
Grigaitis Sukirstas. 
“Pažvelgus Atgal” 
Kiekvienas po Vieną, 
ž undaktariu Receptai. 
Hearst-Hauptman.

Rašo Senas Skaitytojas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių,^ 
Vienykitės! Jūs Nieką. 
N o pralaimėsite, Tilr’ 
Retežius, o Hlaimėsite 

Pasaulį!

kurią tarp 
atstovauja

neskaitėte,

Straipsnis “Pikti Raštai Ne
pastos Kelio Komunistų ir So
cialistų Vienybei,” vakarykščia
me “Laisvės” numeryje, dailiai 
faktais sukerta dešiniųjų socia
listic vadų politiką, 
lietuvių žymiausiai 
Grigaitis.

Kas to straipsnio 
gerai perskai ty k i te.

Smagu peržiūri net skyriuje 
“Pažvelgus Atgal” ištraukas iš 
senosios “Laisvės” nuo 1913 iki 
1917 metų, ypač ištraukas iš 
korespondencijų.

Matome, kad jau tais laikais 
darbininkiška spauda turėjo 
mitrių korespondentų. Jų raši
niuose randame gerus pradus 
revoliucinio darbininkų susipra
timo, netrūksta ir gražios pa
šaipos priešams.

Daugelis tų draugų dar te
bėra gyvi, tik tūli jų leidžia 
savo plunksnai rūdyti.

“Pažvelgus Atgal” atidengia 
istorinį pagrindą, ant kurio 
“Laisvė” išsivystė į revoliucinį 
dienraštį.

“Laisvės” vajininkai didvy
riškai pasidarbavo šiemetiniame 
oficialiame jos vajuje del nau
jų skaitytojų.

Bet neoficialis vajus turi tęs
tis.

Nėra tokio skaitytojo, kuris 
per metus laiko negalėtų iki ki
to vajaus prikalbinti bent vieną 
naują “Laisvei” prenumerato-

Ar galite įsivaizduot, iki ko
kio laipsnio būtų “Laisvė” pa
kelta iš technikos ir turinio at
žvilgio, jeigu kiekvienas taip 
padarytų,—padvigubinant da
bartinių skaitytojų armiją?

Žiūrėkite, kokias permainas

mingas draugų pasidarbavimas 
jo finansavimo vajuje.

< Niekad netrūksta politinių 
Šundaktarių su keistais recep
tais gydyti kapitalizmo krizio 
ligą. Vienas tokių ponų Le 
Quatte, pirmininkas Skelbimu 
Kliubo.New Yorke, pav., ragi
na: tik visais garais garsinki
te savo ta vorus, o žmonės juos 
pirks, ir todėl sugrįš gerieji 
ląikai!

Pačios valdžios skaitmeni
mis, Amerikoj yra 11 milio- 
nų bedarbių. Pridėkime dar 
jų šeimynų narius, tai ir bus 
apie ketvirtadalis gyventojų, 
palaikančių gyvybę vien iš 
skurdžios pašalpos.

Dirbantiems gi taip “nuge
nėtos” algos, kad daugeliui 
neištenka net būtiniems pra
gyvenimo reikalams.

Bet kapitalistiniai bloferiai 
išranda, kad žmonės negana 
perka tik todėl, kad jie esą ne
pakankamai skelbimais suagi
tuoti !

Hearst o geltonlapiai dar 
vieną “naujieną” išgalvojo,— 
būk komunistai turi ką bendro 
su lakūno Lindbergho vaiko 
pavogimu ir nužudymu!

Bet Hearsto šlamštai ilgą 
laiką gynė hitlerietį B. R. 
Ifauptmanną, nusmerktą mirt 
LindberghuČio “kidnaperį” ir 
nužudytoją, pas kurį buvo ras
ta vaiko marškinėliai ir kelio
lika tūkstančių dolerių iš pini
gų, sumokėtų už žadėtą vaiko 
paliuosavimą.

Fašistiniai Hearsto laikraš
čiai išspausdino net Hauptma- 
nno "gyvenimą” pasigėrėt sa
vo skaitytojams.

Tokioj kompanijoj atsidūrė 
Hearstas, komunistų ėdikas ir 
begėdiškiausias Sovietų šmei
žikas.

Geneva.—Mussolinio val
džia įteikė skundą Tautų 
Lygai, kad ethiopai naudo
ją dum-dum kulkas, kurios
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Hitleris Budavojasi 
Stipriausią Karo Or- 

laivyną Europoje?
REIKALAUJA SENŲ JŲ 
KOLONIJŲ SUGRĄŽINI-, 

MO VOKIETIJAI
Nepiliečiai Būsią Išvyti 
Iš Naziu Kuopą Amerikoj

am-
Si r

LONDON.—Anglijos 
basadorius Vokietijai 
Eric Phipps gruodžio 14 d. 
nuėjo pasikalbėt su Hitleriu 
ir jo užsieniniu ministeriu 
von Neurathu Berlyne apie 
sutartį tarp Vokietijos ir 
Anglijos, ypač del ginkla
vimosi apribojimo ore, kaip 
praneša tik dabar New Yor- 
ko Times korespondentas/

Hitleris piktai atsakė, 
kad Vokietija neią į jokias 
kalbas apie savo ginkluotės 
siaurinimą, iki jinai turės 
galingiausią karo orlaivyną 
Europoj ir tada Hitleris su
tiktų kalbėtis apie oriai vy
nų apribojimų sutartis, jei
gu Vokietijai būtų “praktiš
kai pripažinta” teisė atgau
ti kolonijas, kurias ji valdė I 
pirm pasaulinio karo, ir jei- • 
gu būtų nuimta nuo Vokie-1 
tijos kaičia už to karo p ra-1 
dėjimą.

Hitleris taip pat išreiškė 
nepasitenkinimą, kad pir
mesnėje sutartyje Anglija 
pripažino dar “permažą” 
Vokietijai karo laivyną.

Yra suprantama, kad Hit
leris laukia sau progos iš 
karo tarp Italijos ir Ethio- 
pijos. Jis mano, kad geriau
sia Vokietijai būtų proga, 
ieigu ištiktų karas tarp Ita
lijos -ir Anglijos. Tuomet, 
girdi, būtu suardytas Fran- 
cijos-Angliios-Italijos fron
tas, ir Vokietija galėtų pri
jungti sau Austriją, “vokiš
kus” čechoslovakijos plotus, . 
taipgi, suprantama, Klaipė- . 
dą, o gal ir daugiau. Hitle
ris todėl nenorįs taikos tarp 
Italijos ir Ethiopijos ir lau- i 
kiąs karo tarp Anglijos ir

ERMYDERIS FRANCIJOS 
SEIME DEL DRAUSMIŲ 

PRIEŠ ITALIJĄ

PARYŽIUS, Gruod. 27.— 
Socialistai, komunistai ir 
radikalai atstovai Franci
jos seime griežtai reikalau
ja, kad Lavalio valdžia vyk
dytų Tautų Lygos įstatus 
prieš Mussolinį, idant pri
verst jį sustabdyt karą 
Ethiopijoj. Fašistai ir kiti 
dešinieji atstovai reikalau
ja draugiškumo Italijai. 
Seime eina didelis ermyde- 
ris. Galimas esą daiktas, kad 
kairieji sudarys didžiumą 
išreikšt nepasitikėjimą La
valio ministerijai, kaipo pa
taikaujančiai Mussoliniui. 
Tokiame atsitikime Lavalio 
valdžia turėtų pasitraukti.

Talinas. — Estonijos fa
šistu valdžia surinko apie 

patekusios į kūną skečiasi ir $40,000 statymui naujo ka
daro dideles žaizdas. ro laivo-naikintojo.daro dideles žaizdas.

Sudegė Keturi Oficieriai 
CCC Darbų Stovykloje

Italija Rengia Laivyną ChinŲ Fašistai Tik
Komi cn AnrrliiQ cKarui su Anglija

BUFFALO, N.Y.—Asso
ciated Press žiniomis, Eber
hard von Nasse, pirminin
kas Naujosios Vokietijos 
Draugų vietinės kuopos, 
gruodžio 26 d. pareiškė, jog, 
pagal Hitlerio valdžios rei
kalavimą, būsią išbraukta iš 
nazių politinių organizacijų 
Amerikoj visi tie, kurie nė
ra šios šalies piliečiai.

Mat, tik naziai piliečiai 
gali tiesioginiai veikti į Am
erikos politiką, savo balsais 
padėdami išrinkt Hitleriui 
tinkamus atstovus į valdiš
kas įstaigas. Be to, sunku 
būtų nazius šios šalies pi
liečius deportuot už padau
žiškus jų darbus.

WATERBURY, Vermont. 
—Per gaisrą gruodžio 26 d. 
Smith CCC ex-kareivių pa- 
šalpinių darbų stovykloje, 
sudegė du kapitonai ir du 
leitenantai; kiti du oficie
riai tapo apdeginti. Jų kam
bariai buvo pastatyti iš len
tų ir smaluotos storos popie- 
ros.

Paprastų ex-kareivių be
darbių patalpos, supranta
ma, dar blogiau sulipdintos.

ROMA. — Associated 
Press žiniomis, Mussolini 
pašaukė tarnybon 13,000 
karo laivyno specialistų. 
Rengiamasi susidūrimui su 
Anglijos laivynu, jeigu Tau
tų Lyga nuspręs sustabdyt 
Italijai aliejų iš kitų šalių.

Roma. — Fašistų prane
šimais, kalėdų dienoje italų 
kareiviai danakiliečiai at- 
mušę ethiopus atgal, penkis 
jų nukaudami ir šešis su- 
žeisdami.

Laukia Japonų Karo
Prieš Sovietų Šalį

Sidabro “Pėdžių” Vagys 
Negalėsią Pakelti

Vitamino C Ciepai nuo 
Kūdikių Paralyžiaus

Revoliucijos Nepaeina 
Nuo Saulės Plėtmu

Sovietų Ko-

BLOOMINGTON, Ill. — 
State Farm Mutual Insur
ance Kompanija toliau tik 
sidabriniais pinigais mokės 
algas savo 680 tarnautojų, 
idant “pėdžių” plėšikai ne
galėtų jas taip lengvai pa
grobti ir išsinešti. Savaitinė 
tų tarnautojų alga yra 
$38,000, kuriuos išmokant 
sidabru susidarytų 2,200 
svarų, tai yra, tonas ir de
šimtadalis.

MASKVA.
munistų Partijos organas 
“Pravda” gruodžio 25 d. pa
smerkė ruso profesoriaus 
Aleksandro Čiževskio skel
bimą, būk revoliucijos ir vi
suomeniški sąjūdžiai paeiną 
nuo saulės plėtmų.

Čiževskis tokią savo teo
riją paskelbė 1934 m. Pary
žiuje. Jis išvedžiojo, jog 
kada ant saulės pasireiškia 
didžiosios audros su stam
besniais plėtmais, tai užsi- 
kurią tarp žmonių įvairūs 
neramumai ir sukilimai. To
kius judėjimus jis 
vadino “nesveikais 
niais užsikrėtimais.”

“Pravda” parodo, 
prieš-darbininkiški ir prieš
revoliuciniai yra tokie Či
ževskio tvirtinimai. Visuo
meniški, klasiniai judėjimai 
ir revoliucijos juk gema iš 
ekonominių reikalų ir poli
tinių santikių ant žemės. 
Priskaityt tokius reiškinius 
saulės plėtmams, todėl, yra 
tuščias spėliojimas, kuris, 
tačiaus, turi tikslą sulaiky
ti darbo žmones nuo kovos 
už būklę ir už pasiliuosavi- 
mą.

EXTRA!
ETHJOPAI PAGROBĖ Iš 
ITALŲ 11 KULKASV AI
DŽIŲ ir DAUG ŠAUTUVŲ

ADDIS ABABĄ, Gruod. 
27.— Ethiopų būrys iš kal
nų staiga i užpuolė italus 
prie kelio tarp Makale ir 
Teitibien, atėmė iš priešų ei
lę jų pozicijų, sumušė ita
lus, nuvijo juos šalin ir pa
grobė 11 jų kulkasvaidžių, 
daugelį šautuvų ir kulkų.

NEW YORK. — Ameri
kos Bakteriologistų Drau
gijos suvažiavime gruodžio 

126 d., Pennsylvania viešbu
tyje, buvo paskelbta, jog po 
biskį įleidžiant vitamino C 
beždžionėms į kraują, prie 
tų beždžionių paskui nieku 
būdu nekimba kūdikių pa
ralyžiaus perai. Tokį pra
nešimą padarė Columbijos 
Universiteto profesrius C. 
W. Jungeblut. Bet jeigu 
perdaug to vitamino išmirk- 
ščiama, tai jis ne visada ap
saugoja beždžiones nuo už
sikrėtimo kūdikių paraly
žium, kaip patyrė tas pro
fesorius.

Manoma, kad šis atradi
mas daug patarnaus apsau
got vaikams nuo tos baisios

Japonijos Ryšiai su Kitom 
Šalim Esą “širdingesni”?!

TOKIO. — Japonijos im
peratorius (mikado) Hiro
hito, atidarydamas seimą 
gruodžio 26 d., pareiškė, kad 
jo šalies santikiai su kito
mis valstybėmis “darosi vis 
širdingesni.” — Ir niekam 
seime nevalia buvo juoktis 
iš Japonijos caro tokio ne- 
gudriai-veidmainiško pasa
kymo 1

Japonų valdžia reikalau
ja, kad seimas paskirtų 
1,060,000,000 jenų pinigų 
armijai ir karo laivynui. Tai 
būtų didžiausia kariškiems 
■reikalams suma visoj Japo
nijos istorijoj. Ji surytų 47 
nuošimčius visų valstybės 
'įplaukų sekančiais metais.

Japonijoj Uždraudžia 
Hitlerio Karikatūras

tokio. — Vokietijos val
džia užprotestavo prieš tal
pinimą Hitlerį pašiepiančių 
paveikslų, karikatūrų Japo
nijos laikraščiuose. Japonų 
vyriausybė todėl išsiuntinė
jo visiems savo šalies laik
raščiams “prašymą” dau-

R E V O LIUCIJOS PAVO
JUS CHIANG KAI-SHEKO 

FAŠISTŲ VALDŽIAI
S H A N G H AI. — Vienas 

augštas atstovas Chinijos 
Chiang Kai-sheko fašistines 
valdžios pareiškė, pagal N. 
Y. Times korespondento 
pranešimą, gruod. 26 d., kad 
dabartinė Chinijos vyriau
sybė visais būdais stengiasi 
patenkinti Japoniją, ir be 
pasipriešinimo užleidžia ja
ponam šiaurines provinci
jas, kad tik išvengt atviro 
karo. Bet karą, girdi, gali 
iššaukt nesiliaujančios chi
nų studentų demonstracijos 
ir boikotas prieš Japonijąlt 
jos tavorus.

Demonstruojantiems stu
dentams, pasak to praneši
mo, pritaria chinų “višofl 
klasės apskritai.” Ir todėl 
fašistinė valdžia nedrįsta 
demonstrantų šaudyti, nors 
yra įvestas karo stovis 

, Shanghajuj, Nankinge ir 
Hankowe.

Chiang Kai-sheko valdžia, 
todėl, randasi keblioj padė
tyj—iš vienos pusės jai ka
ru grūmoja Japonija,H iš 
antros pusės, studentai ir 
plačios chinu minios reiks-, 
lauia iŠvyt Japonijos impe- 

irialistus iš šiaurinės Chjni-
giau taip “nepeizoti” Hitle- jos. Ypatingą rūpesnį Ghi- 
rį. nijos valdžiai daro faktas,

Tautiški japonų, laikraš- i kad išstojimuose prieš Ja- 
Čiai nepatenkinti■ tuo pu-'poniją veikliai darbuojasi 
siau-uždraudimu. Jų redak- komunistai. Valdžia . btijo, 
toriai sako, kad tik karalių kad jinai gali būt per revo- 
nereikėtų karikatūromis pa- liuciią nuversta, kaipo Ja- 
šiepti, o šiaip politikierius ponijos pataikūnė.
tai, girdi, turėtų būt leista i 
“šampuoti.”taipgi 

dvasi-

kaip

Brazilijos Kataliką Kunigas 
Apšauktas Komunistu

Kongresmanas katalikų ku
nigas Macario de Almeida 
šeime balsavo prieš davimą 
Brazilijos prezidentui Var- 
gasui neribotos galios kovai 
prieš radikalus, ypač prieš 
komunistus.

Vyskupijos vyriau sybe 
pasmerkė tą kunigą už tokį 
balsavimą ir apšaukė jį ko
munistu. Kunigas ginasi, 
kad nesąs komunistas, tik 
priešas neribotos diktatū
ros.

Vitaminas C yra gauna
mas iš daugelio šviežių vai
sių ir daržovių.

Addis Ababa, Gruod. 27. 
Neoficialiai pranešama, kad 
nukrito ir sudužo vienas 
italų lėktuvas ties Makale.

KETURIOS ŠALYS TAL
KON ANGLIJAI PRIEŠ 

ITALIJĄ
LONDON, Gruo. 27. — 

Francija, Jugoslavija, Tur
kija ir Graikija užtikrino 
Anglijai karišką savo tal
ką, jeigu Italija užpultų 
Anglų laivyną, bevykdant 
Anglijai ekonomines baus
mes prieš Italiją.
AUSTRIJOJ ŠIMTUS PA- 
LEIDO iš KONCENTRA

CIJOS STOVYKLŲ
VIENA, Gruod. 27.—Au

strijos klerikalų fašistų val
džia šiandien paleido Šim
tus komunistų, socialistų ir 
hitlerininkų iš koncentraci
jos stovyklų.

Civilizuoti Amerikos Indionai 
2,000 Mėty Atgal

MAC ON, Ga.—Smithso
nian Instituto mokslininkai 
atkasė liekanas senos indi- 
jonų civilizacijos ties Maco- 
n'u, Georgijos valstijoj. At- 
kasenos parodo, kad jau 
2,000 metų atgal jie mokėjo 
austi, naudojo grąžtus, dir
bo gražius molio indus, tu
rėjo gerai pastatytų namų, 
savo miestelius apsaugoda
vo žemės pylimais ir medi
niais sargybinių bokštais, 
statydavo didokas maldyk
las piramidų pavidale ir 
šiaip gana civilizuotai gyve
no.

Roma. — Italų lėktuvai 
bombardavo ethiopų karei
vių susitelkimus tarp Da- 
wa Parma ir Ganale Doria 
upių netoli sienos tarp “ita
liškos” Somalijos ir Ethio- 
pijos.

ORO BOMBOMIS STENGSIS NUKREIPI UGNIAKALNIO 
LAVOS PLAUKIMĄ ŠALIN NUO HAVAII MIESTU

HONOLULU, Hawaii. — 
Iš didžio ųgniakalnio Mau
na Loa plaukia 600 pėdų 
pločiu raudonai žėruojanti 
lava — ištirpdinti akmenys, 
uolos ir žemės—-linkui Wai
luku upės, iŠ kurios miestas 
Hilo ima sau vandenį.

Vyriausybė dabar nutarė

pasiųst dvyliką kariškų lėk- 
tuvų-bombininkų, kad ban
dytų bombomis pramušt 
naują vagą lavai, idant ji 
plauktų šalin be pavojaus 
miestams ir kaimams.

Lėktuvai mėtys 600 svarų 
bonibas, kurių būsią paleis-: 
ta žemyn šeši tonai.

Vienatinė, todėl, viltis 
Chiang Kai-sheko diktatū
rai esanti tame, kad Japo-

Francija Vengsianti Su- • rp i • Ą *_ .Sąjungą. Tuomet, girdi,
sikirtimo su Italija

PARYŽIUS. — Francijos 
ministeris pirmininkas La
vai pareiškė, kad jo šalis ne
kariaus prieš Italiją, jeigu 
Italija pati nepadarys kokių 
karo provokacijų.

Francijos Valdžia Organizuo
ja Fašistus Armijoje

PARYŽIUS. — Komunis
tas Francijos seimo atsto
vas Dewez gruodžio 26 d. 
kaltino karo ministeriją, 
kad su jos žinia ir pritari
mu armijoj yra organizuo
jama fašistų karių grupės.

Mokslo Kankinė A. Pabst
W A S HINGTON. — Be- 

darant bandymus su čiepais 
nuo nugarkaulio - smegenų 
įdegimo, dalis to skystimo 
įtriško į akį mokslininkei 
Annai Pabst, 39 metų am
žiaus, ir nuo to jinai mirė. 
Valdiška Viešosios Sveika
tos Tarnyba įtraukė jos var
dą į garbės sąrašą, kaip 
sveikatos mokslo kankinės.

Chinijos fašistų valdžia ga
lėtų laisviau atsikvėpti.

Siunčia Kareivius prieš?
Chinų Studentus .*•#.

SHANGHAI. — Chinijos 
valdžia gruod. 27 pasiuntė 
šarvuotą traukinį su 500 ka
reivių, kad užkirstų kelją 
studentams, kurie keleiviniu 
traukiniu važiavo į šalies so
stinę Nankingą demonst- 
ruot prieš Japoniją ir rei
kalaut išmušt japonus iš 
šiaurinės Chinijos. Tą trau
kinį studentai buvo užgrobę 
nuo valdiškų tarnautojų. /

Chiang Kai-sheko valdžia 
uždraudė bet kokias dembh- 
stracijas sostinėje Nankjn- 
ge.

Skurdas ir Džiova
Jungtinėse Valstijose vi

dutiniai nuo džiovos, miršta 
po 50 žmonių iš kiekvieno 
100,000, bet pietinėse Geor
gia, Alabama, Mississippi ilr 
Kentucky valstijose—po 63 
žmones. Ten, mat, • didesnis 
skurdas, negu šiaurinėse 
valstijose. -. .
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Devyneri Metai!
Vakar, 27 d. gruodžio, sukako lygiai 

devyneri metai nuo to laiko, kai Smeto
nos valdžia nužudė keturis Lietuvos dar
bininkų klasės vadus— Karolį Požėlą, 
Juozą Greifenbergerį, Kazį Giedrį ir Ra
polą Čiornį. Fašistai nužudė tuos keturis 
brangius darbo žmonių draugus neva 
del to, kad jie ruošėsi nuversti liaudinin- 
kų-socialdemokratų valdžią, kurią patys 
fašistai smurto keliu nuvertė!

Šitie keturi komunistai, šitie didvyriai, 
šitie pasišventę Lietuvos darbo žmonių 
klasės sūnūs žuvo del visų darbo žmonių, 
del visų laisvę mylinčių žmonių reikalų. 
Tai buvo pirmosios kruvinojo Lietuvos 
fašizmo aukos. Smetona manė, kad jis, 
nužudydamas šituos keturis komunistus, 
sunaikins Lietuvos Komunistų Partiją. 
Jis apsiriko!

Lietuvos Komunistų Partija šiandien 
kur kas stipresnė, negu ji buvo devyneri 
metai atgal, nors ji per tą laiką daug sa
vo narių prarado; nors šimtai geriausių 
josios narių tebesėdi fašistiniuos kalėji
muos.

Minėdami keturių draugų nužudymą, 
mes šaukiame visus darbininkus, visus 
darbo žmones, visus laisvę mylinčius 
žmones šiandien kovoti daugiau, negu 
kada prieš kruvinąjį fašizmą Lietuvoj ir 
prieš jo pavojų čia, Jungtinėse Valsti
jose.

Kruvinasis Smetona 1926 metais šaudė 
komunistus, o 1935 metais šaudo jau ir 
valstiečius, kurie, verčiami nepakenčia
mų gyvenimo sąlygų, bando kelti prieš 
fašizmą savo protesto balsus.

Todėl mes sakome:
Amžina atmintis keturiems didvy

riams!
Amžina atmintis visiems per devyne

rius metus nuo fašizmo kulipkos kritu- 
siems anti-fašistiniams Lietuvos kovoto
jams !

Šalin kruvinasis fašizmas!
Platus liaudies frontas prieš fašistinį 

režimą!

£ > ' Liaukitės!
Valdžios agentams suareštavus Butkų- 

(Stilsoną, tūli ilgaliežuviai, nusistatę prieš 
komunistus, pradėjo plepėti: girdi, Stil- 
soną bus “įskundę patys komunistai.” 
Panašiai, aplinkiniais būdais, rašė “Vie
nybės” Tysliava, panašiai rašo “Naujie- 

1 nos.”
Jeigu komunistai nusižemintų, kiek ši

tie šmeižikai, tai jie galėtų sakyti, kad 
Butkų įskundė socialistai, kadangi jis 
buvo suareštuotas greit po dalyvavimo 
Brooklyno socialistų vakarienėj. Arba, 
mes, beje, galėtume sakyti, kad jį įskun
dė tautininkai, kadangi ten randasi šni
pų lizdas: patys socialistai skelbia, būk 
tautininkų šnipai skundžia SLA val
džiai...

Bet mes manome, kad šitoki primeti
mai negalima daryti nei vienai sriovei, 
nepaisant, kaip mes nesutiktum su josios 

* \ nusistatymu ir principais. Tai perže- 
'mas dalykas. Jeigu Butkų įskundė, tai 
įskundė kokis nors niekšas, kuriam netu
ri būti vietos nei komunistuos, nei socia
listuos, nei jokioj darbo žmonių draugi
joj bei organizacijoj!

Butkus, kaip jau žinoma, gyveno pu- 
siau-viešai. Jis važinėjo po lietuvių ko
lonijas ir sakė prakalbas; jis dirbo “N. 
G.” redakcijoj. Tą viską puikiai žinojo 
ne tik komunistai, bet ir kitų sriovių 
žmonės. Apie keletą kartų valdžios 
agentai buvo užėję į “L.,” klausdami 
Butkaus. Iš čia tuojau mes perspėjome 
“N. G.” žmones, kad jis pasisaugotų.

Komunistai — didžiausi priešininkai 
skundikų, kapitalistinės valdžios agentų. 
Jie kovoja prieš juos ir kovos. Kurie to
kius primetimus, kaip viršpaminėtasis

“Naujienų,” daro, tie patys save skau
džiai nusiplaks!

“Riaušininkai”
Smetoninė spauda Lietuvoj paskelbė, 

kad ir vėl tapo “suimtas komunistas su 
4,000 egz. atsišaukimų į ūkininkus.” Tuo 
komunistu esąs Mejeris Šapiro. Elta pa
skelbė, kad pas jį rasta:

(1) Lietuvos raudonosios pagelbos centro 
komiteto atsišaukimai “Neduosim niekint 
savo brolių,” kur reikalaujama paleisti dėl 
riaušių suimtuosius ūkininkus. (2) Lietu
vos raudonosios pagėlbos centro komiteto 
atsišaukimai į ūkininkus “Apie liaudies 
fronto pagelbos Suvalkijai komiteto organi
zavimą.” (3) Lietuvos raudonosios pagel
bos centro komiteto atsišaukimai “Kariuo
menės teismai ir mūsų uždaviniai,” kuriuo
se siūloma paleisti suimtuosius ūkininkus ir 
keršyti prie riaušininkų neprisidėjusiems 
ūkininkams. (4) Lietuvos raudonosios pa
gelbos centro komiteto atsišaukimai “Į Lie
tuvos kariuomenę,” kurie taip pat skirti Su
valkų krašto riaušininkams paremti.
Mes nežinome, ar suimtasis asmuo yra 

komunistas ar ne, ir čia ne tiek.tas svar
bu. Mums svarbu pabrėžti tai, kad sme
toninė spauda streikuojančius ūkinin
kus apšaukia “riaušininkais.” Tai ne tie
sa! Ūkininkai skelbia streiką ne tam, 
kad riaušes kelti, bet tam, kad pagerinus 
savo padėtį, kad privertus fašistų val
džią rūpintis jų reikalais. Be to, strei- 
kieriai daugely j vietų stato reikalavimus, 
kad Smetonos valdžia pasitrauktų, nes 
ji yra smurtininkų valdžia; ji negina val
stiečių reikalų. Ūkininkai nori sugrąžin
ti krašte demokratinę tvarką. Kad ko
munistai tąjį ūkininkų judėjimą remia— 
aišku! Jie remia kiekvieną darbo žmo
nių judėjimą prieš fašizmą, už demokra
tinių laisvių atsteigimą, už savo būvio 
gerinimą.

Danijos Social-Demokratų Kalbos 
Apie SSRS

Nesenai sugrįžo į Daniją darbininkų 
delegacija, vizitavusi Sovietų Sąjungą. 
Ją sudarė 5 asmenys, kurių tarpe buvo 
keturi social-demokratai. Padarė jie 
spaudai pareiškimus apie savo patyri
mus. Vienas iš jų sakė: “Mes keliavo
me nuo Maskvos iki Sibiro ir sugrįžome 
per Kuibyševą, bet niekur nematėme ba
do ir skurdo, apie kurį kalbama Dani
joj.” Pas kitą social-demokratą buvo už
klausta, ar jis matė Sovietų Sąjungoj 
priespaudos, apie kurią tiek daug rašo 
vietinė spauda. Užklaustasis atsakė: 
“Ne, aš patyriau, jog Sovietų Sąjungos 
darbininkų klasė yra kur kas laisvesnė, 
negu Danijoj.”

Nereikia nei aiškinti, kad kiekvienam 
Sovietų Sąjungos prieteliui yra smagu 
skaityti tokius social-demokratų pareiš
kimus.

Kas Tas “Sargybos Komitetas!”
“Naujienose” tūlas “Pasipiktinęs Na

rys,” kuris, matomai, labai gerai žino, 
kas dedasi SLA centre ir aplinkui jį, ra
šo:

Ar žinote, kas yra tas “'Sargybos Komi
tetas,” kuris savo “literatūra” jau per ke
lis mėnesius užpildo tautininkų laikraščių 
puslapius ir užtvindo SLA kuopas?

Jei nežinote, pasakysiu. Tai traicė, susi
dedanti iš Stasio Vitaičio, Mato Viniko ir 
A. B. Strimaičio. Jie turi dar keletą pagel- 
bininkų: P. Bajorą, kuris, gaudamas algą 
iš SLA centro, savo darbo valandomis skaito 
“sargybininkų” biuletenių ir cirkuliorių ko
rektūras; Juozą Tysliavą, kuris dažnai laiko 
konferencijas su p. Viniku ir gauna iš jo 
visą “štofą” pažangiesiems Pild. Tarybos 
nariams šmeižti, ir k.

Bet šie yra tik įrankiai, pastumdėliai. O 
Vitaitis,- Vinikas ir Strimaitis yra tikrasis 
“Sargybos bokšto” smegenų trustas—to 
“Sargybos bokšto, kuris savo raštais sklei
džia fašistiško fanatizmo dvasią Susivieni
jime ir kursto vienus SLA. narius prieš ki
tus.

Vitaitis redaguoja “Sargybos biuletenius 
ir cirkuliorius. Vinikas parūpina medžiagą 
iš SLA. centro knygų ir duoda “Tėvynės” 
adresus “Sargybos” literatūrai siuntinėti. 
O Strimaitis atlieka tos literatūros ekspedi
ciją.

Dėl Strimaičio nėra ko daug stebėtis. 
Jisai sau valgo L. Atstatymo Bendrovės duo
nelę ir, neturėdamas ką veikti, užsiima in
trigų varinėjimu. Bet kaip jums patinka 
tų dviejų SLA viršininkų “darbuotė?” Vie
nas išrinktas organizacijos centralinį ofi
są tvarkyti ir jos turtą prižiūrėti, o antras 

redaguoti SLA. organą, kurio tikslas yra

šviesti narius ir ugdyti juose fraternalizmo 
dvasią. Bet, vietoje to, pp. Vinikas ir Vi- 
taitis naudoja savo atsakomingas vietas su
irutei kelti Susivienijime!

Jie Vykdo Savo Pasibrėžtus 
Tikslus

“Daily Worker” primena vieną ypatin
gą dokumentą, kurį kiekvienas, sekąs 
dabartinę dalykų padėtį Tolimuose Ry
tuose, turėtų turėti galvoj. Tuo doku
mentu esąs, kaip jį amerikinė spauda an
glų kalboj vartoja, Tanaka Memorial. 
Tai raštas, kurį baronas Tanaka įteikė 
Japonijos karaliui, 1928 metais, apie to 
krašto imperialistų užmačias. “Tanaka 
Memorial” skelbė:

1. Japonija turi užimti Mandžūriją.
2. Tuomet Japonija turi įsiveržti ir į 

šiaurinę Chiniją.
3. Paskui Mongolija turi būti “suval

dyta.”
4. Japonija turi įsiveržti ir Sovietų Są

jungom
5. Paskui karas turės būti paskelbtas 

Jungtinėm Valstijom.

sauližiūroje yra komunistinė.
SSSR dabar leidžiama per 

10,000 laikraščių, kurių 
tiražas siekia virš 40 

milionų.

Tų skaičių reikšmę apibūdi
na šie faktai: 1929 m., kai 
buvo pradėta kova del pirmo
jo penkmečio įvykdymo, kraš
te buvo leidžiama 611 laikraš
čių, kurių tiražas siekė 11,- 
000,000. Tuo būdu per 6 me
tus laikraščių skaičius padidė
jo 15 kartų, o jų tiražas—4 
kartus. Iš 10,000 laikraščių, 
3,000 leidžiami rajonų cent
ruose, apie 4,000—fabrikuose 
ir dirbtuvėse ir 1,500—soveho
zuose. Be šių laikraščių, dar 
yra daugiau kaip 500,000 sie
ninių laikraščių, kurie leidžia
mi dirbtuvėse, fabrikuose, kol
chozuose, sovehozuose, įstaigo
se, krautuvėse, kooperatyvuo
se, kariuomenės dalyse, mo
kyklose ir tt.

Tačiau dar nepilnai paten
kinamos laikraščių paklausos. 
Kas rytą susidaro didelės 
laikraščių pirkėjų eilės.

Laikraščių nepakanka del 
to, kad jų. pareikalavimas yra 
nepaprastai didelis. Tai aiški
nama tuo, kad neraštingumas 
SSSR likviduotas ir kad kai
mas greta su miestais dalyvau
ja aktyvioje socialistinėje kū
ryboje, kad nepaprastai padi
dėjęs susidomėjimas pasaulio 
politiniu gyvenimu ir visu tuo, 
kas vyksta krašte ir už jo sie
nų.

“Pravda” ir “Izviestijos” 
spausdinamos 3,500,000 tira
žu. Tų laikraščių pareikalavi
mui patenkinti reikėtų jau da
bar jų spausdinti ne mažiau 10 
mil. egzempliorių. Netenka 
abejoti, kad artimiausiu 3-4 
metų laikotarpiu, atitinkamai 
didėjant popieriaus gamybai, 
laikraščių tiražas be abejoji
mo padvigubės.
Kas Pareigia Sovietų Spaudą?

Tai, pirmiausiai, 3 mil. dar-

“Liet, žinios” paduoda seka
mą :

Prieškarinė Rusija turėjo 
nedidelį skaičių laikraščių su 
nedideliu tiražu. Visoje šalyje 
(priskaičius ir Suomiją, Lietu
vą, Latviją, Estiją ir Lenkiją) 
buvo leidžiami 859 laikraščiai, 
kurių tiražas siekė 2,729,- 
000. Du trečdaliai šio tiražo 
teko laikraščiam, leidžiamiem 
sostinėse. Provincijų, tam skai
čiuje ir stambesniuose guber
nijų, miestuose buvo leidžiami 
informaciniai lapeliai. Išimtį 
sudarė tik keletas stambesnių 
Pietų Rusijos miestų, kur kai 
kuriems laikraščiams pavyko 
įgyti platesnės reikšmės.

Tokia spaudos padėtis prieš
karinėje Rusijoje buvo ne at
sitiktinė. Didesnė gyventojų 
dalis buvo neraštinga.

Dar 1920 m. SSSR Europos 
dalyje iš 100 gyventojų, tarp 
vyrų buvo 52,2, o tarp moterų 
—74,2 neraštingų.

Buvo žymu ne tik gyventojų 
neraštingumas, bet ir nepa
prastai sunkios daugumos 
ūkininkų materialinės sąlygos.

Darbininkai caristinio reži
mo sąlygose su dideliais sun
kumais galėjo išleisti savo 
laikraščius, bet jų platinimas 
buvo susijęs dar su didesniais 
sunkumais. Užtenka paminėti, 
kad vien tik už “Pravdos” 
skaitymą žmonės buvo nutei
siami ilgam laikui kalėjimu, iš
trėmimu ir tt.

SSSR spaudą jau sunku ly
ginti su caristinėš Rusijos- 
spauda. Ir tai ne vien todėl, 
kad jos politinės sąlygos yra 
kitokios, kad pasikeitęs gyve
nimo mastas, bet ir todėl, kad 
SSSR spauda pasidarė priei
namesnė plačiosioms gyventojų 
masėms ir vienodai tarnaujan
ti visam kraštui, atvaizduoda
ma visą gyvenimo sąlygų ir už
davinių įvairumą, kurie tenka 
įvairių tautybių respublikoms 
ir sritims.

SSSR spauda savo esmėje, 
ideologijoje, programoje ir pa-

Reikia atsiminti, kad šis dokumentas 
buvo pagamintas dar 1928 metais, penke- 
riais metais prieš įsiveržimą Mandžuri- 
jon. Ką mes matome dabar? Japonija 
bando vykinti gyveniman tretįjį savo 
žingsnį, atžymėtą Tanakos rašte. Va
dinasi, Tokio imperialistai pasirįžę eiti 
daug toliau, negu jie ėjo, o jie nuėjo la
bai toli.

Visa Japonijos imperialistų bėda yra 
tame, kad Sovietų Sąjunga jiems bus ne 
Čiang-Kai-sheko valdoma Chinija. So
vietų Sąjunga pasiruošusi priešą “pa
sveikinti” taip, kaip jis turi būti “pasvei
kintas.” Jinai padidino savo apsigyni
mo pajėgas Ramiajam Vandenyne ir su
stiprino visą Tolimųjų Rytų pasienį.

Be to, žmonės, priešingi karui ir fašiz
mui, visam pasaulyj bruzda, kad jo ne- 
prileidus.

Štai sausio 3-4-5 dd., 1936, Clevelande 
įvyks Tretysis Anti-Karinis ir Anti-Fa- 
šistinis Kongresas, kuris turės didelės 
reikšmės visai konsolidacijai prieškari
nių spėkų. Tokie judėjimai yra visame 
pasaulyj, net ir pačioj Japonijoj. Todėl 
Japonijos imperialistai bus suvaldyti!

ralinis “Ūkininkų Laikraštis” 
(leidžiamas Maskvoje su 2,1 
500,000 tiražu) su 800 pagal
binių punktų parama, pagal 
nustatytą planą, veda dar ap
mokymą už akių 100,000 sie
ninių laikraščių redaktorių. 
“Ūkininkų Laikraštis” juos ap
rūpina lekcijomis, mokslo prie
monėmis, metodiškais nurody
mais, periodiniai tikrina jų. 
mokslo eigą ir darbą ir vedą 
su jais susirašinėjimą.

Pagaliau, yra dar ir tre
čias spaudos mokslo laipsnis—<•
tai periodinės konferencijos,-'- 
pasitarimai, vienos dienos se- ~ 
minarai ir kitos masinių darbi* 
ninku ir kaimo korespondentų 
(“rabkorų” ir “selkorų”) su-, 
sitikimų formos. Juose apiben
drinamas spaudos darbo prity
rimas ir išsiaiškinami eiliniai 
klausimai.

Bet visa tai skaitosi tik pa--' . 
rengiamuoju darbu nuolatinių 
spaudos darbuotojų paruoši* „w, 
me. Profesionalinių spaudos 
darbuotojų, pragyvenančių iš : - 
savo darbo spaudoje, SSSR.....
prisiskaito iki 100,000.

Fašistų Nužudytie ji Keturi Komunistai.

ŠYPSENOS

bininkų, kolchozininkų, tar
nautojų, specialistų, kasdien 
rašančių laikraščiams, tai 3 m. 
darbininkų ir kaimo korespon
dentų, netarnaujančių laikraš
čių leidyklose, negaunančių 
atlyginimo iš redakcijų, bet 
dirbančių fabrikuose, dirbtuvė
se, sovehozuose ir kolchozuo
se ir aktyviai dalyvaujančių 
SSSR spaudoje. Jie kasdien 
laikraščiams atsiunčia šimtus 
tūkstančių k o r espondencijų. 
Užtenka nurodyti, kad vien tik 
Maskvos laikraščiai kasdien 
gauna iki 10,000 koresponden
cijų.

Kaip ta korespondentų armi
ja parengiama? Pradėsime 
nuo to, kaip spaudos darbuo
tojai parengiami iš darbinin
kų, ir kaimo korespondentų, 
nes jie, kaip tik, sudaro milži
nišką rezervą, iš kurio spau
dos darbuotojai atrenkami. 
Galima būtų paminėti .šimtus 
fabrikų, rajonų ir net krašto 
laikraščių redaktorius, kurie 
yra pradėję tokių korespon
dencijų rašymu. Jų didžiausia 
dauguma nebaigę jokių augš- 
tesnių mokyklų, bet dažnai 
pasidaro labai gabiais laikraš
tininkais.

Darbininkų ir kaimų 
pondentus pirmiausiai 
pačiuose laikraščiuose, 
ninio laikraščio redaktorius, 
pats dar nesenai buvęs tokiu 
darbininku ar kaimo kores
pondentu, bet jau susipažinęs 
su spaudos darbu, moko savo 
j a u n u o s i us bendradarbius, 
kaip reikia rašyti, kaip taisyti 
korespondenciją ir kaip reda
guojamas sieninis laikraštis.

Tai yra apmokymo pradžia. 
Po to seka prie laikraščio or
ganizuojami darbininkų ir kai
mo korespondentų seminarai, 
kuriems vadovauja paties laik
raščio redaktorius ar aktyves
ni ir geriau paruošti bendra
darbiai. šie seminarai jau vei
kia pagal nustatytą programą 
ir jų tikslas yra spaudoje daly
vaujančius išmokyti kvalifi
kuotam darbui ir teisingai su
prasti bendrus ir konkrečius 
atitinkamo laiko spaudos už
davinius.

Be vietinių seminarų, cent-

Jis Jau Išsiblaivė
Laukuose piešėja piešė __ 

paveikslą saulėleidžio. Iš-. 
tolo jos darbą nuolat tėmijo 
kaimietis. Atsikreipus į jį', 
piešėja tarė: ?

“Manau, mano mielas, ir T 
tau gamta apsireiškia jos 
neišpasakytoj grožėj: Tas 
tamsiai mėlynas skliautas ... 
dangaus, paauksuotas spin
duliais besileidžiančios sau
lės. Tas tamsus miškas,, 
niūksantis tolumoj. Tie pil-. 
ki debesėliai, lekianti link 
mėnulio, it gulbių pulkai...”,

“Ne,” trumpai atkirto 
kaimietis, “aš jau nuo pereL 
to rudens nepašigeriu.

Būk Linksmas...
Jeigu tau, drauguti, kapi 

talistai atėmė bakūžę, mos-, 
telėk ranka ir sakyk:—Vel
nias ėmė kleboną, ims ir 
vargonininką.—

Jeigu tavo žmona pabėgo, 
mostelėk kita ranka ir vėl 
sakyk:—Boba iš ratų, ra
tams lengviau.—Patarlė sa
ko : Paskui moterį ir gatve-
karį bėgti nereikia, nes grei-' 
tu laiku bus kita.

Jeigu prisieis mirti, tuo- ” 
met tau draugai rankomis, 
pamosikuos. Žinosi, jog esi 
miręs efektyviškai ir ant vi
sada. Pomirtinis gyveni
mas kokioj bent formoj jau 
senai likviduotas.

Viskam Savo Eile
Ūkininkė, sėdėdama pri 

ėdusi, graužė kiaulės koją. 
Atėjęs kaimynas pranešė 
jai, jog jos vyras tapo kar
kiamos peštynėse užmuštas.

Išklausiusi tą žalingą 
pranešimą, ūkininkė tarė:

“Tik tu palauk, pakol as 
grynai apgraušiu tą kiaulės 
koją, tuomet tu išgirsi vai-' O 
tojimą, kokio dar kai gy- .
vas negirdėjai.”

Jam Dar Neskauda
•

Kaimietis su pačia ėjo ke
liu. Pravažiuojantis auto- 
mobilius nutrenkė jo žmo 
į grabę. Kaimietis, iš 
į vidurį kelio, pakėlęs į v 
šų savo skėtį, sušuko:

“Žiūrėk, kaip tu važine 
Kad tik per colį, tai bū 
mane užgavęs!”

Surinko J. šilii
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Štai kai kurios degtinės pigiomis kainomis:

imperialistais,

i

į bendrą

irgi

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

(Pabaiga rytoj)

MENININKŲ ŽINIAI

-
liaudies

Kartu

i 
t

IMPORTUOTA LIETUVIŠKA DEGTINE
NEPAPRASTAI ŽEMOMIS KAINOMIS

Kambarys, 
plaukymui 

, moksliniai

kurie 
arba

kombinacijų
j vyriausy-

visų
savo

Smarkiai klystų tie, 
manytų bendro fronto

fašistinių 
būtų įleisti

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

tik vyram. Moterim nebus.

fašistai,
revo-

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

padėt 
tikro 
tauti- 
darbe

da- 
nu- 
dar 
so-

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

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 

sekmadieniais

reikia taip dirbti tose profsą
jungose, kad bent pusė jų na
rių būtų priimti į partiją). Kas 
link pačių slaptų profsąjungų, 
tai komunistams tur rūpėt,

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

SVEIKINAM VISUS SU NAUJAIS METAIS!

ir sušaukti

Delei susidariusių tam tikrų 
spaustuvėje techniškų priežas
čių Meno Skyrius netilpo šioj 
laidoj.

Patai pinsime pirmadienio 
laidoj.

Meno Skyriaus Red.
i*

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

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

Store tikrai žinosite, kad gera
Saugokitės Padirbimų!

MES ESAME LEGALIŠKA ĮSTAIGA

OLD AMERICAN BRAND 
. Straight Rye Whiskey 

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

ir s. d. masių. Gali pa
tik jų dalį laikinai ap-

DIĖNOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir 
ir naktį.

sąjungų narių drąsiai galima;
proletariato i kompartijos eiles (ir

zx t 1 r > n 4 • XX z-J » 4- » 4 x-v «« xx P xs. xx

Z. Angarietis
Vienok, LKP CK nurodė, imu nepasiseks papirkt baudi

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

DIDŽIAUSIA PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
DEGTINĖS KRAUTUVĖ BROOKLYNE

agitaciją. Komunistai

sakyt, kad klydo ir tie, kurie J0S būtų tikrai masinės 
mokino, kad pirm, negu už
kariauti sovietų valdžią, būti
nai reikia užkariauti buržua
ziniai demokratinę santvarką.

iii ui,

Puslapis Trečias

Lietuvos Kompartijos Darbas VII 
Kongreso Tarimų Šviesoj

(Tąsa)
Kadeihams, kaip ir voldema- 
rininkams rūpi lošt vadovau
jančią rolę Lietuvos fašistų ei
lėse ir vykdyt dar žiauresnę 
už smetoninkus fašistinę dikta
tūrą. Tiesa, kademai tur sa
vo pagelbines organizacijas, 
kaip krikščionišką darbininkų 
sąjungą, Pavasario ir pan. Jų 
narių dauguma—darbo žmo
nės, jų nariuose auga nepa
sitenkinimas fašistais. Komu
nistų pareiga dirbti tarp tų 
organizacijų narių ir įtraukti 
juos į bendrą frontą, į liau
dies frontą ir į jaunimo fron
tą. Bet nereikia užmiršti ir 
to, kad kademuose auga skir
tumai tarp aiškiai fašistinio 
elemento (jis pas kademus lo
šia vadovaujančią rolę) ir tarp 
labiau demokratiško, surišto 
su kademų masinėmis organi
zacijomis. Komunistai rūpina
si išnaudot kovą kademų vi- 

*duj fašistinio elemento silpni
nimui. Kartu komunistai sa
ko, kad jie rems visą kovą 
prieš fašistus, kas kovos, nors 
jie būtų ir krikščioniškų orga
nizacijų nariai.

Bendro Fronto ir Liaudies
• Fronto Vyriausybė

Traukdami darbin. mases 
į bendrą frontą ir plačias liau
dies mases į liaudies frontą, 
kom. negali tenkintis vien 
kova del kasdieninių darbo 
žmonių ekonominių reikalavi
mų ir kova del demokratinių 
laisvių. Komunistams tur rū
pėt fašistų valdžios nuverti
mas.

Prieš kiekvieną; ką komu- 
nįgtąį .frauks į bendrą frontą 
!r liaudies frontą, kils klau
simas, o kas gi toliau bus, jei 
bus nuversta fašistų valdžia? 
Seniau Lietuvos komunistai, 
kaip ir kitų šalių komunistai, 
atsakydavo—sovietų valdžia. 
Vienok, komunistai negalėjo 
sėkmingai traukti
frontą ar liaudies frontą la- 
Tiau klasiniai atsilikusius dar
bininkus ir valstiečius, jei jie 
dar nepriaugo prie supratimo, 
kad reikia kovot del sovietų 
valdžios. Jei iš visų bendro 
fronto šalininkų komunistai
reikalautų, kad jie kovotų del Buržuaziniai demokratinė san- 
sovietų valdžios, tai bendras 
frontas neišeis, nes labiau at
silikę prie jo neprisidės. Trau
kimas į bendrą frontą ir rei
kalavimas, kad reikia kartu 

i kovoti ir del sovietų valdžios, 
| būtų tolygus traukimui į ben

drą frontą išimtinai revoliuci
nių darbininkų. Tuo
bendro fronto sudarymas tur 
eit darbininkų sąmonės kėli-

kad 1926 m. socialdemokratų 
ir liaudininkų vyriausybė nie
ko bendro neturėjo su liau
dies fronto vyriausybe, nes 
tuomet nebuvo sudarytas liau
dies frontas ir toji vyriausybė 
kovojo prieš revoliucinio judė
jimo plėtimąsi ir palengvino 
fašistams organizuotis perver
smui. Bet jei iki bendro fron
to ir liaudies fronto sudarymo 
fašistų valdžia būtų nuversta 
ir susidarytų s. d. ir liaudinin
kų vyriausybė, kovojanti prieš 
fašistų diktatūros atstatymą, 
Lietuvos komunistai remtų tą 
jų kovą ir veiktų tų partijų 
apačiose, kad prieit prie liau
dies fronto vyriausybės suda
rymo. Ir kartu Lietuvos ko
munistai išanksto pareiškė, 
kad be revoliucinės liaudies 
masių kovos liaudies fronto 
vyriausybė negalės būt suda
ryta. Ji parlamentariniu ke
liu, ramiu keliu negalės atsi
rasti. VII kongreso tarimų 
šviesoj mes dabar dar aiš
kiau matom, kad tikrai buvo 
padaryta didelė klaida, kada 
1927 m. LKP nuėmė revoliu
cinės liaudies valdžios obalsį. 
Jis buvo nuimtas tuo metu, ka
da komunistams rūpėjo su
daryt antifašistinį
nuversti fašistų valdžią. To gi 
obalsio palikimas galėjo daug 
padėt traukimui masių į kovą 
prieš fašizmą.

Jau 1928 metais LKP eilėse 
kilo klausimas, kas reikės 
ryti, jei jau bus galimybės 
versti fašistų valdžią, bet 
nebus galimybės paskelbti
vietų valdžią. Kai kurie drau
gai pasisakė, kad tokiu atve
ju galės susidaryt darbininkų 
ir valstiečių diktatūra. Vienok 
CK dauguma su tuo nesutiko, 
ir buvo priimtas tarimas, kad 
galės būt vien ] 
diktatūra. Tiesa, Lietuvoj ei
na kova del sovietų valdžios, 
bet tai nereiškia, kad pake
liui negali būt ir pereinamos 
formos. Bet čia pat reikia pa-.

šeštad., Gruodžio 28, 1935

1 ninku 
sisekt 
gaut.

Jei 
keliu
bę liaudininkai arba jei fašistų 
valdžios puolimo metu susi
darytų vyriausybe iš kademų, 
liaudininkų ir socialdemokratų, 
Lietuvos komunistai, neišsiža
dėdami bendro fronto ir liau
dies fronto taktikos, rūpintų
si taip veikt į liaudininkų ir 
s. d. mases ir taip tęst visą sa- 
Vo kovą, kad greičiau išstumt 
kademus iš valdžios ir tolimes
nės revoliucinės kovos eigoj 
sudaryt liaudies fronto vyriau
sybę.

Profsąjungų Vienybės 
Klausimu

p arti jos narys priklausydavo 
dviem kuopelėm.

Lietuvos komunistai stato 
sau uždavinį profsąjungų tink
lu apimt no tik visas visų ga
mybų šakas Kaune, ne tik vi
sus miestus, bet taipogi ir že
mės ūkio darbininkus. Komu- 

! nistai tur nuolat mėgint kurt 
naujas legales profsąjungas 
visokiais būdais (ypač streikų 
metu), logalizuot jau esan
čias, kūrt susišelpimo drau
gijas ir tt. Kai kur komunistai 
gali mėgint kūrt jau esančių 
neklasinių profsąjungų sky
rius, kad paskui tų skyrių pa-

i klasinę kovą. Komunistams 
rūpi plačiai išnaudot krikš
čionių ir tautininkų šaukia
mus darbininkų susirinkimus.
Kova su Fašizmu Ideologiniam 

Fronte

komunistai mokina netikėt tau- 
tininkams-fašistams, kuriems 
visai nerūpi Lietuvos liaudies 
laisvė. Komunistai myli Isie
tuvą ir todėl komunistams rū
pi, kad klaipėdiečiai nežinotų 
fašistinio jungo. Komunistams 
rūpi, kad klaipėdiečiai tvarky
tus) demokratiškai i)- kad bū
tų atstatyta Klaipėdos krašto 
autonomija. Komunistai už 
Klaipėdos krašto apsisprendi
mo teisę su teise atsiskirt. Ko
munistai žino, kad jei Klaipė
doj bus demokratiška tvarka, 
o Vokietijoj hitlerinė sauvalė, 
tai klaipėdiečiai nenorės dėtis 
prie hitlerinės Vokietijos. Jei 
šiandien Klaipėdoj yra nema
ža hitlerines Vokietijos šali
ninkų, tai tame kalti ir lietu
viški fašistai, kurie įvedė Klai
pėdoj smurto ir sauvalės vieš
patavimą, persekioja Klaipė
dos krašto vokiečius, ir tuom 
lengvina vest Klaipėdoj hitle-| 
rinę
prieš Klaipėdos krašto užgro
bimą vokiečių

lues tai būtų karo pradžia Pa- 
baltėj, ir tas užgrobimas neš
tų su savim tolimesnį visos 
Lietuvos užgrobimą. Komunis
tai myli Lietuvą, ir todėl jie 
kovoja prieš Lietuvos įvėlimą į 
karą prieš SSRS ir aplamai ko
munistai kovoja prieš imperi
alistinio karo kurstymą. Karas 
atneštų j Lietuvą didžiausias 

‘nelaimes ir žudynes. Komu
nistai myli Lietuvą ir todėl ko
munistams rūpi, kad Lietuvoj 
žydėtų sovietinė demokratija, 
kuri duoda plačią laisvę darbo 
žmonėms ir nežino naudotojų 
valdžios, ii’ kad Lietuva galėtų 
taip kelt savo šalies gerovę, 

! kaip ją dabar kelia SSRS. Ir 
1 tuo pat metu komunistams rū
pi kova del visokių demokra-

Komunistų darbo pasiseki
mas reikalauja geriau pasta
tytos ideologinės kovos prieš 
fašizmą. fašistų vadai veid
mainingai skelbia tautos vie
nybę ir reikalauja, kad darbo
mases vardan tos vienybės nu-l 
sileistų naudotojams. Mes vi
suomet turim rodyt klasinį fa
šistų veidą ir jų tikslus vis la
biau smaugti darbo žmones. 
Fašistai dangstosi Lietuvos ne
priklausomybės gynėjais. Mūsų 
pareiga nukaukuot fašistus ir, j 
parodyt tikrai pardavikišką jų 
veidą. Niekados negalima už
miršti to, kaip Smetona tarna
vo vokiečių okupantams ir

Tik Geri Gėrimai 
Tinka Kalėdoms

Pereinam prie profsąjungų 
vienybės klausimo. Lietuvoj 
komunistai įkūrė profsąjun
gas. Socialdemokratai su Pleč
kaičiu priešakyj iškėlė obalsį 
apie jų skaldymą. Komunistai 
visuomet kovojo del profsąjun
gų vienybės. Ir Šiandien LKP 
rūpi kūrt Lietuvoj bendras 
profsąjungas, apimančias re-i 
voliucinius, reformistinius irj<ajp jįs dabar jieško sutarties 
labiausiai atsilikusius darbi-'su Lenkija ir Vokietija, kad

frontą ir ninkus. Komunistams rūpi, pastariesiems lengviau būtų 
kova del profsąjungų viešumo. . panaudot Lietuvą karui prieš 
Kartu komunistai neišsižada 
kūrt slaptas profsąjungas, ir 
jiems rūpės, kad tos slaptos 
profsąjungos galėtų susilegali- 
zuoti. Ligšiol, kada ėjo slap
tų profsąjungų kūrimas, jos> 
įgydavo revoliucinių profsą
jungų pobūdį. Tokioms prof
sąjungom sunku buvo traukt į 
savo eiles labiau atsilikusius 
darbininkus ir jos gaudavo ko-

tvarka nėra būtinas etapas. 
Kad demokratinė 
tur būt 
dešinieji 
mokino, 
ko j. Be
nistai tikėjosi 
santvarkos susilaukti ir 

tarpu parlamentariniu keliu.

santvarka 
būtinu etapu, mokino 
komunistai. Jie taip 
nes buvo s. d. įta- 
to dešinieji komu- 

demokratinės 
ramiu,

mui; bndras frontas tur apimt ]iaudies fronto vyria bgs su. 
ir labiausiai atsilikusius darbi-l

į ninkus. Traukimas į bendrą 
$ frontą tur eit taip, kad komu- 
1 nistai sugebėtų kovą del

./opiausių darbminkų reikalų su- 
rišt su kova prieš fašizmą.

Reikia dar žinot, kad revo- 
liucinė kova prieš fašizmą gal 
1kip susidėt, kad jau bus jėgų

I
 fašistų diktatūrą nuverst, bet 
dar nebus galimvbės sovietų 

|valdžią užkariauti. Ką tuo at
veju daryt? VII kongresas at
sako, kad tokiu metu galės būt 
sudaryta bendro fronto arba 
liaudies fronto vyriausybė. LK 
P CK irgi pasisakė, kad ir Lie
tuvoj galės kovos prieš fašiz
mą sąlygos taip susidėt, kad 

! bus galimybė nuverst fašistu

I valdžią bet dar nebus gali
mybės įkūrt sovietų valdžią.

J Tuomet galės būt sudaryta 
bendro fronto arba

v* fronto vyriausybė. Tokioj vy-,nės kovos laimėjimas. Aiškus 
riausybėj galės dalyvauti ko-Įdalvkas, kad darbininkai ir 
sionistai, o taipogi liaudies valstiečiai tuo daliniu la’mėii-

/ fronto j šalininkai socialdemo- mu nepasitenkins. Kaip Ivonai 
J*JFatai /r liaudininkai. i fašistams tuo daliniu nusileidi-

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.

SSRS. Tai tur žinot plačios
masės.

Fašistai giriasi, kad jie stovi
visų lietuvių reikalu sargyboj, tinių laisvių ir neleidimas fa
ir kartu siundo lietuvius prieš 
lenkus, žydus ir vokiečius tam, j^į

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

šistams dar labiau varžyt liau- 
Komunistai myli Lietuvą, 

kad suskaldžius^ darbo žmones ir‘ todėl jie remia visus fašis. 
kad lengviau būtų išnaudot ir tų priešus, kas kovoja prieš' 
lietuvius darbininkus. Komu-!fašistus> nes fašistai—tai di- 
nistai privalo kovot prieš f ašis- džiausi visos liaudies priešai, 
tu skleidžiama šovinizmą.

munistinių organizacijų pobū-, Fašistai kaltina komunistus 
dį. Nemažiau pusę tokių prof-.Lietuvos priešais, o save vadi- 

j na kovotojais del Lietuvos ne
priklausomybės. Tam tikslui 
jie darko istoriją ir praeities 
įvykius. Tikrumoj fašistų pirm- 
takūnai niekados nebuvo kovo
tojais del Lietuvos nepriklau
somybės., Rusijos carų laikais 

ijie meilinosi carui, o vokiečiu 
okupacijos laikais—kaizeriui. 
Gi 1918 m., kada komunistams 
vadovaujant sukilo prieš oku
pantus darbininkai ir valstie
čiai,* Smetona ir jo šalininkai 
darė sutartis su Vokietija ir 
Lenkija, nors pastaroji 
ruošėsi Lietuvą pagrobt.

VII kongresas atkreipė 
'sekcijų domę į goresnį 
tautos istorijos pažinojimą ir į 
kovą su fašistiniais tos istori

jos darkytojais. Mūsų parei
ga nukaukuot ne tik Vytautus, 
kaip žemaičių ir lietuvių liau
dies skerdikus ir plėšikus, bet 
taipogi Valančius, Basanavi
čius, Smetonas ir kitus Lietu
vos liaudies priešus ir kartu 
parodyt tikrus Lietuvos liau
dies didvyrius, kovotojus prieš 
baiorus, prieš Rusijos caro val
džią, prieš vokiečių okupantus 
ir prieš lietuviškus ponus. Lie
tuvos komunistai ne Lietuvos 
liaudies priešai, o geriausi jos 
draugai. Komunistai 1918— 
1919 m. guldė savo galvas ko
vei prieš vokiečiu okupantus, 
vėliau guldė savo jralvas del 
Lietuvos darbo žmonių gero
vės. Komunistams rūpi, kad 
Lietuvos liaudis būtu laisva ir 
nežinotu ant savo sprando ne 
tik fašistu, bet ir visokių nau
dotojų jungo. Komunistai myli 
Lietuvą, ir todel jiems rūpi, 
kad visa Lietuvos liaudis lai
mingai gyventu. Jei hitlerinė 
Vokietija ar fašistinė Lenkija 
išstotų prieš Lietuvą, kad oku- 
puot ja, komunistai pašauks 
visą Lietuvos liaudį imtis gin-

jos neprivalo turėt revoliuci-l 
nių organizacijų pobūdį, o ap
lamai klasinių darbininkų or
ganizacijų pobūdį.

Lietuvos komunistai užsi
brėžė sau uždavinį taipogi 
aktingai dirbti krikščioniško
se, fašistinėse ir panašiose dar
bininkų organizacijose, staty
dami sau tikslą ne skaldyt jas, 
įtraukti jas į kovą del darbi
ninkų klasės reikalų, ir įtrauk
ti jas į bendrą frontą. LKP 
pareiga dirbti visur, kur yra 
darbininkų masės ir mokint 
darbininkus vienybės ir vienin
go veikimo.

Ar yra reikalas kūrt Lietu
vos profsąjungose komfrakci- 
jas ? Lietuvos komunistai atsa-

Į kovą ideologiniam fronte 
komunistams rūpi įtraukt ir 
plačius inteligentijos sluogs- 
nius. Komunistams rūpi, kad 
geresnioji inteligentijos dališ 
liktų aktingais anti-fašistinio 
liaudies fronto dalyviais. Lie
tuvos komunistai ne tik negali 
reikalaut, kad nepatenkinta 
fašistais, inteligentija tučtuo
jau nutrauktų visokius ryšius 
su buržuazinėmis partijomis ir 
buržuazine spauda, bet, prie
šingai, jiems rūpi, kad surišta 
su buržuazine spauda ir bur
žuazinėmis partijomis inteli
gentija įsitrauktų į kovą prieš 
fašizmą ir panaudotų tą spau
dą kovai prieš fašizmą. . Įsi
traukusi į kovą prieš fašizmą 
inteligentija gal daug 
nušvietime masių akyse 
fašizmo veido ir visokių 
ninku šunysčių. Tame
gal daug padėt ir rašytojai. 
Vienok, Lietuvos komunistai 
aiškiai pasakė, kad jie ne tik 
saugosis tokių rašytojų, kaip 
Cvirka, kurie viešai neva ėjo 
į kairę, o slaptai dirbo fašistų 
naudai. Darbininkų kovai pa
vojingi ir toki, kurie dangsto
si revoliucinėmis frazėmis, len
da į komunistų partiją, ardo 
partinę discipliną ir konspira
ciją ir kartu remia visokius re
negatus ir fašistų agentus. Lie
tuvos komunistai nereikalauja 
iš rašytojų, išeinančių iš bur
žuazinių sluoksnių, kad jie tuč- 
tuojaus liktų revoliuciniais ra
šytojais. Pilnai pakanka, jei 
jie pradžioj tuo ar kitu būdu 
padėtų kovoti prieš fašizmą ir 
kara. v

Krautuvė bus atdara per Kalėdas ir per Nlauius Metus.

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 
prieinamų kainų. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

silaukti Lietuvoj parlamentari
niu keliu, su rinkimų į seimą 
pagelba. Fašistai ne tam 1927 
m. paleido seimą, kad jie geru kė: nėra reikalo. Geriau taip
noru atsisakytų valdžios. Jie i organizuot kuopeles, kad joms 
paleido, kad neišleist valdžios 
iš rankų. Demokratiniai iš
rinktas seimas Lietuvoj gali 
būt sušauktas tik revoliucinės 
kovos eigoj. Tiesa, 
pamatę vis kylantį
bucinį judėjimą ir išsigan
dę revoliucijos, gal pada
ryt nusileidimų 
falsifikuotą seimą ir net įleist
į valdžią kademus ir dešiniuo
sius liaudininkus, kad tie gel
bėtu fašistus nuo revoliucijos.
Toks fašistų nusileidimas gal 
laikinai suturėt revoliucinės 
kovos plėtimąsi, bet jis neiš
gelbės fašistu nuo revoliucijos. 
Ir toks nusileidimas, jei jis 
įvyktų, būtų dalinis revoliuci

lengviau būtų dirbti profsą
jungose. Lietuvos komunis
tams komfrakcijų pilnai pa
kanka profsąjungų valdybose. 
Jei valdybose nebus komunis
tų, tai jie savo darbą profsą
jungose ves per partinius or* 
ganus (komitetus, instrukto
rius, kuopeles). Komfrakcijų 
kūrimas pačiose profsąjungo
se, kaip praktika parodė, nešė 
su savim paraleliškumą kuo
pelių darbui; nekomunistai gi 
manė, kad komunistams kom
frakcijų pagelba rūpi skaldyt 
profsąjungas. Toks gi many
mas sunkina komunistam plėšt 
savo įtaką profsąjungose. Be 
to, kaip taisyklė Lietuvos 
profsąjungose komfrakcijų ne
buvo, arba komunistai kurdą- ,„_e ____ ... ____ „
vo profsąjungose kuopeles, tik klo, kad neleist nei vieniems, 
vadindavo jas komfrakcijo- nei kitiems pagrobt nei snrin- 
mis, ir gaudavosi, kad tas pat džio Lietuvos žemės.

PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTJ

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

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

/ lipkite ant Cook Street.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTEKA
Čia randasi lietuviška aptiekė, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVĖ., DETROIT, MICH.
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Brolžudžio Išpažintis
—  —Rašo X. Y. Z. 

(Tąsa)
—Kad ką nors jums papasakočiau?— 

atkartojb mūsų pageidavimą dėdė Igno
tas ir, pakeitęs pozą, iškišo savo kūną 
iš po jį slėpusio krūmų šešėlio. Mėnu
lio šviesa nušvietė visą jo figūrą ir aš, 
pasinaudodamas proga, įsmeigiau akis į 
jo veidą.

. Tai buvo charakteringas didžiarusio 
tipas, kokių jo tėvynėje kasdien galima 
matyti tūkstančius. Tik jo įdubę ir sub- 
liūškę veidai, giliom raukšlėm išvagota 
kakta jr balta, kaip sniegas, galva darė 
jį jau nebe “dėde”, o mažiausiai aštuntą 
dešimtį metų baigiančiu seneliu, nors, 
pasak Viktoro, dėdė Ignotas dar neturė
jęs pilnai penkių dešimtų metų. Matyt, 
iš tikrųjų žmogus turėjo būti savo am
žiuje nemažai pergyvenęs, kad pasida
irytų toks didelis ir gilus kontrastas tarp 
jo išvaizdos ir faktinojo amžiaus...
; . Šiaip jau jo veidas nereiškė nieko ypa
tingo. O gal mėnulio šviesa nelabai ti- 
;ko smulkesniems psichologijos tyrinėji- 
;mams. Bet jo akys, kurių žvilgsnis ne
įtikėtai susidūrė su manųjų, spindėjo kaž
kokia ypatinga šviesa ir, rodos, tik vie
nam aky mirksniui į mane sužiurusios, jos 
pasiliko sukėlusios manyje įvairiausių 
•jausmų mišinį. Gilus liūdesys, nusivyli
mas ir didelė dvasios kančia, kuri reiškėsi 
tose, plačiai pravertose akyse, tarsi ne
galėjo nedaryti jų savininką vertu užuo
jautos ir simpatijos, bet drauge su tuo 
jose buvo kažkas dar, kas instinktyviai 
Skatino mane laikytis rezervuotai ir gim
dė man pačiam nesuprantamą mintį, kad 
šiuo žmogumi nė vienu atveju aš nepa
sitikėčiau. Tačiau, gal būt, kaip tik dėl 
tokio jausmų priešingumo aš su dvigu
bu įdomumu pasirengiau klausyti, ką šis 
žmogus, kuris mūsų šalį pasirinko sau 
antraja tėvyne, papasakos.

Dėdė Ignotas valandėlei sustingo savo 
vietoje, paskum perbraukė ranka per 
veidą, lyg būtų stengęsis nuvaikyti kaž
kokius, ūmai kilusius ir gal ne labai ma
lonius atsiminimus ir, staiga persimai
niusiu, kurčiu balsu prabilo:

—Kodėl ši naktis šiandien tokia gra
ži? Kodėl ji nepaneši į mano sielą, ku
rioj tamsiau, negu numirėlio karste. Ko 
taip maloniai šypsosi mėnulis, stebėda
mas į mūsų žemę? Kodėl jis neapsiniau- 
kia? Ar jo spinduliai negali įžvelgti į 
skausmo draskomą mano širdį? Kodėl 
po šiuo žvaigždėtu, atviru dangum žmo
gaus gyvenimas nėra toks linksmas ir 
gražus, kaip graži yra gamta šios nak- 
.tįes mėnesienoj? Kodėl?...—ir senio 
;balsas ėmė virpėti.
• Mudu su Viktoru, užėmusiu kvapą, 
^klausėmės šio keisto, bet be galo mus 
.suįdominusio monologo ir tylėjome. Stai
ga pasigirdo duslūs kūkčiojimai. Senas, 
.didžiojo karo kalvėje užgrūdintas karei- 
-vis, kurio, gal būt, nejaudindavo tūks
tančiai mirties vaizdų, verkė.
į Nemaloniai nustebinti tokio nelaukto 
^siurprizo, mudu pašokome iš savo vie
tų ir ėmėme dėdę Ignotą atsiprašinėti,

laikydami save kaltininkais senio neti
kėto susijaudinimo. Jutome savd praši
nėjimais ką nors papasakoti sužadinę 
jame nesmagių atsiminimų ir, nenorė
dami dar labiau jį jaudinti, jau buvome 
beketiną pasišalinti, bet dėdė Ignotas, it 
atspėjęs mūsų mintį, sugriebė mus už 
rankų ir sušuko:

—Ne! Neikite! Pasilikite čia. 
jums nebus sunku padarytį man šis 
žas patarnavimas, ar ne tiesa?

Mudu grįžome į apleistas vietas, 
nis kalbėjo:

—Aš taip ir žinojau, kad jūs mane— 
seną—užjausite ir nepaliksite manęs vie
no. Jūs—geri vaikinai. Nekreipkite 
dėmesio į tai, kad aš verkiu. Ne verkti 
man reikėtų, o raudoti! Raudoti ir die
ną ir naktį be gailesčio mušti save į krū
tinę. Ir tai šito būtų dar permaža iš
pirkimui mano kaltės, mano mirtinos 
nuodėmės.

—Klausykite!—tęsė jis toliau be per
traukos, pagautas kažkokio nesveiko en
tuziazmo.—Klausykite, aš jums papasa
kosiu baisią savo gyvenimo istoriją! Lig 
šiol aš pasakojau žmonėms tik savo gau
sius nuotykius, kurių aš, visą gyvenimą 
jų ieškodamas, nemažai pergyvenau, bet 
šios istorijos, kurią nepajėgė nustumti 
užuomaršon joki nuotykiai, dar nieks iš 
mano lūpų negirdėjo.

Klausykite! Klausykite atydžiai, giliai 
įtraukę į krūtines oro, kad jūsų širdys 
nesudrebėtų, kai išgirsite dalykų, kurių 
prisiminimas man šaldo gyslose kraują 
ir gyvu lavonu verčia mano kūną. Šią
nakt švenčiu tos baisios mano gyvenimo 
istorijos sukaktuves. Kasmet aš jas 
švenčiu. Bet negaliu ilgiau jas švęsti 
vienas. Perdaug ji mane slegia, kad aš 
pajėgčiau tą naštą nusinešti drauge su 
savim į kapus, kurių šaltą dvelkimą aš 
jau užuodžiu. Taip pasielgti aš buvau 
pasiryžęs, bet matau, kad atlikta pikta
darybė negali išvengti teismo, kurio bū- 
simumu po mirties aš netikiu.

Klausykite! Aš padariau nusikaltimą, 
kuriam nėra atleidimo nei danguj, nei 
žemėj. Aš nužudžiau savo tikrą brolį ir 
tapau kaltininku belaikės mirties savo 
motinos! Jūs girdite? Aš—brolžudys ir 
savo motinos užmušėjas!

Nesmerkite mane peržiauriai. Išklau
sykite iki galo—aš jums papasakosiu, 
kaip tai atsitiko. Klausykite, ir klau
sykite ne vien tik ausimis, bet ii’ širdimi. 
Kadaise, prieš daugel metų ir aš buvau 
jaunas. Jaunas, kaip ir judu, o gal ir dar 
jaunesnis. Aš gyvenau savo tėvų gim
tajam kaime Pavolgyje ir man niekas 
nerūpėjo. Nepaisant, kad mūsų skaitlin
gą, iš nedidelio žemės sklypelio mintan
čią šeimą dažnai lankė vargas ir skur
das, aš visuomet būdavau linksmas ir į 
gyvenimą žiūrėdavau gerai nusiteikęs. 
Bet aš jį menkai dar tepažinojau ir bu
vau gabalu to molio, iš kurio galima nu
lipinti žmogų, bet ir mašiną, kuri be ato
dairos pildys kiekvieną įsakymą. Ir žmo
nės, kurie niekuomet negeidžia savo ar
timui gero, kai tiktai tokią mašiną iš 
manęs ir padarė.

(Daugiau bus)

Juk 
ma-

sirinkimas senai buvęs mūsų 
miestelyje. Santaika ir ūpas 
buvo-labai geras. Delegate 
išrinkta Griciūtė, kuri atsto
vaus tris organizacijas ir abel- 
nai didžiumą Bridgewaterio 
lietuvių.

Pasitikimu! delegatės, kai su
grįš ir išduos raportą, rengia
ma pramoga su vakariene ir 
šokiais. Įvyks Portugalų sve
tainėj, ant Broad St. Tikimės, 
kad tai bus didžiausias paren
gimas, koks kada yra buvęs. 
Komisija deda pastangas, kad 
viso užtektinai būtų. Tikietus 
platina visi be skirtumo pažiū
rų.

Šis parengimas įvyks sausio 
11 d., 1936 m., 7 vai. vakare.

Korespondentas J. K.

Elizabeth, N. J
Patiko nelaimė draugus Vai- 

čionius. Gruodžio 20 d. jie 
grįžo iš Bangos Choro pamokų 
ir susimušė su kitu automobi
liu. Draugas Vaičionis likos 
nesužeistas, bet draugė Vai- 
čionienė sužeista. Daktaras 
pripažino, kad jai nugaros 
kaulas sulaužytas. Tuo būdu 
draugei prisieisią pagulėti lo
voje pora mėnesių. Šiuo tar
pu draugė Vaičionienė randasi 
namie, 166 Division Ave., 
Cranford, N. J. Linkėtina 
draugei greitai pasveikti.

A. Šnairus

ETHTOPAT NENAUDOJA 
“DUM-DUM” KULKŲ

GENEVA. — Ethiopija 
užginčijo Tautų Lygai Ita
lijos įteiktą kaltinimą, būk 
ethiopai naudoją “dum
dum” kulkas prieš italus. 
Tokios kulkos skečiasi kūne 
ir daro dideles žaizdas.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “laAISVĘ”

PH1LADELPHIJ0S ŽINIOS

20 Metų Paminėjimas nuo Organizacijos Gyvavimo

KONCERTAS SU PAMARCINIMAIS
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Lit

Įvyks Sekmadienį

Finų Svetainėje
37 CHAPEL COURT, NORWOOD, MASS 

Programos pradžia 3-čią 
valandą po pietų

Seserys Kaskevičiutės

2.
3.
4.
5.

6.

D-gijos. 9 Kuopa

PROGRAMA:
L. L. R. Choras, vadovystėj Izabelės 

J armolavičiutės-Kugal.
Seserys Kaskevičiutės, duetas, iš Lawrence.
B. Petrukevičius, baso solo, iš Lawrence.
Julia Yvaškaitė, šokikė-akrobatė, iš Canton. 
“Kauno Ponai,” komedija, loš: “Mes 

Keturi.”
“Ant Bačkos,” monologas, sulos Antanas 

Pratašius.
7. P. Kaskevičiutė ir B. Petrukevičius, duetas, 

iš Lawrence.
“Ant Vienos Galvos,” monologas, sulos J. 

Malkunienė.
Gitarų duetas, dvi jaunuolės.
“Juokų Dialogas,’’ suloš Juozas Pakarklis 

ir Kazimieras Vitartas.
■ 11. Vyrų Choras, vadovystėje L Jarmolavičių* 

tės-Kugal.

B. Petrukevičius.

8.

9.
10.

Gerbiama visuomenė! Kaip matote, tai programa bus didelė ir įvairi. Bus dainų, 
muzikos, lošimo ir, kas svarbiausia, tai kad šią programą pildys tikrai BENDRAS 
FRONTAS. Jame dalyvaus komunistai, socialistai, sklokininkai ir bepartyviai. Mū
sų tikslas yra: minint 20 metų savo organizacijos gyvavimo, apvienyti visas lietu
vių darbininkų spėkas bendram darbui, darbininkų švietimui ir suorganizavimui ko-
vai už visų dirbančiųjų reikalus.

Kviečiam visus be skirtumo politinių įsitikinimų, atsilankyti. Užtikrinam smagiau
si laiką turėsit.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

IMI Šis didelis nupiginamas tik trumpam
laikui, tuojau naudokitės proga.

' Whiskey A Blend
: AL STRAIGHT WHIttHS■.

License L-1370
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“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE”.

WORKERS SCHOOL
East 12th Street, 234561231 New York City

Telephone: Algonquin 4-1199

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Tel. Stagg 2-2996

WINTER TERM
_ 1936 —

JANUARY 6 
to

MARCH 27
A special feature of I 
term will be short-term 
courses, consisting of a se
ries of lectures on special 
topics relating to present- 
day problems. Comrades 
Browder, Stachel, Jerome, 
Hathaway and others are to 
be among the lecturers.

taken after classes begin, 
and

the

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

the number of students
REGISTER NOW!
registration j^vill be 

he limited. Inscriptive 
at

No 
will 
catalogues obtainable 
the WORKERS SCHOOL.

COURSES FOR WORKERS
Principles of Communism 
Political Economy 
Marxism-Leninism
Organization
Negro Problems
American Labor Movement
Origin of Man and Civilization
Historical Materialism
Decisions of the Seventh World

Congress
The Basic Problems in Socialist 
Construction

Revolutionary Journalism
Public Speaking
English
Russian

■ Seminar in American History
History of Class Struggle during 

Epoch of Imperialism
Socialist Construction in the So

viet Union—Background and 
Development.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausią 
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 VVorcestcryje.

Nespėjo Smetona įžengti į ga
lią, jis paskerdė geriausius Lie
tuvos darbininkų klasės vadus: 
Giedrį, čiornį, Požėlą ir Grei- 
fenbergerį ir daugelį kitų su
grūdo į kalėjimą, manė, kad 
tuomi bus sunaikinta komunis
tinis judėjimas. Bet jo nesu
naikino ir negali sunaikinti, 

revoliucinis judėji- 
i HUOj -12C VU 1 1 UIGUU/ilUj 1 i VJ11 ■ *

į buto kur gyventi. O tiems, ku- mas plinta, auga, lad lietu- 
rie dar turi laimę dirbti, algos 
yra kapojamos ir darbo sąly
gos bloginamos, o gyvenimo 
reikmenys vis eina brangyn iri 
brangyn. Dėlto darbininkai ir 
turi atkreipę akį į rytus, į So-

i vietų žemę. Tad šių metų mi- 
~ ‘ » mirties yra

Dvylika Metų Nuo Lenino ' bėra bedarbės, ten daug dar- 
! Mirties bininkų trūksta visose industri

jose. Ten darb. gyvenimas ge
rėja, o kapitalistiniam pasau

lyj vis eina blogyn ir blogyn,
milionai bedarbių neturi duo-

.neturi drabužių, neigi Lietuvoj

lietuvių Anglių Kompanija

• Sausio 27 d., 8 vai. vakare, 
-Market Arena, 45th ir Mar
ket St., bus 12-tas masinis mi
lingas minėjimui Lenino mir-i „ 
•ties, šių metų minėjimas Leni-:h)]f 
Jio mirties yra vienas iš svar-i 
blausių reikalų darbininkų kla
sei visam pasaulyj. Tuo laiku, 
.kada Leninas buvo gyvas, tai 
kapitalistinė klasė šaukė vi
sam pasaulyj, kad—prašalink 
•Leniną, tai Sovietų valdžia, 
•tuojauB bus nuversta Rusijoj j nSjimas Lenin0 mirties .... 
ir vėl bus sugrąžinta s®I|ai labai svarbus visiems darbinin-

Įviai visi dalyvaukite gruodžio 
29 d., 2 vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave.

Rep.

Bridgewater, Mass

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
jsitSmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

.ir vėl I
'tvarka. Girdi, tik vienas dik- 
;tątorius valdo šalį. Nors Leni
nas jau negyvena 12 metų, 

’vienok bolševizmas gyvuoja 
Sovietų Rusijoje ir žengia pir
myn, dideliais žingsniais bu- 
davoja komunizmą. Tatai ma
to viso pasaulio darbininkai. 
Sovietu Sąjungoj senai jau ne-

kams. Lietuviai darbininkai 
ruoškitės dalyvauti sausio 27 
d., Market Arena.

Gruodžio 29, 2 vai. po piety, 
735 Fairmount Ave., bus ma
sinis mitingas paminėjimui pir
mųjų Lietuvos fašizmo aukų.

Puikiai Eina Prieškarinis 
Darbas

Gruodžio 22 d. įvyko masi
nis mitingas del siuntimo de
legato į Kongresą prieše karą 
ir fašizmą. Kongresas įvyks 
sausio 3-5 dienomis, 1936 m., 
Cleveland, Ohio. Turime pas
tebėti, kad čia' tiek lietuvių 
dalyvavo, jog toksai didelis su-

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. TRU-EMBER COAL COMPANY

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Norwood, Mass

metus buvo 
plunksna, bet 

pat stovyje 
R. Ječiui tik-

Mūsų Smulkmenos
“Laisvės” No- 216, “Mūsų 

Smulkmenose” pastebėjau, 
kaip Šv. Jurgio kareivio drau
gystė nepraktiškai pasielgė su 
narių premijomis, nes pažy
mėjau, kad P. Kudirkai nesir
gusiam per 25 
įteikta rašoma 
antram tokiam 
esančiam nariui
tai zero. Ir del to dabar Jur
ginis pirm. J. Versiackas ir se
kretorius J. Tvaska pasikniso 
po draugystės knygas ir “Dar
bininko“ No. 94 pasiaiškina, 
kad su P. K. dovanėle esą O. 
K. O R. Ječius turįs da paken
tėti nesirgęs iki sekančių, 1936 
metų. Ir tas komitetas pridu
ria, kad draugystė teisingai 
pasielgianti su visais nariais.

Jei taip, tai išrodo, kad ir 
R. Ječius dovanėlę gaus. Tai 
visgi ką nors gauti kad ir vė
liaus yra geriaus, negu niekad. 
O kas link to, kad prieš mane 
išėjo net du Jurginės draugys
tės žmonės ir dargi argumen
tuoja iš knygų, tai jau su to
kiais nieko nepeši, nes juk ko
respondentai neveda
knygų. Pagaliaus, kaip ten ne
būtų su tom premijom, bet vis
gi galima pasidžiaugt, kad 
broliai katalikai jau nepaiso 
kunigų drausmės, nes jie uk- 
vatiniai skaito dienraštį “Lais
vę“ ir jos raštais įdomaująs, 
ką parodo kad ir virš minėto 
komiteto minėtame laikraštė
lyje pasiaiškinimas.

jokių

dotaa su visomis bažnytinėmis’neatidėliojant reikia 
ceremonijomis.

Lai būna Petrui lengva ši 
žemelė, o mes, likę, stengki- 
mės užpildyti jo vietą klasių 
kovoje.

Senas Hartfordietis

organi
zuotis į darbininkiškas organi
zacijas.

IŠ LIETUVOS

Baltimore, Md.
tik

Bus dovanai atsiųsta kalendorius su 
visomis šventėmis ir specialemis die
nomis. Parašykite atvirlaiškį Jacob 
Ruppert Brewery, New York City.

Nesakyk Alaus—sakyk Ruppert’s

LICENSES
Pradžia 7:30

Lunfords Or- 
11 muzikantų.

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

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

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

■ ’.j

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 per keturias nedėlias, šeštadienio 
laidos Daily Workeris. Kurie neiš
galės tiek mokėt galės įeit už 15c.

Kviečia Komisija.
(307-308)

Atvykęs iš Rygos į Kauną 
Aferistas Apvogė Eilę 

žmonių.
KAUNAS.— Kriminale' poli

cija Kaune sulaikė vieną pilietį, 
kuris turėjo pasą Glazerio Bė
ro vardu. Išaiškinta, kad pasas 
Rygoje yra suklastuotas, o to 
piliečio tikroji pavardė Abrams 
Kenigsfest. Jis jau daug sykių 
Latvijos teismo baustas už įvai
rias aferas. Kaune Kenigsfes- 
tas praktikavo savotišką apgau
dinėjimo būdą.

WILKES BARRE, PA.
Darbininkų Centro House Commit

tee ii* K. P. sekcija bendrai rengia 
balių ir Bingo parę antradienį, 31 d. 
gruodžio, Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St., įžanga 25c ir 1c taksų. 
Kviečiam visus ateit ir susipažint su 
visų tautų darbininkais, nes čia bus 
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)

Miesto Kaliniai Maitinami 
už 10 Centų į Dieną

Pragyvenimas n e svietiškai 
augštas, bet miesto kalėjimo 
viršininkai išmaitina kalinius, 
“guards” ir darbininkus tik už 
10 centų į dieną. Tai jau gali
ma suprast, koks ten užlaiky
mas. žinoma, nekurie žmonės 
nesimpatizuoja tiems, kurie 
patenka į kalėjimą, nes sako: 
“Tegu nedaro blogo, nepa
teks į kalėjimą.” Bet dabarti
niam laike jau kitas klausi
mas. Dabar į kalėjimą paten
ka ir tie, kurie pirmiaus apie 
kalėjimą visai nei nesapnavo.

Darbininkams aiškint jau 
nereikia, koki šiandien paten
ka į kalėjimą ir kokius dau
giausia kankina. Miesto kalėji
mas baisiai prastai užlaiko
mas, nes tą pripažįsta net pa
tys kalėjimo viršininkai.

Mr. C. R. Bealmear, kalėjimo 
boardo prezidentas, laiške 
miesto majorui Jacksonui rašo 
sekamai: “Institucijai buvo su
teikta 1935 m. del sanitacijos 
palaikymo tik $2,250, ar ma
žiau kai vienas centas del kož- 
no kalinio ant dienos. Del dra
panų ir kitų dėvėjimui daly
kų taip pat buvo paskirta tik 
$2,250, kur taipgi mažiau kai 
vienas centas ant dienos.”

Vienų metų vaikutis, Her
man Nadle, 1856 Douglas St., 
Brooklyne, ačiū savo rėksniš- 
kumui išliko gyvas ir išgelbė
jo tėvus. Tėvai jau buvo pri- 
dusę anglinio pečiaus dujomis, 
kada j vaiko riksmą pribuvo 
susiedai.

j

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių Prieškarinis Komitetas 

šaukia masinį susirinkimą nedėlioj, 
29 d. gruodžio, 407 Lafayette St., 
7:30 vai. vakare. Bus plačiai apkal
bama rėmimas prieškarinio-priešfa- 
šistinio kongreso Clevelande. Taipgi 
bus rinkimas atstovų į šį kongresą. 
Visiems svarbu dalyvaut šiame masi
niame susirinkime — visai žmonijai 
yra pavojus karo ir fašizmo. Įžanga 
veltui. Komitetas.

PITTSBURGH, PA.
Dideli Šokiai Sukatoj

Subatoj, gruodžio 28, įvyks dideli 
šokiai, kuriuos rengia Liberty sve
tainė, palaikoma N. S. lietuvių dar
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. Bus užkandžių ir gėrimų, 
taipgi bus įvairių pamarginimų.

Komitetas.
(307-308)

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

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ• 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City HaU 

NEW YORK, N. Y.
Room 406-6-7

Equitable Service Bureau ,
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

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

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

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

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)

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmes. 
Kreipkitės į tfr- 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš- 
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

Sekmadieniais 10 A. M. iki

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
A. Taraška.

ELIZABETH, N. J.

iš mil-

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

(306-308)

HARTFORD, CONN
$150 $225

ar
mažiau

<

<

<

paremsite ir 
organizacijas.

•JfS

Valdyba.
(308-309)

Koinitetas.
(306-308)

‘Kauno Ponai”, kurią su- 
Keturi.” Tai kaip matyt 
įvairi ir visi būsite už
tai tikrai bendro fronto

»»»■ ———■—J ____________....... .........-...................................  ■■4^...
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Kaip kuriuose kampučiuose 
nugirsta šnekučiuojant, kad 
vietos garbarnių unija esanti 
atžagareiviška. Bet štai, gruo
džio 16 d., unija savo susirin
kime pabrūkšt ir išsirenka de
legatą į Cleveland© kongresą. 
Tai ką dabar sakysime ? Be
rods, kaip kurie juokauja, kad 

. ęįgįegatu tapo išrinktas “susi
vėlęs” airišis, bet tai juk ir tą 
kongresą ne ponai rengia, ir 
ne £onų labui.

Nesenai čia civiliškai susi
žiedavo Anelė Grigoniutė su 
suomių tautybės vaikinu. Tai 
jau turbūt kas nors negerai su 

«, mūsų lietuviškais berneliais, 
kad tokią žvalgią, vikrią, kaip 
stirną, merginą, pavedė sve
timtaučiu j.

Toliaus kalėjimo preziden
to laiške skamba: “Daugybė 
mūsų blankietų (užklodalų) 
taip jau sulopyta, kad jau su
sideda iš daugelio kavalkų ir 
visas žmogus negali jais už
sikloti. Daugybė mūsų marški
nių ir ‘overalls” taip sulopyta, 
kad jau originalio šmoto visai 
nesimato. Mes neišgalim duot 
“šiušų” (“shoes”) kožnam ka
liniui, nežiūrint, kad ir būtų 
basi, bet mes bandom duot 
tiems, kurie tampa ilgam lai
kui kalėjiman pasodinti 
ba kalėjimo darbą be 
kesčio.

LAWRENCE, MASS.
LDS suaugusių ir jaunuolių kuopos 

bendrai rengia linksmą bankietą ir 
šokius subatoj, 28 d. gruodžio, L. U. 
Kliubo žemutinej svetainėj. Įžanga 
15 centų. Kviečiam visus apielinkės 
ii* vietinius lietuvius atsilankyti.

Liaudies Choro susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 29 d. gruodžio, 1 vai. po 
pietų, L. U. Kliube. čia bus apsvars
tyta paskutinis ir galutinas operetės 
mokinimosi klausimas. Visi nariai da
lyvaukite ir atsiveskite naujų narių 
prirašyt.

LDS 125 kp. metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 29 d. gruodžio, 3 vai. 
po pietų, L. U. Kliube. Kartu atsi
bus ir jaunuolių kuopos susirinkimas, 
tad visi nariai seni ir jaunuoliai da
lyvaukite.

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD 8 kp. rengia šokius naudai 

Bendro Fronto, naujoj Stasiu 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 gėrimu. Komisija.

(307-308)

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

Juozas Levanda
(LEVANI)AUSKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

ir dir- 
užmo-

Tai, vyručiai, neatleistinas 
prasižengimas prieš “tautą.”

Gruodžio 21 d. teko pasi
klausyti So. Bostono “Darbi
ninko“ radio programos. Pro
grama, kaip programa, bet 
šiuom syk jau neskelbė Rusi
jos maro. Negi jau būtų Sovie
tuose išmirę visi žmonės ir nė
ra kam ten daugiaus mirti.

“Abrūsus mes darom 
tų maišų. Kalėjimas apleistas, 
netaisomas, toiletai nevisose 
kamerose įtaisyta, o kur ir yra, 
tai negalima naudot, nes su* 
gedę ir jų niekas netaiso...”

O miesto ponai, valdžia, ima 
didžiausias algas, gyvena per
tekliuj, gi darbininkus kalėji
me pūdo ir laipsniškai badu 
marina.

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

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

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

Kviečia Liet. Kompfrakcija.
(308-309)

Kurie iš mūsų lietuviškų kai
miečių. nemylime lietuviškų 
dešrelių. Juk Lietuvoj tai bū
davo piršliui prieskonis. O tur
būt čia skaniausias dešreles 
pagamina Krasauckai. Atsi- 
kąskite, o sykį paragavę, no
rėsite ir daugiaus. Tiktai ka
žin ar visiem jų užtektinai bus.

Jaunas Senis.

Gruodžio 15 d. mirė drau
gas Petras Sužiedėlis. Sirgo 
tiktai vieną savaitę miesto li
goninėj. Mirė nuo plaučių už
degimo. Buvo apie 50 metų 
amžiaus. Buvo “Laisvės” skai- 
tytojaš ir rėmėjas. Priklausė 
prie vietinių organizacijų, kaip 
LDS. kuopos, Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo, Lite
ratūros Draugijos 68 kuopos. 
Buvo laisvų pažiūrų žmogus ir 
gausiai remdavo darbininkų 

alus aukomis ir darbu. Tik 
’ęs tapo nelaisvu, nes jo 

o draugė jį religiniai

Policija Ima Darbininkų Be
darbių Pirštų Antspaudas
Policijos komisionierius po

nas Gaither įsakė visoms poli
cijos stotims, kad būtų imama 
pirštų antspaudos visų bedar
bių, kurie apsinakvoja polici
jos stotyse. Tūlą naktį, tik 
vienoj Central policijos stotyj 
50 bedarbių apsinakvojo, kur 
buvo praktikuojama pirštų 
antspaudų ėmimas. O kiek to
kių bedarbių randasi kitose 
stotyse, kuomet šalčiai atėjo 
ir bedarbiai jau ant lauko ne
gali išlaikyt! Tai va tau ir Am
erika, turtingiausias kraštas 
pasaulyje. O Amerikos patrio
tai ii’ reakcionieriai vis dar 
bando zaunyt ant Sovietų Są
jungos, būk ten darbininkams 
“bloga,” Amerikoj “geriau.”

Todėl Amerikos darbininkai 
privalo atmušt visus Amerikos 
reakcionierių melus, kas lie
čia Sovietų Sąjungą, atakuot 
visus fašistų užpuolimus ant 
Sovietų Sąjungos. Darbinin
kams nereikės nakvoti polici
jos stotyse, kada darbininkai 
nusikratys kapitalistinę siste
mą nuo savo sprando. O kad 
nusikratyt kapitalizmą ir jį

WILKES BARRE, PA.
Rengiamos tarptautines prakalbos 

darbininkų klases 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.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

ašarvdjo, taip pat buvo palai-1 amžinai užbaigt, tai būtinai ir

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
zikai? programą padės išpildyt drg. 
A. Višniauskas iš Bayonne. Šokiai 
tęsis iki vėlumos, galėsime visi pasi
tikt naujus metus. Visi dalyvaukime 
šiame linksmame parengime.

Rengėjai.
(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- 
kų) vakarienė. Bus gėrimų ir visokių 
kitų valgių, šokiai viršutinėje svetai
nėje, o vakarienė — apatinėje. Šo
kiams grieš gera lietuviška orkestrą. 
Kviečiam visus skaitlingai atsilan
kyti. Komisija. ,

(307-308)

monologas “Ant Bačkos”; B. Petru- 
kevičius, baso solo, iš Lawrenęe; J. 
Pakarklis ir K. Vitartas, dielogas. 
P. Kaske^ičiutė ir B. Petrukevičius, 
duetas; J. Malkūnienė, monologas, J. 
Yvaškaitė, šokikė, Gitarų duetas ir 
komedija 
los “Mes 
programa 
ganėdinti; 
programa.

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

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritonę 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.

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

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

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuves taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie
ni6 paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau

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

. Tcmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigui.

. I. J.

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; žvakes, 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 j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj: o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisinf/Mk Tel. Stagg 2-5043

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už |22i
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties* 

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



Patarnavimas

J

t

įsigijus 
kurių 

gausite 
gyven-

Old Farm bonka 
Calvert lx>nka 
Wllkena Fam. 
Crab Orchard 
Ohl Quaker

Valandos: nuo 1 iki 2 po pint 
Nuo G iki 8 vakarais. 

Sekmadieniais—susitarus.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

RCA VICTOR 
"magic brain"radio

Saukite 
INgersoll 2-6761

Port Wine, Sherry, Muscatel Ir Tokay, 
Galionas nuo -$1.79 iki 12.25. Putga- 
lionai •— nuo 89c iki $1.26. Buteliai* 
—nuo 55c. iki 14.50 ir t.t.

Labai didelis pasirinkimas no
rintiems suteikti dovanas savo 

draugams ir giminėms per 
šventes.

Kas Yra Maloniausia 
Kalėdoms? Skaitykit! 

{domu!

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

Europos

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.

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

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

i CHARLES UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ ' 25c 
KIRPIMAS “ |

SKUTIMAS 15c
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Puslapis šeštas LAISVU

So. Brooklyn, N. Y

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

si

TRUMPOS ŽINUTĖS

Pradės Ten Eyck Statybą

Penkiolika Raketo Viešpačių
PARDAVIMAI

Kasmočiaus-Tubos Parė

Lietuvaitės Atostogose

K.

35c.

4:

•4*
—

NEW YORKO IR APIEUNKES
tiesa, kaip jie sako, būk ne
liečiamybė čia kalta. Jei nariai 
turėtų teises ir neliečiamybę, 
raketai neįsigalėtų.

Prelekcijos Apie Sveikatą ir 
Šokiai

iokUmt ir skanių užkandžių ir gėri
mų. Kviečiame senus ir jaunus, ne 
vien tik vietinius, bet ir iš toliaus, 
kaip tai iš Trenton, Perth Amboy, 

ir kitų miestų.
Kviečia visus RENGĖJAI.

šimtų 
vadų,

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

(308-310)

DIDELIS NUPENIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

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

pakartotinai liepia skaityti. 
Pirkite ją dabar, nes už menesb 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki t 
J. BARKUS, 

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

Englishtown Road
FREEHOLD, N. T.

Pradžia 7 v. v. Įžanga
Tai bus smagus parengimas, galėsim
linksmai laukt naujų metų. Bus duo
dama trys dovanos pinigais už gra-

šeštad., Gruodžio 28, IfiSFi

Aidiečiai Smagiai Sutiks 
Naujus Metus

Lietuvės Rengs Prelekciją 
Apie Sveikatą

Kęstutis Michelsonas Išvyko 
Studentų Konvencijon

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

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

Palydėt senus metus ir pa- 
aVeikint naujus metus kartu— 
tai Aido Choro tradicija per 
daugelį metų. Tos jų išleistu
ves ir priimtuvės kasmet būna 
smagios. Ir yra tam pamato. 
Aido Chorą sudaro keli desėt- 
kai jaunimo ir būrelis suaugu
sių. Iš jų vienų jau gali būti 
gražus ir smagus balius. Bet 
jie turi gerų draugų ir snnpa- 
tizatorių, todėl aidiečių šeimy
na, laukiant Naujų Metų, vi
suomet būna skaitlinga.
- žinoma, choras turi daugį 
gerų draugų dėlto, kad cho
ras savo darbais užsipelno jų 
paramą. Kas gi neįvertina 
choro skambių dainų ir suvai
dintų, operečių. Geriau gy
vuos, daugiau dainuos. Dai
nos priklauso nuo choro, cho
ro augimas, nuo mūs visų. Del- 
tirAUo Choro pramogos būna 
skaitlingos ir smagios. Tokia 
turės, būti ir naujų metų su- 
iauktuvių pramoga.

Choras pasitiks Naujus Me
tus 31 gruodžio, “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Pradžia 7:30 vakaro. 
Įžanga 35c.

Ketvirtadienį įvyko ALDLD 
Moterų Komiteto sušauktas 
moterų susirinkimas. Jame ti
kėjomės turėt ir prelekciją 
bei diskusijas apie du mote
rims svarbius bilius, bet pre
legentei apsirgus šalčiu, pre
lekciją atidėjom kitam susirin
kimui. Vietoj prelekcijos, pla
čiai apkalbėjom moterų orga
nizacinius reikalus.

Daug kalbėjom, kaip galė
tume suorganizuoti daugiau 
moterų. Vienos mano, kad tu
rint moterų kuopą darbas ei
tųsi geriau, kitos—kad ben
droj kuopoj, šaukiant moterų 
susirinkimus. Nors radosi pa
kankamas skaičius moterų, su 
tinkančių darbuotis sudarymui 
moterų kuopos, tačiaus kuopos 
klausimą palikom tolimesniam 
draugių apgalvojimui.

Nutarėm greitoj ateityje 
rengti masinį mitingą vien mo
terims, kuriame būtų aiškina
ma moterų sveikatos klausi
mai ir kiti moterų reikalai.

M.

Lankėsi “Laisvės” Įstaigoj 
Keliautojai

Šiomis dienomis į Brooklyną 
pribuvo du lietuviai keliauto
jai “aplink pasaulį”—Stepas 
Juodvalkis, 27 metų amžiaus, 
Ir Vladas VerškaviČius, 28 m. 
amžiaus. Penktadienį jiedu 

apsilankė “Laisvės” išleistuvėj 
nepasakoje kai kuriuos savo 
įspūdžius, įgytus kitose šalyse. 
Jie lankėsi: Latvijoj, Estijoj, 
Suomijoj, Anglijoj ir Škotijoj. 
Iš ten laivu atvyko į New Yor-

Lietuvių Atletų Kliubas 
Rengia Parę

Gruodžio 31 dieną, Lietuvių 
Atletų Kliubas rengia parę pa- 

: sitlk’imui Naujų Metų, savo na- 
168 Marcy Ave., Bpook- 

hlynė?’Prasidės 8:30 vai. vaka- 
Ire.. Bus gera muzika ir įvai
rių užkandžių. Įžanga labai 
prieidama.
/ Todėl atletiečiai užkviečia 
visus ateiti ir linksmai laiką 

fpraleisti su jais belaukiant 
i| Naujų Metų.

Sausio 3 žadama pradėti 
statybą Ten Eyck Namų. Tuo 
vardu bus pavadintas didžiau
sias iki šiol Ameerikos WPA 
namų statybos projektas, ku
ris lėšuos $12,500,000. Sako
ma, kad iš buvusių laužynių 
išmestieji gyventojai turėsią 
pirmą pasirinkimą naujai pas
tatytuose namuose. Bet ne vi
siems teks tuo naudotis. Nors 
žadama išrendavoti po $6 ir 

’$7 už kambarį, tačiau didžiu
mai buvusio laužyno gyvento
jų tos kainos bus neįmanomos.

Projektas užims 12 blokų 
plotą ant Maujer, Ten Eyck 
ir Scholes Streets, tarp Leo
nard St. ir Bushwick Ave. Ap
gyvendinsiąs 5,000 žmonių. 
Namai būsią 4 augštų, nede
gami, nebūsią belangių kam
barių, turėsią elektrišką šal
dymą ir kambarius vaikų- ir 
organizacijų sueigoms. Namai 
būsią sugrupuoti II formomis, 
kad saulės šviesa įeitų.

Toj srityje žadama pastaty
ti ir $1,200,000 vertės augštes- 
nę mokyklą.

Pereitą ketvirtadienį “Lais
vės”’ kaimynuos —Kasmočiaus 
-Tūbos alinėje—įvyko parė: 
formalia atidarymas vietos 
(mat, dabar ten galima gauti 
ne tik alaus, bet ir likerių iš
sigerti), ir p. Tūbos varduvės 
—Stepinė. Svečių buvo daug ir 
visi linkėjo abiem vyram ge
riausio pasisekimo.

■.............................. ... ■■■ ------------

Maskaradu Balius
Rengia A. L. Pilieečių Kliubas
Antradieni, 3i o. gruod.

Molly Pitcher Auditorium

New Yorke buvo sušaukta 
nepaprasta džiurė, kuri su spe
cialiu raketų tyrinėtoju Dewey 
nagrinėjo raketierizmą šiame 
mieste. Džiūrė pareiškė, kad 
nuo 12 iki 15 didžiausių kri
minalistų kontroliuoja visą ra
ketą. Tokį kaltinimą pasakė 
savo raporte džiūrės pirminin
kas, teisėjas McCook. Džiūrė 
prašė paliuosuoti nuo tolimes
nio ėjimo pareigų ir pasiūlė 
pašaukt naują džiūrimanų 
kandidatų sąrašą.

Jie taip pat pareiškė, kad 
daug miesto unijų esančios ra- 
ketierių kontroliuojamos. Ta- 
čiaus pasirodo, kad pirmoj 
vietoj smūgis taikomas sunai
kinimui unijistų iškovotų tei
sių. Raporte sakoma:

“Įvairios legales nepaliečia- 
mybės, duotos darbo unijoms, 
nelaimei, daugeliu atsitikimų 
padarė jas ypatingai patrau
kiančiu įrankiu pasinaudoji
mui kriminalistams. Mes sura
dom, kad daug darbo unijų ir 
jų bespėkių narių, yra begai- 
lestingai išnaudojami per suk
tus vadus ir gengsterius, kurie 
valdo unijas savo asmeniškai 
naudai, kenkdami bizniui ir 
unijos darbininkams.”

Kad yra išnaudojimo narių 
tūlose unijose, tas jau buvo se
nai žinoma. Tačiau visai ne-

Sveikata yra brangiausias 
žmogaus turtas. .Netekus svei
katos, niekas ne miela. Darbi
ninko šeimynoje užėjusi nes-j 
veikata atima visos šeimynos 
viso gyvenimo taupmenis ir 
visą šeimyną palieka skurde. 
Dėlto kiekvienam yra svarbu 
ir žingeidu žinoti, kaip užsilai
kyti sveikam ir kas daryti, jei
gu susergi.

Įsigyti sveikatos klausimu 
žinių geriausia proga bus šį 
sekmadienį. Lietuvių Darbiniu-' 
kų Susivienijimo 50-ta kuopa 
rengia prelekciją apie sveika
tą. Prelekciją duos pagarsėjęs 
darbininkų sveikatos patarėjas 
Dr. J. J. Kaškiaučius, temoje: 
“paprasčiausios darbininkų li
gos.”

Daktaro Kaškiaučiaus svei
katos klausimu prelekciją 
įvyks sekmadienį, 29 gruo
džio, 2:30 po pietų, Workers 
Center, 723—5th Ave., So. 
Brooklyne. Kepurių pasidėji- 
mas (hat check) 25c.

Po prelekcijos bus smagūs 
šokiai prie geros orkestros.

Tarp su virš dviejų 
studentų delegatų ir jų 
vykstančių į visos Amerikos 
studentų suvažiavimą, išvyko 
ir Michelsonukas, socialistas, 
brooklyniečiams žinomas kai
po kalbėtojas ir bendro fron
to šalininkas.

Juozas Babinskas, 56 metų, 
5318—3rd Avė., mirė gruo
džio 26 d. Laidos gruodžio 30 
d., šv. Trejybės kapinėse.

Laidotuvių, apeigom rūpina- 
graborius J. Garšva.

Po to, kaip “Daily Worker” 
iškėlė savo špaltose faktą, kad 
Mrs. Goldie Hader, 72 metų 
senutė, 368 Howard Street, 
Brooklyne, negauna reikalin
gos medikalės priežiūros iš šal
pos biuro, viršininkai pradėjo 
teikti reikalingą pagelbą ligo
niams. Iki šiol tenykštėje šal
pos stotyje buvo viena slauge, 
o dabar yra 4 darbuotojai me- 
dikališkam skyriuje.

Socialistų Partijos N. Y. 
Lokalas Gauna Paramos

Iš visos plačios Amerikos 
ateina sveikinimai ir už gyri
mai Soc. Partijos New Yorko 
Lokalo pozicijos, šis lokalas 
turi kovingesnę programą už 
senąją partijos vadovybę, Sen. 
Sargybą. Tai yra socialistų 
kairysis sparnas, kuris stoja 
už bendra frontą su komunis
tais ir už Darbo Partiją. Už' 
tai Senoji Sargyba grąsino iš
šluoti juos iš partijos. Bet lo- 
kalą parėmė desėtkai kuopų. Į J

Lokalo sekretorius Altma- 
nas, šiomis dienomis paskelbė 
sąrašą 60 žymių socialistų, ku
rie pasisako už New Yorko Lo
kalų. Sąraše pirmuoju figūruo
ja Norman Thomas, du syk 
kandidatavęs į J. V. preziden
tus ant Soc. Partijos tikieto. 
Po jo seka Harry W. Laidler, 
Frank R. Crosswaith, Reinhold 
Neibur, Sherwood Eddy, 
Mark Starr, Elsie Gluck ir 
da,ug kitų žymių autorių, mo
kytojų, organizatorių, unijistų, 
dvasiškių ir veikėjų.

Lokalo užgyrėjų listas pas
kelbtas kaip tik išvakarėse 
valstijinio suvažiavimo, kuris 
įvyks šiandien ir sekmadienį, 
Utica, N. Y. Ten bus svarsto
ma sudarymas valstijos komi
teto.

Atlas Bag and Burlap Co., 
Brooklyne, New Yorko Apie- 
linkės Tarybos, NRA organi
zacijos, tyrinėtojas Dr. Lapp 
apkaltino nelegaliam pasiel
gime. Pripažinta, kad kompa
nija, su Vaizbos Buto pagal
ba, įvedė kompanišką uniją 
ir vertė darbininkus jon sto
ti, kad sulaikius nuo stojimo 
į United Textile Workers Uni

Verdančiai kavai užbėgus 
gasu kūrenamą ugnį, užtroško 
McLaughlinų šeima: tėvas, 
motina ir sūnelis, 319 E. 90th 
St. Jie atrasti prie stalo apdė
to kalėdų dovanomis, kada 
buvo pasiųsta sužinot, delko 
Laughlinas neatėjo darban po 
šventės *

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Ona ir Miriam Savukaitės, 
mokytojos, iš Portage, Pa., 
šiuo tarpu atostogauja ir vieši 
pas savo brolį New Yorke. Ta 
proga jos apsilankė ir “Lais
vės” įstaigoj.

Aldona Kazakevičiūtė, bu
vusioji brooklynietė, kuri da
bar gyvena Minersvillėj, vieši 
pas savo tėvelius, Jamaica, 
L. I. Jinai taip pat atsilankė 
“Laisvėj,” teiravosi apie viską 
ir pridūrė:

“Mano vizitas nebūtų pilnas, 
jei neaplankyčiau ‘Laisvės*. 
Dėsiu pastangas atvažiuoti į 
‘Laisves’ suvažiavimą.”

Elena Retikevičiutė, žinoma 
chorvedė, kompozitorė ir mo
kytoja ir Mildred Cekanavi- 
čiūtė įr gi mokytoja, brookly- 
nietės, išvyko keletai dienų 
saulėton Floridon. > s

Draugui Delegatui.—Iš New 
Yorko prieškarinės konferenci
jos tilpo anksčiau gautas d. J. 
N. aprašymas, kur visi tie 
klausimai buvo iškelti, todėl 
jūsų rašto netalpiname.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kaihą.
Parnamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom Ir kitokiem 
reikalam!

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

Turime Įrodę, kad žmogaus jaus
mai, būdas, net jo pažiūros pasikei
čia nuo jo gyvenimo aplinkybių. Pa
vyzdžiui, bestudijuodamas gražius 
paveikslus, žmogus pamilsta meną, 
o klausydamas muziką—tampa poe- 
tiškesnis, malonesnis, domisi kilniu 
gyvenimu.

šiurkštūs senų gramofonų ar ra
dijų garsai (ne muzika!) ir iškle
rusių muzikos instrumentų muzika 
tokj jausmą panaikina ir žmogus 
darosi nervuotas. O nervams gendant 
visa žmogaus sveikata lieka pavojuj. 
Geriausias vaistas, kaip visur, yra 
didžiausias kontrastas: jei girdėjai 
blogą muziką, jos negali pakęsti, ji 
gadina nervus, tada klausyk gražios, 
malonios, žmogų atgaivinančios mu
zikos.

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

šventės bus malonesnės 
gerą muzikos instrumentą, 
Lietuvių Muzikos Krautuvėj 
ne vien vlettinlai, apylinkės
tojai, bet ir tolimiausių Amerikos 
ir įeitų 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 1 Radio 
Skelbimų Agentūra.)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
iir padidinu to
kio dydžio, ko- 

Fkio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju Įvai
riom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
Senai dirbąs graborystės pro- 
atidare 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.

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

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

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

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

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

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

| Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I

iš

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 pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arbą 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

REPUBLIC LIQUOR STORE
431 Grand

SherryWinJ

čia priduodame keletą degtinių ir vynų su kainomis:

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

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn. “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

HUDSON CO Al
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos 

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

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis e
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MOŠŲ ANGLIS NEBRANGI 

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

S ove f *25 Klauskite 
Nut 1 XJ BEN DUBIN




