONYBE

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

AR STEBUKLAI PAGYDO?

Tel. Stagg 2-2996

Kunigų 
pasako;

apie ti 
išnaudo

kokius jie 
darbininkus,

(•y A Blend 
M/GXT WHlitili i

Kunigija ir

nėra švenčiausio,”
Beje, lotyniškai 

popiežiaus, pasak

Kodėl yra kalbama, kad būk 
pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, ir

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertes pašto štampų.

Paterson, N. J.
-Hillside, N. J.
-Bayonne, N. J.
-Elizabeth, N. J.
-Newark, N. J.
-Cliffside, N. J.
-Linden, N. J.
-Stamford, Conn, 
ir 23 Bridgeport,

New Haven, Ct. 
Waterbury, Conn 
New Britain, Ct 
ir 28—Hartford

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

IDS Kuopom New Yorko Apielinkėje 
ir Nau jo joj Anglijo j

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
Parašė MARGARETA UNDŽIENĖ.

Atsakinėjimai j tuos klausimus, kuriuos žmonės klau
sė Undžienės jai važinėjant su prakalbomis, grįžus 

iš Sovietų Sąjungos.
KNYGELĖ 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

' Lietuvos žmonių patarlė sa
ko: “Vėžys į atbulą pusę plau
kia.” Tas prilyginimas labai 
pritaikomas kunigams, nes jų 
teorija atbula.

Chicagos kunigų “Draugas”, 
vasario 20 d., 1935 m. laidoje 
rašydamas redakcinį straipsnį 
apie draugo Vinco Micke-

Labai naudihga knyga, kuri aiškina, kaip atsiran
da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios .yra 
stebuklingos vietos 
stebuklai 
ronuotus.

KRIKŠČIONYBĖ
IR KĄ JI DAVĖ PARB1NINKAMS?

|>arušė A. M. 'METEL1ONIS.
Puikus rinkinys faktų,-kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas. Žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija, Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmoiiės ir kiti- žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Ji labai
kintiems, nes yra gausybė faktų, stebuklų klausimu.I noma

Tamsybės kos” 
tam pačiam bet

TĄ KNYGĄ PARAŠĖ R. MIZARA
64 puslapių, kaina 15c.; šį mėnesį fOc. 

naudinga perskaityti laisvamaniams ir ii

■■puvimą, ir darbininkų temdy- 
mų religinio tikėjimo nuodais.

Už d. Kapsuko pasiaukoji
mą darb. klasei “Garsas” ir 
visa klerikalinė spauda su sa
vo Šimučiais, pila ant jo su
tras.

• Kas gi yra tas dievas, ir tas 
šėtonas, kuriais gązdina kuni-

raugas Ormanas 
/riką, ir dabar 
uviu Jaunimo

svai naują pasaulį, socialistinę- 
beklasinę žmoniją, tai per tą 
visą 18 metų laiką, tas “dievo 
pateptinis” Pijus kursto viso 
pasaulio imperialistus prie 
kryžiaus karo, kad pulti ir pa
skandinti kraujuose viso pa
saulio darbininkų tėvynę So
vietų Sąjungą ir grąžint atgal 
kruvinąjį terorą!

Mes gerai pamenam, ką da
vė 1914-18 m., pasaulinis ka
ras, o dabar rengiamas, kuris 
bile valandą gali užsiliepsnoti 
per visą pasaulį,’ bus daug 
žiauresnis. Argi nelaikąs 
mums visiems darbininkams 
pagalvoti apie bendrą frontą, 
kad prašalinus imperialistinės 
darbininkų skerdynės pavojų?

J. Ramanauskas.

6 ir 7—Worcester, Mass 
8—Gardner, Mass.
9 ir 10—Norwood, Mass
11— Hudson, Mass.
12— Lowell, Mass.
1'3—Lawrence, Mass.
14— Haverhill, Mass.
15— Nashua, N. H.
16 ir 17—Boston, Mass.

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prasaliniirtui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

Keletas mėnesių atgal John
nie Orman išvyko į Lietuvą ir 
Sovietų Sąjungą patirti, kaip 
darbininkai gyvena abiejose ša
lyse, o ypač kokį gyvenimą ir 
ateitį jaunimas turi Sovietuo
se, palyginus su jaunuolių gy- 

Smetonos

LIETUVA
1935 METAIS

Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 
Smetonos Diktatūrą 

Parašė FREDAS ABEKAS
KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

Ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

atliko ? ! šičia turėtų katalikiš
ki darbininkai pareikalauti pa
čių kunigų savo parapijų, tai 
paaiškinti.

Faktas yra neužginčijamas, 
kad Jungtinių Valstijų impe
rialistai atplėšė nuo katalikiš
kos monarchijos Kubą, paver
gė Filipinų Salas su jų gyven
tojais, per 36 metus išnaudo
ja tų salų gyventojus kapita
listų naudai. Bet to viso blo
gumo nematė nei Leonas XIII., 
nemato nei Pijus XI, nes ir jie 
tunka pavergtųjų darbininkų 
prakaitu. Bet štai, kada nu
trenkė nuo savo sprando Rusi
jos darbininkai kruvinąjį carą 
dinamo visogalinčio dievo ? Ar 
ir sutraukė kapitalizmo uždė
tus retežius, paliuosavo visą 
liaudį 1917 m., budavoja Iai->

sugrįžo į 
Nacionalis 
Komitetas 

ruošia drg. Ormanui platų 
maršrutą, kad supažindinus 
Amerikos lietuvių mases virš 
minėtu klausimu. Maršruto pla
nas išdirbtas ir sekamos dienos 
nuskirtos kolonijoms:

Sausio 8—
Sausio 10- 
Sausio 14- 
Sausio 15- 
Sausio 17- 
Sausio 19- 
Sausio 20- 
Sausio 21- 
Sausio 22 

Conn.
Sausio 24-
Sausio 25- 
Sausio 26- 
Sausio 27 

Conn.
Vasario 5 

Mass.

gija? šitas būtinai reikia žino
ti darbininkams.

Sulyg kunigijos išvedimo, tai 
baisusis šėtonas vaizduojama 
darbininkų klasė. 
“Garsas” aiškiai tą 
tik įsitėmykite.

Mes žinom, kad d 
čius-Kapsukas visą savo gyve 

vičiaus-Kapsuko mirtį taip pat nimą ištikimai tarnavo darbi 
prisimena apie jo (Kapsuko) j ninku klasei. O “Garse”, vasa 
gabumus, darbštumą, darŲo'rio 20 d., 1935 m. aiškiai ša 
amonių liuosavimui iš visokių ko: 
parazitų vergovės. Ir kartu 
išlieja krokodiliaus ašaras, kad 
^raugas Vincas Mickevičius- 
Kapsukas, nepanaudojo tuos 
silvo gabumus apgynimui viso
kių parazitų, čiulpiančių dar
bininkų kraują, bet jis stojo už 
viso pasaulio darbininkų pa- 
Kuosavimą iš visokių parazitų 
įtekmės. Tas kunigams di
džiausias kaulas gerklėj!

1 “Draugo” redaktorius paju
tę, kad parapijonys pradeda 
kjlti, krypti į darb. judėjimo 
plisę. (šitas straipsniukas buvo 
taikomas spaudai tuoj po mir
ties d. V. K., bet kada tuom 
klausimu buvo daug rašoma, 
todėl užsiliko iki šio laiko—

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA. .

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

“Sanctlssimus
mus’’ ir tt. Vienok lietuviškoje 
ištarmėje to negalima pasaky
ti, nes pats popiežius nenori to 
ir jei girdėtų vieną kuris jį 

di'cvu ir garbytų, 
tokį paskaitytų paklydėliu.”

Ką gi reiškia lietuviškoj kal
boj tiedu lotyniški žodžiai— 
“sanetissimus” ir “beatissi- 
mus” ? Pirmas: “švenčiausias”, 
o antras “palaimineiausins”. 
Ir kodėl kunigas iš “Apžval
gos” sako, kad lietuvių ištar
mėj to negalima pasakyti?

čia viena “dievybes” esmes

Dar sykį prašom visų drau
gų dirbt bendrai su jaunuo
liais, kad prakalbos būtų sekn 
mingos ir kad tie pinigai, kup
riuos darbininkai suaukojo 
pasiuntimui jaunuolio delegato, 
atneštų naudos, tai yra, plačiau 
supažinditų Amerikos lietuvių 
mases su socialistine kūryba.

Draugiškai,
LDS Nac. Jaun. Komitetas.

, paslaptis atidengta. Lotynų 
i kalba mirus, ji tik gyvuoja 
i pas Romos papą ir pas jo ku
nigiją del pamaldų. Darbinin- 

: kų klasė tos kalbos nemoka, 
j tad ir nežinom, ką kunigai 
[posmuoja, keikia ar meldžia
si. Bet tai netik lietuviai, ir vi- 

.sų tautų darbininkai, kurie 
tuos milionus sukrauja Romos 
dievui, nesupranta lotynų kal
bos; su tuom juos lengviau pa
laikyti tikėjimiško fanatizmo 
tinkle del išnaudojimo. Del to 
ir užginta išversti į kitas kal
bas iš lotynų kalbos tai, kokiu 
vardu tituluoja kunigai Romos 
papą ?

Netenka čia imti visus 
žiaurius ir kruvinus darbus, 
visų buvusių šv. tėvų. Aš tik 
privedu tuos, kurie mum gy
venant ir atmenant nuo šv. tė
vo Leono XIII. laikų pasikar
tojo, kaip kruvina puota, su
rengta kražiečiams, kuriuos 
šv. tėvas pasmerkė, o carą ir 
jo visą valdžią sulygino su pa
ties dievo valdžia.

Pamenam gerai 1898. metus, 
ir paskelbtą Ispanijos karą 
Jungtinėms Valstijoms. Įsitė
mykite gerai, kokią rolę sulo
šė Katalikų Bažnyčios galva 
tuomet. šv. tėvas Leonas 
XIII. šventino karo .įrankius, 
laimino Ispanijos armiją prie
šakyj su karalium, paskelbu
siu karą prieš Jungtines Vals
tijas, kaipo prieš “pagonišką”!

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiž- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 82 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI,Tai argi kražiečiai tikėjosi 
sulaukti tokį pasmerkimą nuo 
“Kristaus įpėdinio”. (Kaip jis 
save vadinasi bažnyčios gal
va.)

Tad ant to sulenkėjusio ku
nigo praskiesto ir netikusio 
vertimo tos Enciklikos, šitaip 
atsiliepė užsienyj kunigų lei
džiama “Apžvalga” No. 15, 
rugpjūčio mėnesį, 1894 m., dė
dama šitokią pastabą:

“Arba kaip dar keliose vie
tose išguldytojas norėdamas 
pralenkti ir popiežiaus Encik
liką, Rusijos carą į padanges 
iškėlė. Tiktai ■ dideli dyvai, 
kad ant pabaigos išguldytojas 
su tokiais širdingais jausmais 
del pravoslavijos, prie savo 
prakalbos neužgiedojo “Bože 
Caria Chrani!” (Apžvalga”

5 VIII 1 1894- m.), ži- 
“išguldytojas encikli- ■ 

buvo taip pat kunigas,!
sulenkėjęs,1
ką galima jis yra galva 
sudarkyto;

ilbos. Bet jam to 
nepatiko, nors

Pirmam parodo, kad buvo kunigų leidžiamam laik- 
nacionalizmo, Jraštyj ir kunigo parašyta. Pa

aiškinimui rašo jis ilgą komen
tarų straipsnį (“Apž.” No. 23 
gruodžio 1, 1894 m.).

Redakcija savo prieraše pri
vedė jo klaidas, padarytas 
vertime, kur sakoma:

“Lietuviškoj kalboj tik die
vas švenčiausiu vadinama, 
švenčiausias sakramentas
panelė švenčiausia; kito nieko! žmonių, ar mažesnis, kuris pa
ne ant dangaus, nė ant žemės goniškai respublikai tą darbą

DARBININKŲ KALENDORIUS 
1936 METAMS

Tai turiningas kūrinys. Gerų straipsnių iš politikos, 
abelno mokslo ir sveikatos klausimais. Iliustruotas 
paveikslais žymiausių pasaulio revoliucionierių ir 
mokslininkų. Taipgi yra atvaizdų iš statybos ir iš 
industrijos. Puikiai priruošta informacijiniais davi
niais iš geografijos, gamtos, istorijos ir kitų mokslu.

KNYGA 144 PUSLAPIŲ. KAINA 25 CENTAI.

Francijos Radikalų Socialistų 
partijos vadas, Eduard Herriot, 
didelis šalininkas palaikymo 

liaudies fronto.

18— Cambridge, Mass.
19— Stoughton, Mass.
20 ir 21 Montello, Mass.
23—Bridgewater, Mass.
Kad maršrutas būtų sėkmin

gas, mes pasiūlom šiuos suma
nymus :

1. Išrinkite draugus, kurtė 
dirbs išvien su jaunuoliais reli
ginio komitete, nes d. Ormajio 
raportas bus interesingas ne 
vien tik' jaunuoliams, bet ir 
suaugusiems.

2. Plakatus galite užsisakyti 
per “Laisvę,” nes plakatai bus 
vienodi visom kolonijom, tik 
reikės permainyt dieną, va
landą ir svetainę.

3. Atlankykite kitas lietuvių 
organizacijas ir raginkite na
rius dalyvauti prakalbose.

4. Kvietimas chorų (jei yra) 
padaiųuot, sutrauktų daug jau
nimo ir pamargintų vakafo 
programą.

5. Jeigu jums virš paskirta 
diena visiškai nepatogi, tuojaus 
praneškite Jaunimo Komitetui, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. Bet visais galimais 'būdais 
mėginkite prisilaikyti prie nu
skirtu dienų.

Kitas raudonai apsisiąutęs, 
kaipo Romos papos kardinolas 
Gibonsas, sėdėdamas Baltimo
re, Md., ant patrijarkijos sosto 
kaipo galva visų katalikų baž
nyčios Jungtinėse Valstijose, 
taip-pat?šventino ginklus ir lai
mino einančius į karą “pago
niškos” Amerikos kareivius 
prieš katalikus.

Dabar šičia darbininkai ir 
supraskit: Romos papa yra 
augščiausias, užima “dievo” 
vietą, jis švenčiausias, ir pa-! 
laiminčiausias — neklaidingas;! 

kardinolų tvar-1 
kymui, anie jo turi klausytf ir 
sekt paskui jį, ką jis sako ir 

išdaro. Bet čia išėjo visai at
bulai. Tas visą galintis dievas 
su Romos papa liko pralai-' 
mėtojais su katalikiška monar
chija Ispanija, o kardinolas 
Gibonsas su pagonišką respub-| 
lika, su prezidentu Wm. Mc
Kinley, liko laimėtojais. Tai 
katras iš jų dviejų turėjo di--l 
desnę įtekmę prie to taip/Va-( 
tas, kuris katalikiškus įrankius 

ir šventino skerdimui nekaltų

“Kapsukas buvo darbštus ir 
; gabus. Deja jis tą savo ga- 
, bumą panaudojo ne Dievo, bet 
' šėtono garbei ir tt.. . ”

čia aišku, kad kunigija ir jų 
spauda vadina šėtonu visą dar
bininkų klasę.

Na o kasgi tas dievas, ku
riam cl. V. Kapsukas 
ve garbės?

Aš čia neaiškinsiu 
dievą, kurį susitvėrė 
jimui darbininkų, gyvenantį skaitytų 
kur tai berybėse dausose, į ku
rį jie patys netiki, bet apie tą 
dievą, kurį jie patys susitvė
rė savo naudai laikyti paver
gus darbininkus protiniai ir 
fiziniai, tai yra jų (kunigijos) 
dievą, kurio vardu laiko pa
vergę visą darbininkų klasę ti
kinčią į krikščionybę jau per 
1610 metų.

Kad tai yra faktas, to ne
gali paslėpti nei patys kuni
gai, ką aš žemiau prirodysiu, 
kad būtų darbininkams aišku.

Kražių skerdynę padarė 
Lietuvoj, ir bažnyčią atėmė 
nuo kražiečių 1893 m. 22 d. 
lapkričio, kruvinasis caras 
Aleksandra III. O Romos papa 
Leonas XIII, išleido encikliką, 
pasmerkiančią Kražių kanky- 
tinius 1894 m., kovo mėnesį. 
Ten sulygina caro valdžią su 
paties dievo valdžia, kad net 
ir nevisi kunigai Lietuvos pil
nai patenkinti buvo papos 
šventumu—neklaidingumu link 
savo ištikimų avelių. Nes gerai 
žinoma, kad tuo laiku Rusi
jos caras nieko bendro netu
rėjo su Romos papa Rusijos 
bažnyčių tvarkyme; jis pat bu
vo vyriausia galva ant arki- 
riejų ir visų popų, ir ant sta
čiatikių bažnyčių; o katalikiš
kas, kurios priklausė prie Ro
mos papos, su visais parapijo- 
nais atėmė ir uždarinėjo, o 
katalikus varė į cerkves mels-

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

Pjj KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidąmi pirkt.

[jįjį IŽESB Šis didelis nupiginamas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Todėl jis ir rašo, liedamas 
krokodiliaus ašaras:

‘ “Kapsukas buvo darbštus ir 
gabus. Deja, jis tą savo ga
bumą ir darbštumą panaudojo 
ne Dievo, bet šėtono garbei.”

• Šičia darbininkams reikia 
suprasti, ką reiškia tas saki
nys ih kas yra tas “dievas” ku- 

-» riam kunigai reikalauja ati
duoti “garbę” nuo ištikimo, ir 
atsidavusio su visa siela dar
bininkų reikalams jų vado.

; “Dievas” ir “šėtonas,” du 
tvariniai be asmens, yra išsva
joti religinių vadų—kunigijos. 
Tvariniai, be kūno, be esmės, 
dvi baidyklės, piešiamos, kad 
su jų pagelba iš tikėjimiškai su. 
fanatizuotų darbininkų būtų 
lengviau išplėšti paskutinį kąs
nį duonos savo perteklingam 
gyvenimui... Todėl piešia ir 
kalba kunigija tik apie šitas 
dvi baidykles, kurios mirusių 
darbininkų vėles kankins, jei 
gyvieji jas per kunigus nuo šė
tono neišpirks.
Kokį Skirtumą Mes, Darbinin
kai, Matom Tarpe d. Mickevi

čiaus-Kapsuko ir Kunigų?

Tam pačiam laike, kada 
kruvinojo caro žiauriausia re
akcija siuto prieš Lietuvos 
liaudį, vien už reikalavimą sa
voj kalboj spaudos, kunigija 
atsidavus su visa siela tarna
vo carui, kaipo “dievo” patep-1 
tiniui.

\ D. V. Kapsuką, vos pasie- 
k'usį 15 metų amžiaus, jau mes 
randame tarpe kaimiečių dar
bininkų platinant lietuvišką 
nelegalę literatūrą, pačiam 

-parsigabenant iš užsienio; ar
ba paimant nuo pargabentojų 
slaptai knygas ir laikraščius.

20.metų jo amžiaus sukak- 
—4ttvės telpa įžanga į 1901 m., 

'Sovo mėnesio, num. 3 “ūki
ninke”, leidžiame užsienyj, 
pelnai darbininkiška. Tame 

Zitraipsnyje jis pilnai iškelia fe- 
7^23alizmo gadynę, visus dvar- 

žiaurumus, 
■Benaudojo prieš

-frUipo vergus.
Kitas straipsnis

'^fraisiai”, telpa tam pačiam bet mato m a i 
num-> kuris iške16 i viršų ar koks rusofilas, 

—*wforalinpkunigijos supuvimą, (spręsti iš bjauriai 
šituos dviejuos straipsniuos lietuviškos I 

k4 atvaizduoja d. V. Kap-'kia pastaba
^ZSukąs.
-■-fl* skiriasi nuo

žengia prie marksizmo. Ant

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Klausimai ir atsakymai lietuvių ir anglių kalbose, su 
priedu naujų pakeitimų pilietybės įstatymų

Knygute p&togi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. šj mėnesį 15c. 
REIKALAUKITE JOS TUOJAUS.

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandelio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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ŽINIOS APIE KARĄ

REPUBLIC LIQUOR STORE
431 Grand

kainomisvadovau

Brooklyn, N. Y

Aliejus Priverstų 
Italiją Pasiduoti

2.29 pusbutelis $1.19
2.59 pusbutelis 1.84
1.93 pusbutelis .98
1.90 pusbutelis .98
2.09 pusbutelis 1.09

7^ 
SherryWi*1

IŠ DEŠINĖS: denio daly 
su laipsniuotomis aikštė
mis sportams.

ŽEMIAU J DEŠINĘ: vi 
d utinis Trečios Klasės Ke 
leivinis Kambarys.

straipsnio antrą dalį, 
kaip ir pirma, yra labai 
bi. Imam iš “Priekalo” 
10.—“L.” Red.

“Jeigu užkirsime aliejaus ga
benimui į Italiją kelią, tai tas 
sulaikys visą Italijos armijos

Sandelis visokių degtinių, Kon 
jakų, Vynų Amerikos išdirbys 
tęs ir importuotų iš Kanados ii 

Europosnutylėjimą politine 
LKP CK priėmė krei- 

p arti ją 
bet krei- 
kongreso 
irgi buvo 
CK Sek-

Visai kitaip komunistai žiū
ri' į krikščioniu demokratų 
(kademu) partiją. Negal būt

Patogumų vaizdas nauja
me Cunard White Star 

didlaivyje “QUEEN 
MARY.”

• Z. Angarietis

Komjaunimas privalo nugalėti 
tą sektantizmą ir sudaryt pla
tų jaunimo frontą kovai del 
jaunimo reikalų. Komjaunimo 
pareiga įtraukti į jaunimo 
frontą ne tik žiežirbininkus, 
bet taipogi socialistų sionistų 
jaunimą, Lietuvos jaunimo są
jungą, dagi pavasarininkus, 
pavienius darbo jaunimo sky
rius, darbo jaunuolius įtrauk
tus į jaunalietuvius ir t. t. Vi
sur, kur fašistai rengiasi likvi
duoti jaunimo organizacijas, 
tame skaičiuj ir krikščioniškas, 
komjaunimo pareiga stot į ko
vą prieš tuos likvidavimus ir 
mėgint sudaryt jaunimo fron
tą prieš fašistų valdžios užsi
mojimus.

Kaip lygiai LKP negali pasi- 
tenkint traukimu į bendrą dar_ 
bininkų frontą vien socialde
mokratų ir socialistų sionistų. 
Į bendrą frontą bus traukiami 
taipogi ir darbininkai, organi
zuoti į krikščioniškas organi
zacijas (k. a. Darbo federaci-

Labai didelis pasirinkimas no
rintiems suteikti dovanas savo 

draugams ir giminėms per 
šventes.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rOiies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašom* 
jsitSmyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: Evergreen 7-1801 
arba užeikite pasikalbėti į ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

trauktų į bendrą frontą arba 
į liaudies frontą. Pirma, tai 
stambiosios buržuazijos, buo
žių ir kunigų partija. Antra, 
tai fašistinė partija. Ji 'tie tik 
dalyvavo fašistiniam pėrvers- 
me ir fašistinėj valdžioj, bet 
visuomet buvo aktinga naūjų 
fašistinių priemonių iniciatorė.

Viscount Cėcįl, Anglijos po
litikas, jos Tautų Lygos galva 
ir pirmiau užimdinėjęs eilę An
glijoj svarbių vietų sako, kad 
jeigu būtų Italijai sulaikytas 
aliejus, tai tas ją tuojaus pri
verstų pasiduoti. Jis tarpe kit
ko rašo “New York Timese”:

“Anglijos balsavimai taikos ir 
karo parodė, kad 11,000,000 sto
ja už taiką ir remia Tautų Ly
gą. Ponas Hoare ir ponas Lavai 
pasiūlė taikos planą...

“Kas dabar yra? Tas taikos 
planas jau palaidotas. Tame nė
ra abejonės. Manau, kad Angli
jos ministerial ateityje neban
dys nupirkti Italiją, atriekdami 
jai didelį Ethiopijos plotą. Se
kamas mūsų žingsnys turi bū
ti tąsa pravedimo ekonominių 
sankcijų prieš Italiją, kol tas 
daug žymiau į ją paveiks.”

Jis toliau nurodo, kad iki šiol 
Tautų Lygos sankcijos neveikė 
užtektinai. Jis mano:

keitimai. Tautininkai fašistai 
be gailesčio sudaužė ir visą ei
lę liaudininkų organizacijų. 
Valstiečių padėtis pasunkėjo. 
Liaudininkų apačiose padidėjo 
kairėjimas. Nors visa eilė 
liaudininkų vadų -perėjo į tau
tininkų eiles, kiti jų svyruoja 
tarp tautininkų ir liaudininkų, 
bet visa eilė jų vadų buvo pri
spirta vis plačiau kalbėt apie 
demokratizmą ir lošt fašizmui

Frontą

Lietuvos komunistai mano, 
kad jie didesnio pasisekimo 
galės turėt plataus antifašisti
nio liaudies fronto sudaryme. 
Pirma, Lietuva agrarinė šalis, 
darbininkų klasė miestuos ne
skaitlinga, bet užtai skait
lingi darbo valstiečių sluogs- 
niai, o jų padėtis vis blogėja, 
nepasitenkinimas jų eilėse au
ga. Liaudininkai palyginus 
daug didesne naudojasi įtaka 
valstiečiuose, kaip s. d. darbi
ninkuose. Liaudininkų šalinin
kai tarp .darbo valstiečių kai
resni, kaip s. d. šalininkai 
miestuose. Ir visa eilė liaudi
ninkų aktyvistų toliau į kairę 
pasuko, kaip s. d. aktyvistų.' 
Paskutiniai gi valstiečių strei
kai kada į jų vadovavimą įsi
traukė nemaža ir liaudininkų, 
parodė, kad kaime antifašisti
niam liaudies frontui puiki dir-

Lietuvos Kompartijos Darbas VII 
Kongreso Tarimų Šviesoj

Kai Kurios LKP Klaidos 
dro Fronto Klausime

ŽEMIAU Į KAIRĘ: dalis 
Trečios Klasės Paimu 
Daržo, parodanti makx 
nius naujoviškus išpuoši
mus.

Prieš dvi savaiti “Laisvė
je” talpinome d. Angariečio 
vieną dalį straipsnio apie L. 
K.P., o šiuomi talpiname to 

kuri, 
svar- 
num.

dininkų apačių ir net geres
niųjų aktyvistų simpatijas. Ai
škus dalykas, kad geresnis pa
sisekimas liaudies fronte rei
kalauja platesnio darbininkų 
įsitraukimo į bendrą frontą. 
Darbininkų klasė tur lošt va
dovaujančią rolę liaudies fron
te, o ji galės lošt vadovau- 

jei ji stovės kovos 
priešakyje ir turės sudarytą 
bendrą frontą. Bendras pro
letarinis frontas—tai antifašis
tinio liaudies fronto pamatas. 
Vienok bndr. fr. nesudarymas 
netur komunistus suturėt nuo 
liaudies fronto sudarymo. Kar
tu komunistai pažymi, kad jie 
nesugebės sudaryt nei bendro 
proletarinio fronto, nei anti
fašistinio li-audies fronto, jei 
jie neves nuolatinio darbo pla- 

Į čiose darbininkų ir kitų darbo 
■žmonių masėse, jei neįtrauks į 
' kovą socialdemokratų ir liau
dininkų apačias.

Liaudininkų partiją kadaise 
komunistai vadino fašistine. 
Jai 1927 m. ir rūpėjo dalyvaut 
fašistinėj valdžioj, kad fašisti
nės valdžios priemones prieš 
komunistus ir aplamai prieš 
revoliucinį judėjimą pridengt 
demokratizmo skara. Vienok, 
nuo tų laikų įvyko dideli pasi-

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street j
Telefonas: EVergreen 7-1661

XX
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Port Wine, Sherry, Muscatel ir Tokay, 
Galionas nuo $1.79 iki $2.25. Pusga- 
lionai —• nuo 89c jki $1.26. Buteliais 
—nuo 55c. iki $4.50 ir 1.1.

VII Kongreso tarimų šviesoj 
ules nurodom kai kurias LKP 
klaidas bendro fronto takti
kos taikyme. 1922 m. per rin
kimus į 2-jį seimą LKP CK 
pasisakė už balsavimą už s. 
d. sąrašus, jei nebus kairesnių- 
jų. Tai buvo reikalinga, kad 
sustiprint kovos frontą prieš 
klerikalinę reakciją. Vėliau 
buvo atmestas tas tarimas. Tas 
atmetimas atnešė daug žalos. 
Darbo žmonės, net -komunis
tams simpatizuojanti, nelauk
dami komunistų laimėjimo rin
kimuos, atidavė savo balsus 
socialdemokratų sąrašams, o 
socialdemokratai kaltino ko
munistus kaip skaldytojus. Del, 
komunistų klaidos padidėjo s. j 
d. įtaka komunistų sąskaiton. 
Panaši klaida buvo padaryta 
ir 1926 metais rinkimuose į 
trečiąjį seimą ir 1934 m. rin
kimuose į savivaldybes. 1934 
metais reikėjo pasisakyt, kad 
nesant kairesnių kandidatų, 
komunistai rems s. d. ir liau
dininkų kandidatus stiprini
mui kovos su fašistais. Dabar 
L.K.P. tas klaidas taiso. I

Lietuvos komunistams rūpi, | 
kad rinkimuose į Klaipėdos! 
seimelį ir Lietuvos seimą būtą 
išstatyti kairieji sąrašai. Jei 
iki rinkimų į Lietuvos seimą 
bus sudarytas bendras fron
tas arba liaudies frontas, tai 
LKP pasisakys už sudarymą 
bendro ir liaudies fronto sąra
šų. Jei nebus tų sąrašų, tai 
LKP šauks balsuot už social
demokratų ir liaudininkų kai
resnius kandidatus, kad ir 
tuo balsavimu stiprint kovą 
prieš fašizmą. Klaipėdos kraš
te LKP obalsis: nei vieno bal
so hitleriniams ir smetoniniams 
sąrašams. Balsuot tik už an
tifašistinius sąrašus.

Nors LKP dar 1933 m. išlei
do atsišaukimą, kuriame siūlė 
socialdemokratams ir sionis
tams socialistams sudaryt ben
drą frontą, bet toj krypty j 
mažai buvo daroma. 1934 m. 
LKP per vėlai padarė pirmą 
tiesioginį kreipimąsi į LSDP 
komitetus del bendro fronto, 
ir kartu neplėtė darbo apačio
se. Vėliau komunistai taisė 
tas savo’klaidas. 1935 m. ko-Į 
vo mėn. LKP Centro Komite
tas parašė platų laišką del 
bendro fronto ir paruošimui 
geresnės dirvos liaudies fron
tui, bet tas laiškas iki pat VII 
kongreso del kai kurių CK 
narių kaltės nebuvo atspaus
dintas. Tame laiške aiškiai 
buvo pastatytas klausimas' 
apie kovą del demokratinių 
rinkimų į savivaldybių orga
nus ir į seimą. CK pripažino 
to laiško neatspausdinimą ir 
jo ilgą 
klaida.
pimąsi į liaudininkų 
del liaudies fronto, 
pilnasis iki pat VII 
nebuvo išleistas. Tai 
didelė politinė LKP 
retariato klaida.

Pas visą eilę LKP 
jančių draugų, tame skaičiuje 
pas kai kuriuos raikomų ir 
CK narius, pasirodė sektanti- 
nls priėjimas prie bendro fron
to taktiko's. Su tuo sektantiz- 
mu komunistų partija veda ko
vą, kad tą sektantizmą su šak
nimis išrauti. To sektantizmp 
yra nemažiau, net daugiau, 
kaip partijoj, ir komjaunime.

NAUJAS CUNARD WHITE STAR DIDLAIVIS “QUEEN MARY” TURI NAUJOVIŠKIAUSIUS LAIVŲ 
ARCHITEKTŪROS IR JŪRINĖS INŽINERIJOS ĮRENGIMUS

Trečios Klasės įtaisymai Parodo Daug Visai Naujų Pagerinimų, Kurie Pirmiau Tebuvo Gaunami Tik Augštesi" 
nėmis Kainomis—tarp Šių Pagerinimų Yra Karštas ir Šaltas Vanduo, Pritaikytos Komodės, Erdvios Drabužiam 7

Spintos ir Naujoviškas Vėdinimas, Pačių Keleivių Kontroliuojamas. •'«

TARP TREČIOS KLASĖS VIEŠŲ DIDŽIŲJŲ KAMBARIŲ YRA VALGYKLA, POILSIO KAMBARYS, 
RŪKOMASIS KAMBARYS IR VAIKŲ ŽAIDIMO KAMBARYS

-------------------------------------------- ---------------- ;-------------- '

Naujausias laivas Cunard Whjte Star ekspresinėm^ kelionėms tarp Southampton, Cherbourg ir New York," 
yra Queen Mary, įrengtas augščiausiame laipsnyje pagal beveik šimtmečio patyrimus, kas yra reikalingą^ 
kelionėms Šiaurinio Atlanto vandenynu. Jame įsikūnija didumas, greitumas, galingumas ir grožė; net trys jo 
kaminai dailiškai padaryti. Bet šio laivo dydis yra taikomas ne vien žmones nustebint, o todėl, kad tik tokič* 
dydžio ir greitumo laivas tegali tinkamai aptarnauti keleivius.

Šio laivo pastatymas yra naujausias didis pasiekimas istorijoje laivų statybos. Jam pabudavoti ir įrengti pri
sidėjo puikiausi smegenys Anglijoj. Jame yra įgyvendinta naujausi laivinės architektūros, jūrinės inžinerijos, 
ir mokslo pažangos dalykai. Didieji artistai ir mechanikai yra pridėję geriausių savo pastangų, kad suteiktu 
grožę milžiniškiems jo salionams ir viešiesiems kambariams ir patogiausiems keleivių kambariams. Tūkstan- 
čiai darbininkų dirbo įvairiausius jam darbus.

Trečioj klasėj yra įvesta visiškai nauji parankumai, kokie pirmiaus būdavo tik brangesnėse augštesnėse kla-' 
sese. Kiekviename trečios klasės kambaryje yra karštas ir šaltas bėgantis vanduo, komodės, patogūs krėslai,’< 
atskiros lovos, divonai ant grindų, įvairiaspalvės langtiesės, ventiliacija—vėdinimas, kurį pKtys keleiviai gali/ 
sau kontroliuoti, taip pat elektriniai vėdintuvai ir kt.

Trečia klasė, be to, turi didelį valgomąjį salioną, erdvingą bendrą poilsio kambarį ir kitą viešą kambarį su 
daržu, taip pat rūkomąjį kambarį ir vaikų žaidimo kambarį. Du viešieji bendri kambariai-svetainės yrh laivo, 
priekyje, taip kad galima pilnai grožėtis jūrų reginiais. Plačios aikštės ant laivo viršaus duoda patogios vietos 
įvairiems sportams ir mankštynėms atvirame ore.

Trečios klasės kambariai yra skiriami tik dviem iki keturių keleivių kiekvienas; bet kiek keleivių, tiek yra 
ir parankių atskirų lovų, kurių matrasai įtaisyti naujoviškai su sprendžinomis viduj. ,

Kiekvienam keleiviui yra atskiros šviesos, kur ir gulėdamas gali sau skaityti, nekliūdamas kitiems, gal jau. 
miegantiems sankeleiviams. Kambarių sienos ir lubos ištaisytos taip dailiai, kaip augštos rūšies apartmentuose.. 
mentuose. •

' Taipgi turime Lietuvos valstybinės
Turime Canadian Club, Seagram VO ir kitos. Konjakai: Marteli, Hen- 
ness; y, Reiny Martin, Codet ir kiti. Taipgi Jamaica Rum ir Irish Whiskey

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

(LIETUVIŠKAS MONOPOLIS)
Street (arti Keap Str.) Brooklyn, N. Y

opozicinę rolę. Fašistinis ele
mentas liaudininkų eilėse su
mažėjo. Didėja demokratinis 
elementas. Komunistų parei
ga padėt tam demokratiniam 
elementui atsipalaiduot nuo 
fašistinių vadų įtakos. Todėl 
būtų didelė klaida ir šiandien 
vadint liaudininkų partiją fa
šistine partija. Ji dabar yra 
fašistams opozicinė partija, jos 
dauguma susideda iš darbo

Čia priduodame keletą degtinių ir vynų

va. Kom. pareiga valstiečių 
streiku metu susiartint su liau- v
dininkais, kad rast bendrą kal
bą su jais kovai del šios die
nos valstiečių reikalų. Liaudies 
fronto sudarymui daug turės 
padėt taipogi platesnis komu
nistų įsitraukimas į kovą del 
demokratinių laisvių, kovai del 
kultūros, del sušaukimo seimo, 
išrinkto demokratiniais pama
tais, del fašistinių savivaldy
bių paleidimo ir del naujų rin
kimų demokratiniais pamatais, 
taipogi del fašistinės konstitu
cijos ir visų įstatymų, nukreip
tų prieš darbo žmones anulia
vimo. Aiškus dalykas, kad 
dešinieji reakciniai liaudinin
kų vadai visaip priešinsis liau
dies fronto sudarymui, kur jo 
dar nėra, ir ardys jį ten, kur 
jis bus sudarytas. Bet komu
nistai kantriu, nenuolaidžiu 
darbu užkariaus plačias ne tik 

ją), ir net organizuoti į fašistų valstiečių aplamai, bet ir liau- 
Į įkurtas organizacijas. Čia ben
dro fronto sudarymui pirmoj 
eilėj stovės klausimai apie 
naudotojų puolimą ant darbi
ninkų. Dagi pavienius skyrius 
krikščionių darbininkų sąjun
gos (D. F.), darbo v jaunimo, 
Klaipėdos krašto susivienijimo 
ir pan. bus mėginama įtraukti 
į bendrą frontą.
Apie Antifašistinį Liaudies Į jaučią rolę,

valstiečių ir tarnautojų, būtent; ir kalbos, kad komunistai 
iš tų sluogsnių, kuriuos komu
nistams rūpi įtraukti į liaudies 
frontą. Todėl LKP CK teisin
gai padarė, kada jis dar iki 
kongreso nutarė kreiptis į 
liaudininkų partiją su siūlymu 
prisidėt prie antifašistinio liau
dies fronto.

mechanizmą, orlaivius, tankus, 
armijos permetimą į apkasus 
prieš ethiopus, orlaivius nuo 
bombardavimo Ethiopijos so
džių, ligoninių ir kareivių. Ti
kas dar blogiau italams— su
laikytų trokus, privežimą jų ar
mijai maisto, amunicijos. Tai 
būtų didelės reikšmės žygis.

, “Mussolinis grūmoja, kad jis 
į aliejaus sulaikymą atsakys ka
ru. Ar gi tas grumuojimas gali 
iššaukti Anglijos valdžioje bai
mę? Argi Italijai karas galima 
sėkmingai vesti prieš Angliją 
ir Tautų Lygą?

“Aš manau, kad tie grūmoji
mai nebaugina Anglijos gyven
tojus. Aš manau, toki Italijos 
žingsniai negalimi. Anglijos 
žmonės gali ginti savo teises, o 
jeigu mes būsime užpulti tada, 
kada vykinsime Tautų Lygos 
nutarimus gyveniman, tai mes 
gausime pagelbą kitų, tame, 
skaičiuj Francijos. Aišku, kad 
prieš Tautų Lygoje esančias ša
lis Italija negali pasekmingai 
vesti karą, jeigu ji ir pereitų 
nuo grūmojimų iki užpuolimo 
ant Anglijos.”

Cecil aiškiai permato, kad 
Mussolinio šauksmas atsakyti 
karu į uždraudimą vežti aliejų 
yra paprastas blofas.



IMPORTUOTA LIETUVIŠKA DEGTINĖ 
NEPAPRASTAI ŽEMOMIS KAINOMIS

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

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

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

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

OLD AMERICAN BRAND 
Straight Rye Whiskey 

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

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

DIDŽIAUSIA PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
DEGTINĖS KRAUTUVĖ BROOKLYNE

Štai kai kurios degtinės pigiomis kainomis:

LAISVE

A.P1.A. REIKALAIBrolžudžio Išpažintis

1

I

Laike Bazaro Vakarais Bus Šokiai

t

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

“LAISVĖS” IŠLAIKYMAS YRA REIKALAS VISOS 
AMERIKOS PIRMEIVIŠKOSIOS VISUOMENĖS

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

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

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

ĮŽANGA TIK 10c asmeniui
Norint padaryti gerą bazarą, reikia dapirkti daiktų 

prie dovanotųjų. Todėl labai reikalingos 
piniginės dovanos.

“LAISVES” BAZARAS

EIKIME VISUR IR IŠ VISŲ PRAŠYKIME 
BAZARUI DOVANŲ

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

iš visos Amerikos.

iu viso darbininkų judėji- 
n andai.

Draugiškai,
J. Gasiunas, 

Centro Sekretorius.
1332 Reedsdale St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

gruodžio mėn. 
klaidelė, kur

sušukdamas, atsiliepė į mano 
jJktdras.

^<MištinŠs nuotaikos apimti ir

Puslapis Sestas Penktad., Gruodžio 27, 1935

Žeme apsigaubė nakties skraiste ir vi
sa,* kas dieną buvo gyva ir krutėjo, už
migo. Tik aš ir mano draugas Viktoras, 
kurio kviečiamas atvykau paviešėti į jo 
tėviškę, dar tebesivartėme savo lovose 
nuo vįeno šono ant kito, negalėdami su
merkti akių. Slėpininga nakties tyla ir 
dangaus skliautais plaukiąs mėnulis, ku
rio balsga'ni spinduliai veržėsi pro atida
rytus miegamojo langus, veikė mudviejų 
vaizduotę ir, panerdami mus į fantazi
jos pasaulį, vijo miegą šalin.

Mėnulis—mano silpnybė. Nuo mažens 
aš jausdavau jam didelių simpatijų ir 
jis vjsuomet mane burdavo savt> paslap
tingumu, o ypač, kada jis būdavo pilnas, 
kaip*dabar. Savo draugą žinojau esant 
jam 3aip pat neabejingą. Tad ir šį sy
kį, sėhai paliovę ginčytis, kas būdavo ne
išvengiama, kai tik aš ir Viktoras susi
tikdavom, mudu, įsmeigę akis į žvaigž- 
dėtą.ir skaidrų, it nekaltos mergelės vei
das, Zdangų, grožėjomės nakties gamta, 
kuri’savo žavingumu viliote viliojo į sa
ve inidribsojimą lovose darė nuodėmingu.

• I
Pagaliau Viktoras neiškentė ir, ūmai 

pašokęs iš lovos, sušuko:
—Ne, aš negaliu! Nori—pasilik gulė

ti, bet aš einu lauk ir pasiryžęs šią naktį 
praleisti po atviru dangum.

Mažiausiai linkęs palikti jį vieną vyk
dyti savo sumanymą, aš taip pat išsiri
tau iš lovos ir, paskubom apsirengęs, iš
ėjau paskui Viktorą į kiemą.

Jei pro miegamojo langus mes galėjo
me stebėti tik dalį mėnesiena pasidabi
nusios nakties vaizdo, tai dabar, lauke 
jis pilnu savo grožiu atsiskleidė mūsų 
nustebusioms akims ir mes valandėlei 
sustingome savo vietose, lyg užburti. Ir 
aš, mintyje laimindamas savo draugą 
už sumanymą praleisti šią naktį gamtos 
prieglobstyj, paklausiau:

—Eisime kur, ar pasiliksime čia?
čia nepasiliksime,—atsakė Vik

torais ir pagalvojęs tarė:—žinai ką — 
einava paežerėn, ten labiau, nekaip kur 
kitur, mes pateisinsime tikslą, kuriuo 
išėjome iš namų.

Nevilkindami sprukome pro vartelius 
ir vingiuotu, it susiraitęs kirminas, ke
liu ėmėme kilti į smėliuotą, kitame kai
mo gale riogsantį kalną. Pasiekę jo vir
šūnę, mes apsidairėme ir... negalėjome 
susivaldyti, neaiktelėję iš nusistebėjimo 

į if džiaugsmo.
Tam, kas atsivėrė prieš mūsų akią, 

negalėjo prilygti nė vienas šią naktį pa-
■ tirtų; įspūdžių. Abipusiai mūsų ir užpa- 

[ kalyj. vaizdingoj netvarkoj išsimėčiusios 
b maudėsi sidabrinėje skaisčiai spindinčio 

mėnulio šviesoje aplinkinių kaimų sody- 
f bos, kurių tolimesnės skendo neplataus 

nakties horizonto pakraščių tamsoje.
J Apačioje, gilioj dauboj, į kurią priešin

goji kalno pusė leidosi staigiu šlaitu, ty
vuliavo didelis ežeras. Jo lygus ir gli
tus paviršius, spindulių nešykštinčio mė
nulio glostomas, blizgėjo, kaip stiklas, ir 
rodėsi it milžiniškas, pačios gamtos sut
verta^ veidrodis, kuriame linksmai žaidė 
su savo atspindžiu aukštai danguj gau
siai ^mirguliuojančios žvaigždės. Tai 
buvo !ne vaizdas, o reginys, vertas genia
laus dailininko teptuko arba vikrios ta- 
lentirigo žodžio meisterio plunksnos. Ir 
naudi!, neturėdamu nei vieno, nei antro 
pHvalumų, stovėjome, užėmę kvapą, 
daugiau jausmais, nekaip protu steng
damiesi suprasti visą to, tarytum 
stebuklingos burtininko lazdelės moste
lėjimu'prieš mus išdygusio reginio gro
žį, kuris nebūtų davęsis mūsų apsako
mas, »nęi aprašomas.

Į Aš įtariausi iškilęs ne į kalną, bet į kaž-
Į kokių nežinomą planetą, kurioj tebevieš

patauja žmonių darbais dar nesubiaurin- 
ta gainta, ir stipraus įspūdžio apsvaigin-

* tas, tegalėjau ištarti:
| —Koks žmogaus kūrinys gali prilygti 
I tam, ką aš dabar regiu ?.
I —J3ei kas pasaulyje užsipelno Nobelio 
(premijos, tai be dvejonių ji turi būti pri- 

& teista vieninteliui tikram visoj visatoje 
4 x\ūrėjlu—gamtai!—nuoširdžiame eksta- 

žodžius

viešpataujančios tylos, kurios nedrumstė 
joks garsas, mes nusileidome šlaitu į pa
ežerę ir, susėdę ant smiltėto kranto, pa
sinėrėme kiekvienas savo svajonėse.

Blizgantį ežero paviršių vos bep.aste- 
bimai raibino lengvas, maloniu vėsumu 
dvelkiąs vėjalis ir pakrantėse sužėlę 
karklai ir nendrės tyliai lingavo, o jų 
ilgi, ligi pat gelmių nugrimzdę šešėliai 
dėl tos priežasties keistai raivydamies, 
tarytum, rodė, kad ežeras gyvenamas 
fantastiškų būtybių, kurių nežmoniškai 
ilgi, susikreivoję pirštai tarsi siekė nus
kinti viršuj pražydusią vandens leliją. 
Ir mums vaizdavosi, kad, va, ims ir iškils 
į paviršių ežero deivė ir pakvies mus, 
sausumos šliužus į savo padugnių rūmus.

Staiga pasigirdęs arklio žvengimas ir 
kanopų dundėjimas išjudino mus iš sus
tingimo ir privertė pasukti galvas į šo
ną, kur išvydome keturių arklių ir vie
ną jų apžergusio žmogaus siluetus.

—Pasirodo, kad ne tik mudu vienu du 
mėgstame gėrėtis mėnesiena, — pastebė
jau aš Viktorui, kuris atydžiai įsižiūrė
jęs raitelio siluetą, nusprendė:

—Tai bus naktigonėn arklius atjojęs 
Žvirblaičių sodybos samdinys Ignotas. 
Įdomus, žinai, tipas. Senas rusų karei
vis, kilęs iš kažkur nuo Pavolgės, pate
kęs pas vokiečius nelaisvėn ir po karo 
užsilikęs čia, Lietuvoj. Žino ir mėgsta 
pasakoti daugybę visokių nuotykių, ku
rių herojumi sakosi pats esąs buvęs. 
Galima tikėti, nes žmogus, matyt nema
žai pergyvenęs, daugiur buvęs, daugel 
matęs. Jau vien ta aplinkybė, kad jis be
maž penkiolika metų gyveno įvairų ir 
nepastovų kareivio gyvenimą, priduoda 
jo pasakojimam tam tikro svorio ir daro 
juos vertais ypatingo klausytojų susido
mėjimo.

Ir, šitaip informavęs mane apie nau
jai atvykusį trečią mėnesienos mėgėją, 
Viktoras staiga pasiūlė:

—Ar nevertėtų mums padaryti jam vi
zitą? Suteiktume seniui malonumo, ku
rio tektų ir mums pavidale kokio nepap
rasto, dar niekad negirdėto pasakojimo, 
nes dėdė Ignotas—taip mes visi čia jį 
vadiname—ką nors jau būtinai' papasa
kos. Tai einava, ar ką?

—Einava,—sutikau aš.
Vis dar neatsipalaidavęs tvirtai mane 

užvaldžiusios mistinės nuotaikos, kurios 
napajėgė išblaškyti nė naktigonėn atjo
jusio žmogaus pasirodymas, aš, besiklau
sydamas Viktoro informacijų, jau kū
riau savo vaizduotėje “dėdę Ignotą” kaž
kokiu nepaprastu žmogumi, kuris mane 
smarkiai intrigavo jau bent tuomi, jog 
dar tebebuvo pasislėpęs nuo manęs po 
nakties silueto kauke ir aš degte degiau 
noru kuogreičiau tą kaukę nuo jo nup
lėšti.

Keturių dešimčių žingsnių atstumas, 
kuris skyrė mus nuo spėjusio jau su- 
pančiuoti arklius žmogaus, nykte prany
ko po mūsų kojų ir mudu su Viktoru at
sidūrėme prieš atsigulusį pakrūmyj ant 
pamestos rudinės pusiau sėdimoj pozoj 
vyrą.

—Labą vakarą, dėde Ignotai!—garsiai 
pasveikino jį mano draugas. Kaip jau
čiatės, ar dar tebegyvas esate?

—Ačiū, ačiū, vaikučiai. Šiaip taip 
dar krutu,—atsakė pasveikintas, tarda
mas žodžius tiek taisyklingai, jog iš to 
dar nebūtų buvę galima padaryti išvadą, 
kad pakrūmyj atsigulęs žmogus—ne lie
tuvis.

—Tai ką, naktigonėn atjojote?—vėl 
paklausė Viktoras su gana keistu dau
gumos žmonių įpročiu teirautis apie tai, 
kas ir be teiravimosi jau aiškiai mato
ma.

—Taigi, naktigonėn,—lėtai nutęsė už
klaustasis ir savo rėžtu užklupo klausi
mu mus:—O judu ko čia paežerėj naktį 
švaisto tės ?

—Atėjome pasigėrėti mėnesiena, bet 
pamatę atjojus tamstą, nusprendėme 
padėti jums sutrumpinti naktį ir papra
šyti, kad jūs ką nors mums papasako- 
tumėt,—už save ir mane pasiteisino Vik
toras ir, supažindinęs jį su manim, pri
dūrė:—Štai, mano draugas, atvykęs pas 
mane svečiupsna, labai norėtų išgirsti 
vieną, kitą jūsų gausių nuotykių.

(Daugiau bus)

Raportai Apie Narių Stovį

Su šiuo laišku pasiunčiamo 
visų APLA kuopų pirminin
kams nuorašus tų narių, kurie 
yra skolingi po vieną ar dau
giau mėnesių iki sausio 1, 
1936, taipgi ir tų narių, kurie 
išsibraukė. Kuopų pirmininkai, 
gavę tokius raportus, tuoj aus 
turi, bendrai su sekretoriais ir 
kitais valdybų nariais, peržiū
rėti, sulyginti su kuopų knygo
mis, pranešti sekamuose kuo
pų susirinkimuose apie pilną 
stovį ir taipgi pranešti Centrui, 
ar pilnai sutinka su Centro 
pranešimu, o jeigu nesutinka, 
tai kur ir kodėl nesutinka. To
kiu būdu pilniausia sulyginsi
me kuopų ir Centro knygas ir 
kur bus klaidų—teks pataisyti.

Taipgi pasiunčiame blankas 
delei 1936 metų valdybų, ad- 
dresų. Išpildę blankas grąžin
kite taip greit, kaip galima. 
Reikia sugrąžint nevėliau sau
sio 20, 1936. Jeigu kurios kuo
pos norės savo valdybas po 
kaucija padėti, tai turi žinoti, 
kad užtai kainuoja nemažiau 
$7.50—už tūkstanti .kaucijos. 
Be abejonės, tūkstančio kauci
jos užtenka visai valdybai ir 
todėl kuopai daugiau nekai
nuotų, kaip $7.50. Būtų gerai, 
kad kuopų valdybos būtų po 
kaucijomis.

Kas Pasidarbavo Vajuj?

Baigiantis vajuj nemažai 
draugų stojo darban ir pasek
mės atrodo bus geresnės. Ypa
tingai gavime atgal tų, kurie 
išsibraukę.

Vajus nusakytas baigti sau
sio i-mą, 1936. Tai dar yra 
kelios dienos padirbėti. Pasku
tinius gautus narius galima 
priimti sekančiuose sausio mė
nesio susirinkimuose. Vėliaus, 
be abejonės įstojimas bus pil
nas.

Nauji nariai priimami iki 55 
metų amžiaus. Bet reikia vi
siems žinot, kad prie pašelpos 
pirmo skyriaus priimama iki 
50 metų amžiaus, prie pašol

1 pos antro skyriaus priimama 
iki 40 metų amžiaus. Tie na
riai, kurie turi virš 50 metų, 
priimami tiktai ant pomirtinės 
pirmo skyriaus.

Buletine už 
buvo padaryta
buvo pasakyta, kad 'išsibraukę 
nariai net iki 60 metų bus pri
imami. Išsibraukusieji nariai j 
taipgi priimami iki 55 metų 
amžiaus. Bet .jeigu atsirastų 
ir senesnių, laike pereitos be
darbės išsibraukusių, tai tokie 
gali atsikreipti į Centro Komi
tetą, kuris apsvarstys jų pri-Į 
ėmimą atgal. APLA Centras j 
deda visas pastangas, kad tuos 
narius, kurie laike bedarbės 
išsibraukė, atgal gavus į APL 
A. Todėl visiems reikia tuo 
klausimu daugiau susirūpinti.

Darbas Su Naujais Metais

Kuopų naujos valdybos su 
naujais metais pradeda eiti 
pareigas labai svarbias. Seno
sios valdybos turėtų naujiems 
parodyti, kaip visas darbas 
vesti. Ypatingai nauji finansų 
sekretoriai turėtų gauti nau
dingų patarimų nuo senųjų, 
kaip rinkti mokestys nuo na
rių, kaip tos mokestys tvar
kingai į knygas sutraukti ir 
kaip gražiai po ciliai blankas 
išpildžius, laiku Centran pa
siųsti. Kiekvienas sekretorius 
turi atsiminti, kad narių duok
les galima kolektuoti nuo pir
mos iki 15 kiekvieno mėnesio, 
o nuo 15 iki 20 kiekvieno mė
nesio mokesčių blankos su če
kiais ar money orderiais turi 
būt Centran pasiųstos.

Linkėjame visiems pasitikti 
naujus metus linksmai ir vi
siems bendrai per visus 1936 
metus darbuotis APLA draugi
jos 
m o

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

šita arbata yra moksliškai sutaisyta 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 
šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 

visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 
būdų sutvarkyti pairusius vidurius.

New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelj Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

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

iš

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

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

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

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

Aš taisau visokius

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

laikrodžius ir auksinius daiktus.
Kuriems reikalinga patarnavimas kreipkitės pas mane, už ką būsiu 

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

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

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

Lik Geri Gėrimai 
Tinka Kalėdoms

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

Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį 

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

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

JUBILEJ1NIS BAZARAS

Wilkens Family ....98c pt., $1.93 kv. 
Old Quaker........ $1.09 pt., $2.09 kv. 
Mayflower...............$1.19 pt., $2.34 kv.
Green River.............$1.23 pt., $2.39 kv.
Three Feathers Blue label $1.39 pt., 

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

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

Store tikrai žinosite, kad gera
Saugokitės Padirbimų!

MES ESAME LEGALIŠKA ĮSTAIGA

lydimi
Krautuve bus atdara per Kalėdas ir per Naujus Metus,
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Žinios Apie Karą
Italijos Fašistų Blofai 

ir Jų Karinė Jėga
Italijos fašistai garsiai blo- 

fina apie savo karo orlaivyną, 
karo jūrų laivyną, savo galią ir 
grūmoja, kad jeigu Tautų Lyga 
uždraus į Italiją įvežimą alie
jaus, tai jie puls anglus, fran- 
cūzus ir kitus.

Draugas Karolis Radekas
* “izvestijose” plačiai rašo, kad 

tai yra niekas kitas, kaip Ita
lijos fašistų blofas. Nereikia nei 
kalbėti, kad viena Anglija gali 
apsidirbti su Italijos fašistais, 
sugurinti jų karo laivyną, su
daužyti orlaivyną ir Italiją už-

\ » blokaduoti. Gi kada Anglija yra
Tautty Lygoje, jeigu ji būtų už- 

i pulta už tai, kad stengtųsi pra
vesti Tautų Lygos liniją,’ tai 

i aišku,* kad Anglijai ateitų kitos 
’ šalys į pagelbą. Daugiau negu 

aiškiu kad Italija negali su vi
su svietu kariauti. Jeigu jai net 
ateitų į pagelbą Vokietijos fa
šistai, tai ir tada fašistų blokui 
nėra vilties karą laimėti.

Aišku, kad Italijos fašistų 
Šūkavimas yra tik blofas, kad

* tas daroma neva įbauginimui 
•kitų šalių. Dalinai Italijos fa
šistams tas pavyko. Tas plofi- 
nim&s davė jiems progą nu
stumti aliejaus uždraudimą. 
Francijos ministerių pirminin-

* kas Lavai ir Anglijos užsienio
j. reikalų buvęs ministeris Hoare

buvo pagaminę bjauriausi Ethi
opijos pardavimo planą, kuris 
pagamintas 1925 metų Anglijos, 
Italijos ir Francijos imperialis
tų sutarties Ethiopijos pasida
linimo dvasioje. Tas planas 
“gyvas palaidotas.” Hoare išsi
rito iš užsienio m misterio vie- 
tos, Lavalis vos laikosi, bet jie 
sutrukdė Tautų Lygos darbą, 
kur būtų buvęs svarstymas su
laikyti Italijai žibalą. Tuomi 
Hoare ir Lavalis pasitarnavo 
Muss^liniui, davė progą ilgiau 

^pirktis žibalą karo lėktuvams, 
tankams, mašinoms if* vesti 
karą prieš Ethiopiją.

’Anglijos ir Francijos impe
rialistų žygis daug pakirto Tau
tų Lygos autoritetą. Jie padrą
sino Japonijos imperialistus ka- 
ran prieš Chiniją ir ruoštis 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie pa
drąsino ir Vokietijos fašistus 
prie naujų karo avantūrų. Jų 
žygiai parodė, kad Francija ir 
Anglija ne tik nesirengia agre
sorių (užpuoliką) bausti, bet 
nori dar didelėmis dovanomis 
apdovanoti. Pasiteisinimai An
glijos ir Francijos, kad buk jos 
bijosi Italijos karo jėgų yra nie- 
kas daugiau, kaip nešvarus 
blofas.

taipgi atydžiai seka tuos visus 
Japonijos imperialistų užpuoli
mus.

Chinijoje prasidėjo smarkus 
darbininkų ir studentų judėji
mas prieš Japonijos imperia
listų karo žygius. Jie protes
tuoja prieš Chiang Kai-sheką, 
kuris sėbrauja su japonais ir 
tariasi bendram karui 
Chinijos Sovietus.

prieš

Ethiopai Nesibijo
Orlaivių ir Tanky

kartą italai 
miestelio iš- 
ir tik vieną 
sako, kad

Harold Denny, “New York 
Times” korespondentas, rašo 
iš Ethiopijos, kad ethiopai juo
kus krečia iš italų orlaivių ir 
tankų. Sako, kad jie nemažai 
jų numušė žemyn ir tankų su
ėmė.

Pietų fronte generolas Nas
sibu sako, kad 
ant Daggah Bur 
metė 250 bombų 
vištą sužeidė. Jis

į ethiopai išlindo iš krūmų ir 
1 vienas nutvėrė vištą ir sako: 
“Štai ką italai davė”, 
jam atsakė: 
daug pinigų 
Italija mažai

Generolas 
kad vienu kartu italai ant 
Daggah Bur vėl išmetė virš 
800 bombų, jų tarpe buvo di
delių, kurios turėjo po 6 pėdas 
ilgio. Po to baisaus bombarda
vimo tik 6 civilius žmones ra
do užmuštus.

Turkų generolas Wehib Pa
sha, kuris čia vadovauja ethi- 
opus, taipgi sako, kad italų or
laiviai nuostolių nedaug pada
ro. Jis sakė: “Italai, atrodo, 
tik garsina savo orlaivius. Po 
to, kaip mes du jų lėktuvus 
numušėme ties Webbe Shibeli, \ 
tai jie labai augštai skrajoja, 
tat mažai mus ir mato. Kar-i 

'tais jieYneta bombas ant ats-| 
į kirų kareivių, kurios daug pi
nigų atseina^ Kartą jie metė 

Į 23 bombas ant vieno kareivio 
■ ir jam nepataikė.”

Jie nesibijo ir tankų. Pasku
tiniu laiku italai jau nesigiria 
orlaiviais ir tankais, bet 
durtuvais.

Kitas
“Atmink, kad ji 
kainavo, 

turi.”
Nassibu tvirtina, 

kartu italai 
išmetė

kurių

savo

“Krasnaja Zvezda” apie 
Angly-ltaly Karą

Japonijos Naujos Karo 
Provokacijos

su-. Japonijos imperialistai 
darė naują karo provokaciją 
prieš Sovietų Sąjungą ir Mon
golijos Liaudies Respubliką. 
Jie organizavo Vidurinėje 
Mongolijoje “neprigulmingą” 
valstybę. Aišku, kad tai yra

Sovietų Sąjungos Raudono
sios Armijos organas “Krasna- 
ja Zvezda” rašo, kad Mussolinio 
bauginimai nieko nereiškia An
glijai. Italijos užsienio prekyba 
ėjo ant 60 nuošimčių per Gib
raltarą. Anglija, uždarydama 
Gibraltarą, Italijai nukirstų įve
žimą labiausiai reikalingų reik
menų. Dar daugiau priguli 
Italijos armija kare prieš Ethi
opia nuo Suezo kanalo, kurį 
Anglija gali uždaryti. Anglija 
turi geriausias karo laivyno ba
zes Raudonosiose Jūrose, Indiš
kame didjūryje ir Viduržeminė- 
se jūrose, su kurių pagelba ga
li didelį smūgį užduoti jos karo

naujas Japonijos imperialistų | laivynas Italijai> o jeigu dar 
padaras karui prieš Sovietus, i gauįų page]bą Francijos, tai 
kaip .ir Mandžurijoj jų ne-|tada ir visai Italija negali lai- 
priklausoma’ Manchukuo vai-' Rytis. “Krasnaja Zvezda“ pa- 
stybė. ' 4 'rtT* duoda sekamas žinias apie da-

VidurinA Mongolija yra di-; kartinius Anglijos, Francijos ir 
dėlis žemės plotas tarpe Išlau- j Italijos karo laivynus Vidurže- 
kinės Mongolijos Liaudies Res-;minėse jūrose: 
publikos ir Chiną sienos. Tas į 
plotas užima apie 800 mylių Anglija, F rancija, Italija 
ilgio ir turi nuo 200 iki 350 šarvuočių 
mylių pločio. Iš čia japonaii Orlaivių Vežikų 
mano pulti Mongolijos Liau-! Kreiserių 
di«s Respubliką ir iš pietų Naikintojų 
įsiveržti į Sovietų Sąjungos Si- Submarinų 
bitą. «

Jau dabar Japonijos ir apart šių karo laivų ji dar tu- 
Manchukuo imperialistai pro-jri 4 kruiserius, 5 naikintojus

Italijos tai

7
5

23
63
13

2 
0 

24 
60 
65

visos

33
56 
spėkos,

vokuoja karo puolimus ant
Mongolijos Liaudies Respubli- jūrose, kurie ten gali būt grei- 
kos. Viename įsiveržime jie tai anglų sunaikinti. Anglija 
užmušė kelis Mongolijos karei- gi turi galingą karo laivyną 
vį^8’ Prieš tai griežtai užpro- Atlantike, kurį bile laiku gali 
testavo Mongolijos Liaudies į mesti /ram į pagelbą.
Rrtspublika. Sovietų Sąjunga1 Itanj^> gal bandytų subma-

ir 8 submarinus Raudonose

rinų pagelba pulti anglus. At
virau mūšin ji negalėtų stoti, 
nes turi tik 2 šarvuočius ir tie 
yra -seni, o kitus du taiso. 
“Krasnaja Zvezda” rašo:

“Tai reiškia, kad Italijos 
karo laivyno veikimas prieš 
Anglijos spėkas būtų labai ap
sunkintas, nes jis randasi 650 
arba 1,000 mylių nuo Gibral
taro ir Suezo, Anglijos karo 
laivyno bazių.

“Tą pat galima pasakyti ir 
apie Italijos orlaivyno veiki
mą tose srityse. Anglija visada 
galės sutraukti kiekvienoje 
vietoje ir oro didesnes spėkas, 
nes Italijos orlaivynas iš prie
žasties didelio atstumo nega
lės gerai susikoncentruoti.

“Iš strateginio žvilgsnio Vi- 
duržeminėse jūrose ne tiktai į 
daiktą paimtos Anglija ir 
Francija yra galingesnės už 
Italiją, bet ir taip visuose dau
giau strateginiuose punktuose 
Anglija pati viena turi dau
giau progų sutraukti didesnes 
karo laivyno ir orlaivyno jė
gas. lr-faktiškai tokis Anglijos 
spėkų sugrupavimas jau 
tas.”

Dabar, kada Anglijos 
nio ministeris Hoare ir 
ei jos premieras Lavai 
Italijai pusę Ethiopijos,
vien Mussolinis ir nuo tokios 
dovanos atsisakė, tai Anglija 
ir Francija pilniausiai būtų 
pateisintos kare prieš Italiją: 
jos vykina Tautų Lygos nusi
statymą,' eina prieš užpuolikę 
Italiją, kuri nepaisant nieko 
nori didelio karo.

Vėliausiu laiku Anglija su
sitarė su visa eile kitų valsty
bių ir fašistinė Italija yra ap
supta geležiniu lanku. Itali
jos karui prieš Ethiopiją bū
tų padarytas galas ir užduotas 
fašizmui smūgis, jeigu tik An
glija ir Francija griežtai stotų 
už vykinimą Tautų Lygos pa
baudų—uždarytų Italijai an
glies, geležies, aliejaus įveži
mą ir Suezo kanalą tolimes
niam armijos prieš Ethiopiją 
siuntimui.

SO. BOSTON, MASS

^kų) vakarienė. Bus gėrimų ir visokių monologas “Ant Bačkos”; B. Petru- 
kitų valgių, šokiai viršutinėje svetai- kevičius, baso solo, iš Lawrpnce; J. 
nėję, c vakariene — apatinėje. Šo- Pakarklis ir K. Vitartas, dielogas. 
kiams grieš gera lietuviška orkestrą. •' P. Kaskcvičiutė ir B. Petrukevičius, 
Kviečiam visus skaitlingai atsilan- duetas; J. Malkūnienė, monologas, J. 
kyti. Komisija.

(307-308)
Yvaškaitč, šokikė,. Gitarų duetas ir

atlik-

užsie- 
Fran- 
siūlė 

o vis

Jap. Orlaiviy Vežikai
Japonijos imperialistai tik 

nuleido naują orlaivių vežiką 
“Soryu,” kuris yra 10,500 to
nų įtalpos, galės daryti po 30 
mylių į valandą ir jo inžinai 
turi 60,000 arklių jėgų. Jis yra 
ginkluotas 12 kanuolių po 
12.7 centimetrų gerklėmis ir 
visa eile mažesnių prieš or-; 
laivius. Japonija greitai baigs 
budavoti kitą tokį pat orlaivių 
vežiką. Nuo pirmiau ji jau tu
rėjo 4 orlaivių vežikus: Ryujo 
7,100 tonų įtalpos; Hoso 7,470 
tonų; Kaga ir Adagi—abu po 
26,900 tonų įtalpos.

Orlaivių vežikai tarnauja 
tam, kad privežti orlaivius ar
ti priešo jūromis ir nuo jų 
bombarduoti.

SKAITYKIT IR PLATUS 
KIT “LAISVĘ”

“Kauno Ponai”, kurią su- ' 
Keturi.” Tai kaip matyt 
įvairi ir visi būsite už--

komedija
loš “Mes 
programa
ganėdinti; tai tikrai bendro fronto 
programa.

(306-308) m

Drg. A. Bimbos Prelekcijos 
apie Kominterno Kongresą 

ir Bendrą Frontą
Drg. A. Bimba duos pre- 

lekciją sekmadienį, gruo
džio 29 d., 7:30 vai. vakare, 
temoj “Komunistų Interna
cionalo Septinto Kongreso 
Nutarimų Pasauline Reikš
me.”

Kita drg. Bimbos prelek-|

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 29 d. gruodžio, 2 vai. po 
pietų, Najas Svetainėje, 302 S. Main 
St. Visi nariai dalyvaukite, nes bus 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

’ Komitetas.
(306-307)’

HUDSON, MASS.
Turkių vakarienė ir šokiai! Ren

gia H. L. Piliečių Kliubas subatoj, 
28 d. gruodžio, 7:30 vai. vakare, 
Kliubo svetainėje, 17 School St. Tai 
bus paminėjimas 10 metų kliubo su- 

cija bus gruodžio 30 d., 8 kaktuvių arba paminėjimas kaip bu
vai. vakare — “Komunistų 
Internacionalo S e p t i n tas 
Kongresas ir Lietuvių Ben
dras Frontas.”

Į šiuos du prelekcijų mi
tingus turėtų atsilankyti vi
si lietuviai darbininkai. Ne
pamirškite atsivest taipgi 
savo draugus ir pažįstamus. 

Prelekcijos įvyks po num. 
376 Broadway. So. Boston, 
Mass.

Kviečia visus
Lietuvių Komunistų 
Frakcija.

WILKES BARRE, PA.
Rengiamos tarptautinės prakalbos 

darbininkų klasės reikalais nedėlioj, 
29 d. gruodžio, 7:30 vai. vakare, Con
cordia Hall, 91 S. Washington St. 
Šiose prakalbose kalbės geriausias 
darbininkų klasės kalbėtojas drg. C. 
A. Hathaway, iš New York. Visiems 
svarbu žinot kas darosi šiame pasau
lyje tarpe visų tautų ir darbininkų. 
Tad visi ateikite išklausyt prakalbų. 
Įžanga 25c, už tą įžanga bus duoda
ma pen’ keturias nedėlias, šeštadienio 
laidos Daily Workeris. Kurie neiš
galės tiek mokėt galės įeit už 15c.

Kviečia Komisija.
(307-308)

vo atidarytas nuosavas namas. Kvie
čiam visus vietinius ir apielinkės 
draugus atsilankyti ir paremti kliu- 
bą. Mes per keletą metų darbinin
kiškiem parengimam veltui esame 
davę namą del koncertų, prakalbų, 
etc. Kviečiam ateit pasilinksmint 
prie geros orkestros, skanios vaka
rienės pavalgyt ir tuom pat kartu 
paremt kliubą.

Jeskevičius.
(306-307)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios prakalbos rengiamos ne- 

dėlioj, 29 d. gruodžio, 2 vai. po pie
tų, 735 Fairmount Ave. Šios pra
kalbos bus paminėjimas keturių su
šaudytų Lietuvos draugų. Drg. D. 
M. šolomskas, iš Brooklyno, pasakys 
prakalbą. Programą išpildys Lyros 
Choras. Kviečiam visus <iteit ir pa
minėt keturis kritusius draugus.

Komisija.
(306-307)

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras bendrai su ALDLD 

17 kp., rengia koncertą ir vakarienę 
10 vai. vakare ir tęsis iki 2 vai. ry
to. Kviečiam vietos ir apielinkės 
draugus ir drauges skaitlingai daly- 
vaut ir linksmai pasitikt naujus me-' 

paremsite ir ’ 
organizacijas, j

tus. Tuomi pat kartu 
dvi darbininkiškas 
Įžanga $1.50 ypatai.

Komitetas.
(306-308)

NORWOOD, MASS. *
ALDLD 9 kp. rengia 20 metų pa

minėjimo koncertą su įvairumais, ne
dėlioj, 29 d. gruodžio, Finų svetai
nėje, 37 Chapel Court. Pradžia 3

WILKES BARRE, PA.
Darbininkų Centro House Commit

tee ir K. P. sekcija bendrai rengia 
balių ir Bingo parę antradienį, 31 d. 
gruodžio, Darbininkų Gentie, 325 E. vaj. pQ pjeįų Įžanga iškalno perkant 
Mafkęt SU, įžanga 25c ir 1c taksų. 3QC. pTje (|urų 35Ct Programa susi

dės iš sekamų: L. L. R. Choras, va
dovystėje I. Jarmolavičiutės-Kugal; 
Seserys Kaskevičiutės; A. Pratašius,

Kviečiam visus ateit ir susipažint su 
visų tautų darbininkais, nes čia bvs 
visokių žmonių ir žingeidu su jais 
visais pasikalbėt apie (bėgančius die
nos klausimus. Besikalbant ir links
minantis sulauksime naujus metus. 
Atsilankę nevien tik jūs būsite pa
tenkinti, bet ir darbininkiškas orga
nizacijas paremsite.

Kviečia Rengėjai.
(307-308)

PITTSBURGH, PA.
Dideli Šokiai Sukatoj

Subatoj, gruodžio 28, įvyks dideli 
šokiai, kuriuos rengia Liberty 
tainė, palaikoma N. S. lietuvių 
bininkiškų draugijų, 
valandą vakare.

Šokiams grieš garsi 
kestra, susidedanti iš
Tai bus pirmu sykiu tokia didelė šioj 
svetainėj orkestrą.

Komitetas kviečia visus dalyvauti. 
Vieta visiems gerai žinoma: 1322 
Reedsdale St. Įžanga 25 centai as-, 
meniui.
taipgi

Pradžia

šve
dą r- 
7:30

Or-Lunfords 
11 muzikantų.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, oppoaite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

Bus užkandžių ir gėrimų, 
bus įvairių pamarginimų.

Komitetas.
(307-308)

BAYONNE, N. J.
A. U. Kliubas rengia “Card| 
Checkers” parę. Taipgi bus irj

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLI.OMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kesėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ii- nusipirkite 

butelj

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Telephone: EVergrcen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios 
gydomos naujoviškais būdais 
S Patenkinančios ir 

greitos 
Kreipkitės į Df. 
Zins gydymui 
Kraują, Odos ir-’ 
Nervų Ligų, Slogjį, 
ir Chroniškų Skau-4 
dūlių. Abelno Ntt--, 
silpimo, Nervų I5-.'*r\>^ 
sisėminio, Skilyiiixj 
ir Žarnų Ligų, He
rn orrhoidų bei Kf- 

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai*.-, 
po skausmo ir nesmagumo priežas- 
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, SciU-” ’ 
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas rin 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki-. 
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu - 
rite,siekią ligą, kurios jūs nesupran-^^ 
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiS1"',* 
bintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamoji’,^* 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 16- '
bandymai, X-spinduliai, Serumų I

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS .
110 East 16 St., N. Y.’

I

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

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

'MT

»rrr

rvą j!

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

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

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

L.
and
šokiai prie geros jaunuolių orkestros 
po vadovybe A. Radušiutės. Paren
gimas ‘įvyks subatoj, 28 d. gruodžio, 
10 W. 22nd St., 7 vai. vakare. Įžanga 
25 centai. Kviečiam visus skaitlingai 
atsilankyti. Galėsite gražių dovanų 
laimėt ir taip sau linksmai praleist 
vakarą su savo draugais.

Komisija.
(307-308)

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD 8 kp. rengia šokius naudai 

Bendro Fronto, naujoj Stašiu svetai
nėje, 163 Harvard St., 28 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare. Kviečiam visus at
eit paremt šį naudingą darbą. Galė
site pasišokt prie geros orkestros ir 
užkąst skanių užkandžių ir išsigert 
visokių gėrimų. Komisija.

(307-308)

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystės Ištaigi
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.,,

Tel.: STagg 2-5043

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

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už ddug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius graf.' 
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar, 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del*; 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir dirt* 
džiausiu kompanijų ir iš geros medžiagos.

Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų piniguą.

Al:/''

n w
'*r»t

m’

I

Nuo ReumatiŠlcų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris sutelkia greitą Ir tikrą 

palengvinimą

ELIZABETH, N. J.
Vietinis Bangos Choras rengia pui

kią vakarienę antradienį, 31 d. gruo
džio, L. D. P. Kliube, 408 Court St., 
7 vai. vakare. Įžanga 75c. Tai bus 
paskutinė šių metų vakarienė. Bus 
šokiai prie Gurskio orkestros ir mu- 
zikalę programą padės išpildyt drg. 

'A. Višniauskas iš Bayonne, šokiai 
tęsis iki vėlumos, galėsime visi pasi
tikt naujus metus. Visi dalyvaukime 
šiame linksmame parengime.

Rengėjai.
v (307-308)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugovė 

rengia 25 metų paminėjimo bankietą; 
ir pasitikimą Naujų Metų, antradie-; 

nį, 31 d. gruodžio, 8 vai. vakare. Tai 
bus linksma ir skanį Turkių (indi-

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuvės

Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 
metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $221 '
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat1 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš lig**, 
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos it 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (pertai^ 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du, 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apyį-^ 
linkėję; grabo dė^ė nuvežama į kapmes be mokesčiu. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirūk' 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

r t

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipairt' 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043<
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J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

Dr, JOHN WALUK

ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUEsavo

HUDSON COAL

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

Susidaužė Traukiniai
eks

SKUTIMAS

Komisij

PLAUKŲ 
ČIRPIMAS

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

Klauskite 
BEN DUBIN

anksto, 
: vietos

Stebėtinai Įspūdingas Bus 
Lenine Minėjimas

pagelbą. 
buvo ap- 

pečiaus

mašinomis 
pažintas, c 
moteriške 

St. ir Avė

Būrys Studentų Išvyko 
Savo Kcnvencijon

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

161 NO. 6th STREET

ONE HUNDRED AND FORTY-FOUR

American League Against 
War and Fascism, 

112 E. 19th St., 
New York, N. Y.

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

prastai vadinamą koplyčią.

šaukite
INgersoll 2-6761

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

tik vyram. Moterim nebus.

Kovokim Prieš Karą ir Fašizmą! Būkim 
Lietuvių Masiniam Mitinge Šį Vakarą!

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakarę 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

84-02 JAMAICA AVE
Prieš Forest Parkway,

• Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

tai iš Trenton, Perth Amboy; 
ir kitų miestų.

Kviečia visus RENGĖJAI.

Specials Kongreso 
Traukinys

Būtinai praneškit iš ; 
nes kitaip galit negaut 
specialiam traukinyje.

dijij garsai (ne muzika!) 
rusių muzikos instrumentų 
tokį jausmą panaikina ir 
darosi nervuotas. O nervams 
visa žmogaus sveikata lieka 
Geriausias vaistas 
didžiausias kontrastas

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Bronx Specialiuose Rinki
muos Kandidatu d. Olginas

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

Sekmadieniais—susitarus.

VALANDOS:
8—10 ryte <
1—2 p. p.
6—8 v ak. . ■ 

šventadieniais susitai 
Tel. Evergreen 8-92:

(as Yra Maloniausia 
Kalėdoms? Skaitykit!

Įdomu!
o f o * f 

gauti

VALANDOS: 
1—2 p p. 
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadieniui • • 

Tel. Juniper 5-4488

VALANDOS: 
9—12 ryte 

1—8 vakare '
Penktadieniais. uždaryta

•I. Evergreen 7-9105

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

JONAS 
512 Marion St. 
ir Stone Ave., 
w»y ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Prielankus
100 Union Ave., BrooklyM 
Tarp Ten Eyck ir Maujer

VALANDOS:
12—ą p. p. 
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų 
tuvių, kitokių j

Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos
300 Lincoln Road, Brooklyn

Daugiau dviejų šimtų akto
rių, direktorių, technikų ir ra
šytojų bendrai darbuojasi, kad 
Lenino minėjimo mitinge Su
daryti tokią programą, kokios 
dar niekad nebuvo. Dalyvau
siantieji išsineš neužmirštamą 
vaizdą. Kas liečia komunistus, 
tai d. Amteris, Komunistų Par
tijos N. Y. Distrikto organiza
torius štai kaip išsireiškė:

“Niekas daugiau, kaip tik 
nepaprasta padėtis galėtų pa
keisti komunistų planus sausio 
20-tos vakarui, kada įvyks Le
nino minėjimas. Ir ne vien par- 
tijiečiai, bet visi asmenys, ku
riem darbininkų klasės reika
lai yra savo reikalais ir randa
si prie širdies, jie privalo sy
kiu su mumis pagerbti atmintį 
pasaulio darbininkų vado. Le
ninas buvo tuom genijum, ku
ris išvedė Rusijos mases į nau
ją, laisvą gyvenimą, išteklių ir

Mrs. Lidia Krokenes, 34 m., 
gyvenusi 675 Bay Ridge Ave., 
Brooklyne, matomai, nesitikė
jo linksmų kalėdų., nes rasta 
nusinuodijus gasu savo namuo-

Gruodžio (December) ,31 
diena jau artinasi. Aidiečiai 
surengs linksmiausią balių su
tikt naujus metus, žinoma, 
kad daug jaunimo tą patį va
karą eis į privatiškas pares. 
Tai gerai. Bet reikia nepa
miršt, kad Aido Choro paren
gime bus geriausia muzika. 
Bus galima pasišokt prie sma
gios Ch. Kwarreno orkestros 
lig vėlumos. O po parengimo, 
jaunimas galės eit į savo pa
res. Taip pat bus ir visokių už
kandžių ir gėrimų. O įžanga, 
galima sakyt, yra visiems pri
einama, tik vienas trečdalis 
dolerio, 35 centai.

Nepamirškit, visi draugai ir 
draugės, kaip jauni, taip ir su
augusieji. Kviečiame atsilan
kyti į šį balių ir paremt Aido 
Chorą.

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir 
ir naktį.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, ING. 
29-31 Morrell St. Kampas Debevoisc St. Brooklyn. 
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stoties. 
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant 
Broadway išlipkite ant Flu shing Ave. Bushwick Ave. k"ais iš

lipkite ant Cook Street.

Šviežiai iškasta dubcltai sijota Pennsylvania Anthracite 

Ne Butleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI 

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

Lentų firmos kieme, 
Liberty Ave., Jamaica 
esančios 
bininkas 
rus. Jis 
r i trimis 
Vyrai pabėgę, bet rasta plėši 
mo įrankiai arti saugiosios še 
pos. Jie įėjo pro išmuštą lan

WPA perkėlė teismų 
jektų tarnautojus Irving 
nėr ir Miss Ruth Landis už 
tai, kad jiedu protestavo prieš 
projektų viršininką Ballway, 
kam pastarasis nepaliuosavo 
kitą tarnautoją, David Green
span, aplankyti pavojingai 
sergantį kūdikį.

mą sekretorius, draugas P. M. 
Reid, pranešė Nacionaliam Lie
tuvių Komitetui, kad Lyga su
darys tokias sąlygas, kad lie
tuviai delegatai galėtų atlai
kyti savo specialę sesiją Tre
čiame Nacionaliame Kongrese. 
Taipgi Lyga praneša, kad vick 
nu svarbiausiu punktu Kongre
so dienotvarkyj bus klausimas 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
apgynimas Klaipėdos krašto 
nuo Hitlerio, šis klausimas, 
kaipo vienas pavojingiausių 
punktų pradžiai karo—Hitlerio 
grasinimas Lietuvai rūpi ne tik 
lietuviam, bet ir visiem karo 
ir fašizmo priešam.

Todėl, lietuviai, dalyvaukim 
šiose prakalbose ir pasiųskime 
į kongresą delegaciją nuo lie
tuviško judėjimo.

Kalbės L. Prūseika, D. M. 
Šolomskas ir kiti.

Taipgi pasiųstas kvietimas ir 
Aido Chorui dalyvauti progra
moje. įžanga visiem veltui.

N. Pakalniškis, 
Brooklyno ir Apielinkės 
Lietuvių Bendro Veikimo 
Komiteto Pirmininkas.

vyzdžiui, bestudijuodamas ' gražius 
paveikslus, žmogus, pamilsta meną, 
o klausydamas muziką—tampa poe- 
tiškesnis, malonesnis, domisi kilniu 
gyvenimu.

šiurkštūs senų gramofonų ar ra- 
r iškle- 
muzika 
žmogus 
gendant 
pavojuj, 

kaip visur, yra 
___ ,______ ________j: jei girdėjai 
blogą muziką, jos negali pakęsti, ji 
gadina nervus, tada klausyk gražios, 
malonios, žfnogų atgaivinančios mu
zikos.

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

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

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

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

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

Pelagija Ambrozaitis, 
Krautuvės Vedėja. 

(Paruošė Jono Valaičio Radio 
Skelbimų Agentūra.)

Aliejiniai pečiai pavojinga 
stubose. William Picarello, 
1225 61 st St., Brooklyne, pa
budo nakčia sergančiu. Bandė 
prikelti kitus 5 šeimos narius, 
bet tie jau buvo persilpni. Lai
mei, jie turėjo telefoną, kuriuo 
jis pajėgė pašaukti 
Visus atgaivino. Visi 
svaigę nuo aliejinio

Apleisto namo skiepe
E. 126th St., Harlem, 9 metų 
vaikas užtiko nužudytą ir su
žalotą moterį. Pribuvusi poli
cija ir medikalis egzaminie- 
rius, nusprendė, kad moteriškė 
yra apie 30 metų ir kad ji 
buvo pirma apsvaiginta smū
giais, o paskui sumėsinėta. 
Apatinė jos vidurių dalis iš
pjauta ir numesta. Jps žalias, 
gražus ploščius sumirkęs krau
ju. Ant viršaus suversta pele
nai ir įvairios šiukšlės.

Lavono kol kas niekas ne
pripažino. Moteris gražiai ap
sitaisius. Spėjama, kad galė
jus būti šokėja. Du apielinkės 
gyventojai sakė esą ją matę 
karčiamose, bet vardo nežino-

Mirtinai sušalo nežinoma 
moteriškė. Jos kūnas raštas 
Chelsea Parke. Gal bus kokia 
benamė. Be abejo, skurdo ir 
šalčio aukų rasis daugiau. 
Taipgi mirė nuo peršalimo 
pervažos darbininkas John 
Koehler, stovinčioj pervažoj, 
netoli Elizabeth.

Daugelis kitų nelaimių buvo 
nugriuvus laiptais, girtiem su
simušus ir tt. Apart 18 miru
sių apie 50 sužeistų asmenų 
nugabenta ligonbučiuosna.

Bronx turi specialius asem 
blimano rinkimus vieton nese 

Glad 
peroi

L Šį penktadienį, 27 d. gruo
džio, 7:30 vai. vakaro, Am. 
Lfiet. Piliečių Kliube, 80 Union 
Ąvenue, bus svarbios prakal
bos sekamais klausimais:

Kas buvo tie keturi sušaudy-

Long Island Railroad 
presas smogė į tuščią lokalinį 
traukinį Flatbush Ave. stotyje, 
Brooklyne. Traukinyje buvo 
apie 200 keleivių ir panikoje 
metėsi prie durų’per krintan
čius langų stiklus. Sakoma, 
motormanas esąs sužeistas, o 
keleiviai tik sukrėsti ir išgąz- 
dinti. Klaidingas signalas bu
vęs priežasčia.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ, VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoji) tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

pare m, krikštvnom ir kitokiem 
reikalam.

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

Ko d a s i g yveno Lietuvos 
žmonės po 9 metų Smetonos 
valdžiai viešpataujant?

Kaip mes galime padėti Lie
tuvos žmonėms ? .•ą-.,- . -.’1 ?

Ar Amerikos gyventojams 
gręsia karas ir fašizmas?

Ką daryti, kad galėtume 
sulaikyti karą ir fašizmą?

Kodėl svarbu lietuviams da
lyvauti prieškariniam ir prieš- 
fašištiniame 3-čiame kongrese, 

įvyksta 1936 metais, sau
sio 3, 4 ir 5 dienomis, Cleve- 
lande?

Šis trečias iš eilės kongre
sas bus didesnis ir reikšmin
gesnis, negu pirmieji du. Ame
rikos Darbo Federacijos uni
jos, taikos ir kitokios masinės 
organizacijos renka delegatus 
į šį kongresą. Mes, lietuviai, 
taipgi turime pasiųst skaitlin
gą delegaciją.

Lygos Prieš Karą ir Fašiz-

Delegatai į prieškarinį kon
gresą, CIevelande, išvažiuos iš 
New Yorko nuo W. 23rd St. 
Ferry, ketvirtadienį, 2 sausio, 
7:40 ryto. Traukinį gaus Jer
sey City pusj, Erie stotyje.

Kelionė į abi pusi (round 
trip) delegatams $13, o sve
čiams $14.

Norintieji važiuoti, kuo grei
čiausia turi prisiųsti užsisaky
mą traukinyje vietos, pažy
mint, kiek delegatų ir kiek 
svečių. Rašykite sekamu antra
šu: •

Virš 200 New Yorko kolegi
jų ir augštujų mokyklų stu
dentų, išvyko į Columbus, Ohio, 
kur jie dalyvaus studentų su- 

Nražiavime. Ten manoma su
tverti Studentų Uniją, kuri ap
imtų visų progresyvių ir kai
riųjų pažvalgų studentus. 
Tam pamatą sudaro planuoja
mą .Studentų Lygos už Indus
trinę Demokratiją ir Naciona- 
lės ‘Studentų Lygos vienybė, 
kurią manoma pravesti prisi
rengiamosiose sesijose. 

•*'
Didžiajame būryj išvykusių 

studentų randasi eilė žymių 
studentijos vadų: Roger E. 
CĮiase, “The Columbia Spec
tator” redaktorius, ir Andrew 
Khinow, red. padėjėjas; Ro
bert Brown, Studentų Tarybos 
pirmininkas; Archie Silver, N. 
Y, University Heights “News” 
fddąktorius; ir Leonore Glot- v
zer, Barnard Kolegijos “Quar- Rado Nužudytą Moterį 
terly” redaktorė.

Taip pat išvyko sekami pla
čiai žinomi studentų laikraš
čių redaktoriai bei studentų 
organizacijų veikėjai: Eli 

Robert Smith, Lee Kan- 
ner, Robert Shulman, Sylvia 
Sc0tt, Janet Mears, Grace Ro
senblum, Harold Rosen, Jack 
KaUsh, Eleanor Ortman, Ju
lian Lavitt, Maxwell Rosen-

•Panašios delegacijos traukia 
į Columbus ir iš kitų J. V. 
miestų.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius

den svetainėj. Tikietai 8 
ir 35c. Galima iš anksto

. 1, ve» 
grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

i amerikoniškais, 
i Reikalui esant 
į ir padidinu to- 
‘ kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavaju įvai
riom spalvom.
STOKES
kamp. Breadway 

tarpe Eastern Park-

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

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.'

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja 

179 So. 2nd Street 
Brooklyn 

Telefonas Evergreen 7-7110

£ PIRTIS ?
VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

&ncel81*
^DUSHMCK 

į $ SAVINGS BANK 
GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B'KLYN 
INTEREST FOR QUARTER ENDING 
DEC. 31U AT^p ER ANNUM

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

Maskaradu Balius
Rehgia A. L. Pilieečių Kliubas 

ANTRADIENĮ, 31 D. GRUOD.

Molly Pitcher Auditorium
Englishtown Road 

p, .vFREEHOLD, N. J. 
Prwtfia 7 v. v. Įžanga 35c.
Tai< bus smagus parengimas, galėsim 
linksmai laukt naujų metų. Bus duo
dama trys dovanos i^nigais už gra
žiausią juokingiausia ir tikriausią 
kostumą. Taipgi bus gera orkestrą 
šokiams ir skanių užkandžių ir gėri
mų. Kviečiame senus ir jaunus, ne 
vien- tik vietinius, bet ir iš toliaus, 
kaip

.William Peach, 19 metų 
jaunuolis, 171-17 106th Avė., 
Jamaica, tapo policisto nu
šautas prie Howard Clothing 
krautuvės. Sakoma, su Steph
en Klupka jiedu norėję ap
vogti krautuvę ir užkliudę 
elektrišką vagių signalą. Klup
ka suimtas.

cialistinėj visuomenėj.” .
Mes tikimės, kad “Laisvės” 

skaitytojai rengsis prie šio mi
nėjimo energingai ir kad nesi- 
liks nei vieno namie be rimtos 

New Yorke ir priemiesčiuos priežasties.
18 žmonių žuvo, šeši užsimušė! Įvyks pirmadienį, 20 sausio, 
automobilių nelaimėse. Trys didžiojoj Madison Square Gar- 
sudegė besibovydami eglaitė
mis. Harleme, užsidegusiame 
gaisrinių slastų apartmente darbininkų knygynuose 
sudegė Robert Thomas, neg
ras, ir skaudžiai apdegė 6 kiti 
negrai.

Nežinomi motoristai užmušė 
du pėstininkus 
Vienas užmuštųjų 
kitas, apie 40 m. 
užmušta prie 12th 
A, dar nepažinta. Taipgi girti 
motoristai užmušė du trafiko 
policistu.. Abu motoristai sulai
kyti.

Kalėdų šposas buvo priežas
čia mirties vienam ir kalėjimo 
kitam, Yorkvilčj. Kurt Danbon 
ir Bernard Sender norėję iš- 
gązdinti draugą, nusileisdami 

| virve nuo stogo ir įlįsdami į jo 
1 kambarį pro langą. Virvė trū
ko ir Danbon atsidūrė kieme 

| negyvu, o Sender, kuris laikė 
| virvę, sulaikytas po $3,500 
kaucijos.

nai mirusio Benjamin 
stone. Jis buvo išrinktas 
tą lapkritį.

Komunistų partija 
kandidatu išstatė d. M. 
gin, žydų komunistų dienraš
čio Freiheit redaktorių. Ko
munistų Partija pradėjo dery
bas su Socialistų Partija už 
sudarymą bendro darbo žmo
nių tikieto šiuose rinkimuose 
tuojau, kaip tik tapo paskelb
ti rinkimai. Nespėjus susitarti, 
ji išstatė savo kandidatą. Ta
čiau derybos tebevedamos ir 
K. P. siūlo ištraukt savo kan
didatą, jei susidarys bendras 
tikietas.

Komunistų Partija tame dis- 
trikte buvo antra balsų skai
čiumi lapkričio rinkimuose. 
Socialistai itgi gavo nemažai 
balsų. Sudarius bendrą tikietą, 
dar daugiau piliečių balsuotų liuosybę Sovietų, Sąjungos so 
už jį, sako komunistai

Dalis Queens Boulevard vi
durinio kelio atidaryta važiavi
mui link Jamaicos. Manoma, 
kad tas palengvins susisiekimą. Į 
Atidarytoji sekcija yra tarp 
Grand Ave. ir Woodhaven 
Blvd.

Turime įrodę, kad žmogaus jaus 
. mai, būdas, net jo pažiūros pasikei 

150-17 | čia nuo jo gyvenimo aplinkybių. Pa 
netoli 

gąsdino stoties dar- 
pamatė įtartinus vy- 
pašaukė policiją, ku- 
radio karais pribuvo.
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