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Pirma* Lietuviu 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Kardinolai Persigandę. 
Butkaus Liuosavimas. 
Masinis “Daily Worker.” 
Bonų Priešininkas. 
Roosevelt ir Fašistai.
Rašo S. BROOKLYNIETIS

New Yorko kataliku kardino
las Hayes šaukia tikinčiuosius 
“ginti Kristų nuo Lenino.” Sa
ko, neliksią kitokio pasirinki
mo, kaip tarp Kristaus ir Leni
no.

Bostono kardinolas O’Connell 
naujuose metuose atsiliepė j ka
talikus, kad iš tolo vengtų ko
munizmo, kaipo “visuotino bai
saus pavojaus visuomenei.”

Tie šauksmai rodo augantį 
(pritarimą komunistinėms idė
joms tarp religinių darbininkų.

New Yorko kardinolas bū t ų 
galėjęs aiškiau suformuluot sa
vo klausimą, būtent, “Leninas 
ar Hitleris?” Bet jis bijo, kad 
daugelis tikinčiųjų nepasirinktų 
darbininkų revoliucini kelią 
prieš fašizmą.

Drg. A. Bimba, adv. Bago- 
čius, Prūseika ir kiti šiandien 
Brooklyne kalba nuo vienų pa
grindų masiniame susirinkimo, 
sušauktame gelbėti Stilsoną- 
Butkų iš kalėjimo, kur jis trims 
metams nuteistas už prieškari
nį veikimą laike pasaulinio ka
ro.

Paskutiniu laiku Butkus-Stil- 
son atkakliai priešinosi opozici
jos apsivienijimui su lietuvių 
komunistiniu judėjimu. To ne
žiūrint, mes visi privalome ko
vot už greičiausią jo paliuosa- 
vimą, kaipo karo priešininko.

Kas kovoja prieš karą ir fa
šizmą, tuos didžiausius darbo darbo valandų, 
žmonių neprietelius, už tą ir Tokie grasinimai eina iš 
mes kovojame, nepaisydami jo-1 laivų kompanijų centro Pre
kių kitų skirtumų.

išanksto
Amerikos Ro

jau dvi savaitės
“Daily Worker,
munistų Partijos organas, turi 
užsakymus 150,000 egzemplio
rių pirmos savo sekmadienio 
laidos.

Angliškas mūsų Partijos 
dienraštis virsta masiniu dar
bininkų laikraščiu.
atspindi 
augimas

Tame irgi 
revoliucinio judėjimo 
šioje šalyje.

Prez.. Rooseveltas rengiasi 
vėl “vetuoti” (atmesti) bet ko
kį kongreso nutarimą, kuris rei
kalaus tuojaus išmokėt visus 
bonus ex-kareiviams, tarnavu
siems laike pasaulinio karo.

Rooseveltas sustabdė tiesiogi- viai ir 8 iuod^spnlviai eri
nes pašalpas bedarbiams iš ša- triečiai ties Uarieu. Tem- 

Į bien srityi. Be to, 14 italu 
kareiviu sužeista. B^t. val
diškais italu pranešimais, 
ethiopai turėję “skaudžiu 
nuostoliu,” nors nepasako
ma. kiek.

Persimetęs italų pusėn iš
davikas Olondinle sultanas 
pietiniame fronte su savo 

į kariais sumušęs 
Buvęs New Yorko valstijos j priešų jėgas” 

gubernatorius Al. Smithas, an- kaip skelbia fašistai.

lies iždo.
...Tokiais žingsniais Roosevel
tas pataikauja monopolistiniam 
kapitalui, jieškodamas jo pa
ramos ateinančiuose prezidento 
rinkimuose.

Būtinai reikia masinės Far- 
merių-Darbo Partijos žmonių 
reikalams apginti.

dai demokratų kandidatas į pre
zidentus, dabar atmetė prezi-| 
dento Roosevelto pakvietimą į 
bankietą, kuris, “N. Y. Times” 
žiniomis, buvo rengiamas pa
gerbti Amerikos “Laisvės” Ly
gą” (Liberty League).

“Laisvės” Lyga” yra stam
biojo kapitalo fašistinė organi
zacija, kurioj augštą vietą už
ima ir tariamas “liaudies drau
gas” Al. Snhthas

TRENTON, N. J.— New 
Jersev valstijos bausmių do- 
vanoiimo komisija tariasi 
paskirt diena išgirst B. R.

1 apeliacija, 
spaudoj didžiavosi, kad prieš I Prašančių pasigailėjimo. Jis 
“Laisvės Lygos” programą nie- buvo nusmerktas mirti sa
ko negali išrasti net republiko- vaitėje, prasidedančioj 1936 
nų partija, tas senas lizdas at- 
žagareiviškiausių kapitalistų.

Naudodamas fašistinės Lygos 
vardą ir kviesdamas Smithą, 
Rooseveltas ištiesė ranką juo
džiausiom kapitalo jėgom.

Bet fašistai kol kas atsisako 
paspaust ranką Roose veltu i. Jie 
j ieško smarkesnio savo planų 
vykdytojo 1936 metų preziden
tiniams rinkimams.

is” Al. Snhthas. | v
Keletas dienų atgal jis viešai j Hauptmanno 
_ ji;***________• i _ i • v nraoonnin yvn

5,000 STIKLO DAR
BININKU STREIKAS

COLUMBUS, Ohio.—Nuo 
sausio 1 d. streikan išėjo 
5,000 stiklo darbininku Sis- 
terville ir Clarksburge, W. 
Va.; Belle Vernon, Arnolde, 
Jeanette ir Fairchance, Pa.; 
Okmulgee, Okla., ir Fort 
Smithe. Arkansas. Streikie- 
riai reikalauja pridėt 7 ir 
pusę nuošimčio algos. Jiems 
vadovauja Darbo Federaci
jos unija.

Laivą Kompanijos Gra
sina Teroru Unijoms
SAN FRANCISCO, Cal. 

—Amerikos vakarinio pa
kraščio laivų kompanijos 
ketina pačios apsidirbt su 
marininkų ir laivakrovių 
unijomis, jeigu jos nesilai
kys sąlygų, kurias nustato 
valdiškos tarpininkų komisi
jos. o streikuos del geresnio 
mokesnio ir trumpesnių

kybos Rūme. Bosai grūmo
ja užsiundyt ant unijų gan
ias fašistiniu “vigilančių,” 

1 kurie jau ne karta teroriza
vo ir žudė kovingus mari- 
ninkus ir degino jų centrus.

Tuo tarpu laivu savinin
kai dar karta kreipiasi i ša
lies valdžia, kad suvaldvtu 
jūrininku unijas vakarinia
me pakraštyje.

Užmušti 52 Italai
ROMA.—United Press ži

emomis gruodžio 30 d., eilė- 
ie susikirtimu su ethiopais 
šiauriniame fronte liko už
mušti 44 balti • i tol u karei-

“stiprias 
ties Gabba,

Svarstys B. Hauptman- 
no Apeliaciją

m. sausio 13 d., kaipo pavo
gęs ir nužudęs lakūno Lind- 
bergho vaikų.

Athens. — Italija turi su
traukus 50,000 kareivių, 250 
lėktuvu ir 80 didžiųjų ka- 
nuolių į savo valdomas Do
decanese salas prieš Angli
ju.

Tūkstantines Masės Dalyvaus Atidaryme ANGLŲ KARO LAIVAI
Kongreso prieš Karą ir Fašizmą

ŠIS MILŽINIŠKAS SUVAŽIAVIMAS SVARSTYS 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES GYNIMĄ

IR

CLEVELAND, Ohio. — 
Numatoma, kad Kongreso 
prieš Karų ir Fašizmų ati
daryme dalyvaus keliolika 
tūkstančių įvairių sluogsnių 
žmonių, kurie stoja už taikų 
ir prieš fašizmo pavojų. De
legatų bus keli tūkstančiai, 
kurie suvažiuos iš visų pla
čių Jungtinių Valstijų. Juos 
atveža specialiai traukiniai, 
kaip iš rytu, taip ir vakarų. 
Nemažai žada būti ir mūsų 
brolių lietuvių šiame kong
rese.
“Sulaikykime Karų del Tai
kos! Sulaikykime Fašizmų 

del Laisvės!”
Tai obalsis Kongreso prieš 

Karų ir Fašizmų. Krizio ap
imtas kapitalistinis pasau
lis galvatrūkčiais ritasi prie 
naujo karo. Imperialistinės 
šalys išėjimui iš savo keb
lumų stengiasi visa to kri
zio našta užkrauti ant dar
bo masių pečių. “Štai kodėl 
joms reikalingas yra fašiz
mas,” sakė draugas Dimit-1 Langston Hughes, Dr. Hav
ro vas savo Raporte ' 7-tam 
Kominterno Kongrese.
Lietuvai Gresia Pavojus iš 
Hitlerio Pusės. Kongresas

Tars Savo žodį!
Mums, lietuviams, vra be 

o-alo svarbus ir istorinis įvy
kis šis Kongresas nrieš ka
rų ir fašizmą, nes jis svars
tys apie Lietuvos p’vnima ir 
tars savo žodį. Tas žodis 
bus protesto žodis keliu tūk
stančių delegatų, atstovau
jančiu milionus Amerikos 
žmonių su geriausiomis

Deportuos Kairiuosius 
Iš Brazilijos

RIO DE JANEIRO. — 
Braziliios seimas gruodžio 
30 d. išleido įstatymų, pa
gal kurį bus deportuojami 
ateiviai komunistai ir kiti 
revoliuciniai darbininkai. 
Senatui įnešta sumanymas 
įvest tam tikrus kursus mo
kytojams lavinti, kaip jie 
“kultūrišku” būdu turi kla
sėse kovot prieš komuniz
mų.

Seimo priimtame suma
nyme prieš komunistus yra 
numetama žodis kitas ir 
prieš ateivius fašistus. Bet 
tikrumoj Brazilijos valdžia 
sklandžiai sugyvena su fa
šistais ir naudojosi ju talka 
nrieš nesenai ivvkusį vals
tiečių ir darbininkų sukili
mų.
NUKAUTATŠIJItALŲ IR 

4,000 ETHIOPŲ?
ROMA. Gruod. 31.—Ita

lijos valdžia skelbia, kad 
per gruodžio mėnesi Ethio- 
nijoj buvę nukauta 500 ita
lu ir iu askarių kareiviu ir 
14 oficierių; bet iš ethiopų 
nusės žuye 4.000 ir liku su
žeisti 8.000 vien tik mūšiuo
se Takkaze upės fronte.

Washington©, Jeff ersono, 
Lincolno ir kitų šios šalies 
didvyrių tradicijomis, prieš 
Hitlerio pasimojimus ant 
mūsų gimtinio krašto. Mes, 
Cleveland© lietuviai, turime 
prideramai ši Kongresų pa
sveikinti, atsilankydami į jo 
atidarymų; pasirodyti kon
greso dalyvių akyse, kad 
verti esame tos paramos ir 
suprantame josios svarbų.
Kongreso Atidaryme Kal
bės Daug ir žymiu Veikėjų 
už Taikų ir Prieš Fašizmų
Penktadienį, 3 d. sausio, 

7:30 vai. vakare, Didžiojoj 
Miesto Auditorijoj atsida
rys 3-čias Jungtinių Valsti
jų Kongresas prieš Karų ir 
Fašizmų. Jį atidarys Cleve- 
lando miesto majoras Ha
rold Barton. Kalbėtojais 
bus žymus pasaulinio karo 
komandierius. dabar kovo
tojas už taika, generolas 
Smedley D. Butler; vysku
pas Edgar F. Blake; rabi
nas Barnett R. Brickner, 

ry F. Ward, Max S. Hayes 
ir kiti.

Būkime Sutikimui Savo 
Brolių Delegatu; Parū
pinkime Jiem Nakvynes
C1 e v elandiečiai, būkime stracijos Cairo. Abbasiyeh 

skaitlingai pasitikime savo daugelyje kitų miestų.
broliu delegatu, kurie suva
žiuoja iš plačiosios, Ameri- 
kos. Pasitikime juos Denk- savo kraštui visiškos nepri-
tadienio vakare, Kongreso 
atidarvme! Taipgi pasilip
kime juos, kaip geriausius 
savo svečius, ant nakvvnės!

M-ka.

Profesoriai prieš Stu
dentų Kareivinimą

WASHINGTON.—29 pro
fesorių komitetas iš įvairių 
universitetų ir kitų augštų- 
jų mokslo įstaigų su pirmi
ninku dr. G. A. Coe prieky
je atsiuntė laiškų prez. Roo- 
seveltui gruodžio 30 d., kur 
smerkia Amerikos karo mi- 
nisterio 
būtinai 
kariško

Savo 
Dern apšaukė “maištinin- 
kais,> visus tuos, kurie prie
šinasi kareivinimui studen
tų. Profesorių komitetas 
dabar į tų priekaištų atsako, 
kad Dern protauja kaip Vo
kietijos ir Italijos fašistiniai 
valdovai.

Dern reikalavimų 
mokinti studentus 
muštro, 
metiniame raporte

MIRĖ LORD READING

LONDON.— Mirė garsus 
žvdas Rufus Daniel Isaacs, 
75 metų amžiaus, buvęs vy
riausiu teisėju Anglijoj ir 
karaliaus vietininku' Indi
joj. Už pasitarnavifnus An
glijos imperialistams jis bu
vo pakeltas į lordus ir buvo 
žinomas kaip Lord Reading.

NEBIJOSIĄ LĖKTUVU
LONDON. — Nauji Ang

lijos karo laivai bus apsau
goti tokiais Šarvais, kad 
priešo orlaivių bombos nega
lėtų padaryt žalos jų maši
nerijai ir karinių medžiagų 
sandėliams, kaip rašo H. C. 
Bywater “Daily Telegra- 
phe” sausio 1 d. Seniesiems 
dideliems laivams taipgi 
rengiama tokia apsauga.

Lindbergh Anglijoj Bus 
Šešis Mėnesius

LONDON. — Am erikos 
lakūnas C. A. Lindbergh su 
savo žmona ir sūnum lonu 
ketina viešėti Anglijoj ko
kius šešis mėnesius. Laik
raščių reporteriams jis ne
tiesioginiai išreiškė baimę, 
kad žmogvagiai nepagrobtų 
ir antrų jo sūnų. Jis labai 
patenkintas, kad Anglijoj ji 
taip širdingai ir pagarbiai 
pasitiko.

EXTRA!
SUŽEISTA DAUG STU

DENTU, IŠSTOJUSIŲ 
. PRIEŠ ANGLIJĄ

CAIRO. Aigiptas, Sausio 
2.— Vėl išsiveržė smarkios 
aigiptiečių studentu demon-

Demonstrantai šaukia. “Ša
lin Angliių!” ir reikalauja 

klausomybės.
Abbasiveh policija kelis 

kartus papliaupa šovė į stu
dentus. Sužeista 15 studen
tų ir keli policininkai. Ko
voj Azhar Universitete ta
po sužeisti 8 policininkai ir 
pavojingai pašautas vienas 
studentas.

AMERIKOS KARO VETE
RANU BENDRAS FRON

DAS DELEI BONŲ

WASHINGTON, Sausio 2. 
—Trys didžios buvusiu ka
reiviu organizacijos išvien 
reikalauja, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas išleistų 
įstatymų, pagal kurį turė
tu būt tuojaus atmokėta 
visi privalomi bonai ex-ka- 
reiviams, tarnavusiems lai
ke pasaulinio karo. Suėju
sios į bendrų frontų vete
ranu organizacijos yra A- 
merikonų Legionas, Užsie
niu Karų Veteranai ir Su
žeisti Amerikos Veteranai.

ETHIOPAI NEKAPOTA 
GALVŲ ITALAMS BE

LAISVIAM

STOCKHOLM, Sausio 2. 
—Švedijos Raudonasis Kry
žius užginčija Italu pasako
jimus, kad ethiopai nukirtę 
galvas dviem nukritusiems 
italų lakūnam. O italai to
kiomis pasakomis pateisino 
savo bombardavimus ethio- 
pų Raudonojo Kryžiaus li
gonių.

Mussolini "Pateisina” I 
Bombardavimą Ethio" į 
pu Raudono Kryžiaus
Anglą Lėktuvo Nelaimėj 

Žuvo 12 Žmonių
ALEX ANDRIA, Aigip- 

tas. — Paskutinę pereitų 
metų dienų nukrito j mayias 
netoli pakraščio vanden-lėk- 
tuvas Anglijos Imperial Air
ways. Žuvo įgulos trys na
riai ir devyni keleiviai. Iš
sigelbėjo tik vienas vairuo
tojas kapitonas V. G. Wil
son.

DANIJOS PREMJERAS
SMERKIA ITALIJĄ

COPENHAGEN.— Dani
jos ministeris pirmininkas 
Peter Munch sausio 2 die
nų pareiškė, kad italai bom
bardavimais Raudon. Kry
žiaus ligoninių Ethiopijoje 
dar labiau sukelia prieš 3a- 
ve pasaulio priešingumų 
Italijos karui.

MUSSOLINIO DIDIEJI 
RŪPESČIAI

ROMA, Sausio 2.— Asso
ciated Press žiniomis, Itali
jos fašistų valdžia dabar 
susirūpinus ypač trimis to
kiais dalykais:

Jungtinių Valstijų kong
resas gali nutart tokių be
šališkumo (neutralumo) 
programų, kad būtu užkirs
ta aliejaus bei gazolino iš
vežimas Italijai iš Ameri
kos.

Francija gali padaryt 
tarpsavinio apsigynimo su
tarti su Anglija, apie kų 
paskutinėmis dienomis pla
čiai kalbama.

Ethiopijoj šiaurėj ir pie
tuose italai sutinka toki kie
tų pasipriešinimų, kad ne
pajėgia žygiuoti pirmyn.

Mussolini, tuo būdu, nesi
tiki greit baigti karų, ir 
italai jau pradėjo statyti 
dideles kareivines ilgesniam 
užtrukimui Ethiopijoj. Ne
su vilties įveikti ethiopus 
bent iki praeis vienas nuo
latiniu lietų sezonas, kuris 
prasidės pavasarį.

FAŠISTAI IMA KARAN 
SENUS ERITRIEčIUS

ASMARA, Eritrea, Sau
sio 2.— Visi sveikesni erit- 
riečiai, kada nors pirmiau 
tarnavę Italijos armijoj, da
bar vėl lieka pašaukti po 
šautuvu. Italai stengiasi 
jais papildyti vietas tūks
tančiu žuvusiu savo karei
vių Ethiopijoj.

PER DIENA AUTOMOBI
LIAI UŽMUŠĖ 60

WASHINGTON.— Pir- 
ma šių metų dienų automo
biliais Jungtinėse Valstijo- ginant su lapkričiu. Dabar 
se tapo užmušta 60 žmonių, esu tik 1,868,565 bedarbiai.

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykite*! Jūs Niek* 
N e p r a 1 almėsite TU 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

SAKO, KAD ETHIOr 
KAPOJĄ GALVAS

LAMS BELAISVIAMk

DESSYE, ETHIOPIJA. 
Haile Selassie, ethiopų im
peratorius, sausio 1 d. pą- 
siuntė Tautų Lygai protes
tų, kad italai naudoja nuo
dingų dujų bombas ir bom
barduoja Raudonojo Kry
žiaus ligonines Ethiopijęję. 
Taip jie nužudė 23 ethiopus 
ir devynis švedus daktarus 
bei Raudono Kryžiaus vei
kėjus, bombarduodami šve
dų Raudonojo Kryžiaus li
goninės šėtras kelios dienos 
atgal ties Dolo, pietinėj 
Ethiopijoj. O pirmiau, kaip 
žinoma, italai oro bombomis 
suardė ligonines Adowoj 
Dessye.

GENEVA. — Associated 
Press praneša, kad Tautų 
Lygos Taryba svarstys vei- ' 
kiausia sausio 20 d. skundų 
prieš italus, bombarduojan
čius Raudonojo Kryžiaus li
gonines Ethiopijoj.

STOCKHOLM.—Švedijos 
Raudonasis KrvžiUs įteikė 
skundų tarptautiniam Rau
donajam Kryžiui prieš italų 
bombardavimų švedu ligo
ninės Dolo apygardoj Ethi- 
opijoj. ... ,

Policija dar tebesaugoja 
Italijos konsulatų nuo jam 
grųsinančių švedų minių. :

ADDIS ABABA.—Ethio
pų bažnyčios galva, vadina
mas abūna, sausio 1 d. .pa
siuntė protestų visam krik
ščioniškam pasauliui prieš 
italus, kurie. priversti 
trauktis iš Abbi Addi. sude
gino visas ethiopų bažny
čias.

ROMA. — Italijos fa
šistų v a 1 d i n inkai pareiš
kia, kad bombardavimas 
Raudonojo Kryžiaus ligoni
nių Ethiopijoj esųs “pateisi
namas” tuom, kad ethiopai 
nukirtę galvas dviem ita
lam lakūnam nukritusio' jų * 
orlaivio. Sako, kad jų gal
vos paskui buvo ant smaig- 
čių užmautos ir paraduoja- 
mos Harrar miesto gatvė
mis.

Pasak fašistų, ethioųai 
žudą ir italus karo imtinius 
apskritai. Be to, ethiopų 
Raudonojo Kryžiaus šėtrose 
tuo jaus pasislepia jų karo 
vadai, kaip tik išgirsta at
skrendant italų lėktuvus. 
Tuo pačiu svkiu betgi italai 
aiškinasi, kad jie tvčia ne-, 
taika i Raudonojo Kryžiaus,, 
ligonines. /

LONDON. — Valdžios Ži
niomis, Anglijos bedarbiu 
skaičius 1935 m. gruodžio 
menesį sumažėto 49.997 lv-

(
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Stachariovizmas, naujas pertvarkymas 
Į darbo, padidėjimas darbo įmonių, abel- 

nas šalies sutvirtėjimas, visa tai jau ne 
metais, bet mėnesiais gerina Sovietų Są
jungos darbininkų, kolektyviečių, profe
sionalų ir visų dirbančiųjų žmonių gy
venimą.'

Sovietų Sąjunga, kur ant žymaus laip
snio socializmas įvykintas, eina milžiniš
kais žingsniais pirmyn, kada kapitalisti
nis pasaulis jau septinti metai yra bai
saus krizio padėtyje. Žmonių, pirmoje 
vietoje darbininkų su farmeriais, gyve
nimas kapitalo šalyse darosi vis sunkes
nis, blogesnis, o Sovietų Sąjungoje vis 
geresnis, malonesnis, šviesesnis, rodan
tis kelią viso pasaulio darbininkijai lin
kui pasiliuosavimo iš išnaudojimo ir 
vargo.

♦ J vi ♦ ♦ | ♦ |darbininkų ir darbininkių
Didžioji Socializmo SŠSŠS

daubas, kurie

Milžiniški Sovietų Pasisekimai
Sekmadienį, 29 d. gruodžio, “New 

York Times” išspausdino žinią savo ko- 
ndento iš Maskvos. Paduoda skait- 
:s tuos milžiniškus Sovietų Sąjun- 

atsiekimus gamyboje, kurie atlikti 
o 1925 metų.
Draugas Ordjonikidze, Sunkios Pra

monės Komisaras, padavė sekamą paly
ginimą, kiek į vieną dieną buvo pagami
nama 1925 metų pabaigoje ir 1935 me
tais:

1925 1935
Elek. jėga 3,400,000 kilovatų 58,000,000 kil. (valan.) 
Anglies 
Aliejaus 
Koksų 
Geležies 
Čiguno 
Plieno

Tai tiek buvo pagaminama į vieną die
ną 10 metų atgal, tai yra 1925 metais, ir 
tiek jau pagaminama 1935 metų pabai
goj. Toliaus daromas palyginimas eilės 
kitų dalykų, kurių kiek buvo pagamina
ma į mėnesį laiko 1925 metų gale ir į 
mėnesį 1935 metais:

67,000,000 tonų 366,000,000 tonų
21,000 tonų 235,000 tonų

6,000 tonų 49,000 tonų
rūdos 8,000 tonų 90,000 tonų

5,500 tonų 38,000 tonų
7,000 tonų 39,000 tonų

1925
12
28
49

ryi
0

1935
134 

10,000 
9,500 
7,000 
1,700

Gar/ežiu 
Tavorinių vagonų 
Traktorių 
Automobilių trokų 
Pasažierinių automobilių

Tokis tai milžiniškas skirtumas! Jei-
"i 1925 metais visa sunkios industrijos 
įmybos produkcija buvo verta 2,300,- 

rublių, tai 1935 metų toji pat ga
myba pasiekė 24,300,000,000 rublių vertę.

1925 metais sunkioje industrijoje dirbo 
690,000 darbininkų, o 1935 metais jau 
5,760,000 darbininkų.

Kartu gerėja ir daugėja ne vien So
vietų Sąjungos gamyba. Per tą laiką iš
būdavote dešimtys tūkstančių fabrikų, 
dirbtuvių, kasyklų, aliejų traukti svirčių, 
nutiesta daug gelžkelių, plentų; praves
ta tarpe jūrų ir upių kanalai, daugybė 
kitų įmonių, bet tuom pat kartu gerėja 
abelnas šalies gyventojų būvis. Išbūda
vote daug gyvenamių, modernizuotas 
darbas kasyklose, aliejaus industrijoje ir 
eilėje kitų šakų, kas palengvina jį. Pa
gaminta daug daugiau lengvos industri
jos reikmenų, kaip tai drabužių, apsia- 
vų, kitų reikmenų.

Augant ir stiprėjant gamybai, gerėjo 
ir abelnai šalies gyventojų gyvenimas. 
Produktai pagaminami geresni ir pigiau, 
darbininkų algos su kiekvienais metais 
didėjo. Jeigu 1925 metais proporciona- 
liai darbininko alga buvo 46 rubliai į mė
nesį, tai 1935 metais ji jau pasiekė 280

I rublių.

“Bostono Žinios”
Šiemet dienraščio “Laisvės” vajus ge

rai pavyko Massachusetts valstijoje. Pa
čiam So. Bostone, ačiū vietinių draugų ir 
draugo Taraškos (iš Lawrence) pasidar
bavimui, gauta nemažai naujų skaityto
jų. Nemažai užsirašė “Laisvę” tie lietu
viai, kurie niekados pirmiau mūsų dien
raščio nebuvo skaitę. Taip pat senų pre
numeratų atsinaujinimas Bostone stovi 
gerai.

Tačiaus, labai prastai iki šiol klojosi su 
korespondencijomis iš Bostono. Draugai 
buvo aptingę ir nerašinėjo į savo dien
raštį. Ta didelė mūsų kolonija su gražia 
armija “Laisvės” skaitytojų buvo apsi- 
leidus: jos gyvenimas ir veikimas neat
spindėjo dienraščio špaltose. Šita padė
tis greitai bus atmainyta. Šiomis dieno
mis drg. A. Bimba lankėsi Bostone, da
vė porą prelekcijų Septinto Komunistų 
Kongreso tarimais ir kalbėjosi su drau
gais apie Bostono korespondencijas. Ko
munistai ir simpatikai tuom susirūpinę 
ir labai entuziastiškai pasitiko pasiūly
mą įvesti pastovų Bostono žinių skyrių. 
Draugai suorganizavo Korespondentų 
Biurą, kuris pasižadėjo įvesti ir palaikyti 
“Bostono Žinias.” Šis skyrius pasirodys 
du kartu į savaitę.

Mes manome, kad šis mūsų visų užsi
mojimas bus nuoširdžiai sutiktas Bos
tono “Laisvės” skaitytojų. Šio skyriaus 
įvedimas ir palaikymas dienraščiui atsi
eis šiek tiek pinigų. Todėl prašome vi
sus skaitytojus pasidarbuoti del savo 
dienraščio. Pasistengkite gauti naujų 
skaitytojų. Jeigu, pavyzdžiui, kiekvie
nas Bostono ir artimos apielinkės senas 
skaitytojas gautų vieną naują skaityto
ją iki “Laisvės” šėrininkų suvažiavimo, 
kuris įvyks už trijų mėnesių, tai mes 
lengvai galėtume ne tik pravesti šį mū
sų planą, bet visą tą svarbų darbą dvigu
bai išplėsti.

“Bostono Žinios” pilnai atspindės visą 
lietuvių kolonijos gyvenimą. Jose bus 
apibūdinta ne tik visų srovių organizaci
jų ir draugijų veikimas, bet taip pat pa
vienių lietuvių (darbininkų, biznierių, 
profesionalų) gyvenimas: bėdos, vargai 
ir laimės. Kad taip bus, taip mums už
tikrina Korespondentų Biuras, į kurį įei
na arti tuzinas draugų, kurių tarpe ran
dame gabių rašytojų. Mes tikime, kad 
tie draugai, kurie taip noringai apsiėmė 
“Bostono Žinias” palaikyti, savo dienraš
čio nesuvils.

Į PAGELBĄ PERSEKIOJAMIEMS 
I SUVALKUOS VALSTIEČIAMS

Jau du mėnesiai, kai Suval
kijos valstiečiams tenka pakelt 
žiaurių fašistų kraugerių tero
rą. Mušimai, kankinimai, suė
mimai ir ištrėmimai yra fašis
tų atsakymas į valstiečių reika
lavimus, bent kiek pagerint jų 

f vergišką gyvenimą. Persekioji
mai ir šaudymai į beginklę vals
tiečių minią yra fašistų atsaky
mas į valstiečių siekimus, kad 
bent kiek palengvint savo skur- 

bado padėtį.
Vąšistai, nesiskaitydami su 

priemonėmis, pasiryžo žūt būt 
numalšint; sutramdyt kovojan
čius valstiečius: fašistai pasiry
žo kraujuj pa&kandint valstie
čių bruzdėjimą Suvalkijoj.

Jr Jau įvyko du didesni valstie
čių kraujo praliejimai, kurių 

* net fašistai jau nebegalėjo nu- 
tylėt. Apie Garliavoj ir Gražiš-

jkiuose fašistų suruoštas valstie
čiams žudynes buvo priversta 
rašyt ir fašistij spauda. Jie ruo
šia dar naujas Suvalkijos vals
tiečiams skerdynes, ruošia bau
džiamųjų būrių ekspedicijas Su
valkijos kaimuose.

Valstieti, darbo žmogau, do
rasis inteligente! Į tave šaukia
si atkakliai ir didvyriškai kovo
jąs Suvalkijos valstietis. T tave, 
Lietuvos liaudis, šaukiasi pagel- 
bos fašistų terorizuojamas Su
valkijos valstiečių kovotojas.

Nejaugi ramiai gali .klausyti 
budelių kankinamų valstiečių 
šauksmus! Į pagelbą!

Nejaugi rankas sudėjęs ra
miai sėdėsi, kai fašistinės poli
cijos kulkos lekia į beginklius 
valstiečius?

Nejaugi nesudreba tau šir
dis, kad fašistų kraugerių su

žeistų ir užmuštų valstiečių 
krauju aplaistoma Suvalkijos 
žemė?

Nejaugi išduosi Suvalkijos 
valstietį kruviniems fašistams?

Lietuvos liaudis, ištiesk savo 
brolišką ranką kovojantiems 
Suvalkijos valtiečiams. Kelkim 
savo galingą protesto balsą 
prieš žiaurų, kruviną fašistų 
terorą ant Suvalkijos valstie
čių.

Organizuokim pagelbą fašistų 
teroro aukoms.

Visi, be partijų, tautų skir
tumo, dėkimės į organizuojamo 
liaudies fronto pamatu protes
to ir pagelbos kampaniją Su
valkijos persekiojamiems vals
tiečiams remt.

Tegyvuoja protesto ir pagel
bos akcija Suvalkijos terori
zuojamiems valstiečiams remt.

Tegyvuoja atkakli ir didvy
riška Suvalkijos valstiečių ko
va!

Garbė Garliavoj ir Gražiš
kiuose nuo fašistų kulkų kritu
sioms aukoms.
Lietuvos Raudonoji Pagelba.

Didžioji proletarinė revo- griovius ir 
liucija SSRS-oj atskleidė skiria fizinį darbą nuo pro
taują puikųjį savo istorijos tinio darbo. Argi tai ne di- 
puslapį. Stachanoviečių ju- dysis socializmo laimėjimas! 
dėjimas—toks šio puslapio 
antgalvis ir turinys. Pačiam 
šito judėjimo priešaušry j, 
Maskvoje, Kremliuj, susi
rinko jo pirmtakūnai ir vė
liavnešiai į pirmą savo pasi
tarimą. Revoliucijos štabas 
—staliniškas partijos Cen
tro Komitetas — vadovavo 
šitam pasitarimui. Ir pabai
goj ketvirtos dienos, po ko
vos patosu degančių darbi
ninkų—stachanoviečių kal
bų, po ryškių partijos ir vy
riausybės vadų išstojimų, 
žodį paėmė tas, keno geni
jus, keno obalsiai įsikūnijo 
kūjo smūgiuose Stachanovo 
Aleksiejaus, naujame socia
listinio darbo ritme.

Žodį paėmė Stalinas, kad 
galingu savo proto prožek
toriumi nušviest pačias sta-| 
chanoviečių judėjimo filozo- 
fijos gelmes, nušviest toli
mesnius socialistinės 
liucijos kelius.

Liaudies gelmėse ilgai 
brendo stachanoviečių judė
jimas. Jis brendo su kiek
vienu bolševikų partijos 
nauju laimėjimu, su kiek
vienu nauju stambaus zavo- 
do paleidimu į darbą, su iš
mokimu dirbti naujas ma
šinas, su kilimu politinio, 
bendro kultūrinio ir techni
kinio darbiniųkų klasės ly
gio. Jis, stachanoviečių ju
dėjimas, subrendo dabar, 
kuomet “gyventi pasidarė 
geriau, t gyventi pasidarė 
linksmiau.” Tuomet—vyku
siais Stalino žodžiais ta
riant, pakako degtuko, Sta
chanovo kibirkšties Pietuo
se, Busigino Šiaurėje, kad 
suliepsnotų judėjimo liepsna 
po visą šalį.

Šitame judėjime partijos 
ir liaudies vadas įžiūrėjo, 
pastebėjo naują, angštesnę 
socialistinės statybos etapo 
pradžią. Nes judėjimo vė
liavnešiai jau duoda tiek 
augšto darbo našumo pavyz
džius, kurių negali būti 
prie kapitalizmo. Socializ
mas nugalės ir nugali kapi
talistinę santvarką kaip tik 
pasiremdamas daug augš- 
tesniu darbo našumu. O sta
chanoviečių judėjimas laužo 
senas pažiūras, duoda gali
mybės perviršyt senas, su- 
trunyjusias technines nor
mas, seną projektuose nu
matytą galingumą. Prieška- 
kiniai darbininkai jau pra
siskverbia į pačią gamybos 
esmę, smalsiai studijuoja 
techniką, dirba ne automa
tiškai, o kūrybiškai, šitame 
procese Stalino genijus pas
tebėjo pirmutinę kregždutę, 
pirmutinį skelbėją, tik prie 
socializmo pradedančio iš
nykimo ribų tarp proto 
darbo ir tarp fizinio darbo.

Senojo pasaulio politikai, . 
sociologai ir mokslininkai, | 
mokslo pigmėjai ir karlikai i 

• visuomet su ironija kalbėda-1 
vo apie tai, kad gali išnykti; 
skirtumas tarp protino dar-! 
bo ir fizinio darbo. Savo fi- j 
lozofijos pamatu jie padarė 
žmonių skirstymą į kastas 
ir pastatė tarp proletariato 
ir mokslo augščiausias sie
nas ir {nepraeinamus grio
vius. O dabar, Sovietų šalyj, 
išmoko nugalėt mokslo ir 
technikose tvirtoves, mokslą 
daro kiekvieno darbo žmo
gaus pagelbininku jo kūry- 

' biniame { darbe, užverčia

statybai didžiulę, neįkai
nuojamą naudą. Užbaigia
moje savo vakarykštėj kal
boj draugas Stalinas pasa
kė: kai ko čia, pasitarime, 
mūsų vadovai pasimokė pas 
stachanoviečius; taigi, ačiū 
jums, draugai, už pamokini
mą !

Stachanoviečiai atsakė sa
vo didžiam mokytojui ir 
mylimam draugui Stalinui 
šiandien s p a u s d inamame 
laiške, stachanoviečiai su

revo-

Draugas Stalinas savo 
vakarykščia kalba atskleidė 
plačiausius horizontus. Jis 
nurodė stachanoviečių sti
mulus, jo varomąsias jėgas. 
Jis giliai išanalizavo per
tvaras ir kliūtis, kurios su
laikė ir gali sulaikyt stacha
noviečių judėjimo išsivysty
mą. Jis puikiausiai parodė, 
kodėl tik prie mūsų, Sovie
tų santvarkos gali augt tik
rieji darbo didvyriai. Jis 
sugriovė mokslo fetišus apie 
senas technikos išnaudojimo 
ribas, pabrėžęs, kad mokslą 
visuomet patikrina prakti
ka.

Taip dabar, senasis tech
nikos mokslas pereiną di- 
džiausį istorinį patikrini
mą. Jau iš pat pradžios sta
chanoviečių judėjimas iškė
lė aikštėn, susekė netinka
mumą, atsilikimą daugelio 
senų moksliškų ribų, dau
gelio įmonių vadovų, inži
nierių ir technikų atsiliki
mą, kurie grobstosi už senų ! Stalino puikius socializmo 
normų. Minties bailumas1 vaisius.

gatvėmis, kalbino moteris, lan
džiojo į jų tukulus, arba rink
davosi grupėmis, neišleisdami 
iš rankų šautuvų, ir kalbėjo. 
Nesunku buvo suprasti, kad tai 
yra neguso žento ras Gugsos 
“kariai.” Makale buvo jo sosti«' ' 
nė ir juodaodžiai šventė savo -b -• 
sugrįžimą į miestą, kurį jie sa~- •• 
vo laiku, italams puolant, su sa
vo vadu buvo palikę. L...'

Miesto aikštės kampe buvo’'-“' 
maža rinka, kurioje askariai 
bandė nusipirkti grūdų ir viso-**** 
kių šaknų, griežtai ginčydamie
si su pardavėjais, kurie jokia"' 
būdu nenorėjo pripažinti italų-’ • 
lirą ir reikalavo Marijos Tere-‘ 
zės talerių. Paprastas konflik-’ '

pasididžiavimu kalba apie įas okupuotame mieste. Naivūs 
save, kaip bolševikų-Stali- ethiopai nežinojo, kad be tale-'— 
no partijos, kaip Stalino mo- rių, yra dar kiti pinigai ir kad •• 
kinius. “Kur surast dėkin- taleriai gaminami irgi italų, nes I 
gtimo žodžius UŽ tą mokini- Vienos talerių fabrikas nupirk-/ 
mą, kurį kiekvieną dieną sa
vo milžinišku darbu mums 
suteikė partija; kurį duoda
te Jūs, Jūsų šviesus bolše- 
vistinis protas, kurį Jūs dar 
kartą šiandien davėt savo 
puikioje kalboje. Didžiulis, 
stachanovietiškas, didžiulis 
kaip mūsų meilė Jums, ačiū, 
ačiū už mokinimą, brangus 
Juozai Visarijanovičiau”!

Toki Didžiosios proletari
nės revoliucijos didžioj dia
lektika. Taip partijos įkvėp
tas liaudies judėjimas atne
ša partijai ir I . t • • i •

tas vienos italų kompanijos.

nemažam skaičiui iš šitų va
dovų šoromis kibo ant jų 
akių, kliudo jiems matyt 
kuo puikiausi naujų galimy
bių išsiplėtimą, galimybių, 
kurios išaugo tik prie So
vietų valdžios, išaugo kar
tu su milionų Sovietų žmo
nių kūrybiniu augimu. Juk 
mūsų šalyj nėra darbininko 
ir valstiečio išnaudojimo. 
Darbininkas ir kolchoznin- 
kas pirmą kartą, dirba sau 
ir tik sau, savo klasei, sa
vo valstybei, o šitas įneša 
dideles “pataisas” į visus 
pajėgumo koeficientus, į vi
sus tempus, į visus visų ma
šinų, visos technikos, visa- 
me gyvenime greičius.

Priešakiniai stachanovie
čiai, kurių vardus dabar ži
no jau visa šalis, davė šitų 
pataisų ryškiausius pavyz
džius. Žinoma, šiandien tuo
jau šitų galiūnų, gamybos 
didvyrių gamybinius rodyk- 
lius negalima dekretuot vi
sai darbininkų masei, nega
lima padaryt norma vi
siems. Ne! Stachanoviečių 
rekordai anglies kasime, 
gamybos rekordai mašinų 
detalių, apavo, audeklų ga
myboj turi virsti kiekvieno, 
didžiausios Sovietų liaudies 
didžiojo judėjimo dalyvio 
tikslu. Šie rekordai visiems 
mūsų ūkiškiems, ir techniš
kiems vadovams turi pasi
daryt rodyklių to, kokios 
didelės galimybės slepiasi 
mūsų santvarkoj, mūsų 
žmonėse, kuriuos išauklėjo 
Lenino-Stalino partija.

P i r m a s v isasąjtinginis i

Prie stachanoviečių judė
jimo lopšio stovėjo ir stovi 
bolševikų partija. Kuomet 
Aleksiejus Stachanovas rug
pjūčio 30 d. naktį nusileido 
į šachtą, kad pirmą kart 
duot anglies iškasimo re
kordą, kartu su juo nuėjo 
jo auklėtojas ir draugas, 
partinis šachtos organizato
rius komunistas Petrovas. 
Jis priešais Stachanovą ne
šė angliakasio lemputę, 
šviesdamas kelį į rekordą. 
Šitos lemputės ugnelė buvo 
dalelytė ir simbolis tos di
džios liepsnos, kuria Stali
nas ir jo mokiniai uždegė 
širdis milionams mūsų tė
vynės darbo žmonių, kurie 
dabar kopia į naujas socia
lizmo augštumas.

Šitos liepsnos apimtos šir
dys pirmutinių jų stachano
viečių, kurie iš pasitarimo 
grįžta prie varstotų, anglies 
kasimo vietų, prie domnų ir 
garvežių, su vieninga min
timi: po visą šalį, visuose 
darbo žmonėse įžiebt šitą 
liepsną. Jie, stachanoviečiai, 
sako savo vadui ir mokyto
jui:

Su stalinišku atkaklumu 
mes sieksime 
darbo našumo, 
sim socializmo 
riuos Jūs savo
stebėjote stachanoviečių ju
dėjime. Taip, šitie grūdai 
jau noksta, o Jūs esate ta 
saulė, po kuria jie išaugs 
bujojančiu žiedu.
(‘Pravda’ N. 317. 18-XI-35)

Vertė Juraitis.
13-XII-35 m.

Makalėje matėme taip pat “ 
Gugsos dieduko karaliaus Johan
no pilį, kuri buvo ras Sėjamo ' 
kareivių išplėšta ir visos bran- 
genybės išvežtos. Ras Sejumas 
pusėtinai “apvalė” ir savo da
bartinį mirtiną priešą Gugsą. 
Jis turi Makalėje kelias vilas. "" 
Ethiopų supratimu, vila tai yra"' " 
mažas namelis 6—7 metrų ilgio/ 
4 metrų gilumo ir 5 metrų 
augštumo, pastatytas iš balto 
akmens. “Viloje” ne daugiau 8 
kambarių, mažų ir beveik be 
šviesos. Tokių vilų Makalėje ke
lios ir visos jos priklauso Gug- 
sai. Jose viskas buvo sulaužyta, 
sudaužyta, europiški žurnalai su--" 
erotiškais paveikslais ir ethio-~<' 
piškos knygos suplėšyti gulėjo'....
purve ir dulkėse. Nabagas ras

Dar vienas būdingas Maka
lės pažymys. Ne tik Kaunas,----

bet ir Makale turi savo pletkų. 
Kalbama, kad tikrieji .karaliaus 
Johanno turtai paslėpti jo iž-^;; 
dininko sūnaus name miesto" ' ' 
apielinkėje. Nuo karaliaus Joh
anno laikų praėjo 60 metų, dėl
to suprantama, kad ir iždinio- ' 
ko sūnus—dabar senis. Mes n U.-,'""' 
ėjome pažiūrėti į tą paskutinė’ 
Makalės įžymybę ir tikrai už 
koptų bažnyčios suradome na
melį. Tačiau kelią mums čia'....
pastojo juodaodžiai Gugsos ka
riai su milžiniškais šautuvais, 
neabejotinai turkų kilmės ir aiš- _ 
kiai tinkančiais muziejui. MeS" 
nesiginčijome ir pasišalinome. ''. 
Kitą dieną mes matėme kara-’’ 
liaus iždininko sūnų 50 Gugsoš 
karių lydimą, bet irgi prieiti, 
nepriėjome. Lobio paslaptis pa
siliko neatspėta. Gal būt tie, ku
rie ateis po mūsų, bus laimin
gesni. ’ Z

(Iš Lietuvos Laikraščių)

socialistinio 
Mes augin- 
grūdus, ku- 
akilumu pa-

ŽINIOS APIE KARĄ
Ką Lietuvys Rašo iš 

Ethiopijos?

Makalės gatvės knibždėjo 
žmonėmis. Kadangi Makale 
buvo italų tik prieš kelias die
nas paimta, tai gatvėse buvo 
daug askarių, italų juodųjų ka
rių. Jie žiūrėjo į ethiopų tuku- 
lus ir užkalbindavo jaunas Ma
kalės gyventojas. Atvirai prisi
pažinsiu—aš jiems pavydėjau. 
Ne iš vieno, o iš daugelio tuku- 
lų žiūrėjo moterys tokio pui
kaus grožio, jog nesinorėjo tikė
ti, kad tai primityvūs sutveri-

mai, išaugę purve ir mėšle. Jų 
svajingos, liūdnos akys lyg ir 
kalbėjo apie gilius ieškojimus, 
nepasiteisinusias viltis ir skaus
mus... Aš norėjau kalbėti su 
jomis, bet negalėjau. Matyda
mos baltą žmogų, jos slėpėsi tu- 
kulan arba užsidarydavo savyje, 
sučiaupdamos lūpas, ir iš jų ne
galima buvo ištraukti nei garso, 
nei šypsenos. Laukinės Afrikos 
karalaitės. . .

Kitas įdomus Makalės gatvės 
personažas buvo panašūs į ban
ditus žmonės su šautuvais, kul
kosvydžių kulkų juostomis ir 
peiliais. Apsirengę baltais rū
bais, jie patenkinti slankiojo

Laiškas Redakcijai
Brangūs draugai!

Ilgas laikas, kaip aš “Lais-*'- - 
vei” nerašiau, bet tas, draugai?----
buvo ne del nenoro ar tingėjinuL. 
mo, bet buvo susidėjusiosto-L;.^ 
kios aplinkybės. Dabar jau ir 
aš įsigijau rašomąją mašinėlę,.:,,, 
taigi dabar manau pasidarbuoti ** 
pagal išgalę. Tiesa, dar mano.,,,.,, 
mašinėlė bus gatava tik apie..,...., 
vidurį sausio mėnesio, nes iš- 
siuntė į fabriką delei sudėjimu., 
lietuviškų akcentų, o laikinai......
kompanija man davė kitą nau- ... 
doti. C,h;

Dabar man bus patogiau ir-. 
raidžių rinkėjai gal nebeduos. 
vėjo už smulkų raštą.

Su linkėjimais laimingų Nau-.,„.. 
jų Metų klasių kovos srityje.

Draugiškai, •; -
Petras.

Windsor. 27-12-1935 mį

SSRS MOKYKLOS IR * 
PRIEŠŲ VAIKAMS -.1.

MASKVA.— Sovietų vy-:;s. 
riausybė gruodžio 80 d. pa*. ...r 
tvarkė, kad į vidurines ir: 
augštąsias mokyklas bus 
priimami ir vaikai buvusių-, 
buožių, prekėjų ir politinių-» . 
priešų, veikusių prieš So-dL, 
vietus.
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Pažvelgus Atgal

Skaitytojų Balsai
P. Buknys.

“LAISVĖ” 23 METAI ATGAL.
Iš “L.” No. 1-mo už sausio 3, 1913:

Vilniaus miesto ponai pataikauja carui. 1913 metais sueina 
300 metų nuo carų Romanovų familijos viešpatavimo Rusijoj. 
Iš tos priežasties Vilniaus municipalitetas nutarė: (1) duoti 
300 rub. Kostromoje statomam paminklui; (2) pavesti prie Už
vingio gatvės plečiu cerkvei pastatyti; (:>) visomis valdžios ii- 
miesto įstaigomis dalyvauti sukaktuvių apvaikščiojime; (1) įkur
ti Vilniuje universitetą.

Kada gi liausis begarbinę tą karūnuotą idiotą?

Rusijoj. Kokios baisenybės dedasi Rusijos kalėjimuose—ne 
vienas jau numano iš netyčioms kartais pakliūvančių spaudon 
žinių apie kalinių mušimus ir kankinimus. Dar atmename sker- 
’vnes Pskovo ir Kutamarsko kalėjimuose. Dar taip neseniai 
eli kaliniai, neiškentę kalėjimo administracijos sauvalės, nu- 
.ižudė. O iš anos pusės storųjų sienų vėl plaukia naujų žinių 

apie naujas baisenybes, šiuo kartu jos atsitiko Orio .kalėjime. 
Rusų laikraštyj “Rieč” įdėtas laiškas vieno prasikaltėlio, ku
ris drauge su kitais iš šlisselburgo buvo pervestas į Orio kalė
jimą “pataisymui.” Atvykus Oriau, kaliniai pareikalavo man
dagiau su jais elgtis. Užtai juos pasodino karceriu. Paskui 
pradėjo kankinti...

Iš I par. II Kuopelės Darbo
Ši kuopelė dar tik apie mė- 

nesis laiko kaip susikūrė ir 
pradėjo veikt. Kuopelė turi 
sudarius skaitymo ratelį, kuris 
susideda iš 6 jaunuolių. Skai
tymo ratelis jau perskaitė kny
gą “Vakarų Fronte Nieko 
Naujo” ir apsvarstė. Visiems 
jaunuoliams ta knyga labai 
patiko, nes ji teisingai ir aiš
kiai perduoda karo žiaurumus. 
Ryšy j su tos knygos perskaity
mu ratelio nariai, jaunuoliai 
kalbėjo apie karo pavojų, ku
ris gresia ir Lietuvos jaunuo
liams, ir priėjo prie išvados, 
kad reikia kovot prieš karą.

Pastaba: tokių skaitymo ra
telių komjaunuoliai kurkit kuo 
daugiausiai ir stenkitės, kad 
jie apimtų didesnį jaunimo 
skaičių. Be to tie jaunuoliai, 
kurie nori kovot prieš karą ir 
jo ruošėjus, reikia priimti į 
komjaunimą. Red.

DRAUGAI, RIMTAI PAIMKIME 
JUBILĖJAUS APVAIKŠČIOJIMĄ

SO. BOSTON, Mass.—Praleidome triukšmingas kalėdas. Pe
rėjau per lietuvių apgyventas vietas. Išsirodė, lyg kad daro
ma “ablava” ant vilkų. O ten, kur “ablava”, yra ir kraujo pra
liejimas. Greit pribuvo aniolai su buožėmis. Keturius peštu
kus suareštavo. Trįs iš jų tik ką iš Lietuvos, bet jau užima 
pirmas vietas peštukų. Ant rytojaus buvo teismas. Visiems 
keturiems paskyrė po $20 bausmės. Tai pasekmės tamsumo ir 
fanatizmo.—Unijistas.

Žodis Apie Spaudą
“Laisvė” pradeda eiti 8-nių puslapių. Kaip tankiai ir ilgai 

tokia išeis, tai prigulės nuo mūsų bendradarbų ir rėmėjų. Taip 
rašė draugas P. Buknys, “Laisvės” gaspadorius, rugp. 12, 1935 
metais dienraščio laidoj.

Tuom laiku buvau ligoninėje, silpnas po sunkios operacijos. 
Draugai atlankydami atnešė man ii- tą “Laisvę”, ir kaip man 
pasidarė lengviau, sveikiau ir linksma, kad tokio sunkmečio, 
nedarbo metu, kada žmogus nežino, ar ilgai dirbs, kada centą 
uždirbs, kada kur darbą gaus ant maisto, apsirengimo, o čia mū
sų, susipratusių darbininkų, spauda ne tik pergali tuos vargus, 
nesiskundžia, bet dar stiprėja. Su kiekviena diena vis platesnius 
sluogsnius darbininkų supažindina su jų reikalais. Nors po 
valiai, palengva, bet vis daugiau darbininkų pagelba tos spau
dos pradeda atskirti pelus nuo grūdų, tiesą nuo melo. Kas per- 

. skaitė tik vienos savaitės dienraščio numerius, kur buvo apra
šyta Kominterno kongresas, paduotos darbininkų vadų kalbos, 
raportai, tas matė, kad jie kalba tikrą tiesą, nei vienas iš jų 
nesididžiuoja, bet kalba teisingai, broliškai, plačiai apimant visų 
tautų ir rasių reikalus, už visus, kurie tik pavergti kapitalizmo.

Čia prisiminiau, kad ii’ Juliaus Daubaro laišką Amerikos dar
bininkams, iš kurio matosi kaip labai supuola tų draugų darbai 
ir raštai ir skiriasi nuo visokių buržuazijos pakalikų darbų ii* 
žodžių. Rašoma ir tas, kaip rusai savo geresnį maistą pirmiau 
davė užsienio specialistams už teisingą darbą, kol jie savo 
šalyje išlavino užtektinai savų specialistų. Tūli ištižėliai darė 
žalos, kliudė, neatsižiūrint nei į darbo užmokesnį, nei į sąlygas.

Mielas skaitytojau, paklausk savęs, kas atsitiktų su darbinin
kų judėjimu, reikalais, mūsų kova, jeigu mes neturėtume savo 
kovingos spaudos, kuri kiekvieną dieną rodo teisingą kelią, gelbė
ja darbininkams organizuotis, veda kovą prieš tuos, kurių ide
alas yra doleris? Stanikų Jurgis.

Niekinamos “Drobės” Fa
briko Jaunuolės Darbininkės

“Drobės” fabrike dirba ne
mažai jaunuolių darbininkių, 
kurias skyriaus meistras bjau
riai niekina. Jis naujoms jau
noms darbininkėms skiria pasi
matymus ir taip jas prievar
tauja.

Kurios mergaitės jam prie
šinasi—tas skundžia fabriko 
administracijai ir kitaip per
sekioja.

Reikalinga visiems fabriko 
jaunuoliams organizuotai ko
vot prieš tokį šlykštu meistrą 
ir reikalaut, kad iį administra
cija išmestų iš fabriko.

Lietuvos Jaunimo Gyvenimas ir Kova
Spalio Revoliucijos Sukak- šventiškam ūpe. Atėjus laikui 

tuvių Minėjimas Moky
klose ir Gimnazijose

“X” pradžios mokykloj 5— 
tam skyriuj šiemet buvo pami
nėta 18 metų sukaktuvės, kaip 
laimėta Rusijoj proletarinė re-

' voliucija. Visą 7 dieną lap
kričio mokiniai prašė mokyto
ją, kad jis jiems papasakotų 
apie tą šventę.

Nors nenorom, bet ilgai pra
šomas mokytojas vietoj šeštos 
pamokos pravedė su mokiniais 
pasikalbėjimą apie šventę. Mo- Visa lapkričio 7 d. gimnazijoj 

, kytojas papasakojo kaip anks- praėjo šventiškoj nuotaikoj.
čiau Rusijoj gyveno vaikai ir 
kaip dabar jie gyvena Sovietų 
Sąjungoj.

Dalis mokinių pasikalbėjime 
aktingai dalyvavo, buvo paten- 
kyti ir namo išsiskirstė su 
šventišku Opu.

eit j užsiėmimą, visi jaunuoliai 
išreikšdami šventę nuėjo 10 
minučių vėliau.

Į gimnaziją “X” lapkričio 7 
d. moksleiviai atėjo šventiškai 
išsipuošę: su šventiškais kos
tiumais, nusikirpę plauku s. 
Laikę pertraukų moksleiviai 
būreliais susirinkę kalbėjosi 
apie šventę, apie Sovietų Są
jungos pasiekimus, apie Sovie- 

įtu šalies moksleivių gyvenimą.

‘ Lapkričio 7 dieną, du su virš 
šimtai profesinės mokyklos 
“X” mokinių, jaunuolių pietų 
metų susini 
rj paminėt 
jaunuolis f 
kaip daba 
Sovietų Sąj 

^jaunimo į 
kapitalistin 
jime dalyvė
jvairių pažiūrų, iš Įvairių jau
nimo organizacijų. Visi buvo

:o į vieną kamba- 
i šventę. Vienas 
talbėjo apie tai, 
gyvena jaunimas 
goj ir sulygino su 
enimu fašistinėj 
Lietuvoj. Minė- 

ę jaunuoliai buvo

Sportas Mūsų Mokykloj
Mūsų mokyklos mokiniai už

siima įvairių sportų. Vasarą 
lošiam futbolą, krepšesviedį, 
ping-pongą. žiemą ping-pon- 

šią žiemą mes pasidary- 
čiuožyklą. Sporto įran- 
mes perkam pačių sudė- 
pinigais. Renkam po 5

Iš Anykščiu Komjaunimo 
Darbo

Mūsų, Anykščių organizacija 
iki rugpjūčio mėnesio buvo la
bai sektantiška. Ji turėjo tik 
2 kuopeles su 6 nariais. Dėka 
komja u n i m o persitvarkymo 
naujais būdais, dabar jau yra 
5 kuopelės su 25 nariais ir ei
nam prie tolimesnio augimo, 
nes dirva darbui gera.

Per tą laika komjaunimo 
kuopelės vadovavo trims iški
lusiems jaunuoliu streikams: 
aulininkams, kojiniu darbinin
kams (18 jaunuolių) ir pučio- 
tojams (prie batsiuviu, 8 jau
nuoliams). Aulininku ir nučio- 
toju streikai buvo laimėti—pa
keltos algos. Kojiniu darbinin
ku pralaimėtas. Prieš streiko 
baigimasi sušaukėm streikuo
jančiu jaunuolių pasitarima ir 
išsiaiškinom p r a 1 a i m ėjimo 
priežastis.

Mes vedam darbą ir del su
darymo jaunosios kartos fron
to ir manom, kad tai pasiseks. 
Patys išleidžiam šapirografuo
tų atsišaukimų.

Taip pat ligi rugpjūčio mė
nesio visai nebuvo darbo tarp 

I vaikų. Dabar jau turim ne
blogus rezultatus, vienok tu
rim ir toliau tobulyt pasivaikš
čiojimus, kliubų programas, 
kad galėtume dar daugiau vai
kų pritraukti.

Dabar statom uždavinį su- 
stipryt darbą tarp lietuvių jau
nuolių ir tarp lietuvių vaikų, 
kuris dar šlubuoja. Mes jau
čiam didelį trūkumą—tai silp
ną vadovavimą iš centro, kas 
blogai atsiliepia ir mūsų dar
be. Tikime, kad centras dau
giau mumis susirūpins.gą. 

sim
i kius 
tais
centus iš kiekvieno mokinio į 
savaitę.

Mokinių sporto gyvenimą 
tvarko mokinių sportininkų iš
rinkta komisija. Ta sporto ko
misija org. lošimą šachmatais. 
Kad sportas būtų įdomesnis, 
sporto komisija organizuoja 
sporto turnirus tarp mūsų ir 
kitų mokyklų.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salžs del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

Balandžio mėnesį šių me-|pimas: Kazimieras Česnau- 
tų sukanka 25 metai, kaip no
leidžiama “Laisvė.” 5 d. ba
landžio (April) įvyks “Lai
svės” Jubilėjinis suvažiavi
mas. Tas suvažiavimas tu
ri būt svarbesnis, įspūdin
gesnis ir skaitlingesnis už 
visus buvusius suvažiavi
mus. Jame turėtų būt at
stovaujamos visos, pripras
tai vadinamos, Amerikos 
lietuvių kolonijos. Reikia 
Chicagos, Detroito, Cleve- 
lando, Pittsburgho, Anthra
cite kasyklų apielinkės ir iš 
rytų net iš Maine valstijos. 
Jei būtų galimybės atsikąs
ti iš už Chicagos, būtų pui
ku.

Kuo iš plačiau susivažiuo- 
sime, tuo geresnis bus su
važiavimas. Krizio metais 
dalininkų-šėrininkų skaičius 
sumažėjo. Tad iki šiam su
važiavimui reikėtų gauti 
naujų dalininkų. Reikia jų 
gauti kiekviename mieste ir 
miestelyje, kur tik gyvena 
lietuvių.
’ Yra eilė darbininkiškų or
ganizacijų, kurios dar ne
turi “Laisvės” bendrovės 
Šerų. Ypač L.D.S. kuopų 
dar labai mažai tėra įsigi
nusių “Laisvės” šėrų. To
dėl, draugai, nepamirškite 
sekamuose susirinkimuose 
pakelti šėrų įsigijimo klau
simą. Taipgi prašome nau
jų skaitytojų būti ne tik 
“Laisvės” skaitytojais, ' bet 
būti jos savininkais—prašo
me įsigyti “Laisvės” šėrų.

“Laisvės” direktoriai vis 
dar laikosi savo obalsio: 
Minėkime “Laisves” Sidab
rinį Jubilėjų su Daugiausia 
Skaitytojų. Gerai pasispau
dus būtų galima to atsiekti. 
Štai kaip: visą gegužės mė
nesį, šių metų “Laisvė” bus 
leidžiama padidinta ir turi
ninga gerais raštais. Tai 
bus Jubilėjiniai ir geguži
niai leidiniai. Bus renka
ma specialiai gegužės mė
nesiui prenumeratos. Už 
vieną dolerį bus siuntinėja
ma “Laisvė” kasdien ir bus 
duodama knyga, apysaka, 
Martos Vilkienės Divorsas, 
kurią rašo Mikas Rasoda. 
Knyga bus iš apie 300 pus
lapių. Ji bus originališka 

[ apysaka iš Amerikos Lietu
sių gyvenimo. Tai už vieną 
dolerį gauti dienraštį visą 
mėnesį ir gauti tą knygą 
bus labai geras pirkinys. 
Tai, draugai, stokime į dar
bą tuojau, rinkime savo 
dienraščiui Jubilėjines pre
numeratas. Ypač Chicago j e 
ir toliau į vakarus, kur 
dienraščio “Vilnies” terito
rijos, Jubilėjinių prenume
ratų būtų galima gauti 
daug, žinoma, gerai dar
buojantis.

Jubilėjinius certifikatus, 
kaipo “Laisvės” rėmėjo gar
bės ženklą, taipgi dabar rei
kia platinti su pasiryžimu, 
nes greit reikės pirkti po- 
pierą išleidimui knygos, kai
po “L.” skaitytojams Jubi- 
lėjinės dovanos, reikės daug 
pinigų. Už certifikatus gau
namos įplaukos bus naudo
jamos išleidimui knygos. 

1 Jubilėjinių parengimų 
permažai tesigirdi. Pereitą 
šeštadienį toks parengimas 
buvo Bayonne, N. J. Vie
tos draugai mano/ kad pel
no liks neblogai.; Dalyvau
damas tame parengime pa
kalbinau draugus asmeniš
kai įsigyti Jubilėjinius cer
tifikatus ir va lioks atsilie-

skas paėmė už $2.00 certifi- 
katą, o po dolerį Stanislovas 
Radusis, Jonas Zaleckas, Jo
kūbas Kirmiela, Povilas Ja
niūnas ir Jonas Siurvilas.

Draugai b a y 'o n n i ečiai, 
ypač draugas Čiurlis gerai 
pasidarbavo laike “Laisvės” 
vajaus gavime naujų skai
tytojų ir Jubilėjaus reikalu 
gražiai darbuojasi.

Daugiau draugų Jubilėji- 
nius certifikatus įsigijo se
kamai: George Wareson, 
brooklynietis už $5.00, A. 
Buliavich, Pittsburgh, Pa., 
už $3.50, ALDLD 143 kuopa 
Reading, Pa., už $5.00, AL
DLD 33 kuopa, Pittsburgh, 
Pa., už $2.00 ir iš Great 
Neck, N. Y., certifikatus įsi- Į 
gijo sekami draugai: Pra
nas Marcinkevičia, A. Lips- 
kienė, Povilas Beeis ir Apo- 
lionija Bečienė, visi padova
nojo po $1.00.

Kaip matome, šiuo kartu 
gana skaitlingas būrelis 
draugų apsirūpino “Lais
vės” rėmėjo atsižymėjimu, 
įsigydami garbės ženklą, si
dabrinio Jubilėjaus certifi- 
katą.

Easton, Pa
Bedarbių Gyvenimo 
Pagerėjo, Tų, Kurie 
Darbo prie W.P.A.?

Nevedusių ir vedusių, kurių 
šeimyna susideda tik iš 2-jų, 
tokiems biskį geriau.

Bet tokiems, kurie turi už
laikyti 3-4 bei daugiau, tai pa
sidarė daug sunkiau, nes esant 
ant pašalpos jiems pareidavo 
pašalpos iki 15 dolerių į sa
vaitę, skaitant viską.

Dirbant prie WPA valdžios 
darbų pareina biskį daugiau, 
kaip 12 dolerių į savaitę. Gi 
dirbant daug daugiau pasida
ro ir išlaidų, nes reikia dau
giau drapanų,, avalinės ir mai
sto ir ant medikalės pagelbos. 
Mūsų darbas prasidėjo tokiu 
laiku, kuomet oras prasidėjo 
žiaurus: lietai, sniegai, šalčiai 
iki zero. Negana to, dar ir 
algų neišmoka laiku. Kartais 
reikia laukti po mėnesį ir dau
giau, o turėtų būti išmokama 
2 kartus į mėnesį, sulig val
džios patvarkymų.

Prasidėjus W.P.A. darbams, 
buvo pasklydę kalbos, kad 
lietui lyjant nereikės dirbti ir 
gausime mokėti už tą dieną, 
taipgi ir šalčiui pakilus. Pasi
rodė, kad tos kalbos buvo be 
pamato, nes kiek man teko 
girdėti nu skirtingų skyrių W. 
P.A. darbininkų, tai nei vieno 
skyriaus formanai liuosa va
lia darbininkų neleidžia namo, 
prastame ore, tik tuomet pa
leidžia, kuomet visi darbinin
kai atsisako dirbti. Taipgi bu
vo paskleistos kalbos, kad 
mums mokės po 50c. į valan
dą, pasirdė, kad moka po 46 
centus ir dirbam 130 valandų 
į mėnesį, o turėtų būti 120.

A. F. of L. deda pastangas 
nuorganizuoti WPA darbinin
kus į uniją. Pradžia jau pada
ryta, jau turi surašius į uniją 
virš pusantro šimto narių. Tas 
pat yra daroma ir po kitus 
miestus, kokie ten rezultatai, 
neteko patirti. Taipgi yra 
žingsniai daromi, kad prijung- 
1 visas bedarbių, organizacijas 
irie Federacijos unijos, kad 
nudaryti bendrą organizuotą 
kūną.

Va kokia pradžia padaryta: 
gruodžio 7 ir 8 dd. buvo su
jaukta iš visos Pennsylvanijos 
valstijos nuo visokių bedarbių

gos
Sąly- 
Gavo

organizacijų ir W.P.A. atstovų 
bendra konferencija.

Konferencijos dalyviai įtei
kė Pennsylvanijos seimeliui 
keletą reikalavimų, tokių, su 
kuriais darbininkai pilniausiai 
sutiks. Reikalavimai yra se
kami: bedarbiams pašalpa po 
10 dol. singeliams į savaitę; 
$15 vadusiai porai ii’ po $3 
del kiekvieno šeimynos nario; 
WPA darbininkams duoti šil
tas drapanas, apmokėti trans- 
portaciją į darbo vietą, arba 
nuvežti su uždarais trokais; 
formanai turi būti išsirenkami 
pačių darbininkų; alga, kad 
būtų išmokama kas savaitė ir 
nemažiau 90 dolerių j mėnesį; 
kad būtų laisvė organizuotis į 
unijas; prašalinti nuo WPA 
darbų administratorių Jones 
už algų neišmokėjimą laiku ir 
už prailginimą mėnesyj valan
dų, už neleidimą darbininkų 
organizuotis į unijas. Tie rei
kalavimai, kuo veikiausiai turi 
būti vykdomi gyvenimam Gu- 

j bernatorius Earl turi tuoj su
šaukti nepaprastą seimelio po
sėdį; o jeigu tą nepadarys, tai 
bus maršavimas iš visos vals
tijos į sostinę. Virš minėtoji 
konferencijoj iki šiuo laiku 
buvusios visokių skirtingų pa
kraipų bedarbių organizacijos 
susivienijimo į vieną ir išrinko 
vadovaujantį komitetą iš 11 
narių. Tas komitetas jau buvo 
pasiuntęs delegaciją į Wash- 
ingtoną pas šalpos administra
torių poną Hopkins, kad jam 
perstatyti Pennsylvanijos ad
ministratoriaus WPA darbų 
sauvališką režimą. Mr. Hop
kins išdėstė savo patvarkymus. 
Pagal jo patvarkymus esą va
lia organizuotis į unijas, taip
gi nevalia persekioti darbinin
kų, už jų įsitikinimus. Tuo
met delegatai užklausė jo ar 
jis privers poną Jones, kad 
vykdytu gyveniman jo patvar
kymus? Mr. Hopkins atsakė, 
kad jis neturįs galios. Atrodo, 
kad čia bendras suokalbis.

WPA darbininkai pagerins 
sau būvį tik per kovą. Konfe
rencijoj priimta rezoliucija už 
vienybę su Farm erių Darbo 
Partija. Iš pradžios buvo kar
štų diskusijų tuo klausimu. 
Vienas iki pat pabaigai kon
ferencijos buvo griežtai prie
šingas tokiai partijai. Jis tvir
tino, kad užtenka Demokrat. 
ir Republikonų partijų. Jis 
išmaršavo vienas iš konferen
cijos. Tai buvo iš Northhamp
ton apskričio Bedarbių Pilie
čių Lygos prezidentas. Bet to 
paties apskr. delegatai, visi

■ stojo už darbo partiją.
Žibutė.

F. Žukauskas pardavė 20 tikie
tų, kiti pardavė po mažiau. Su
augusiom įžanga buvo 50 cen
tų, o vaikam 25 centai. Publi
kos buvo virš šimto. Apyskaita 
dar neužbaigta, vienok liks virš 
poros desėtkų dolerių pelno. 
Neužmiršta ir Lietuvos politiški . 
kaliniai. Drg. J. Kasparavičius 
pasakė keletą žodžių apie Lie
tuvos politinius kalinius ir per
statė d. S. Penkauską iš Law
rence, kuris irgi pasakė keletą 
žodžių ir paprašė publikos pa
aukoti kas kiek išgali del Lie
tuvos revoliucinių politinių ka-' 
linių.

Aukojo Nashua, N. H., Lietu
vių Laisvų Kapinių prezidentas 
L. Vaikšnys $1.00. Po 50 centų 
aukojo A. Skliutas, L. Sakavi
čius, V. Vilkauskas. Po 25 cen
tus M. Jonienė, M. Vilkauskie- 
nė, S. Penkauskas, P. Benka- 
viehė, P. Dedeikienė, B. Gu- 
mauskas, C. Platukis, S. Pilsus- 
kis, F. Stripinis, S. Benkus, O. 
Pečiukonienė, J. Kasparavičius, 
J. Valatka, K. Dabravolska ir .
E. Klimovich.

Viso su smulkiais—$7.12.
Vardan Lietuvos revoliucinių 

politinių kalinių, tariu visiems 
aukojusiems širdingą ačiū!

Nežiūrint, kad pora vyrukų 
R. ir P. bandė daryt betvarkę, 
vienok jiems nepavyko daug 
blėdies padaryt. Parengimas 
pavyko gerai ir visiems ačiū 
už pasidarbavimą.

Taipgi ačiū visiems už atsi
lankymą, o ypatingai draugams 
nashuačiams. Daugiau tokių pa
rengimų. J.

Worcester, Mass.

Haverhill, Mass
Gerai pasidarbuota ir gerai 

pavykus vakarienė ALDLD 85 
kp. ir Laisvės Choro, kuri at
sibuvo 21 d. gruodžio, Laisvės 
Choro kambaryje, 199 Washing
ton St. Buvo daug svečių iš 
Lawrence, Mass., Nashua, N. 
H., ir iš kitų miestų. Iš Nashua 
atvažiavo pilnas didžiulis busas 
gražios ir linksmos publikos: 
vyrų, moterų ir jaunimo. Iš 
Lawrence atvažiavo mašinomis 
ir kaip visi svečiai susimaišė su 
vietiniais, tai ir sudarė daug 
ir linksmaus pasikalbėjimo prie 
skanios vakarienės ir geros 
muzikos. Daugumai vakaras 
praėjo taip greitai, kad jau ir 
12-ta valanda, o dar atrodė, kad 
vos keliolika minučių teprabu- 
vo. Taigi, kad ir nenoromis, 
vienok, visi skirstėsi ir ėjo bei 
važiavo namo. Gaspadinės bu
vo M. Kasparavičienė, O. Pil- 
suskienė ir O. Pečiukonienė. 
Joms pagelbėjo M. Yaciunskie- 
nė, Z. Kazlauskiutė, O. Pilsus- 
kiutė ir A. Račkauskienė. Ge
rai dirbo J. Saulėnas ir J. Kas
paravičius. Vakarienės tikietus 
atspaude valgyklos savininkas 
P. Yaciunskas.

Tikietų iškalno pardavė J. 
Kasparavičius 14, M. Yaciuns- 
kienė 11, O. Pilsuskienė 10, A. 
P. Dambrauskas 9 ir A. Rač
kauskienė 8. Iš Nashua, N. H.,

Aido Choro metinis susirin
kimas įvyko 22 d. gruodžio. 
Buvo visokių raportų, kaip tai 
vakarienės, sporto, beno ir 
operetės “Tamylos”. Kažin ko
dėl su “Tamyla” mums pras
tai sekasi? Dainas jau beveik 
visas mokame, bet kada reikia 
aktoriams susirinkti, tai tas 
viską demoralizuoja. Turėjo- _ 
me jau kelias praktikas ir nei . 
kartą aktoriai nebuvo visi su- 7 
sirinkę. Paskutinėse praktiko- • 
se “Tamyla” atsilakė nuo ro- - 
lės. Palikta komisijai suras- •• 
ti kitą y patą iš choro, o jeigu 
negautų, tai ir iš pašalinių. • 
Blogai, kad aktoriai nesilanko. ’ 
Jeigu taip ir toliau bus, tai ne
žinau kaip mes suvaidinsime 
“Tamyla”? Juk yra nutarta ją 
vasario mėnesį vaidinti. Visi 
aktoriai subruskite, kad galė-.....
tume tinkamai susimokinti.

Pereitais metais turėjome ” 
korespondentus rašyti lietuvių ” 
ir anglų kalboje. Anglų kalbo- ““ 
je rašinėjo, o lietuvių kalbos'' ’ 
korespondentas pamiršo, kad •*’ • 
jis buvo išrinktas. Gi yra ne- ' ' 
mažai kas rašyti į darbininkų 
spaudą iš choro ir abelno gy- ‘ 
nimo.

Sausio 19 dieną bus paminė
jimas Lenino mirties. Parengi
mas įvyks Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St. Mūsų choras 
yra užkviestas dalyvauti išpil
dyme programos. Visi nariai 
raginami būti tame parengi
me.

Su 
eiti 
Daily
5 centai, o laikraštis turės 28 
puslapius. Būtų labai gerai, 
kad mūsų draugai ir simpati- 
kai paduotų vardus ir jiems 
laikraštis būtų pristatytas į _ 
namus.

Del 1936 metų valdyba iš
rinkta iš sekamų draugų: or
ganizatorium—V. Grabliaus-
kas; pagelbininku—P. Marke
vičius; protokolų sekretorium 
—J. Kižys; finansų sekreto
rium—M. Valantukiavičiutė;
iždininku — J. Kalakauskas; 
maršalkos—H. Palionis ir A. 
Pačėsas; anglų kalboje raši
nėti korespondentu—F. Ause- 
jus, lietuvių—J. J. Bakšys. Vi
sa valdyba susideda iš jaunuo
lių išskyrus liet, korespondent- ' 
tą. Linkėtina jai dirbti choro 
naudai sutartinai.

J. J. Baldys.

sausio 12 diena pradės 
sekmadieniais ‘Sunday 
Worker”. Jo kaina bus
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Clevelandiečiai Sukėlė $60 
“Darbininkų Žodžiui”

LAISVI Penktadien., Sausit 3, 1936

Paminėjo 4 Draugus ir Priėmė 
Rezoliuciją del Stasiulevičiaus 

Areštavimo

CLEVELAND, Ohio.—27 d. 
gruodžio ALDLD 15-to Apskri
čio Komitetas buvo surengęs 
prakalbas ir paminėjimą ketu
rių draugų, sušaudytų Smeto
nos režimo, 27 d. gruodžio, 

. 1926 m. Kalbėjo d. A. Mer
kis, atstovas Kanados lietuvių 
darbininkų savaitinio laikraš
čio “Darbininkų žodžio’’. Jis 
vaizdžiai nupiešė Kanados lie
tuvių darbininkų gyvenimą, 
veikimą, kuris yra tampriai su- 

. rištas su Kanados abelnu dar- 
♦ bininkų judėjimu. Nurodė šun

inius veikimo ir reakcijos 
, taurumą prieš darbininkų 
klasę, taipgi parodė, kaip tuos 

-visus sunkumus Kanados dar
bininkų judėjimas apgali; kaip 
revoliucinis veikimas auga, ne
žiūrint buržuazijos visų pa
stangų tą veikimą sunaikinti.

Drg. Morkis priminė, kaip 
1930 metais uždarius Komu
nistų Partiją, areštavus jos va
dus ir nusmerkus ant ilgų me
tų kalėjiman, veikimas ne tik 
kad neapsistojo, bet dar žy- 

; miai padidėjo. Tarptautinė 
Darbininkų Apsigynimo Lyga 
išaugo j mzfnę organizaciją 
su 40,000 narių. Pagaliaus d. 
A. Morkis pabrėžia: “1930 m. 

; išleidime nusmerktų Komunis
tų Partijos vadų į kalėjimą su
sirinko 300 darbininkų, bet pa- 
sitikimui jų pernai susirinko 
minia net 35,000’’,—ir pridū
rė: “Jie buvo nusmerkti ant il
gų metų, bet organizuotas dar
bininkų spaudimas vadovystė
je Tarptautinės Darbininkų 
Apsigynimo Lygos juos paliuo- 
savo po prabuvimo 2 metų ir 
pusės.’’

; . Lietuvių darbininkų peiki
mas eina kovinga vaga. Nežiū- 

; * rint, kaip yra sunkios gyveni- 
* mo sąlygos, bet jos nepastoja 

kelio veikimui ir platinimui bei 
stiprinimui “Darbininkų žo
džio.” Lietuviai, dirbanti “ver- 

. įvijos kempėse” už 20c. dienai, 
į . “D. ž.” aukauja savaičių-mė- 
* nėšių algas, kad padėjus įsigy- 

ti raidžių statymui mašiną. 
Montreal© lietuviai vienam 
koncerte sudėjo virš $500. Pa
galiaus, atsišaukė pas mus 

♦’C. prašant paramos.
— šiose prakalbose aukų sudė
ta virš $20 ir gauta 10 “D.

• žodžiui” prenumeratų. Vėliaus 
po to susirinkimo d. A. Mor-

• w ' i Jtiui atsilankius į Lietuvių Ma- 
. žų Namų savininkų susirinki-

_ jną, duota jam pasakyti žodis.
» , .Čia gavo kelis dolerius para-
• ' '“’'•mos,. taipgi kelis skaitytojus.

'Maurutienė Kalbėjo apie Da
bartinius Areštus Lietuvoje

Pirmininkas trumpai pažy-
• Jhejo, kad minime keturius
i draugus, kritusius nuo fašistų

” ’budelių kulkų ir priminė, ką 
Smetonos režimas atnešė Lie
tuvos liaudžiai po 9 metų vieš
patavimo, perstatė d. Mauru- 

■ fienę pakalbėti, kuri yra nese-
• hai atvykus iš Lietuvos ir kar

tu aplaikius laiškus apie savo
• ’.».nJ>r°lių *r kitų giminių įkalini-
I mus ir gręsiantį jiems karo
• lauko teismą.

Dr-gė Maurutienė savo kal-
• '**boje nurodė, kaip ji gavo ka-
• * --»?edų “dovanų” laišką nuo sa

vųjų, kad jos mylimas brolis 
Antanas Grigalevičia su ki
tais 8 patalpinti Kauno kalėji
man ir laukia bile dieną karo 

‘ ...Jauko teismo. Su josios bro-
• *• liu laikomi broliai šarpaliai,
• • ’Treikauskas, Petravičius, Di-
‘ misonas, Gelgaudą, Braziūnas
’ ir Gudinas, visi Stirbiškių km.,
• ‘.'.Taežerių valsč., Vilkaviškio
• ... apskr. Ji sakė: “Už ką mano

' brolis ir jojo draugai kaimynai 
•areštuoti? Mano brolis yra ei-
gulis ir 80 margų žemės ūki-

areštavo, kad jie stojo kovon 
prieš tą nebepakeliamą savo 
vargą.” Toliau ji sakė: “Pei 
Kalėdas verkiau nesumanyda
ma, kaip padėti savo broliu
kui. Bet štai, šiandien gaunu 
antrą laišką nuo sesutės, ku
riame ji rašo ir šaukiasi prie 
mūsų page 1 bos. Rašo, kad švo- 
gerį nuteisė 3 mėn. kalėjiman 
ir 300 litų pabaudos. Iš kur jis 
užsimokės tuos 300 litų gyven- 
vendamas ant trijų margų! Aš 
ir neturiu dolerių, kad pagel
bėti !

Toliau ji nurodė, kaip fašis
tams 1926 m. smurto pagel- 

i ba užgriebus valdžią buvo iš- 
i draskyta nekalčiausios jauni, 
organizacijos. Lietuva padary
ta nelaiminga šalimi. Sakė: 
“Aš pati džiaugiausi, kad iš
bėgau iš tos nelaimių prislėg
tos šalies...”

Po jos d. M-ka trumpai nu
rodė, kam pirmiausiai Smeto
na nužudė Lietuvos darbininkų 
vadus ir ištikimiausius Lietu
vos liaudies sūnus. Fašistai, 
kad pateisinus savo kruviną 
darbą, primetė komunistams 
“sąmokslą” pasikėsinimui už
griebti valdžią. Smetona darė 
taip lygiai, kaip HlH*-i8 pa
degdamas Reichstagą, kad 
nukreipus masių nuožiūrą nuo 

savo bjaurių užmačių, kurias 
užkorė ant Vokietijos darbo 
žmonių. Lietuvos liaudis po 9 
metų fašistų viešpatavimo at
sidūrė didžiausiame varge ir 
neapsakomoj priespaudoj. Lie
tuvos nepriklausomybei gręsia 
pavojus iš Vokietijos ir Lenki
jos pusės. Smetonos valdžia 
tąjį pavojų diena iš dienos di
dina, slaptai suokalbiaudama 
su Hitlerio agentais iš vienos 
pusės, o iš kitos-terorizuodama 
Lietuvos žmones. Mes ameri
kiečiai daug galime padėti sa
vo broliams ir sesutėms kovoje 
prieš Smetonos režimą organi
zuodami čionai platų bendrą 
frontą atsteigimui civilių lais
vių ir demokratinės santvarkos 
Lietuvoj.

Priimta protesto rezoliucija 
Lietuvos valdžiai prieš terori
zavimą valstiečių ir darbinin
kų, reikalaujanti suteikti Lie- 
Lietuvos žmonėms civiles de
mokratines teises. Taipgi pri
imta rezoliucija, reikalaujanti 
paliuosuoti “N. G.” redaktorių 
ir buvusį LSS. Centro sekreto
rių Stasiulevičių-Stilsoną.

S.
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Draugo Omano Prakąlbos 
Pavyko Gerai

Gruodžio 17 d. visos trys 
LDS jaunuolių kuopos turėjo 
surengę prakalbas d. Johnnie 
Ormanui. Jis kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmu kartu apie 
Lietuvos jaunuomenės gyveni
mą ir padėtį prie dabartinės 
Smetonos diktatūros, o antru 
kartu apie Sovietų Spalio Re
voliucijos išaugintą jaunimą. 
Abie jais atvejais plačiai ir ryš
kiai nušvietė' skirtumus Lietu
voj mūsų brolių padėtį ir So
vietų Sąjungos jaunosios kar
tos šviesią, daug žadančią at
eitį. Drg. Ormanas padaręs 
didelę pažangą “savo” gimti
nėj kalboj. Mano nuomone, 
kad jis visur kalbėtų lietuviš
kai vieton dviemis kalbomis. 
Viena, suaugusiems smagiaus 
klausytis taip gausių jo rapor
tų, o kita, mūsų jaunuomenė, 
girdėdama jaunuolį gražiai lie
tuvių kalba sakant prakalbą, 
ji pati pamylėtų, jąją.

Pertraukoje Lyros Choras 
sudainavo eilę gražių daine
lių. Tik buvo daugeliui nuo
stabu, kaip mūsų tūli jaunuo
liai- jaunuolės po sudainavimo 
nebelaukė antros dalies John
nie Ormąn kalbos, kuri buvo 
turininga ir angliškai ją sakė. 
Tiem jaunuoliams garbės ne- 

apleidimas susirinkimo-

kitą kartą jie taip nepadarys.
Padengimui lėšų aukavo po 

50c.: Boika, Pucevičienė, Dar
gus, Dr. Simans, Samuolis, Su- 
snienė, A. Samuolis, Yuodvir- 
šis; po 25c.—Skleris, Palton, 
Sklerienė, Kruger, Kaziulionis, 
Bagdonas. Viso su smulkiomis 
suaukauta $11.34.

Kaip girdėjau, tai Johnnie 
Orman turėjo su mūsų jau
nuoliais veikėjais eilę pasitari
mų, kur buvo plačiai aptarta 
LDS jaunuolių darbuotė.
Visi Laukiame Earl Browderio 

Ir Norman Thomas Debatų 
Sausio 11d. mūsų mieste de

batuos du žymiausi Amerikos

darbininkų vadai Earl Brow
der, J. V. A. Komunistų Par
tijos Centro Komiteto sekreto
rius ir vienas žymiausių Socia
listų Partijos vadų Norman 
Thomas. Debatai įvyks Pub
lic Auditoriume, 7:30 vai. va
kare . i

Lenino Mirties Paminėjimas 
19-tą Sausio

Sausio 19-tą, 2:30 po pietų, 
Music Hall Public Auditorium, 
bus paminėjimas Lenino mir
ties. Tas paminėjimas atsibus 
vienoj iš puikiausių Cleveland© 
svetainių. Programas bus tam 
specialiai prirengtas.

Korespondentas.

Į Suvalkijos Valstiečius
DRAUGAI SUVALKIEČIAI!

Jūs drįsot apie savo vergišką 
gyvenimą, apie savo skurdo ir 
bado padėtį viešai prabilt. Jūs 
drįsot savo reikalavimus kova 
paremt. Del šito savo drąsumo 
jūs esat fašistinės budelių val
džios žiauriai persekiojami. Fa
šistai su savo ginkluotomis gau
jomis ir tarnais suruošė jums 
kruvinas žudynes ir dar ruošia. 
Fašistų ginkluoti tarnai šaudo 
į beginkles valstiečių minias, 
puola su bizūnais ir nagaikomis; 
desėtkais ir šimtais meta į ka
lėjimus ir ištremia iš savo gim- 
tųjų Tik Lietuvos liaudis 
—darbininkai, darbo žmonės, 
valstiečiai ir doroji inteligentija 
—tiesia jums brolišką, paramos 
ranką. Lietuvos Raudonoji Pa
galba organizuoja ir buria pla
čias Lietuvos mases į protesto 
ir pagelbos kampaniją fašistų 
persekiojamiems ir nuo teroro 
nukentėjusiems Suvalkijos vals
tiečiams remti. Visoj šalyj pri
iminėjama protesto rezoliucijos 
prieš fašistų kruviną terorą Su
valkijoj, renkama aukos nu.ken- 
tėjusiems ir jų šeimoms remt.
DRAUGAI VALSTIEČIAI!

Fašistinė spauda ir fašisti
niai agentai mėgino jums įkal
bėt, būk darbininkai ir darbo 
žmonės miestuos priešingi jūsų 
reikalavimams pakelt žemės 
ūkio produktams kainas. Tai 
biaurus melas, tai žiaurus šmeiž
tas ant darbininkų ir darbo 
žmonių. Fašistai nori sukiršint 
darbo valstiečius prieš kitus 
darbo žmones, kiršint kaimą 
prieš miestą ir atvirkščiai. Fa
šistai tuo siekia sukliudyt visų 
Lietuvos darbo žmonių—kaime 
ir mieste—organizavimąsi pro
testo ir pagelbos kampanijoj 
Suvalkijos t e r o r i zuojamiems 
valstiečiams remti. Darbininkai 
ir darbo žmonės miestuos ne 
prieš valstiečius išstoja, bet 
drauge su valstiečiais prieš spe
kuliantus ir parazitus, kurie per 
savo sindikatus: “Maistą” “Pie
no Centrą,” “Lietūkį” ir kitus ninkai pradėjo grįžti į darbą, 
bjauriai išnaudoja ir kaimo ir pirmiausiai mažiausiai supran- 
miesto liaudį. Tie sindikatai, 
naudodamiesi fašistinės valdžios 
parama ir suteiktomis privile
gijomis, pusdykiai supirkinėja 
žemės ūkio produktus pas vals
tiečius, o už trigubą kainą par
duoda miestiečiams, “uždirbda
mi” tuo būdu desėtkus milionų 
litų. Be to jie dar gauna desėt- 
kų milionų litų premijų pavi
dale.

Darbininkai ir darbo žmonės 
drauge su valstiečiais reikalau
ja, kad tie pinigai būtų atiduo
dami ne dykaduoniams speku
liantams ir parazitams, kurie 
turtėja liaudies sąskaiton, bet 
valstiečiams, žemės ūkio pro
duktų gamintojams. Darbinin
kai ir darbo žmonės miestuos, 
išnaudojami fabrikantų bei 
įvairių spekuliantų, ir fašisti
nės kraugerių valdžios persekio
jami, tiesia jums, Suvalkiečiai, 
savo pagelbos ranką.

Draugai valstiečiai!
Jūsų sunkia padėtim nori pa

sinaudot liaudies priešai—vi
sokio plauko fašistai bei fašis
tukai. Nesiduokit apgaunami 
Voldemarininkų—kruvino Hit
lerio samdinių Lietuvoje, 
stengias jums įkalbėt, būk 
apiplėšiami, apvagiami ir

giami žydų. Draugai, tai bjau
rus, piktas melas. Jūsų skurdo 
bei bado padėties kaltininkai 
yra visokie dvarininkai, speku
liantai, parazitai ir pan., kokių 
tautų jie nebūtų; ir lietuvių, ir 
žydų, ir vokiečių, ir lenkų. Tie 
visi fašistų valdžios pagelba iš
naudoja visus darbo žmones, ir
gi nežiūrint, kuriai tautai pas
tarieji priklauso.

Tegyvuoja miesto ir kaimo 
darbo žmonių solidarumo kovos 
frontas!

Tegyvuoja didvyriška Suval
kijos valstiečių kova!

Tegyv^cja proteste 
bos 
miems 
remti!

šalin 
ras!

Šalin
Tegyvuoja visų tautų darbo

žmonių vienybė!
Lietuvos Raudonoji Pagelba.

pagel- 
kampanija terorizuoja- 

Suvalkijos valstiečiams

fašistų kraugerių tero-

fašistų šmeižtai!

Suffield, Conn
Jau “Laisvėje” rašiau, kad 

šio miestelio tabako sandėlių 
darbininkai sustreikavo. Nuo 
streiko pradžios gerai darbi
ninkai laikėsi, dirbti pasiliko 
tik keli bosų suvedžioti. Už 
poros dienų policija buvo pa
statyta prie streiko vietų. 
Streikieriai nutarė padidinti 
pikietus, kad neleisti streiklau
žius darban. Bosai savo ma
šinomis streiklaužius pradėjo 
vežti į darbą. Gruodžio 20 die
ną buvo suareštavę vieną pi- 
kietninką, bet kada teismabu- 
tis pilnas prisipildė streikierių, 
tai paleido be bausmės.

Gruodžio 26 dieną miesto 
majoras ir jo advokatai pa
skelbė, kad visi streikuojanti 
darbininkai grįžtų į darbą, o 
jie privers bosus mokėti ne
mažiau kaip $14 su centais į 
savaitę. Tas darbininkus su- 
demoralizavo. Dalimis darbi-

Cleveland, Ohio
Debatai Tarpe Thomas ir 

Browder
tarpe draugo Earl 
Komunistų Partijos 
Sekretoriaus, ir Nor-

Partijų 
tai bus 

kovai

Debatai 
Browder, 
Generalio 
man Thomas Socialistų Parti
jos vado atsibus šeštadienį, 
11 d. sausio, 8 vai. vakare, 1936 
metais, Baptistų bažnyčioje, Eu
clid Ave ir 18th St.

Tai pirmu kartu 'Cleveland© 
Komunistų ir Socialistų 
vadai turės debatus ir 
mobilizavimas spėkų 
prieš karą ir fašizmą.
čioje sutelpa apie 2,500 žmo
nių. Tikietai yra po 30c., 50c., 
ir $1. Gaunami Darbininkų 
Knygyne, 1522 Prospect Ave., 
Darbininkų Mokykloje 1524 
Prospect Ave. ir Socialistų 
Partijos raštinėje.

Visi darbininkai ir darbinin
kės yra kviečiami dalyvauti.

Rengėjai.

Franci ja Turės 
Pasirinkt

Greitoj ateityj Francija turės 
pasirinkti, su kuom ji eina, ar su 
Sovietų Sąjunga—už teiti, Ri
šu fašistine Vokietija—prieš 
taiką ir už didelį karą. 1935 
metais tarpe Francijos ir So
vietų Sąjungos buvo pasirašyta 
bendro apsigynimo sutartis. Bet 
Francijos imperialistai 
vai priešakyje ir po šiai 
tą sutartį dar neužgyrė. 
mėnesį įvyks Francijos 
mento posėdžiai ir kaip
a>rd Herfiot sako, Francija tu
rės pasirinkti arba su Vokietija, 
arba su Sovietų Sąjunga.

Jeigu parlamentas užgirs So
vietų Sąjungos ir Francijos 
bendro apsigynimo sutartį, tai 
Europoj bus sutvirtinta taika, 
arba nors greitam Vokietijos 
karau išstojimui užkirstas ke
lias, bet jeigu ne, tai tas pad
rąsins Vokietijos fašistus grei
čiau pradėti karą.

su La- 
d ienai 
Sausio 
parla- 
Edou-

Jungtinių Valstijų Impe
rialistai Ginkluosis

-•ninkas, kiti irgi stambesni ūki- darė
""ninkai. Draugai, juos Smetona prakalbų nelaiku. Manau, kad

Tie 
jūs 
on-

tanti savo reikalus. Vėliau tu
rėjo grįžti ir kiti. Darbininkai 
šiame streike nors ne daug, bet 
laimėjo, jeigu jie būtų vienin
gai iki pabaigos laikęsi strei
ke, tai būtų daugiau laimėję.

čia darbininkams geriaus 
streikuoti, kaip didmiesčiuose, 
nes čia veik kiekvienas turi sa
vo farmukę, šiokius tokius na
mus, savo daržovių ir kito 
maisto, čia kompanija negali 
taip greitai darbininkus pa- 
klupdyti ir badu varginti, kaip 
didmiesčių proletarus. Bet čia 
darbininkų tarpe yra ir dides
nis palaidumas, mažiau soli
darumo, mažiau supranta savo 
klasės reikalus.

Prieš streiką daugelis darbi
ninkų dirbdami nuo štukų į sa
vaitę negalėjo padaryti nei 
$10, tokius greitai paragino 
grįžti atgal į darbą pažadė
jimas, kad jie gaus virš $14.

Veikiausiai ir čia greitai 
darbininkai1 persitikrins, kad 
be organizacijos nebus galima 
savo darbo sąlygas pagerinti 
ir žmoniškesnes algas iškovo
ti, arba iškovotas išlaikyti. 
Laipsniškai darbininkai dau
giau pažins s^vo reikalus.

Sasnikų Jurgis

Dr. G. Gallup ir eilė kitų iš
kėlė viešumon, kad 1936 metų 
Jungtinių Valstijų kongrese bus 
reikalaujama milžiniškų sumų 
pinigų karo reikalams, šios ša
lies imperialistai rengiasi parei
kalauti, kad armijos lėšos būtų 
padidintos ant 48 nuošimčių, 
karo laivyno ant 54 nuoš. ir ka
ro orlaivyno net ant 74 nuoš. 
Tai reikštų, kad sparčiai būtų 
budavojama daugiau karo orlai
vių, laivų, tankų ir kitų žudymo 
mašinų.

Veikiausiai, kad šie imperia
listų reikalavimai kongrese ir 
bus pilnai patenkinti, kadangi 
ten yra žmonės, kurie pildo im
perialistų norus. Tik jeigu Am
erikos darbininkai ir darbinin
kės pradėtų smarkų prieškarinį 
veikimą,! daugiau organizuotųsi 
ir reikalautų kongresmanų karo 
reikalams skiriamus pinigus 
pervesti bedarbių šalpai, o ma
žinti apsiginklavimą, tai tada 
gal būt) ir kongresmanai kiek 
daugiau į tai atkreiptų atydą.

r

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus•

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiauėins 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, neA už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

Nauja Literatūra
Tuojau įsigykit ir skaitykit šias labai svarbias ir 

tik dabar išleistas knygas:

DARBININKŲ KALENDORIUS
METAMS
Gerų straipsnių iš politikos.

1936
Tai turiningas kūrinys.
abelno mokslo ir sveikatos klausimais. Iliustruotas 
paveikslais žymiausių pasaulio revoliucionierių ii 
mokslininkų. Taipgi yra atvaizdų iš statybos ir B 
industrijos. Puikiai priruošta informacijiniais davi
niais iš geografijos, gamtos, istorijos ir kitų mokslų.

KNYGA 144 PUSLAPIŲ. KAINA 25 CENTAI.

LIETUVA
1935 METAIS

Darbininku ir Valstiečiu Kovos Prieš 
Smetonos Diktatūrą 

Parašė EREDAS ABEKAS
KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

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

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir rasizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

KRIKŠČIONYBĖ
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

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

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

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

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KAIP TAPTI J. V. PILIEČIU?
Klausimai ir atsakymai lietuvių ir anglų kalbose, su 

' priedu naujų pakeitimų pilietybės įstatymų
Knygutė patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. šį mėnesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUOJ AUS.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reik ^vimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn,

AR STEBUKLAI PAGYDO?

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

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

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Apie

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Parašė MARGARETA UNDŽIENĖ.

Labai naudinga knyga, kuri aiškina, kaip atsiran 
da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yri 
stebuklingos vietos. Kodėl yra kalbama, kad būl 
stebuklai pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, i 
ronuotus.

TĄ KNYGĄ PARAŠĖ R. MIZARA
64 puslapių, kaina 15c.; šį mėnesį 10c.

Ji labai naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti 
kintiems, nes yra gausybė faktų, stebuklų klausimu
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ANGLIAKASIU ŽINIOS nę.” Po to, duodama va koki 
faktai: šiais metais bus im
portuota 375,000 tonų tos an-

priima visokių įsitikinimų žmo
nes į savo eiles, kurie tik sutin
ka ginti už darbo žmonių rei-

Pittsburgh, Pa.
Šaukia Konvenciją.

Tarptautinė Angliakasiui uni
ja šaukia 34-tą paprastą kon
stitucinę konvenciją sausio 28 
d., 1936 m., mieste Washing
ton, D. C. Šioje konvencijoje
bus svarstoma unijos konstitu
cija ir taisoma, jeigu konv. ma
tys reikalą -taisyti. Joje, taip 
lygiai, bus užbaigti rišti tokie 
klausimai, kaip pakėlimas 
duoklių nariams, svėrikų ir de-|
kiuotojų klausimas ir neuž
baigtų rišti rezoliucijų, kurios 
buvo pradėtos nesenai įvyku
sioj kietos anglies mainierių 
konvencijoj. žinoma, yra ir 
šimtai daugiau klausimų, ku
riuos konvencija turės išrišti, 
kuriuos negi čia visus sužymė
si. l'Jk

Lewisas, 
nepalikti 
nuveikti, 
esąs >+ą-

Šios unijos vadas, 
yra pasiryžęs “nieko 
neužbaigto”—viską 
Jo vyriausias tikslas
bar organizuoti dar neorgani
zuotus. Gerai, už tai pagirti
nas. Bet ateinančioji visuoti
noji konvencija turi iškelti į 
viršų ir netikslumus ten, kur 
darb. organiz. ir jo kontrolėj. 
Konvencija neturi užmiršti to 
fakto, kad kaip tik kontraktai lie 
ka pasirašyti, taip greit ang- 
Zakas^JL sparnai lieka nukar
pyti—jų reikalai lieka sumin
džioti kontrakto galiavimo lai
ku. Tam konvencija būtinai 
turi užbėgti už akių ir pada
ryti galą ant visados. Juk tai 
didelis nusidėjimas unijai prieš 
save, kad taip daug sykių sun
kiai iškovotus laimėjimus taip 
pigiai ir greit likviduoti, o po 
to, varguose ir skurde reikia 
kentėti.
Jau ir Baronai Koncentruojasi

Po to, kaip jau įvyko kietos 
anglies kasėjui konvencija, ku
rioje suformuluota reikalavimai 
baronams ir paskirta atstovai 
deryboms, baronai jau, taip 
lygiai, paskyrė septynis ge
riausius industrijos kapitonus 
atstovauti savo reikalus.

Angliakasius atstovaus trijų 
distriktų štabai pasiskyrę po 
keturis eilinius kasėjus iš kiek-

'sas diplomatines pastangas, 
kad jį atsiekti. Tačiaus na
riams labiau svarbu, kad uni
ja būtų kovingesnė už savo 
reikalus, o ne už milijoninį iž
dą, kuris jiems nei kiek nešil
do. Tiesa, reikalinga duoklės 
unijos palaikymui, bet jau ne 
milijoninių sumų del kokių ten 
mažos vertės įstatymų apgyni
mo. Tiktai su unijos jėga įs
tatymus ir savo reikalus ap
ginsim, o ne mizernais savo 
doleriais. Kol kas dar nesi
girdi iš eilinių narių nė už, nė 
prieš mokėjimą šių asesmentų.

Nenustoja Tvert Baubą iš 
Sovietų Anglies.

Jau pusė metų praėjo, kaip 
kietos anglies baronai alasija 
prieš Sovietų anthracite (kie
tąją anglį). Ypatingą rolę už
ima ir UMWA vadai tam ala- 
sui turavodami. Baronai su
manė rinkti parašus ant peti
cijų, kuriose reikalaujama pre- 
zid. Roosevelto, kad šis uždė
ti] $5.00 už toną tarifo. UM
WA vadai greit pasirašė ir pa
leido agitaciją, kad ir visi ang
liakasiai rašytųsi. Kada buvo 
įteikiamos peticijos preziden
tui, tai ir jie ten dalyvavo, 
versdami melus prieš Sovietų 
anglį sykiu si 'iaro^aic

Peticijos įteiktos lapkr. 18 
d. š. m. ir prezidentas širdin
gai nusijuokė, pareikšdamas, 
kad tai esančios puikiausios 
peticijos, kokias kada jis ap- 
laikęs (mat, jos buvo fotogra
fuotos) ir sutiko tinkamai ap
svarstyti. Rodosi tuomi jau 
turėjo būt darbas užbaigtas, 
nes reikalą turi pati didžiau
sia šalies galva ir užduotį iš
ris. Bet kas tau. Va, vis ne
nustojamą publikuoti per UM
WA “Journal” ir bandoma 
užsispyrusiai sutvert baubą. 
Visa gerkle rėkiama: “Impor
tavimas Sovietų anglies šion 
šalin yra augantis pavojus kie
tosios anglies darbininkams ir 
sykiu industrijai, nes Sovietų 
angliakasiai yra apmokami pa
niekinančiai maža alga ir to
dėl ta anglis pigesnė už nami-

glies ir del to bus nuskriausti 
darbininkai 238,000 darbo 
dienų.” “Baisus” tatai bau
bas ir “del to,” žinoma, siau
čia čia bedarbė.

Nenumaskavus šio baubo ne
galima palikti. O numaskuoti 
jis galima šitaip: Šioje indus
trijoje, skaitoma, dirba 150,- 
000 kasėjų. Išdalinus skaičių 
pavogtų dienų per Sov. anglį, 
išeina biskį daugiau, kaip po 
vieną ir pusę dienos kiekvie
nam kasėjui. Tai tiek Sovietų 
anglis mumis nuskriaudžia, 
kas reiškia nejaučiamu dalyku 
metu laike, c.

Tegul Lewisas atsiima šį 
baubą ir vietoje jo, tegul pa
aiškina, kurios šalies anglis du 
trečdaliu kasėjų pavarė visai 
į bedarbių, eiles ir likusiam 
trečdaliui tesuteikia vieną 
trečdalį darbo dienų į metus?, 
čia yra tikras baubas. Bet ar 
turi drąsos, p. Lewise, paaiš
kinti, kokio plauko jis yra?

O kas link “paniekinančiai 
žemų” algų Sovietų kasėjų, tai 
Lewisas kriminaliai meluoja. 
Kas nežino, kad prie Stacha- 
novo sistemos mainieriai ten 
uždirba lygias algas su pačiu 
Lewisu ? Kas nežino to, kad 
prieš įvedimą stachanovinės 
jistemos ten mainieri**! uždirb
davo iki 500 rublių Trūnėsiui; 
Kas nežino to, kad ten anglia
kasių darbo sąlygos yra nepa
lyginamai geresnės už čionai- 
tines ir darbo valandos tik 
tėra šešios ? Kas nežino to, 
kad ten angliakasių gyvastis 
ir sveikata apsaugota visame 
kame? Tuomi Lewisas čia ne
gali pasigirti. Todėl mes, an
gliakasiai, nenusidėsim ir ne- 
pažeminsim savo unijos, jeigu 
akiregyje šių faktų, pasakysi
me :

šalin Lewiso melai! Jeigu 
Sovietų anglis čia randa rin
ką, tai ne del to, kad ten dar-

kalus pakliuvusius į kalėjimą 
kovotojus. Vadinasi, gali būt 
TDA kuopa grynai iš katali
kų, stačiatikių, protestonų bei 
kitokių tikybų, pasekėjų. To
kia kuopa, aišku, gali ruošti 
pramogas tokias, kokių neruoš, 
sakysime, Komunistų Partijos 
kuopa, bet tikslas tos pramo
gos gali būti lygiai tokis pats. 
Zigmanto straipsnelyj nurody
ta TDA Angelo Herndon kuo
pos pramoga kaip tik tą pa
liudija. Ką tokiam atsitikime 
mūsii spauda ir susipratę dar
bininkai turi daryt: ignoruoti 
tuos žmones? pašiepti juos? 
atsisakyti dalyvauti pas juos? 
neparemti jų? Mes manome, 
kad tokis nusistatymas nesu- 
pultų su komunistiniu nusista
tymu. Jis būtų sektantiškas, 
siauras, užblokaduojąs kelią 
susisiekimui revoliuciniam ju
dėjimui su religinėmis masė
mis.

Todėl nieko blogo tame nė
ra, (mes manome priešingai: 
labai gerai padaryta), jei “L.” 
įtalpino straipsnį, nušviečiantį 
kalėdų eglaitės istoriją ir po
draug paskelbė TDA kuopos 
eglaitinę pramogą, kuri ruo
šiama ne Kalėdų dieną, bet 
kuri ruošiama labai brangiam 
tikslui, ir kur, be abejo, daly
vavo nemažas “kaičius tikybi
nių darbinfnkn. 9fe gcvo pro
gos susipažinti su Scottsboro 
berniukų padėtimi ir visa ei
le kitų svarbių darbininkų kla
sės reikalu. c

(Parašius šį prierašą, mes 
gavome žinių, kad Sovietų Są
jungoj šiemet bus ruošiamos 
Naujų Metų eglaitės Sovietijos 
vaikams. Vadinasi, principe 
nėra jokio skirtumo tarpe to, 
kas buvo padaryta čia ir So
vietų Sąjungoj.)

Lietuvių Jaunuolių Kliubas 

Dalyvauja Lietuvių Radio

Kliubo Programe

Nedėlioję, sausio 5, L.M.D. 
svetainėje, įvyksta svarbus pa
rengimas. Tai bus teatras ir 
koncertas. Jame dalyvauja 
įvairių sriovių žymiausios me
nininkų spėkos.

Lietuvių Jaunuolių Kliubas 
buvo pakviestas dalyvauti ir

Bus jaunuolių choras,, orkes
trą, solistai ir tt. Tai bus gražu 
pamatyti.

Gruodžio 22 mūsų jaunuo
liai gražiai pasirodė Radio lie
tuvių programoj, kurį duoda 
Lietuvių Radio Kliubas. Orkes
trą gražiai skambino, A. Nor- 
kiukas solo, Urmoniutės trio 
dainavo, pritariant chorui ir 
orkestrai. Nedėlioję vėl juos 
užgirsime.

Vieta visiems žinomą: 142 
Orr St., Pittsburgh. Pradžia 8 
vai. vakare.

VĖŽIO GILTINĖ
ALBANY, N. Y.— 1934 

metais New Yorko valsti
joj mirė nuo vėžio ligos 17,- 
698 žmonės, arba po 131 
nuo kiekvieno 100,00.0 gy- • 
ventojų. Tik mirimai nuo 
širdies ligų viršija mirimus 
nuo vėžio.

Port of Spain, Trinidad. 
Gruodžio 31 d. Venezuelos 
kongresas išrinko šalies 
prezidentu E. Lopezą Con4 
trerą, buvusį karo ministe-

nusitarė gražiai pasirodyti.

bininkai dirba be algų, bet del 
to, kad ši šalis turi su Sovietų 
šalim prekybinę sutartį ir turi 
ką nors pirkti nuo Sovietų, jei
gu nori jiems ką nors parduot.

Požeminis.

Bridgeport, Conn.

vieno distrikto, o jiem visiem 
vadovaus internacionalis šta
bas su Levvisu galvinyje. Pir
mutinę baronų-kasėjų konfe
renciją manoma turėti vasario 
mėn. 1936 m.

Asesmentų Kolektavimas

Nesenai unijos vadai uždė
jo mokėti nariams asesmentus 
po dol. už lapkričio ir gruo
džio mėnesius. Sykiu jie davė 
ir nurodymus, kaip juos iško- 
lektuoti. Asesmentų uždėji
mas, kaip sako uždėjėjai, rei
kalinga tam, kad unijos virši
ninkai “neapsakomai daug pa
kėlę” algas minkštosios ang
lies kasėjams per pereitus du 
metu ir mano “daug” pakelti 
kietosios anglies kasėjams. 
Prie to, pinigai ir drūtas iždas 
reikalingas tam, kad kariauti 
su tais unijos priešais, kurie 
nori ir kėsinasi sunaikinti Guf
fey ir Wagner įstatymus. Kol 
kas, nėra žinių, kaip eina rin
kimas tų dolerių. Bet galima 
sakyti, kad nebus lengva juos 
gauti kietos anglies distriktuo- 
se, nes, pagal kontraktą, kom
panijos negali kolektuoti dau
giau, kaip reguTiarę mokestį. 
Kelios man žinomos kompani
jos nekolektuoja ir nekolek- 
tuos. /žinoma, kur lokaluose
nariai sumoka duokles, ten tas 
bus lengvai galima atsiekti, 
nes Lewiso leitenantai žino, 
kaip apsieiti.

Del tos sunkenybės iškolek- 
tavime asesmentų Lewisas ir 
reikalavo, kad į reikalavimų 
sąrašą būtų įrašyta “pakeiti
mas metodų duoklių kolekta- 
vimui.” Nėra abejonės, kad 
darant naują kontraktą Lewi- 
sui Šis reikalavimas bus svar- 
biarriu už visus ir jis dės vi-

LAISVOJI SAKYKLA
Pastaba Del Eglaitės

“Laisvėj” iš 25 d. gruod., 
num. 305, N. Y. ir Apielinkės 
žiniose, tilpo aprašymas po 
antgalviu “R u o š i a Eglaitę 
Scottsboro Vaikinų Naudai”. 
Rengia Tarpt. Darb. Apsigy
nimo A. Herndon’o kuopa. Ga
vo leidimą baptistų bažnyčioj, 
84 Cook St., Brooklyne, įreng
ti eglaitę. Dėlto atsišaukia į 
visus asmenis ir organizacijas, 
paaukuoti kas ką išgali del ap
rengimo tos eglaitės. Dar pri
duria “Lietuviai taip pat turė
tų išreikšti savo solidarumą at
nešti dovanų prie eglaities”.

Tame pačiame “L.” num., 
ant puslapio antro, ten para
šytas ilgas straipsnis iš “R. Ar- 
tojaus” d. šilo. Tai anti-reli- 

! ginis straipsnis, nurodantis iš 
i kur atsirado ta eglaitė ir, kad 
; tą eglaitę išmislino tamsūs 
“germanai” ir abelnai visa 
dvasiškija senovės laikais. Ta
me straipsnyje aiškiai nurodo, 
kad tik tamsūs ir klasiniai ne
susipratę žmonės dar ir dabar 
švenčia kalėdų šventę ir puo
šia eglaitę, apkabindami ją

Mano supratimu, tai labai 
neatatinka, tame pačiame “L.” 
num. du straipsniai ir neata
tinka vienas su antru. V. ži
niose garsina, kad yra rengia
ma eglaitė revoliucinių darbi
ninkų organizacijos, o d. Šilas 
nurodo kitaip. Tokios org., 
kaip T.D.A. ir dar pasiėmus 
vardą ta kuopa d. A. Hern
don’o, tokio smarkaus kovoto
jo už darbininkų reikalus ir ta 
kuopa rengia eglaitę, tik jau 
tame skirtumas, kad ne 25 d. 
o 27 d. gruod., bet visgi tai 
pilnai religinis parengimas. 
Mūsų revoliucinės organizaci
jos turėtų rengti parengimus 
jeigu jau ne anti-religinius pa
rengimus, tai nors jau taip sau 
parengimėlį, kuris neturi nieko 
bendro su religija.

“Laisvės” redaktoriai, tal
pindami tokius religinius pa
rengimus, turėtų pagalvoti ar 
išeis ant naudos tiems skaity
tojams, kurie dar visiškai ne- 
atsipalaidoję nuo religinių bur

btų. : !
Zigmantas

I

“Laisves” Redakcijos Prie-

Lietuvių Organizacijos Siunčia 
Atstovą į Prieškarinį 

Kongresą

čionai yra sutvertas Lietu
vių Prieškarinis Komitetas, at
stovaujantis 8 lietuvių organi
zacijas. Minėtas komitetas su
šaukė masinį susirinkimą gruo
džio 29 d., kuriame išrinko II atstovę į Prieškarinį-Priešfa- 
šistinį Kongresą, Cleveland, 
Ohio. Atstovė išrinkta tinka
ma ir pasižymėjus kovotoja 
prieš fašizmą Jennė Murei- 
kiutė. Metai laiko atgal laike 
demonstracijos, surengtos ly
gos prieš karą ir fašizmą, lan
kantis Hitlerio atstovui tūlam 
pokilyj, Jennė prisirišus prie 
stulpo sakė prakalbą, už ką 
buvo suareštuota ir įkalinta. 
Pasitikime, kad minėta delega
tė pilnai atatinka atstovauti 
Bridgeporto lietuvius Clevelan- 
do Kongrese.

Priimta rezoliucija, reika
laujanti civilių - demokratinių 
laisvių. Lietuvos žmonėms, pa- 
liuosavimo politinių kalinių ir 
streikavusių ūkininkų, taipgi 
atsteigimo organizacijų ir pro- 
fesijinių sąjungų teisių.

Pakelta J. Stilsono įkalini
mo klausimas, bet nesant ant 
vietos rezoliucijos palikta ki
tam kartui.

Padengimui kelionės lėšų at
stovei aukavo: po $1.00 J. B. 
Yusaitis, A. Jocis, J. Jasiunas, 
G. Valacka ir M. Valacka. Po

Reporteris. rį.

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystes Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043
-------------------------- ------ ' ...............-L.rf

PRANEŠIMAS BROOKLYN!) IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė 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 
laibais 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- 
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau.

$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.

Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už lamstų pinigus.

įvairiais papuošalais. Mano 
manymu, labai atatinkamas 
anti-religinis straipsnis ir pa
mokinantis tiems žmoniems, 
kurie dar ir dabar į tas eglaites 
bei kalėdas tiki ir mano, kad tai 
dievo užgimimo diena ir prie 
jos rengiasi su didžiausiu pa
sišventimu. Kurie “L.” skai
tytojai dar neskaitė to apra
šymo, tai patariu perskaityti, 
po antgalviu “Teisybė Apie 
Kristaus Gimimą”.

rasas: Neturėdamas aiškaus 
supratimo, kas yra Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyriimas, 
jo sudėties, ir tt. Zigmantas pa
daro blogas, sektantine’s išva
das. Tarptautiniam Darb. Ap
sigynimui priklauso ne tik re
voliucinių darbininkų ir šiaip 
darbo žmonių, bet ir atsiliku- 
siųjų klasinėje sąmonėje, ne
mažai net tikinčiųjų. Pastarų
jų yra ypačiai didelis nuošim
tis negruose. Apskritai, TDA t

50c. J. Skubąs, A. Mureikiene, 
M. Baltrenienė, V. Jasiulis, J. 
Radzevičius ir J. Mockaitis. Po 
25c. A.Gražulis, M. Kairys, K. 
Rudis, P. čepliauskienė, O. 
Arison, K. Višniauskienė, P. 
Radzevičius ir S. S. Tamošiū
nas, J. Skirka 10c. LDD 33 kp. 
$f.00 viso $12.00. šitas pa
rodo, kad aukautojai įvertina 
siuntimą atstovo. Aukauto
jams širdingai ačiū!

Proletaras

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

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

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už |22S
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; gr£bo dėžė nuvežama į 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 kreiptis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisinp*». Tel. Stagg 2-5043
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Keletas Minčių Apie Komunizmą 
Ir Humanistiškumą

KLIORIS

Marksizmas, kaip moksliška menės surėdymą. Be abejo, kad 
teorija ir politinė sriovė, jau (tokių aukų nenorėjo nei vudur-
virš 80 metų kaip veda aštriau
sią ir nepaliaujamą kovą už 
įaują visuomenės surėdymą, 
darbininkų klasė per tą trumpą 
aiką (sulyginamai su istorijos 
>ėgiu) sugebėjo praeiti didžiau
sios svarbos kelią, vedantį iš ka
pitalizmo į komunizmą. Nors 
šiandien dar pamatinė masė 
tarptautinio proletariato randa
si kelionėje ir žingsnis po žings
nio, su aršiausia kova prieš 
buržuaziją, eina pirmyn ne taip 
greitai, kaip mums kartais no- 

't už tai mes pilnai 
ikinę, kad tas prole- 

kovos maršas pasibaigs 
pergale — komunistinės 

kos užkariavimu ir galutinu 
uržuazijos žlugimu. Garanti

ja to mūsų įsitikinimo yra tas, 
kad avangardas proletarinės ar
mijos pasekmingai pasiekė ko
munistinę dirvą ir jau 18 meti; 
kaip organizuoja ir tvirtina 
ant vieno šeštadalio žemės ka
muolio komunistinį surėdymą. 
Daug svarbių atsiekimų turėjo 
Rusijos proletariatas savo te

istinės kūrybos darbe. Dar 
giau jų priseis užkariauti 
ityj. šiandien su visu pasi- 
mtimu Rusijos proletaria- 

su komunistine partija prie- 
:yj, kovoja diena iš dienos už 

ore^iausią prašalinimą, galuti
ną panaikinimą kapitalistiniu 
liekanų nė tik ekonomikoj, bet 
ir žmonių sąmonėj.

Nepripuolamai dr. Stalinas 4 
gegužės savo prakalboj paliete 
vieną iš žymiausių istorinės 
vertės klausimų. Kadrai, žmo
nės, jų auklėjimas, jų apšvieti- 

'S—yra aktualingiausi sočia- 
inės kūrybos klausimai. Tok- 
klausimo pastatymas turi 

ne vien tik praktišką reikšmę, 
bet ir didžiausią teoretinę ver-

amžių feodalai, kurių rankose 
buvo visas šalies turtas, nei vė
liausių laikų buržuazijos klasė. 
Reikia pažymėti, kad ir patys 
humanistai, būdami ištikimi gy
nėjai privačios nuosavybės, sa
vo pasaulio surėdymą manė pri
taikinti del aukštųjų luomų vi
suomenės. žodžiu sakant, laisvo 
išsivystymo ypata gali siekti 
jeigu ji nuo gimimo dienos pa
veldėjo užtektinai turto, kuris 
duoda galimybę eksploatuoti 
kitus žmones del savo gerbūvio. 
Toks supratimas apie humaniš
kumą pasiliko iki šių dienų.

Ir dabar buržuazija tankiai 
skelbia humaniškumą, kuomet 
Tręšia pavojus jos kišenini. 
XVIII šimtmetyj Maltusas, ar
ms gynėjas buržuazinės nuosa-

meninį klausimą, tai jokiu bū
du negalime apsieiti be sulygini
mo to, kas darosi tuo klausimu 
komunizmo ir kapitalizmo prak
tikoj.

Pažiūrėkime, kaip šiandien 
vykdomi gyveniman viršminėti 
humanistiškumo principai? Del 
savo laisvo išsivystymo, žmogus 
visų-pirma turi turėti tvirtą 
ekonominį pamatą. Darbininkas 
ir abelnai darbo žmogus turi 
būti pilnai aprūpintas darbu. 
Ar gali šiandien kas nors iš 
atkakliausių gynėjų humanistiš
kumo garantuoti kapitalizmo 
šalyse pastovų darbą žmogui, 
norinčiam ir galinčiam dirbti? 
žinoma, kad nei vienas iš tų 
drąsuolių tokio vekselio duoti 
negali. O jeigu nėra darbo, tai 
nėra ir duonos—nėra jokios ga
limybės palaikyti ne tik savo 
kūną, bet ir dvasią, kuri taip 
reikalinga del įvykdymo huma- 
nistiškų principų. Tokia per
spektyva kapitalizmo šalyse del 
h u m a Ti i z m o i šs i v y s tymo.

džiai, bet reali tikrenybė. Mo
teris SSSR yra sulyginta visuo
menės padėjime visame kame 
su vyrais. Moteris naudojas vi
somis teisėmis darbe, kultūroj, 
šeimynoj, ir tt, ir kovotojai už 
komunizmą neapsivylė, kuomet 
savo programoje reikalavo pa
naikinimo moterų vergystės, nes 
komunizmas, paliuosavęs mote
rį, pagimdė sau tokią galingą ir 
ištikimu kovotoju armiją už vi
sos žmonijos laimę, kurios ne
turėjo nei vienas žmonijos lai
kotarpis klasinės kovos išsivys
tyme. Paliuosuota nuo šimtme
čių vergovės moteris mokės 
įvykdinti gyvenimai! humanis
tiškumo principus daug pasėk
iu ingiau, negu tūkstančiai verk- 
šlianančių smulkiai buržuazinių 
inteligentu galėtu svajoti apie 
tai.

Kaip gi atrodo šito klausimo I sustiprinimu,į, tai dabar,

nistinio humanistiškumo 
sis.
Maskva, 8-VI-35.

Easton, Pa
Mirė J. Stankus

obal-

d. tapo palai- 
Stankevičius— 
virš 60 m. se-

Gruodžio 27 
dotas Juozas 
Stankus, buvo 
numo. Iš Lietuvos paėjo Ru-
kuižių kaimo, Bukonių para
pijos, Ukmergės apskr. Ame
rikoj pragyveno virš 30 metų. 
Buvo laisvas žmogus, skaitė 
“Laisvę”, “Keleivį” ir kitus 
progresyvius laikraščius per 
visą laiką. Paliko penkias duk
teris, visas Amerikoj, vedusias 
ir laisvas. Todėl jos ir savo 
tėvą palaidojo laisvai ant mie
sto kapinių. Palydėti susirinko

daug jo draugų ir pažįstamų, 
o name ir ant kapų drg. L. 
Prūseika pasakė tinkamą pra
kalbą. Paskutiniais metais Ve
lionis prigulėjo prie L.D.D. 
kuopos, kuri nupirko jam gra
žų gėlių vainiką ir nuo gimi
nių buvo daug gėlių, sunešta. 
Lai būna tau, Juozai, lengva 
šios šalies žemelė!

Gruodžio 29 dieną L.D.D. 8 
kuopa savo mėnesiniame susi
rinkime po karštų diskusijų 
vienbalsiai užgyrė L.D.D. Cen
tro Komitetą didžiumos parei
škimą už vienybę, tai yra drg. 
L. Prūsėikos vadovybę už susi
vienijimą .su A.L.D.L.D.

Narių susirinkime dalyvavo 
19.

Vargo Matęs.

Buržuazijos ideologai kovoj 
prieš komunizmą tankiai varto
ja tokius argumentus, būtent, 
kad, komunistinis surėdymas 
panaikins žmogaus savystovu- 
mą, pašalins individuališkas 
žmogaus ypatybes, privers vi
sus žmones vienodai protauti, 
vienodus rūbus nešioti, iš vieno 
jliūdo valgyti, ir tt.

žinoma, tokie išanksto mela- 
ringai sufabrikuoti komunizmo 
ipkaltinimui argumentai tan

kiai užkrečia nepatyrusių žmo
nių galvas ir sukelia jų mintyse 
abejonę. Bet užtenka blaivai 
pažiūrėti į dalykų stovį, kaip 
tirštų dūmų uždangalas buržu
azinio melo išgaruoja kaip ne
buvęs.

Pasiremiant panašios fabri
kacijos argumentais, buržuazi
niai ideologai daro teoretines 
išvadas, būk, — komunizmas 
mindo kojomis viską tą, kas yra 
prakilniausio hum anistiškumo 
supratime, humanistiškumo už
kariavime.

Tas klausimas yra vertas to, 
kad jį giliau išnagrinėti. Ką 
mes turime suprasti žodyje “hu
maniškumas”? Patsai žodis yra 
lotynų kalbos ir reiškia—žmo
giškumas, nuo žodžio humanus 
—Žmogiškas.

XVI-tame šimtmetyj susidarė 
tam tikra visuomeninė sriovė
humanistų, kuri savo pamatiniu me- Tiktai prie komunizmo hu- 
tfrincipu skaitė “laisvą išsivys- manistiškumas pilnai pražydės, 
tymą ypatos. 
Ilremdami senovės < 
kultūra, vaizdavosi tokį visuo- žmoniškumas, ir tt. Kur jos. 
.i^nės surėdymą, kuriame žmo- tie geradariai, humanistiškumo. r 
ės turi būti panašūs i mokslin- ideologai, ko jie visi tyli, kuo- kaldytas į dvi dalis.

• ............ I_____ J. X!____J.* ' ____J________ u; I .... ..

yra atsakomingi už panašius 
apsireiškimus visuomenės tvar
koj ? Atbulai, mes tankiai ran
dame buržuazinėj spaudoj už- 
metinėjimą darbininkų klasei, 
kad panašūs pasireiškimai yra 
kaltė pačių darbininkų, pas ku
riuos būk nėra jokių humaniš
kumo principų. Marksas savo 
laiku smarkiai išplakė tokius 
buržuazijos plepalus.

Apie kokį humanistiškumą 
gali kalbėti buržuazija, kuomet 
ji sutvarkė visuomenę taip, kad 
žmogus žmogaus nežino ir ne
nori žinoti. Nekurie buržuazi
niai filozofai, nusiminimu ap
imti, apskelbė, kad žmogus žmo
gui yra žvėris. Be abejo, tas 
žvėriškumas yra uo didesnis, 
kuo daugiau aukso mato kapita
listas priešakyj. Humanistišku
mo skraistė buržuazijai reika
linga vien tik del to, kad paleist

vybės, pasiremdamas humaniš-i dūmų uždangalą visuomenės 
’ūmo principais pagamino tam akyse ir tuo pačiu pridengti sa- 
ikrą teoriją, kuri skelbė, kad vo šlykštų engėjo ir grobiko 

žmogus, kuris, gimdamas, ne-. svetimo turto ir svetimo darbo 
^avo, nuo savo tėvų, ar iš kito
kių šaltinių, turto pragyvenimui 
(manyk, eksploatacijai), neturi 

’’okios teisės gyventi šiam pa
saulyj, jo vieta prie puotos sta- 
’o užimta. Tokiu cinišku liežu
viu kalbėjo buržuazijos apašta- 
’as, kuomet buvo statomas klau
simas apie biednuomenės būvio 
mgerinimą. Buržuazijos 
aiškumas tai yra dolerio 
aiškumas. Visi pasaulio 
mai turi žemai lenkti 
nrieš mamono galybę. Visi žmo
gaus jausmai ir protavimas 
buržuaziniam surėdyme 
"mojami aukso kiekybe, 
•okio prasikaltimo, ant 
buržuazija negalėtų eiti 
Liktai jis gali atnešti jai gerą 
neiną. Marksas su pasibjaurėji
mu kalbėjo apie morališką pu
sę buržuazinio politinės ekono
mijos mokslo. “Jos svarbiausias 
iogmatas—rašė Marksas — tai 
vra savepašalinimas, atsisaky
mas nuo gyvenimo ir nuo visų 
žmogiškų reikalavimų. Kuo ma
žiau tu valgai, geri, perki kny- j 
gų, kuo rečiau eini į teatrą, 
ant baliaus, į kavinę, kuo ma
žiau tu protauji, myli, teoreti
zuoji, giedi, paišai paveikslus, 
žuvauji, ir tt., tuo daugiau tu 
sutaupini, tuo didesnis darosi 
tavo turtas, kurio nepajėgs su
ėsti nei kandys, nei rūdys,—ta
vo kapitalas.”

Kiek čia satyros ir pasityčio
jimo Markso žodžiuose! žmo
gui, stovinčiam ant pamato ko
munistinės pasaulėžvalgos, toks 
morališkumas sukelia jo jaus
muose vien tik šlykštų pasibjau
rėjimą. Be abejo, komunistinis 
pasaulio surėdymas stato savo 
tikslu su šaknim išraut iš visuo
menės būvio tokius šykštuolių 
idealus, ir jų vietoj organizuoti 
visuomenės būvį tokiais princi
pais, kad visi žmonės galėtų 
gausiai naudotis gamtos ir vi
suomenės turtais, ir kad kiek
vienam žmogui būt suteikta pil
na galimybė auklėti savo gabu
mus, kaip fizinius, taip ir proti
nius. Tiktai prie komunizmo 
tvarkos žmogus pasieks augš- 
čiausio laipsnio išvystymo ir 

(sunaudojimo viso to, ką žmoni
jos kultūra iki šiol galėjo at
siekti žmogaus būvio pagerini-

veidą. Dar šiandien buržuazijai 
pasiseka kai kuriuos visuome
nės sluogsnius suvilioti savo 
šmeižtais prieš komunizmą ir 
pasakomis apie humanistiškumo 
principus, kuriuos būk tai gina j a]]<anį 
buržuazijos surėdymas. Dalis

išrišimas naujam žmonijos su
rėdyme—SSSR ?

Visai priešingai, čia jau virš 
šeši metai, kaip žmonės nežino, 
kaip atrodo bedarbė. Jauna mū
sų karta ne visai aiškiai per- 
sistato sau žodžio—“bedarbė”— 
prasmę. Todėl tiktai socializmo 
principais organizuota visuome
nė gali suteikti dirvą 
manizmo išsivystymo, 
lizmo šalyse diena iš 
tūkstančiai va r gu o 1 i ų,

del hu- 
Kap i tą

dien os 
būdami

papuola į prasikaltėlių 
eiles. Kaip gi buržuazinė vai-mažai susipratusių darbininkų džja padeda tjems žm()n5ms jš

huma- 
huma- 
gražu- 
galvą

įkai- 
Nėra 
kurio 
jeigu

Nepasivėluokite Užsisakyti 1936 m. Lietuvių Sovietinės 
Literatūros, Politikos ir Visuomenes Mokslų Mėnesinį 

Darbininkų Žurnalą

“PRIEKALAS”
“PRIEKALAS” ypatingos domešTkreipia vystymui ir auklėjimui lie

tuvių proletarines literatūros. Jame telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir 
aprašymai, vaizduojantieji SSRS darbininkų ir kolchozninkų gyve
nimą ir atsiekimus, Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapi
talo šalių gyvenimą, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros Ir 
politikos klausimais.

Jeigu buržuazinis pasaulis sa
vo geriausiam periode kultūros 
išplėtojime ir padarė keletą 
žingsnių pirmyn, sulyginant su 
viduramžiais h u m a nistiškumo 

kuo
met kapitalizmas pūva iš šak
nų ir kasdieną žlunga vis že
myn, negali būti nei kalbos apie 
humanistiškumą. Kitaip būtų | 
visai nesuprantama tokie žiau-| 
rūmai kaip linčas negrų atski
rose Amerikos valstijose. Ne
suprantama būtų taipogi ir is
torija su nužudymu Sacco ir 
Vanzetti. Taipogi vargiai svei
ko žmogaus protas gali sau per- 
sistatyti panašius apsireiški
mus, kaip tai, prie didžiausio 
vargo ir skurdo milionų žmonių 
—kapitalistams pavelija naikin
ti visokiais būdais milionus 
centneriu maisto, šimtu milionu 
dolerių vertės visokių prekių. 
Socialistinėj Rusijoj lenda iš 
kailio kiekvienas žmogus, kad 
prigalvojus geresnius gamybos 
įrankius del greitesnio padidini
mo produktų ir prekių gamini
mo, nes čia niekam ir į galvą 
neateina, kad reikės kada nors 
deginti laukuose javus, skandin
ti jūrose su maistu laivus, ir i

ir smulkioji buržuazija dar svy
ruoja ir bijosi komunizmo vien 
tik tuo atžvilgiu, kad būk tai 
komunizmas panaikins viską tą, 
kas yra brangu ir miela y patai.

Savo laiku toksai kultūringas 
ir genialus poetas Heinė gana 
aiškiai išreiškė panašią baimę 
prieš komunizmą. Kalbėdamas 
apie darbininkų kovą, jisai ra
šė: “Aš su baime ir drebėjimu 
mąstau apie laiką, kuomet tie . .. .
paniurę stablaužiai pasieks vieš-!me> yra neapkenčiamas ir varo-j kad kiekvienas virš plano paga- 
patavima; savo šiurkščiomis nias lauk. Bet čia reikia paste-' mintas kilogramas maisto ar 
rankomis jie be pasigailėjimo beti, kad ne visi piliečiai lygūs, I prekių yra žingsnis link page- 
sudaužys visas marmuro grožy-i yi'a ir tokių piliečių, kurie, pa- į rinimo visuomenės būvio. Bur-

sipainioti iš tokio padėjimo ir 
vėl pradėti gyvenimą, pasire
miant humanizmo taisyklėmis?

Bergždžias darbas laukti nuo 
buržuazinės visuomenės kokios 
nors paramos. Atbulai, žmogus 
sykį pakliuvęs į prasikaltėlių ei
les, tampa beveik išbrauktu iš 
gyvenimo. Buržuazinė visuome
nė pasirūpina, kad to prasikal
timo žymė pasiliktų amžinai, i 
Pilietis, atbuvęs bausmę kalėji-

i.iti jurose su maistu laivus, iri 
- Į tt. čia visi gerai supranta tą,;

v ik k > z.v .

kliuvę už vagystes į kalėjimą, I žuazinis pasaulis, matydamas 
grįžta su didžiausiu pageidavi-; savo prisiartinantį galą, tankiai 
mu ir visur jam durys atsidaro ■ griebiasi aštriausių priemonių 
plačiai. Mat, palei buržuazinės; nerimaujančių masių malšini- 
moralės ir vagis yra godojamas, j mui. Taip Vokietijos fašizmas 
jeigu jis moka vogti milionus,

bės stovylas, kurios taip bran
gios mano širdžiai, jie išardys 
visas fantastiškas meno žais- 
les, kurias taip mylėjo poetas; 
jie iškirs mano oliandrines go- 
jas ir pradės jose sodinti bulves j

■ už tai smarkiai baudžiama už 
duonos kąsnį.

Socializmo šalis nesupranta 
tokio atsinešimo prie žmonių. 
Jeigu mes paimsime prasikal
tėlių gyvenimą kalėjimo laiku, 
tai mes pamatysime tą didžiau
sios svarbos skirtumą, kuris yra 
SSSR, čia su prasikaltėliais el
giasi taip, kaip ir su visais ki
tais piliečiais. Skirtumas tik ta
me, kad jie turi tam tikrą lai
ką prabūti darbo kolonijose ar- 

Į ba pataisos namuose. Bet už tai 
per tą laiką juos mokina viso
kių amatų, likviduoja beraštiš- 
kumą, kelia jų kultūrinį laipsnį, 
ir, kas svarbiausia, mokina 
mylėti darbą, žmonės kalėjime 
tankiai gimsta antru sykiu ir 
iš kalėjimo išeina visai nauju 
žmogumi. Tą parodė Baltųjų jū
rų kanalo darbai, tą parodė 
praktika0 šimtų kitų darbų ko
lonijos ir pataisų namai, šim
tai ir tūkstančiai piliečių, grįžę 
iš pataisos namų, randa 
atatinkamą išnaudojimą 
jėgų socialistinės tėvynės 
dai ir niekas jo neskaito 
vusiu” žmogum. Kur ir kokioj 
šalyj pasireiškia plačiau prin
cipai humanistiškumo?

i Koksai begėdiškas pasityčio- 
Humanistai, pa- Kaip melagingai skamba, kapi- .bas yra neišsemiamas šaltinis jimas kapitalizmo šalyse mote- 

Graikijos talizmo gadynėj, žodžiai—žmo- patvirtinimo komunizmo teori-irų klausime. Didžiumoj valsty- 
j bių moterys neturi rinkimų tei- 

Šiandien žemės kamuolys sus- šių. Jų darbas apmokamas daug 
. Komuniz- žemesne kaina. Ji yra verčiama 

mas ir kapitalizmas yra aršiau-i sudaryti prostitucijos armiją, 
si priešai vienas kito, šiandien j Moterys nedaleidžiamos daugy- 
negali būti žmogaus, kuris pa- bėj visuomenės darbų ir profe- 
sakytų, kad jis yra neutralus ir sijų, 
negina nei komunizmo nei ka
pitalizmo. Jeigu kas nors taip 
kalba, tai jisai arba sąmoningai 
meluoja, arba nekaltai klysta. 
Todėl, kuomet mes norime tei
singai išrišti tą ar kitą visuo-

ir—daugiau!—išmano“ giesmių 
knygos” pardavėjas darys krep
šius ir pilstys į juos kavą arba 
uostomą tabaką del senų bobų 
ateities. Aš permatau tą viską, 
ir neišpasakytas nuliūdimas ap
ima mane, kuome aš manau apie 
žlugimą, kuriuo apgalingas pro
letariatas gręsia mano eilėms, 
kurios nueis į kapines sykiu su 
visu senu romantišku pasauliu. 
Ir nežiūrint to visko, aš atvirai 
prisipažįstu: /rad tasai komuniz-1 
mas, iki tokio laipsnio neprie- Į 
teliškas mano interesams, veikia 
ant mano dūšios žavėjanciu įs
pūdžiu, nuo kurio aš negaliu pa- 
siliuosuoti.”

Čia mes matome ant kiek pri
mityviai, storžieviškai persista
tė sau Heinė komunistinę tvar
ką. šiandien mums nepriseina 
jrodinėti niekingumą panašių 
apkaltinimų, pasiremiant vien 
teorijos dėsniais, šiandien kiek
vienas darbininkas, kiekvienas , 
inteligentas ir abelnai visi tie, 
kurie interesuojasi šiuo klausi
mu, gali akyvaizdingai, prakti
koj persitikrinti, kur link eina 
komunizmo surėdymas, kokia 
auga kultūra, kaip žmonės tvar
ko savo būvį. Sovietų socialis
tinės respublikos kūrybos dar-,

iš numirusių filozo- 
skelbiantį, kad “in
kai po toksai, neturi 

gyvuoti.”

sau 
savo 
nau- 
“žu-

us ir karžygius užbaigtai ir ’ met šimtai ir tūkstančiai darbi- 
armoniškai išsivysčiusiais fi- ninku netekę darbo, miršta ba- 
iškai ir; dvasiniai. Kaip mes du. yra priversti patys praša- 
natome. tai del įvykdymo tokių Hnti savo gyvybę, kad sutrum- 
irincipu reikia visų pirma su-; pinus savo fizines ir dvasiškas 
’aryti reikalinga ekonominę ’ jėgas. Kodėl niekas iš tu ideo- 

o del to neužtenka para
šyti iškilmingus principus, ir 
paskelbti juos pasauliui—bet 
teikia pamatiniai keisti visuo-

logu neparašo nei vieno straips
nio buržuazinėj spaudoj, kuriam 
atsikreiptų į viešpataujančią 
klasę su išmetinėjimu, jog jie

Moterys yra beteisės ir 
vergai šeimynoj. Ir taip be galo. 
Ar gi galima po to visko drįsti 
ginti, kad kapitalizmas pilnas 
užkariavimais humanizmo auk
lėjime? Moteris naujai gimė tik
tai SSSR. Ir tai ne gražūs žo-

net prikėlė 
fijos dėsnį, 
dividumas, 
teisūs nei būtinumo
Ką tas reiškia? Kur gi dingo 
buržuazinio h u m a n i stiškumo 
principai? Tas reiškia, kad fa
šizmui stipriai žengiančiam į 
karą reikia, kad visi piliečiai 
būtų panašūs į besmagenių 
hitlerininkų būrius. Ir kas drįs
tų mąstyti kitaip negu Hitleris, 
Goeringas, Rozenbergas, Kru
pas ir kompanija, jam ne vie
ta fašistinėj visuomenėj, toksai 
žmogus neturi teisės naudotis 
savo ypatos teisėmis. Be abejo, 
kad tas filozofijos dūsnys nu
kreiptas pirmoj eilėj prieš dar
bininkų klasę.

Ir taip, kur mes nepažiūrė- 
sim, kokį klausimą nepaliesime, 
visur aiškiai matosi tie diamet
raliai priešingi skirtumai dviejų 
pasaulių. Iš vienos pusės nepa
liaujantis augimas socializmo, iš 
kitos, kasdieną vis gilyn ir gi
lyn klimpstantis į suirutės pel
kes—kapitalizmas.

Galima būtų parodyti dar 
daugybę įvairiausių sulyginimų, 
paimtų iš konkrečių gyvenimo 
aplinkybių ir visuomet mes gau
tume vieną ir tą patį rezultatą. 
Humanistiškumas ten, kur auga 
ir plėtojas socializmas. Di
džiausi šių dienų proletariniai 
vadai, pasiremdami marksizmo 
mokslu, Leninas ir Stalinas, vi
suomet matė vieną iš svarbiau
sių klausimų—masių reikalavi
mus, masių būvio pagerinimą. 
O jog tai turi būti pamatinė 
idėja humanistiškumo, jeigu jį 
suprasti ne siaurai buržuazinėj 
prasmėj. “Iš viso esančio pasau
lyje brangaus kapitalo, žmonės 
ir kadrai yra kuo brangiausias, 
kuo daugiausia nulemiantis ka
pitalas” (Stalinas). Toks komu-

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

Metams — 3 rub. 60 kap. 
6 mėn.—1 rub. 80 kap. 
atsk. egz.—30 kap.

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE, 

ANGLIJOJE IR KITUR
Metams—1 doleris
6 mėn.—50 centų, 
atskiras egz. — 10 centų.

IŠSIRAŠYTI ‘‘PRIEKALĄ” IR 
visais reikalais kreipkitės:

MOSKVA 
Izdatelfltvo Inostranych 

rabbikii v SSSR.

RED. “PRIEKALAS”

Amerikoj “Priekalą” galima 
išsirašyti per “Laisvę.”

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

VYRŲDIENOS , ' ' ' 
TreČlajfenlais, JKefviytadiėniais, 
penktadieniais, Šeštadieniais ir 

! sekmadieniais,, atdara dieną ir 
s,. ... . • ir naktj.

& PIRTIS
VISADA ATI)ARĄ . 
DIENĄ ĮR NAKTJ

Garinis kambarys, Turkinas Kambarys,
Rusiškas Kambary?, diaįjis Įilauūyiliui 
prūdas, švrežus/šaltipid <rjan^a, inoksHnfiAi \ 

m ankšty m ai, restauracija, barbernė ir • 
ir prirengimai mleįęjįiiiųi. /

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALUS KAINOS PER• SĄVAitę '

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

tik vyram. Moterim nebus.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC V 
29-31 Morrell St. . Kampas Debevoke St Brooklyn. 
Kelrodis: Broadway eleveiterįu išlipkite . nąt, ihu^hlTųr Avė*, stoties. 
Canarsie s,ubway išlipkite ant Montrose Avė. Stoties. • Bile karu ant

Broadway išlipkite ant Flu shing Ave... Bpjshwick Avę. k*ais Iš
lipkite ant Cook Street.

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, Sėtedomis ir Subatomia I 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Karftpas E. 23rd St.

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos 

300 Lincoln Road, Brooklyn, N.Y.;
šviežiai iškasta dubeltal sijota Peiutlylvania Anthracite ,

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

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas
svoris, 2000 svarų į toAą.

S ove f Klauskite
Nut I V BEN DU11N

šaukite 
INgersoll 2-6761
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Komisija.
(1-2)

Rengimo Komitetas rengia 
prakalbas, nedėlioj, 5 d. 
M & H. Sabenkų svetai- 
Steamboat Rd.,, pradžia 5

bus ir 
išpildys Pirmyn Choras.

Kviečia Komisija.
(1-2)

WORCESTER, MASS.,
TDA 13 kp. rengia “Silkių B^BJ” 

u šokiais, ir įvairiais pamargini-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149-tos kp. susirinkimas 

bus sausio 5 <1. 10 vai. lyte, pas 
drg’. Urlaikj, tad visi nariai daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
renkama valdyba sekantiems metams.

Sekretorius.
(2-3)

Tam y los” 
dalyvauti. Neuž- 

turės būt

Kviečia Komisija.
(1-2)

GREAT NECK, N. Y.
Bendro 

svarbias 
gruodžio, 
nėję, 91
vai. vakare, įžanga veltui. Kalbės J. 
Siurba, “Tiesos” redaktorius, ir L. 
Prūseika, pasižymėjęs publicistas. Jų 
tema bus: Lietuvos nepriklausomybės 
gynimas, ir civilės-demokratinės lai
svės Lietuvos liaudžiai. Apart kal
bėtojų bus ir muzikalu programa, 
kurią

Kviečiam abiejų miestų lietuvius 
dalyvauti, ir iš toliaus kviečiam jau
nus, ir senus, amatininkus ir biznie
rius. Visi dalyvaukite kur jiems ar
čiau. Vifš minėtose vietose kalbūs 
pirmu kartu “Darbininkų žodžio” ad
ministratorius, drg. J. Broga, iš Ka
nados. Jis'mums pasakys apie Ka
nadoj gyvenančius lietuvius. Nepra
leiskite šios progos išgirsti svarbių ir 
interesingų žinių.

Kviečia Komisija.
(2-4)

BINGHAMTON. N. Y.
A.L.D.L.D 20 kp. rengia svarbias 

|(------------ ...........~..į, 3 d. sausio
(Jam), 1936, Lietuvių svetainėje, 315 mais. Parengimas įvyks subatoj, 4 d. 
Clinton St. Pradžia 7:30 vai. vakare.į sausio (Jam), 29 Endicott St., 7 vai. 
Kalbės drg. J. Broga iš Kanados apie I vakare. Kviečiam visus atsilankyti į 
ten gyvenančius lietuvius. Visi Bing-1 ši nepaprastą balių. Įžanga tik 25 
hamtono lietuviai turėtų susidomėti j centai, 
tuomi klausimu ir skaitlingai daly- j 
vauti. Drg. Broga pirma kartą kai- j 
bes čia, tai bus gera proga ne tik ; 
prakalbą išgirsti, bet su juo ypatiš- ! 
kai susipažinti, tad visi į prakalbas. , 
Įžanga veltui.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

O Plymouthc bus trečiadienį, 8 d. 
sausio (January), 7 vai. vakare, A. 
Stravinsko svetainėje, 40 Ferry !prakaIbas penktadienį

i
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(Tąsa)
Aš privalėjau juos išspręst pats. Bet visos 
mano atbukusio proto pastangos at
skleisti uždangą nuo šio baisaus ir pas
laptingo “kodėl?”—buvo bergždžios. Ir 
klaidžiojau abejonių patamsy j, nesusi
vokdamas manyj sukilusių jausmų gau
sybėj, kur vienas su kitu grūmėsi ir par
eiga duotosios kareiviško paklusnumo 
priesaikos atžvilgiu, ir begimstąs pasi
bjaurėjimas visa kruvinąją praeitimi, ir 
meilė broliui, kurį, nors ir nesupratau jo 
elgesio, širdimi jutau esant nekaltą nei 
tėvynės išdavimu, nei parsidavimu jos 
priešams.

' O smūgiai krito vienas po kito. Dar 
tą patį vakarą karo lauko teismas iš
sprendė suimtųjų likimą. Keturi jauni, 
gyvybės jėgų kupini vyrai pripažinti 
svarbiausiais maišto vadais ir pasmerkti 
mirti. Tarp tų keturių ir mano brolis.

Sprendimai karo lauko teismo, kuriam 
paties caro buvo suteikta neribota smur
to teisė, buvo vykdomi greit, nes dar
bas, kuris jo laukė kitose maišto apim
tose srityse, neleido jų atidėlioti. Ir pas
merktieji turėjo mirti išaušus.

—Mano brolis gyvens tik vieną naktį, 
—mintis, greita, kaip žaibas ir baisi, 
kaip pati mirtis, perbėgo per mano gal
vą, kai aš sužinojau teismo sprendimą. 
Bet mano kentėjimams buvo dar ne ga
las. Būrio vadas pranešė, kad aš paskir
tas į skaičių tų, kuriems pavesta tą 
sprendimą įvykdyti.

Niekas negalėjo pro mano nežmoniš
kas pastangas išlaikyti pusiausvirą į- 
žvelgti į mano vidų, bet aš ir pats neži
nojau, kas darosi su manim, kai, išsi
tempęs prieš vadą, klausiausi jo parė
dymo, kuris man pačiam mirties nuosp
rendžiu skambėjo.

—Aš būsiu gavo brolio budeliu? Ne! 
Niekuomet! -As sukurstysiu savo drau
gus kereivius, pakelsiu maištą ir išva
duosiu savo brolį su jo draugais iš kalė
jimo!* Aš pasakysiu savo draugams ka
reiviams, kad mano brolis nekaltas, kad 
jis nėra joks tėvynės išdavikas—tėvynės, 
išdavikais yra tie, kurie, pavergę liaudį, 
čiulpė iš jos paskutinius syvus, kad turė
tų^ už ką latrauti, kol pagaliau patys ją, 
išvedę iš kantrybės, privertė sukilti prieš 
savo engėjus. Aš išaiškinsiu kareiviams, 
kad tais tėvynės išdavikais ir “japonų 
agentais”, išgalvojusiais šį vardą tik 
tam, kad pateisinus savo biaurius dar
bus, yra patsai caras ir jo generolai! Ir 
kareiviai turės suprasti, kaip staiga sup
ratau aš pats, kad mūsų vadai begėdiš
kai mus apgaudinėja ir kad mes—karei
viai—neturime žudyti kovotojus už liau
dį, kurios vaikais patys esame.

Bet ar jie supras? Ar supras karei
viai, kad mano brolis yra drauge ir jų 
brolių?—ir kraujas, pradėjęs virti kerš
tu brolžudiško karo kėlėjams, vėl stingo 
gyslose.

Aš klaidžiojau, kaip pablūdęs, sumigu
sio miesto gatvėmis ir kramčiau pirštus 
iš nusimanymo savo silpnumu ir bejė
giškumų. Kareiviai manęs nesupras, o 
ką aš padarysiu vienas?—galvojau. O 
viršuj manęs dangus, dangus skaidrus, 
žvaigždėtas ir gražus, kaip šiandien, tik 
didino mano skausmą,—ir sugniaužtos 
kumštys beprotiškai grūmojo tam ra
miam dangui, lydimos mano keiksmų ir 
skundd, kodėl jis nesi rūstina, kodėl ne
pyksta, kai po juo dedasi tokie baisūs 
dalykai.

Supratau, kad man nepavyks išgelbėti 
brolįd * Bet aš nueisiu pas vadą ir pasa
kysiu jam, kad šiandien pasmerktas mir
ti Ivanovas yra žmogus ne tik vienos su 
manim pavardės, bet ir vieno kraujo. Ir 
vadas turės atleisti mane nuo pareigos 
būti savo brolio budeliu. Bet, gal būt, 
jis, nepridavęs anksčiau mūsų pavardžių 
bendrumtį. jokios reiškmės, dabar po 
mano prisipažinimo įtars mane užjau- 
čiant maištininkams ir mano dienos bus 
suskaitytos. Ir prisiminimas, kas tada 
manęs laukia, privertė pasišiaušti mano 
plaukus.(/ Aš, tiek žmonių savo kardo 
smūgiais pasiuntęs į mirties glėbį, pats 
mirti bijojau*-; Aš norėjau gyventi,, nors

dėl to man būtų reikėję ne tik širdyj, 
bet ir kaktoj išsideginti didžiausio niek
šo ii’ budelio gėdos ženklą.

Jau rengėsi švisti, kai aš, nuilsęs ir 
vidujinęs kovos parblokštas, parėjau į 
būrio būstinę. Ten jau stovėjo išsiri
kiavę vienuolika pasiruošusių vykti į 
kruviną darbą automatų ir trūko tik vie
no, kad sudaryti pilną jų skaičių. Tą 
trūkumą užpildžiau aš.

Netoli, už miesto, paupyj, priešais sta
tų smėlio kalną savo baisiom kiaury
nėm žiūrėjo į blankstantį dangų ketu
rios, greta viena kitos iškastos duobės. 
Tai buvo parengti kapai dar tebegyviems 
mano broliui ir trims jo draugams. Prie 
kiekvienos jų—medinis, į žemę įkastas 
stulpas ir pusantro sieksnio virvės, rei
kalingos nusmerktajam prie jo pririšti.

Mes atėjome ir sustojome po tris prieš 
kiekvieną duobę, atstu nuo jos per de
šimts žingsnių. Vienu laiku su mumis, 
sargybos apsupti, atėjo ir nusmerktieji. 
Sustoję ir dar kartą ramiai išklausę 
viešai skaitomą teismo sprendimą, jie 
nuėjo į
lionę ir sustojo kiekvienas prie jam 
nurodyto 
sivilti jų 
ti juos verkiančius ir paskutinę gyveni
mo aky mirką prašančius pasigailėti. 
Nusmerktieji žinojo, kad ašaromis tik 
padidintų pragarišką savo budelių džiau
gsmą ir todėl nesižemindami, drąsiai žiu
rėjo artėjančiai mirčiai į akis. Tai bu
vo tikri kovotojai už liaudį, kuri į savo 
kovos lauką siunčia tik dvasios galiū
nus.

savo paskutinę žemės ke-

stulpo. Skaudžiai turėjo nu
teisėjai, jei tikėjosi pamaty-

—Duokite man atsikvėpti ir prisirink
ti jėgų, kad galėčiau pabaigti jums savo 
istoriją, kurią aš pasakoju jums taip ra
miai, tarsi tai būtų ne mano sielos išpa
žintis, o kažkada regėtas baisus sapnas. 
Ir tuomet, kai stovėjau prieš pririštą 
prie stulpo savo brolį, aš tariausi matąs 
visa tai ne tikrovėje, o piktame iš manęs 
pasityčiojusio burtininko špose. Visi 
mano jausmai tą momentą buvo mirę ir 
aš galiu pasakoti jums tik tą, ką dar ga
lėjo regėti mano akys.

Prie mano brolio prisiartino kareivis 
ir, išsitraukęs iš kišenės skurlį, rengėsi 
užrišti jam akis... Brolis pakėlė jas, 
pažvelgė paskutinį kartą į patekančią 
rytuose aušrą ir... mudviejų žvilgsniai 
susitiko. Karšta, pritvinkusiomis gyslo
mis atplūdusi kraujo banga smogė man 
į veidą ir tirštą migla uždengė mane 
nuo įkyraus brolio žvilgsnio, kuris tet
ruko vieną akymirką, bet paliko mane 
persekioti visą gyvenimą.

Negalėčiau pasakyti jums, ar šoviau 
į brolį, jei ne šautuvo buožės atatranka, 
kuri, sudavusi man į petį, pažadino ma
ne iš apsvaigimo ir parodė, kokį baisų 
darbą aš padariau. Ten, kur stovėta 
mano brolio—kabojo prie stulpo, virvių 
prilaikomas, sukniubęs negyvas kūnas, 
iš kurio peršautas galvos ir krūtinės 
■čiurkšlėmis tekėjo raudonas kraujas. 
Autamatas, kurio nariai, karinės mankš
tos išdresiruoti, galėjo vykdyti įsaky
mus pilnoj žodžio prasmėj nesąmoningai, 
savo budelišką pareigą atliko.

Šiurpus, nežmoniškas moteries riks
mas perskrodė, nuaidėjus šūviams, orą 
ir privertė mane pasukti galvą į kairę. 
Tik dabar aš pamačiau šone nuo mūsų 
didelę žmonių minią, susirinkusią pažiū
rėti viešai vykdomos mirties bausmės, 
kuri turėjo įkvėpti jai baimės ir pak
lusnumo jos sauvaliaujantiems valdo
vams. Minios priešakyj, parpuolusi ant 
kelių ir iškėlusi rankas, stovėjo išdrai
kytais plaukais ir beprotiška veido iš
raiška moteris. Tai buvo mano motina. 
Ji žiūrėjo į mane ir pamišusiame jos 
akių žvilgsnyje aš perskaičiau manęs iš
sižadėjimą ir prakeikimą. Aš drebėjau, 
kaip epušės lapas. Pasigirdo dar vienas 
neišmatuojamo skausmo riksmas ir su
siūbavusi minia uždengė nuo manęs 
penktą lavoną—lavoną mano motinos, 
kuri nepakėlė išsiskyrimo su dviem sa
vo vieninteliais sūnum, kurie lygiai abu 
—budelis ir jo auka—buvo jai nebesug
rąžinamai mirę.

(Daugiau bus)

Sugautasis pats save “kidna- 
pinęsis” buržujukas Milne dar 
kaltinamas nemokėjęs viešbu
čio bilos Trentone. Jis ten bu
vo apsistojęs ir pasidavęs ku
nigu, taipgi dėvėdamas kunigiš
kais drabužiais leido savęs “kid- 
napinimo” dienas. Iš ten pa
bėgęs detektyvams pradėjus jį 
sekioti.

___________ .------------------------------- .j-.O-l

Vaikas Linksmas, jis'-; 
geria “Broncotone” •

Svarbus Pranešimas Vilijos Choro 
Nariams!

Operetė “Tamyla” bus vaidinama 
sausio 19; visas choras dalyvauja lo
šime ir dainavime. Visi choristai pri
valo dalyvauti choro pamokose. Cho
ras senai nutaręs, jei bent kuris cho- | 
ristas ar choristė, nedalyvauja ant j 
3-jų pamokų prieš parengimą, nega- 2 “Val. 
Ii dalyvauti dainavime.

Todol pranešama, kad ir 
parengime negalės 
pykite draugai, šį kartą 
pildoma choro nutarimas.

Labai blogas pavyzdis 
naujiems nariams, kuomet 
lyvauja parengime, nedalyvaudami 
pamokose. Visi choro nariai daly
vauki! sekantį penktadienio vakarą, 
sausio (January) 3, choro pamokose.

Choro Valdyba.

duodamas 
nariai da-

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 190 kp. rengia Silkių 

Vakarienę, subatoj, 4 d. sausio, 623 
E. 140 Si. 7 vai. vakare. Turėsim 
gerų užkandžių, gėrimų ir gera or
kestrą šokiams. Įžanga tik 15c. Kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti.

Kviečia Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kp. susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 6 d. sausio, 7:30 
vai. vakare, 735 b'airmount Avė. Visi 
nariai dalyvaukite nes turim daug 
svarbių reikalų užbaigti, taipgi atė
ję balsavimo blankus vienybes klau
simu, reikės balsuot. Visi pribūkite 
laiku.

K. B.

EASTON, PA.
Svarbios prakalbos! Sekmadienį, 5 

d. sausio (Jan.). Eastoniečiai ir apic- 
linkės lietuviai turės gerą progą iš
girsti mūs gabų jauną kalbėtoją drg. 
J. Orman, kuris nesenai aplankė Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą. Jis turės 
daug ką interesingo mums pasakyti 
apie abi šalis; ypatingai jaunuoliai 
yra kviečiami dalyvauti. Prakalbos 
atsibus, Easton Baking Co. svetainė
je, 36 N. 7th 
Šias prakalbas 
Įžanga veltui.

St., 2 vai. po pietų, 
rengia L.D.S. 234 kp.

Kviečia Rengėjai.
(2-3)

SOUTHBURY, CONN.
A.L.D.L.D. 225 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks 5 d. sausio (Jan.), 10 
vai. ryto, pas drg. J. Ivanauską. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarstyti, 
taipgi bus išduotas metinis raportas 
iš kuopos stovio, ir veikimo 
sus

per vi-
metus.

j. r.
(2-3)

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kp. susirinkimas 

įvyks nedėliojo, 4 d. sausio (Jan.), 
2:30 vai. po pietų. Visi nariai daly
vaukite, bus renkama nauja kuopos 
valdyba, taipgi bus ir kitų svarbių 
dalykų apsvarstymui.

Sek r. N. Dudonis.

Wilkes Barre—Plymouth, Pa.
Bendrai rengiamos prakalbos del 

Kanados “Darbininkų žodžio” para
mos! Wilkes Barre prakalbos įvyks 
antradienį, 7 d. sausio (January) 7 
vai. vakare Darbininkų Centro sve
tainėje, 325 E. Market St.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. susirinkimas 

j įvyks nedėlioj, 5 d. sausio (Jan.), 
.2 . po pietų, J. Siauruko name, 
’341 W. Market St. Visi draugai-gės 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes yra gana svarbių dalykų ap
svarstymui, kurių negalima ant to
liau atidėt. Taipgi turėsime svečią, 
drg. J. Broga iš Kanados, kuris rrfar- 
šrutuoja po šią šalį. Tai dar pirmą 
kartą lankysis su prakalbomis iš Ka
nados. Todėl visi pasistengkite da
lyvauti.

Reikalinga vyry ir motery 
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių I 
Palangos ir taip visokių žolių ir šak- | 
nu. Geras uždarbis. Rašykite tuojaus ■ 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

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

trr f*

I. K. K p. Sek r.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja 
te, kenčiate nuo dusulio užgulint 
užeikite j vaistinę ir nusipirki“ 

butelį \

“BRONCOTONE”
D-R O L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi*:, 
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų, 
kentėjimus vidurių apsirgimuosey 
kaip kad sukietėjimas, širdies py-’ 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC. .

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y:

<-

;ifį

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvių Svetainės Bendrovė reng 

iškilmingą metinį bankietą, šeštadie
nį, 4 d. sausio 
Clinton St. t 
rūs gėrimai, smagi sueiga—užtikrin
ta! šokiams gros Jono Gudinavičiaus 
orkestrą. Įžanga suaugusiems $1.00; 
jaunuoliams—50c.; vaikams—25c.

Visus kviečia Direktoriai.

ia

.>. 7:30 vai. vakare, 315 
Skani vakarienė, įvai-

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, oppntiHc City Hali 

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

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

ii

j 409

Tel. Stagg 2-2996

P P 1

Šis didelis nupiginamas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

License L-1370

Kl

Sergančių Vyrų ir Motery ■ 
Chroniškos ir Staigios Ligos^ 
gydomos naujoviškais būdais I

Patenkinančios ir ■ 
greitos pasekmės. B 
Kreipkitės į Dr.j 
Zins gydymui! 
Kraujo, Odos ir. B 
Nervų Ligų, Slogui 
ir Chroniškų Skau- E 
dūlių. Abelno Nu-.l 
silpimo, Nervų Iš-| 
sisėmimo, Skilvio I 
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 ir 

Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving 1*1. 
Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

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

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

arbata yra moksliškai sutaisyta 
žolelių, žiedelių, lapelių

Šita
12-kos atskirų

•'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, prisiųskitę Money Order už '50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri 
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban 

dymo. Rašykite šiaip:

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausiom 

rūiies ir pilnas svoris—2000 svarą 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Praiom* 
Įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1*61 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.



Puslapis Aštuntas LAISVI Penktadien., Sausio 3, 1936.

ONE HUNDRED AND FORTY-FOUR

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
—FT—Ft——~~———   . . __________________ _____________________ ,

SUCCESS/^ DIVIDENDS

Mitingas Gelbėjimui
J. Stilsonc-Butkaus

Penktadienį, sausio 3 d., 
Grand Paradise Svetainėje 
(318 Grand St., Brooklyne), 
kai 7:30 v. v., įvyks masinis 
mitingas gelbėjimui J. Stilso- 
no-Butkaus, kuris nesenai bu
vo areštuotas delei savo prieš
karinės veiklos 1917 metais. 
Kalbės F. J. Bagočius, SLA 
prezidentas; L. Prūseika, A. 
Bimba, P. Buksnaitis, A. Jan
kauskas ir kt.

"'Brooklyno lietuviai raginami 
Alingai atsilankyti ir prisi- 

ci prie reikalavimo paliuo- 
suoti Stilsoną-Butkų. Tai bus, 
beje, drauge ir pasisakymas 
prieš ruošiamą naują imperia
listinį karą.

Sekmadienio “DW” Žinios
Yra didelis susidomėjimas 

“Daily Workerio” sekmadienio 
laida. , Jis pirmu kartu išeis iš 
spaudos 12 sausio. Dar dviem 
savaitėm prieš išeisiant jau bu
vo užsakyta 150,000 kopijų. 
Be abejo, paskutinė savaitė tu
rės daug padidinti tuos užsa
kymus. New Yorkas užsisakė 
du trečdaliu to skaičiaus, 100,- 
000. Ir ne stebėtina, sekma
dienio “Daily Workeris” bus 
tokiu kurį bus smagu skaityti 
ir sekris platinti.

Gimimai Sumažėjo N. Yorke
Sveikatos Departmentas sa

vo raporte praneša, kad per
eita metą gimimu buvo ma- 
"ziau 14-kos ant kiekvieno tūk
stančio "vventoiu. Gi nradž.ioi 
šimtmečio būdavo 35 gimimai 
ant tūkstančio gvventoiu. Rei
škia, miestas lėčiau beaugs.
;Raporte tain pat sakoma, 

kad tūluose distriktuose “kū
dikiu mirtingumas yra arti dvi
gubas, negu visam mieste.“ O 
mirtys nub džiovos viršijančios 
nuo 2 iki 3 sykių skaičiaus

mirčių kitose miesto dalyse. 
Manoma, kad ten kalbama 
apie Harlemą, kur žmonių 
skurdas yra didžiausias del 
diskriminacijos, blogų namų ir 
nežmoniško susikimšimo iš 
priežasties nedatekliaus.

Norvegų Konsulai Remia 
Laivų Kompanijas

Skandinavų Jūrininkų Kliu- 
bo nariai sako, kad norvegų 
konsulai rytiniuose ir Meksikos 
Įlankos pertuose užsiima 
jieškojimu karo medžiagą ga
benantiems laivams “atsako- 
mingų” ir pigiai apmokamų 
jūrininkų. Ta padėtis įmatoma 

1 nuo to laiko, kai Skandinavų 
Jūrininkų Kliubas, 350 Court 
St., Brooklyne, parėmė Spero 
jūrininkus, kurie sustreikavo, 
atsisakydami vežti Mussoliniui 
karo medžiagą.

Konsulai spiriasi panaikinti 
kliubo įsteigtą iš eilės samdy
mo sistemą. Jie taipgi verčia 
jūrininkus dirbti norvegiško
mis algomis nuo $8 iki $35 į 
mėnesį, vieton amerikoniškų, 
kurios yra $57.50 iki $60 į 
mėnesį. Jūrininkai prašo visų 
darbininkų paramos reikalavi
muose, kad konsulai aprūpin
tu pragyvenimu čion esančius 
Norvegijos jūrininkus.

Benamiai Protestuoja Prieš 
Atėmimą Pašalpos

Benamiu-perėjūnų darbinin
ku organizacijų delegacijai 
šalpos biuro raštinėj atsakyta, 
kad visokia pašalpa bena
miams sulaikyta 31 gruodžio. 
Nuo to laiko benamiam viena
tinė pagelba bus nasiuntimas 
i miesto prieglaudas, pagarsė
jusias blogu maistu ir gyviais. 
Protestui prieš tai benamių or
ganizacijos šaukia masinį mi
tinga ši vakara, 214 Boworv, 
o šeštadieni per pietus šaukia 
demonstracija prie centrales 
šalpos raštinės, 902 Broadway, 
N. Y.

J^ince l8"j3

JDUSHWICK
9 SAVINGS BANK

GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B'KLYN 
INTEREST FOR ARTER ENDING
DEC. 3 i st AT PER ANNUM

INTEREST FROM DNY OF DEPOSIT

"1
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Nauji Metai
lekirlne Ir Cirtnln I Operatorių Unijos 306 Lokalą, 
loKUUUo II Uli IU1U reikalaujantis jo $700,000 

nuostolių atlyginimo. Mat, ta
sai lokalas suruošdavo kovin

gus pikietus ir bosams nevyko
New Yorko miesto gyvento- operuoti teatrus kompaniškos 

jai praleidę teatruose, nakti- unijos proteguojamų 
niuose kliubuose ir restaura- laužiu pagelba. 
nuošė virš $5,000,000 pasitiki 
mui naujų metų, žinoma, di-'rinti veikla unionizavimui * 
džioji dalis praleista per pini-; y teatru. I *ginguosius piliečius, bet buvo į 

nes, kad girtume bent keliom , Šalpos Biuro Tarnautojų 
valandom užmiršt savo vargus. I : 

streik
liu i ja nenu

sigando, bet žada dar susti p-

Pasipriešino Pirštų 
Nuotraukų Ėmimui

Dr, JOHN WALUK
161 NO. Gth STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Šaudymai taipgi paėmė savoj Organizuoti šalpos biuro 
dalį: trys nušauti ir keliolika j darbuotojai praneša, kad jie 

- " .................... . į aštriai kovos prieš atleidinėji-
tarnautojų.

Toks pareiškimas išleista są
ryšyje su Emergency Relief 
Bureau pranešimu, kad dar

nekaltų praeivių bei žiūrovų 
apšaudyti-su žeisti.
tųjų vienas, su kriminaliu re
kordu, rastas sukritęs Indepen
dent Su b v ės 4 2nd St. stotyje.
Fortunato Variale, 2 Brighton 1,662 tarnautojai bus atleisti 
Ct., Brooklyne, nušautas na
mie, šeimynos pokilyje. šoviko 
nesurado. Frank Vassal o, 238 
Sackett St., Brooklyne, irgi pa
šautas namuose. Policija su
rado, kad kulka atėjo iš kitų 
namų, 229 Union St. šovėją su
laikė. Mrs. Stella Moisat, 
dirbusi alinėje, 996 Manhattan

1 Avė., Brooklyne, tapo nušau- 
I ta vyro, su kuriuo ji buvo per
siskyrusi.

Thomas F. Hendrick, poli- 
' cistas, sulaikytas už veik mir
tinai sukoneveikimą merginos, 
Marie Schaftall, 429 1st St.

Mrs. Hattie Mincus, 1219 
Union St., eidama su vyru gat
ve pajuto įgylimą kakton. Pa
sirodė, kad užgauta kulkos, 
bet nepavojingai. Buvo daug 
kitų panašių palaido šaudymo 
pasėkų. Taipgi užrekorduota 
pora saužudysčių. Gi Bellevue 
ligonbutin pristatyta 53 pavo
jingi girtuokliai, 9 iš jų mote
rys. Nakčia iškilo 115 gaisrų 
ir daug kitokių nesusipratimų, 
kurių priežasčia buvo tūlų 
menų perdėtas girtavimas.

Iš pašau- mą tos įstaigos

Virš šimtas New York o 
WPA darbininkų, samdomų 
prie Museum of Natural His
tory pasipriešino projekto vir- 
šinin. reikalavimui nuimti 
pirštų nuotraukas.

Willis Morgan, projektų Ta
rybos New Yorke pirmininkas 
pareiškė, kad jis įteiks protes
tą Ridderiui, WPA administra
toriui. Jis Sako:

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
C—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

as-

Traukia Uniją Teisman
Teatrų Savininkų Susivieni- 

mas patraukė teisman Judžių

PIRMAS BENDRAS BROOKLYNO DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ

PARENGIMAS-VODEVILIS
Visą Programą Išpildys Newarko

SIETYNO CHORAS IR JO AKTORIAI

Sekmadienj, 5 Sausio - Jan.,’36
Ukrainų Svetainėje, TalItiikT™'Z^ė) 101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

' Ci<

Sietyno Choro Šokėjos, vadovaujamos B. Šalinaites

Dar pirmas tokis įvairus parengimas—vodevilis Brooklyne. Jame girdėsite 
žavėjančių solų, duetų, kvartetų ir puikiai išsilavinusį visą chorą; matysite dai- 
liškus šokius ir vaidinimą “Speed-Up”; bus ir muzikališkų kavalkų. Užkvie- 
čiame gerbiamą publiką dalyvaut.
ŠOKIAI NUO 7 VAL. VAKARO. Įžanga: Iš anksto 40c, prie durų 45c.

I)R. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

iki 1 vakario. Viso nuo 1 lap
kričio iki 1 vasario bus atleista 
4,762 tarnautojai. Protestui 
sušauktas masinis mitingas 
sausio 2, Central Opera House.

Pareiškime sakoma, kad “su 
didėjančiu skaičium reikalau
jančių pašalpos, kas pripažįs-

“Tie žmonės nėra krimina
listai, hot WPA viršininkai ap
sieina su jais, kaipo su to
kiais. Mes priešingi dėjimui 
ant šalpos darbininkų tokios 
dėmės, kokia yra pirštų nuo
traukų ėmimas.

“Darbininkų pirštų nutrau
kti ėmimas yra kenksmingas 
WPA pąvyzdis. Jis labai pa
vojingai rišasi su kamandavo- 
jimu ir asmenybės įrodymu

Ita-tama ir pačios Sąmatos Tary- darbininkams Vokietijoj, 
bos ir paskiriama daugiau pi- ]įjoj įr kitose fašistinėse šaly 
nigų šelpimo reikalams sausio SG 
mėnesį, atleidinėjimas tarnau
tojų rėiškia prastesnį aprūpi
nimą bedarbių ir sunkesnę 
naštą likusiems tarnautojams. 
Tas yra sukčiavimu nuo bedar
bių,” sako šalpos biuro tarnau
tojų organizacijos atstovas.

Mes nenorim čionai įstei
gimo tokių dalykų.

SUSIRINKIMAI

Jaunimas Minės Luxemburg 
Ir Liebknechto Mirtį

BROOKLYN, N. Y.
A.P.L.A. 22 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 6 d. sausio, “Laisvės” 
raštinėje, 8 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug’ svarbių 
dalykų apsvarstyti.

A. Bakaitis.

IŠRANDAVOJIMAINew Yorko jaunimas, vado
vybėje Jaunų Komunistų Ly
gos, ruošiasi milžiniškam jau- i tdideli kam- 
nimo vadų Rožės Luxemburg 
ir Karolio Liebknechto, taipgi 
Lenino mirtie? paminėjimui. 
Paimta didžiulė Rockland Pa
lace svetainė. Minėjimas įvyks 
šeštadienį, 25 sausio, 8 vai. va
karo. Bus puiki meno ir pra
kalbų programa, o po progra
mos—šokiai. Tikietai iš anksto 
35c., prie durų—40c.

bariai, visi parankumai, naujai ištai
syti, gatavi del gyvenimo. Atsišauki
te greitai. Kambariai randasi po 
numeriu 473 Grand St.. Brooklvn, 
N. Y. Nusseaum, 308 Sterling St., 
Brooklyn, N. Y.

(2-4)

Gaisrinių Slastų Auka

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

I.ORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE”.

WORKERS SCHOOL
East 12th Street, 234561231 New York City

Telephone: Algonquin 4-1199

the

WINTER TERM
— 1936 —

JANUARY 6 
to 

MARCH 27
A special feature of
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.

REGISTER NOW!
No registration will be taken 
after classes begin. The 
number of students will be 
limited. Descriptive catalo
gues obtainable at 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.

Užsidegus anartmentinio na
mo trečiam augštui. 446 West 
Side Ave.. Jersey City, gyven
tojam neliko kito būdo gelbė
tis. kaip tik gaisrininkų kopė
čiom. Perdaug apsunkintos 
kopėčios lūžo ir Mrs. Cline, 38 
m., užsimušė. Sykiu su ja nu
puolę du gaisrininku ir viena 
moteriškė išliko lengvai 
žeisti.

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

su-

I Vaikas Užmušė Vaiką
Į Keturiolikos metų vaikas 
Jerry May, 116 New York 
Ave., Jersey City, kirviuku už
mušė 6 metu pusbrolį, Sergi 
Scirra, ir peiliu subadė jo tėvą. 
Jis buvęs įpykęs, kam anie ne
davę jam pinigų nupirkti mo
tinai naujų metu dovana. Mo
tina negalėjo išaiškinti tokį sū
naus elgesį. Ji sako, kad pora 
savaičių atgal jis buvęs užgau
tas beisbole ir mano, kad tas 
galėjo į jį atsiliepti. Jį teis vai
kų teisme; tad elektros kėdės 
pavojus negręsia.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė.

Telephone: EVergreen 8-9770

Trumpos Žinutės J. GARŠVA

Sekmadienį užsidegė Lincoln 
j Tidewater Terminal Co., sande 
lis. Kearnv. N. J. Deganti che
mikalai įbombardavo .Pulaski 
Skyway, augštai iškeltąjį mo-| 
toristu kelią, iki to laipsnio, kad , 
užgrūdyto plieno balkiai rau
donai įkaito, nors ore siautė 
didelis šaltis. Trafikas 
sulaikytas 3 valandas.

buvo

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.

Legal Notice
Notice is hereby given, pursuant 

to the trade-mark laws of the State 
of Kansas, that Camel I^ead Color 
& Chemical Products Mgf. Corp., of 
Brooklyn, N. Y., has applied to the 
Secretary of State of Kansas for re
gistration of 
Proof Film”, 
and painters’ 
cription.

its trade-mark “Gerin
to be used on paints 
products of every des-

Nuo Muskulų Gėlimo It 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikrą

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

SKAITYKH IR PLATIN
KTT “LAISVĘ“

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko- 
k’° pageidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju jvai- 

- riom spalvom.
JONAS STOKES

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 6-6191

i palengvinimą_______ i

'T1TWT

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą. 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krik&tynom ir kitokiem 
reikalam.

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

I CHARLES UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
KIRPIMAS **

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., 
Tarp Ten Eyck ir

Brooklyn
Maujer Sts.




