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“Draugas” rašo apie 
bažnyčios garbingus 

Tarp tokių

KRISLAI
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Du Generolai.
Liaudiškas Kongresas.
Tysliava Kiaulinasi.
Rašo S.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o lilaimėsits 
Pasaulį!
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Kunigų 
“katalikų 
žygius 1935 m. 
žygių didelę vietą užima mal
dininkų kongresai 
šventųjų dirbimas. . .

Be to, “Draugas” kalba apie 
popiežiaus darbavimąsi taikai 
išlaikyti.

O ar popiežius bent vienu žo
džiu pasmerkė Mussolinio varo
mą skerdynę Ethiopijoj? Ne!

I Kiekviename savo viešame 
pareiškime popiežius 1935 m. 
demagogiškai raudojo del ta
riamo neva religijos “persekio
jimo” Sovietuose ir tuom, ne
tiesioginiai, kurstė imperialis
tus prieš socialistinę Darbinin
kų Tėvynę.

1935 metais katalikų bažny
čios vadai apskritai pasmarki
no kovą prieš revoliucinį darbi
ninkų judėjimą, nors kas liečia 
žemesnę dvasiškiją, tai vienur 
kitur paprasti kunigai pradėjo 
įsitraukti į suvienytą frontą 
prieš fašizmą ir karą, ypač 
Francijoj, nežiūrint savo kar
dinolų ir vyskupų. Pačios kata
likų darbininkų minios prie to 
verčia.

Tysliava ir kiti fašistų “Vie
nybės” vadai karštai troško, 
kad lietuvių komunistinė opozi
cija idėjiniai nusigyventų taip, 
kad bent žymi opozicionierių 
dalis nusmuktų į “Vienybės” 
abazą. Kitas vienybiečių lin
kėjimas buvo, kad sklokininkai 
nueitų bent pas socialistus, bile 
tik neapsivienytų su komunis
tais.

Tysliaviniai palinkėjimai, ta
čiaus, nueina vėjais. Didžioji 
opozicionierių didžiuma pasisa
ko už vienybę su komunistais.

Vilką vijęs, bet nei uodegos 
netekęs, dabar todėl Tysliava 
opozicionierius, norinčius susi- 
vienyt su komunistais, lygina 
stačiai prie “kiaulių”...

Ar neprisimena pasaka apie 
vynuoges ir lapę, kuri, negalė
dama jų pasiekt, ėmė jas keikt, 
kaip niekam netikusias?

Iki šis numeris pasieks “Lai
svės” skaitytojų daugumą, jau 
bus pasakę savo kalbas du ge
nerolai Prieškariniame Priešfa- 
šistiniame Kongrese Clevelande. 
Tai atsistatydinęs Amerikos 
marinų generolas Smedley But
ler ir Chinijos generolas Fang 
Chen-wu, buvęs kandidatas į 
vyriausius Chinų armijos

* mandierius.
Pasipriešinimas kruvinam 

perialistinib karo “raketui”

ko-

im-
au- 

ga ir tarp^augštųjų karininkų 
dalies.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ
KONGRESO SESIJOS

GREITIEJI DARBAI
WASHINGTON, Sausio 3. 

Susirinko Jungtinių Valsti
jų kongresas. Vienas iš pir
mųjų jo darbų tai bus bi- 
lius, reikalaująs praplatin
ti neutralumo (bešališku
mo) įstatymą, kas liečia ka-

jos.
Atstovu rūmo užsieniu u c

reikalų komiteto pirminin
kas S. D. McReynolds duo
siąs prez. Roosevelto užkir
tą įnešimą ne tik neišleist 
iš Amerikos ginklų ir amu
nicijos kariaujančioms ša
lims, bet dar suteikt prezi
dentui galią sustabdyt alie
jaus, geležies ir kitų karui 
reikalingų medžiagų išveži
mus.

Kitas dalykas, kurį kon
gresas turės greit svarstyt, 
tai Amerikonų Legiono-Vin- 
sono naujas bilius, reika
laująs tuojaus išmokėt bo
nus ex-kareiviams, tarnavu
siems šios šalies armijoj bei 
laivyne laike pasaulinio ka
ro. Jiems priklauso virš 2 
bilionai dolerių. Bet skait-| 
liuojama. kad tiek nereikės 
vienu sykiu paimti iš val
džios iždo. Sakoma, 
gelis karo veteranų 
sutiksią palaukti, atsižiūrė
dami j gaunamus nuošim
čius už bonus. Taigi ant 
greitųjų teksią gatavais pi
nigais išmokėt veteranams 
tik 1 bilionas.

Bet prezid. Rooseveltas 
esąs priešingas visokiam 
greitam bonų išmokėjimui 
ir jis vėl “vetuosiąs” (at- 
mesiąs) tokį kongreso nu
tarimą.

Ši kongreso sesija taipgi 
turės svarstyt Darbininkų 
Bedarbių Socialės apdrau- 
dos bilių, kurį įneš senato
rius Frazier.

Italija Atsiprašo Švediją už Raudonojo 
Kryžiaus Ligoninės Bombardavimą

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

Italijos piliečių nuosavybę 
Ethiopijoj, jeigu italai nesi
liaus naudoję nuodingų du
jų bombas prieJ ethiopų ka
riuomenę.

ROMA. — Italijos užsie
nių reikalų ministeris ant
rininkas Fulvio Suvich sau
sio 2 d. išreiškė Švedijos at
stovui apgailestavimą, kad 
nuo italų lėktuvų bombų 
nukentėjo Švedų Raudonojo 
Kryžiaus ligoninė ties Dolo, 
pietinėj Ethiopijoj. Bet tai, 
girdi, buvę “atsimokėjimas” 
už “ethiopų žiaurius pasiel
gimus” su nelaisvėn paim
tais italais.

STOCKHOLM. — Tikres
nėmis sausio 2 d. žiniomis, 
nei vienas švedas gydytojas 
nebuvo užmuštas ir tik du 
j u sužeisti italu bombomis.

ADDIS ABABA. — Pati
krinta, kad italų lėktuvų 
bombos užmušė 28 ethiopus,1 
buvusius švedų Raudonojo 
Kryžįaus ligoninėj ties Do- 
lo. Du ethiopai sužeisti ka
reiviai tapo bombomis už
mušti ant operacijos stalų.

GENEVA. — Ethiopų vv- 
riausybė grasina užgrobt

Fašistinė Liberty
patys Lyga Gavo $483,175

MUSSOLINI BIJO REVO
LIUCINIO SUKILIMO

LONDON, Sausio 2 d — 
Mussolinio valdžia ūmai 
permetė tris savo armijos 
divizijas iš Austrijos pasie
nio į Piedmonto ir Liguri-

j jos provincijas, kur pasi- 
Sąstatas delegatų Amerikos į reiškia smarkesnis revoliu- 

Trečiame Kongrese prieš Karą'cinis judėjimas prieš karą 
ir Fašizmą yra nepaprastai jr Drješ fašistų diktatūrą/
įvairus: bedarbiai, unijistai, 
neorganizuoti darbininkai, far- 
meriai, protestonų ir žydų dva
siškiai, .kariai, laikraštininkai, 
artistai, mokslininkai, politiniai 
kankiniai (kaip kad Angelo i
Hemdon) ir kt. PRIGĖRĖ 200 CHINŲ

Mussolinio valdžia pripa
žįsta, kad vis dar nepajėgia 
nuslopint stiprias komunis
tų organizacijas Turine.

Hemdon) ir kt.
Tarp kongreso delegatų ma

tome Heywood Brouną, N. Y. 
World-Telegramo štabo narį,/šio 2.— Surasta liekanos 
Amerikos Laikraštininkų Gildi-|laivuko. kuriam sudužus ir 
jos prezidentą; Max Hayes, i nuskendus gruodžio 22 d. 
“Cleveland Citizen” redaktorių;1 prigėrė 200 keleivių ir visi 
methodistų vyskūpą Blake; Ka-<io darbininkai bei tarnau- 
nados seimo atstovą, kun. T. C. tojai.

CANTON, Chiniia, Sau-

Italijos Karalius Gabena 
Savo Auksą j Angliją

LONDON, Saus. 2.—Pra
nešimais iš patikimų šalti
nių, Italijos karalius perkė
lė savo 10 milionu doleriu 
aukso bei tvirtų svetimų pi
nigų į Anglijos bankus ar 
įvesdino į saugius biznius 
Anglijoj'. Bijo revoliucijos, 
per kurią galėtų visko ne-, 
tekti. Mussolinio valdžia 
yra uždraudus aukso bei pi
nigų išvežimus į užsienį; ta
čiaus karalius su tuom nesi
skaito.

Cairo, Aigiptas.—Studen
tai aigiptiečiai išnaujo pra
dėjo demonstruot prieš An
glijos viešpatavimą jų kra
šte.

Pernai Automobiliai
Užmušė 36,400

CHICAGO, sausio 2. — 
Nacionale Saugumo Taryba 
apskaitliavo. iog 1935 me
tais automobilių nelaimėse 
Jungtinėse Valstijose žuvo

WASHINGTON. Sau šio 
2.—Pernai per metus fašis
tinė Liberty Lyga surinko 
$483,175 savo politinei pro
pagandai varyti. Vien amu
nicijos fabrikantai duPontai 36,400 žmonių, tai yra vienu 
davė jai $23,500 ir “paskoli- nuošimčiu daugiau 
no” $114.500. Liberty Ly- 1934 metais, 
gos prezidentas J. Shouse 
gavo $36,750 metinės algos1 
ir dar $18,000 kelionėms ir 
kitoms išlaidoms. Savo fa
šistiniam darbui Lvga per 
metus išleido $389,973.

Tokia Liberty Lygos apy
skaita oficialiai įregistruota 
pas šalies kongreso atstovų 
rūmo raštininką.

Republikonų Partijos na- 
cionalis komitetas per me
tus surinko $407,454 savo 
politikai. Taigi kapitalis
tai net gausiau parėmė fa
šistinę Lygą negu republi- 
konus, kurių partija irgi 
tarnauja stambiajam kapi
talui.

negu

Ne Vietoje Širdis 
Apsaugojo Gyvybę

PERTH AMBOY, N. J. 
—Anton Krasko naujuose 
metuose, sakoma, netyčia 
peršovė savo jauną žmoną 
revolverio kulka, kuri per
vėrė kairę krūtinės pusę, 
kaip tik ta vietą, kur papra
stai yra širdis. Bet Kras- 
kienės širdis buvo ne vietoj, 
o dešinėj pusėj; tuo būdu 
jinai išliko gyva ir dabar 
sveiksta ligoninėj.

ANGŲ JOS ARMIJA EIS 
TALKON FRANCI JAI 

PRIEŠ ITALIJĄ?
PARYŽIUS.— Anot “Pa- 

ris-Soir” sausio 2 d., Angli
ja jau turi padarius tarp- 
savinio apsigynimo sutartį 
su Franci j a pagal Tautų 
Lygos įstatų skyrių XVI. 
Anglija žada savo armijos 
talką Franci jai, jeigu Itali
ja pradėtų karo žingsnius 
prieš Franci ją. Iš savo pu
sės, Franci ja prižada talkon 
stoti Anglijai, jeigu Musso
linio fašistai užpultų Ang
lijos karo laivyną Vidurže
mio jūroje.

Mažių Gengsteriu Atsi
liepimas apie Žydus

ne- 
tai 
bei

BERLYNAS. — Kelios 
dienos atgal atsistatydino 
Tautų Lygos komisionierius 
James G. McDonald, kurio 
pareiga buvo rūpintis pabė
gėliais iš Vokietijos nuo 
hitlerininkų. Pasitraukda
mas iš tos vietos, jis išleido 
pareiškimą, aštriai smerk
damas nazius už žiaurius 
persekiojimus žydų ir ne
pasiduodančių Hitleriui re
ligijų. Jis ypač kreipė do- 
mę į vargus 100,000 iš Vo
kietijos ištremtų žydų. Bet 
kadangi Vokietija jau 
priklauso Tautų Lygai, 
sunku esą ją paveikti 
persekiojamus užtarti.

Ir tik sausio 2 d. hitleri
ninkų laikraščiai, po kelių 
dienų visiško tylėjimo, pra
dėjo atsiliepti į McDonaldo 
pareiškimą. Jie, tačiaus, 
slepia to pareiškimo turinį, 
ir išnaujo plūsta žydus bei 
jų užtarėjus.

Oficialis Hitlerio laikraš
tis “Voelkischer Beobach- 
ter” pabėgusius užsienin 
(tikriau pasakius, išvytus) 
žydus stačiai vadina “pur
vinomis atmatomis,” ir pra
našauja, kad tatai patirs 
pačios šalys, kurios jiems 
davė prieglaudą.

Tik tokį atsakymą tepa
jėgė sugalvot hitleriniai 
gengsteriai.

WASHINGTON. — Kur 
senato valgykloj pernai bu
vo mokama 45, 55 bei 75 
centai už užkandžius, šie
met jau 60, 70 ir 85 centai. 
Brangsta gyvenimas ir se
natoriam.

18 Mylių Tunelis
INDIO, Calif.—Sausio 2 

d. buvo 400 svarų dinamito 
išsprogdinta uola East Coa
chella tunelyj, kurio buvo 
iškasta 9 mylios iš vienos 
pusės ir kita tiek iš antros. 
Tuo būdu pasidarė 18 mylių 
'tunelis, turįs 16 pėdų diame-

. Douglasą ir kt.
Tūkstančiai įvairiausių įsiti- 

■ kinimų žmonių suvažiavo, gali
ma sakyt, į liaudies frontą 
prieš karą ir fašizmą.

O kas tą judėjimą pradiniai 
mobilizavo ir daugiausia jam 

> A pasidarbavo?—Komunistai.

New York. —Bandomuo
se žurnalo Literary Dio-est 
balsavimuose jau 60 nuošim
čiu balsuotoiu pasisakė 
prieš Roosevelto Naująją 

1 Dalybą.

ETHIOPAI APSIPRATĘ
SU LĖKTUVŲ BOMBOM įre (gkersinyj). Jis yra vie

nas iš 37 tunelių, kuriais at
vedama vanduo per pietinės 
Californijos dykumą į Los 
Angeles ir 12 kitų miestų 
bei miestelių. East Coachel
la tunelis pravestas 2,000 
pėdų po žeme.

Toks vandens praleidimas 
iš Colorado upės į pietinę 
Californiją lėšuos $220,000,- 
000.

Smarkuolis Sovietinis 
Darbininkas Pavlov

Leningrado Skorochod če- 
verykų fabriko stachano- 
vietis C. Pavlov į šešias die
nas išpildė viso mėnesio ga
mybos planą. Jam buvo nu
statyta į mėnesį apdirbti 
5,280 porų čeverykų, o jis 
į 6 dienas apdirbo 5,480. 
Jis įrodė, kad lengvai gali
ma pagamint kelis kartus 
daugiau nustatytos normos.

Italai Traukiasi 30 
Mylių Atgal; Žuvo dar 
Vienas Jų Lėktuvas

būsią nukirsti italam susisiekimai tar
ADOWOS IR MAKALE

Anglija Atiduos Graikijai 
Cypruso Salą?

ATHENAI.— Vis plačiau 
kalbama, kad Anglija užlei- 
sianti Graikijai didelę Cyp
rus salą su graikais jbs gy
ventojais.— Gal tuomi An
glija norėtų nupirkt pilną 
karišką Graikijos talką, be
sirengdama karui su Itali
ja?

Miręs ar Gyvas?

ADDIS ABABA. — Ethi- 
opų žiniomis, italai koman
duojami maršalo Pietro Ba- 
doglio yra priversti trauktis 
iš Gheraita provincijos net 
30 mylių į šiaur-ryčius iki 
Adigrat-Makale linijos. Ita
lams iš ten pasitraukus, 
ethiopai galėsią nukirst tie
sioginį italų susisiekirųą 
tarp Adowos ir Makale.

Dessye, Ethiopija. Be* 
skrendant dviem italų lėk
tuvam virš Kebtien kaimo, 
Walkait srityj, ethiopai iš 
kulkasvaidžių numušė že
myn vieną lėktuvą, kurio 
lakūnai visi sudegė.

it

ASMARA, Eritrea.—Kaip 
tik ethiopai išgirsta at
skrendant kokį italų lėktu
vą, tuojaus išsiskltido ir pa
sislepia miškuose, krūmuose 
bei laukuose tarp javų. Tuo 
būdu lėktuvų bombos mažai 
tegali kam „pataikyti, nors, 
anot italų, jos ir demorali
zuoja didesnius ethiopų ka
riuomenės susispietimus.

Banko Eksplozija Padarė 
$100,000 Nuostoliu

ELMIRA, N. Y.— Eks- 
plozija sausio 2 d. nunešė 
visą priekinę dalį Elmira 
Savings Banko. Padarė 
$100,000 nuostolių, bet nie
ko nesužeidė. Manoma, kad 
eksplodavo žibinamasai ge- 
sas, prakiurus kokiai dūdai.

ETANGE DU NORD, 
Magdalen Salose, jau 10 
dienų atgal, matomai, mirė 
Didier Fougere, žvejybos 
valdininkas, 71 metų am
žiaus; bet giminės neleidžia 
jo laidoti; sako, kad dar 
esąs gyvas.

Didiero kūnas nesustin
gęs. Pirštu paspaudus, ta 
vieta pabala, o paskui vėl 
sugrįžta tokia spalva, kaip 
sveiko kūno; tik panagės 
mėlynos.

Pridėjus veidrodį prie Di
diero burnos, šarma aptrau
kia stiklą, lyg kad negyvė
lis alsuotų.

Dabar valdiškas daktaras 
antrą kartą apžiūrėjo Di- 
dierą ir vėl patvirtino, kad 
jis miręs; bet jo giminės 
dar netiki ir neleidžia lai
doti. Kunigai taipgi neda
ro paskutinių apeigų, spė
dami, kad Didier vis tiek 
galįs būti gyvas.

EXTRA'
SUKILIMAI ITALIJOS 

ARMIJOJE

PARYŽIUS, Sausio 3. — 
Laikraščio “Oevre” gauto
mis žiniomis, Lugo di Ro
magna mieste, Italijoj, su
kilo būrys kareivių, kurie 
buvo priruošti siuntimui į 
Ethiopiją. Prie sukilėlių 
prisidėjo demonstruot šiaip 
gyventojai. Atsiųsta fašis
tų milicija ėmė juos malšin
ti. Susikirtime vienas mili
cininkas užmuštas 
kareiviai sužeisti, 
skaičius areštuotų.

Sukilo jurininkai italų 
laivo “Corona Ferrea,” iš
plaukus jam iš Rumunijos 
uosto Constanzos.

ir keli 
Didelis

TUNIS, Sausio 3.—Areš
tuoti tapo 8 libiečiai Itali
jos kareiviai, kurie Tripoli- 
je nužudė italą savo ko- 
mandierių leitenantą Bion- 
dį. Jie buvo perbėgę į Fran
cijos kolonija Tunisiją, kur 
juos ir suėmė francūzų pa
sienio sargyba.

Pasirodo, kad įvyko smar-

KAREIVIAI UŽMUŠĖ 
ITALŲ OFICIERIŲ C t

• ROMA.— Valdiškomis fa- > 
šistų žiniomis sausio 2 d., i 
Libijoj sukilo būrys tenbu- \ 
vių kareivių ir nužudė ita
lu oficierių Biondį. Libie- J - 
Čiai sukilėliai perbėgo per 
rubežių j Tunisą. . . J

ADDIS ABABA.— Italų 
lėktuvai mėto lapelius, grū
mojančius dar skaudžiau 
“atsilyginti” už tariamus 
ethiopų žiaurumus su be- 
laisvėn paimamais italais.

Italija Francijos Giminė.

ROMA.— Francijos am
basadorius grafas C. de 
Chambrun pasakė grupei jį 
aplankiusių francūzų, kad 
jokios kitos šalies taika ir 
bendradarbiavimas Francį- 
jai nėra taip malonu ir 
brangu kaip Italijos, ries 
Francija “turi tiek daug ir 
tokių gilių giminystės ryšių 
su Italija.”

GRESIA ANGLIJOS MAI- 
NIERIŲ VISUOTINAS 

STREIKAS
LONDON, Sausio 2.—An

gliakasių Federacija Angli
joj veikiausia paskelbs vi
suotiną streiką sausio 13 ar 
20 d., jeigu tuo tarpu kom
panijos nepridės po 50 cen
tų algos per dieną.

Savininkai sakosi sutiktų 
pakelt mainieriam darbo 
mokesnį tik tokiame atsiti
kime, jeigu valdžia nusta
tytų augštesnes kainas par
duodamai angliai.

Washington.— Roose vel
to valdžia paskyrė $47.130, 
000 paskolos New Yorko 
miestui pravest tunelį po 
East River tarp Manhattan, 
Queens ir Brooklyn.

kus tenbuvių kareivių mai
štas prieš Italijos oficierius 
stovykloje tarp Nalout Ar 
Sinaoun.

v
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Gyvas Pavyzdys Bendro Fronto 
_ . Pasisekimo

y pasibaigė SLA nominacijos į Pil-
•ją Tarybą. Daugumą balsų gavo 

angiųjų sąrašas. Manoma, jog pa
ilgieji laimės ir rinkimus dar didesne 

balsų dauguma.
Kodėl laimėjo pažangieji? Todėl, kad 

jie buvo sudarę bendrą frontą, išstatę tik 
vieną sąrašą. Kaip diena aišku, kad de- 
šinieji-fašistuojanti elementai būtų lai
mėję nominacijose, jeigu pažangieji būtų 
turėję du sleitu.

Kas to dar ir šiandien nesupranta, to 
gyvenimas jau nebeišmokins.

Tai gyvas pavyzdys bendro fronto pa
sisekimo. Taip pat visur kitur suvieny
tomis spėkomis darbininkai pajėgtų di
delius kalnus nuversti. Vienok yra žmo
nių, kurie vadinasi pažangiais, tačiaus 
ožišku užsispyrimu stovi prieš bendrą 
frontą. Nejaugi jie nemato, kad jų toks 
nusistatymas objektyviai padeda fašis
tams?

SLA nominacijos praėjo. Neužilgo 
^asidės patys rinkimai. Reikia, kad pa- 

ngieji dar arčiau susiglaustų ir pasi- 
jrbuotų už savo sąrašą.
/Mums reikia atminti, kad “Vienybės,” 
Dirvos” ir “Amerikos Lietuvio” politi
cs smegenys yra patsai Antanas Smeto

noj “Sargybos Komitetą,’ J^ųrįs taip en
ergingai darbuojasi už fašistinį sleitą, 
diriguoja Lietuvos valdžia. Tą dar ne 
visi sLa nariai žino.

Mussolini Atkando Dantis
Iš !Romos pranešama, kad diktatorius 

Mussolinis ruošia Italijos gyventojus

Kas Pasidarė su Smetona?
“Philadelphijos Provincijos Kunigų 

Vienybė” pasiuntė “memorandumą Lie
tuvos prezidentui Antanui Smetonai” 
(žiūr. “Draugas,” gr. 31, 1935). Savo raš
tą pradeda su “Ekscelencija, pone Pre
zidente.” Pasirašo kunigas Martuševi- 
čia. Pasisakę, kas jie yra, kunigai klau
sia:

Tie, kurie Tamsta, Pone Prezidente, pa
žįsta, negali suprasti kas per priežastis, ar 
priežastys prie tokio žygio Tamstą privedė: 
ignorancija, bloga valia, ar vergija? Mes 
Tamstą pažinojome, kaipo žmogų šviesų, 
prakilnių siekių, ir praktikuojantį kataliką. 
Ar Tamsta jau pamiršai, kad lietuvyste iš
silaikė tik per katalikybę?. . .
Kitoj vietoj dar vergiškiau atsiklau

pia ant kelių ir kalba lietuviai kunigai:
Taip pat mums nesinori tikėti, kad Tam

sta būtumei virtęs tokiu pesimistu despe- 
ratu, kuriam daugiau nieko jau nebepali
ko, kaip: “po mūsų, nors tvanas”? Mums 
nesinori tikėti į tai. Tačiau, rodosi mums 
greičiausia kad kas nors Tamstą laiko ver
gijoj . . . Pone Prezidente, šviesios, garbin
gos atminties Lietuvos Sūnau, vergijos pan
čius nusikratyk! Mes, Amerikos katalikai, 
ateisime Tamstai ir Tėvynei į pagalbą. Abe
joti nėra ko. Praeitis užtikrina.

Šitaip nusižeminę ir išsiašaroję, kuni
gai sako, kad ir jie “visu griežtumu 
smerkia tautininkų valdžios režimą,” bet 
vėl prašo Smetonos susimylėjimo ir at- 
steigimo katalikiškoms organizacijoms 
teisės veikti.

Nesinorėtų tikėti, kad kunigai dar ir 
šiandien nežino, kas atsitiko su Smeto
na. Smetona nori pasilikti Lietuvos dik
tatorium. Jis nori toliau palaikyti ponų 
ir kapitalistų jungą ant liaudies spran
do. Jis mato, kad jam po kojomis painio
jasi net tokios visai “nekaltos” religinės 
organizacijos. Viena, pagelba tų organi
zacijų kunigai nori gauti valdžioje įta
kos; kita—tų organizacijų eiliniai žmo
nės nebepasitenkina poterių kalbėjimu, 
bet reikalauja teisės prie duonos ir drus
kos. Pav., Suvalkijos valstiečių streike 
neatsiliko katalikai valstiečiai.

Smetona neklausys Amerikos lietuvių 
kunigų ašarojimo. Jis bijo tik liaudies 
valios ir spėkos. Todėl komunistai šau
kia į bendrą frontą visus, kuriems rūpi 
rimta kova prieš fašistinę diktatūrą ir 
už Lietuvos žmonių civiles laisves.

Studentai Rodo Mums Kelią
< Komunistai ir socialistai studentai su

sivienijo ir suorganizavo American Stu
dent Union (Amerikos Studentų Uniją). 
Pamatysite, dabar jie savo eilėsna gaus 
tūkstančius šiaip studentų, kurie stovė
jo nuošaliai, kuomet veikė dvi pažangios 
studentų organizacijos ir viena kitai akis 
draskė. b'W. U V

Mes karščiausiai sveikiname mūsų jau
nuolius studentus! Mes, suaugę komu
nistai ir socialistai, dar nesusikalbame 
delei bendro fronto sudarymo, tuo tar
pu studentai jau organiniai susivienijo. 
Turime mokintis iš savo vaikų! Trupu
tį sarmata, bet ką gi tu žmogus padarysi, 
kad jaunimas greičiau bėga už mus. Mat, 
jie neturi virš savo galvų kabančio dide
lio kalno frakcinių tradicijų ir kovų. 
Mums kartais labai sunku nugalėti pra
eities šešėlius. Jie sekioja paskui mus 
ir neduoda mums ramybės. Bijome tų 
šešėlių net ir tada, kada fašizmas galan
da kirvį mums visiems ir kada žinome, 
kad jis nepasigailės nei komunistų, nei 
socialistų. Jaunuoliai susivienijo, kad 
atmušti tą kirvį, o mes laukiame, kad jis 
nusileistų ant mūsų sprando.

Apie tai negalvoja ir nenori galvoti 
g taip vadinama Socialistų Partijos “seno

ji gvardija.” Ji ne tik pati nenori bend
ro frpnto su komunistais, bet nesidrovi 
negražiausių priemonių neprileidimui vi
sos Socialistų Partijos prie bendro fron-

I to su. Komunistų Partija.
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EEzabetho Žinios
f h Trumpos Žinios

Gruodžio 28 dieną apsivedė 
drg. ‘Aldona BoČkiutė su d. 
William Schat. Linkėtina jau
navedžiams laimingo gyveni
mo.

$5.50
$7.50
$7.50
$5.50
$3.00
$4.00
$4.00
$3.00

prie ilgo karo Afrikoje. Keli mėnesiai 
atgal jisai žadėjo Ethiopiją sudoroti į 
kelias savaites. Iš karto ir sekėsi. Ita
lijos armija dideliais žingsniais veržės 
pirmyn. Romoje viešpatavo pakilęs 
ūpas. Ethiopiją nebuvo prisirengus ka
rui. Jos mažos grupės beginklių ir basų 
kareivių negalėjo atsilaikyti prieš gerai 
ginkluotus italus.

• 'įųtį; •1 --------
Bet šiandien kas kita. Ethiopai apsi

ginklavo ir išmoko kariauti. Jau kelios 
savaitės Italijos armija nė per žingsnį 
nepasivarė pirmyn. Priešingai, ji stu
miama atgal su dideliais nuostolais. Mu- 
ssolinis atkando dantis. Perplačiai išsi
žiojo. Ethiopai pasirodo geri kovotojai. 
Pasaulio simpatijos su jais. Tos simpa
tijos išblaškė Anglijos ir Franci jos suo
kalbį Ethiopiją sumėsinėtį.

Mussolinio ateitis pusėtinai tamsi. Jis 
jaučia po savim vulkaną. Jis jaučia, kas 
jo laukia, jeigu jis šitą karą prakištų. 
Tas nekaltas darbininkų kraujas, tie kal
nai liaudies sukrauto ir kare sunaikinto 
turto, vardan Mussolinio kruvinos kar
jeros, neužilgo pradės verstis ant Musso
linio galvos. Fašizmas kasa duobę pats 
sau.

Mes už mažas tautas prieš imperialisti
nius plėšikus. Mes už Lietuvos nepri
klausomybę prieš Lenkiją ir Vokietiją. 
Mes už Ethiopijos nepriklausomybę prieš 
Italiją. Mes už laisvę pavergtų kolonijų. 
Mes prieš imperialistinius plėšikiškus ka
rus, vedamus pavergimui žmonių ir tau-

Drg. A. Stripeika laimėjo 
pirmą dovaną “Laisvės” vaju
je, tai tuom pat kartu yra lai
mėtojais ir Elizabeth. Per drg. 
Stripeikos pasidarbavimą Eli
zabeth dabar turi du kartus 
tiek skaitytojų, 
prieš vajų. Dar 
zabeth mieste 
daug skaitytojų, 
yra. “Laisvė

kaip turėjo 
niekados Eli- 
nebuvo tiek 
kaip dabar

minės 25 metų

Opozicijos” Mažuma 
Skelbia Neteisybę!

sukaktuves, jos teisingas ke
lias, darbininkų organizavimas 
vis daugiau traukia ją skaity
ti. Ją skaito ne tik darbinin
kai, bet ir profesionalai ir pa
žangūs biznieriai, taip ir rei
kia, nes pasiliuosavimas darbi
ninkų klasės iš stambaus kapi
talizmo išnaudojimo kartu bus 
pasiliuosavimas ir visų pažan
gių žmonių. Ukrinas.

Jį, ^>TnįrSž'''-i‘ ■

Nors mes labai nenorime 
kištis į Lietuvių Darbininkų 
Draugijos diskusijas del 
vienybės, bet turime tarti 
žodį, kur LDD Centro Ko
miteto mažumos du nariai 
(N. Katiliūtė ir P. Kriau- 
čiukas), “Naujoj Gadynėj, 
sausio 2,1936 m., skelbia ne
teisybę apie Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugiją. Nors mažu
mos pasekėjai ir sako, kad 
ir jiems vienybė apeina, kad 
ir jie jos nori, bet taip nė
ra, tą gali matyt kiekvienas 
iš jų straipsnių ir rezoliuci
jų. • Jie rašo:

“1. Centro Biuro vadai 
pasisavino teisę viską nu
spręsti už ALDLD. Gi AL
DLD nariams nesuteikta 
galimybės pasisakyti, neigi 
mes esam gavę kokį nors 
p a k v i e timą nuo ALDLD, 
kaipo tokios, kad abi orga
nizacijos šį klausimą drau
giškai išdiskusuotų.”

Jungt. Valst. K. P. Lietu
vių Frakcijos Centro Biu
ras siūlė apjungti LDD su 
ALDLD, kaipo organizaci
jas viena kitai panašias, sa
vo tikslais ir formomis. Ir 
kada prieita su didžiuma 
LDD Centro Komiteto prie 
susitarimo, prie supratimo, 
kad išnyko pamatiniai skir
tumai ir galima šias dvi or
ganizacijas apjungti, tai ta
da Centro Biuras pervedė 
tą klausimą pačiai ALDLD 
organizacijai. Juk ne Cen
tro Biuras jungiasi su LDD, 
bet ALDLD, tat jos ir rei
kalas galutinai susitarti.

Gruodžio 15 dieną įvyko 
seno ir naujo ALDLD Cen
tro Komiteto narių bendras 
susirinkimas. Centro Biuro 
draugai išdavė raportą, kas 
atsiekta vienybės reikale. 
ALDLD Centro Komitetas 
užgyrė tą žygį ir CK pro
tokole skamba:

“ALDLD Centro Komite
tas užgyrė AKP Lietuvių 
Centro Biuro vienybes klau
simu padarytus žingsnius ir 
tolimesniam vienybės derybų 
ir technikinių darbų atliki
mui išrinko komisiją iš šių 
draugų: A. Bimba, R. Miza- 
ra ir D. M. šolomskas.” 
(Žiūrėkite, “Laisvės” No. 
302, 1935.)

Šis protokolas tilpo ir 
“Vilnyje” (No. 301, 1935). 
Taigi, ar Centro Biuras “pa
sisavino teisę viską nu
spręsti už ALDLD,” kaip 
jūs sakote? Nieko pana
šaus! Centro Biuras atida
vė dalyką ALDLD Centro 
Komitetui. ALDLD CK jį 
pasiėmė į savo rankas, kai
po augščiausia ALDLD 
įstaiga, pačių narių valia 
pastatyta ir atliko sutartį 
su LDD Komisija, tai yra, 
didžiuma komisijos, nes 
Butkus, nors tada dar ir bu
vo laisvas, į šaukiamą susi
rinkimą neatėjo.

Dar daugiau, ALDLD 
Centro Komitetas vienybės 
sutartį paleido ALDLD kuo
pų ir narių referendumui, 
kuris dabar tęsiasi ir baig
sis su 31 diena sausio. Cent
ro Komitetas jau gavo eilę 
balsavimų pasekmių, rezo
liucijų ir sveikinimų nuo 
ALDLD kuopų ir narių už 
atliktus vienybės žygius. Tai 
argi atimta nuo ALDLD na
rių teisė pasisakyti taip ar 
kitaip vienybės reikale? 
Nieko panašaus, tas yra tik 
•Katiliūtės ir Ęriaučiuko 

vaidintuvėje.
Tiesa, mūsų organizacijoj 

ramu, draugai ir draugės 
dirba savo darbą, kitaip ir 
būti negali. ALDLD nariai 
žinojo pirma, žino ir dabar, 
kad jie stovi išvien su revo
liuciniu proletariatu, su jo 
pirmomis eilėmis kovoje už 
darbininkų klasę. ALDLD 
narių pareigas nusako mūsų 
konstitucija ir organizacijos 
priimtos rezoliucijos, ir to
dėl mums nėra reikalo vėją 
gaudyti, kaip daro LDD 
Centro Komiteto 
šūkaudama apie 
baubus.

Mūsų sutartyje 
kyta: “Ši sutartis neliečia 
įstojimo į Komunistų PartL 
ją. Tai yra įvardintų orga
nizacijų narių asmeninis da
lykas.”

LDD Centro Komiteto 
mažuma, geriau sakant, du 
nariai, iš to vežimą priskal
dė, baisų baubą nulipino. 
Tuščia kalba! Visi žino, 
kad ALDLD savo narius ne
verčia stoti į Komunistų 
Partiją. Ištikrųjų, tai yra 
kiekvieno ALDLD nario, 
kaip ir kiekvieno klasiniai

mazuma, 
visokius

yra paša-

Politinės Pastabos
Bostono “Keleivis” (sausio 

1, 1936) plačiai cituoja Lie
tuvių Komunistų Centro 
Biuro pareiškimą apie su
areštavimą J. Stilsono (E. 
Butkaus) ir priduria: “Iš to, 
kas augščiau pasakyta, ro
dos, aišku, kad Butkaus iš
davimas negalėjo kilti iš ko
munistų tarpo. Kažin, ar tik 
nebus jį įskundę fašistinio 
‘Sargybos’ Komiteto pasam
dyti šnipai?”

Labai smagu pažymėti, 
kad “Keleivis” nesivaduoja 
“Naujienų” provokatoriškų 
pranešimu apie Stilsono 
areštą. Komunistai visados 
smerkė ir smerkia visus 
provokatorius ir skundikus 
valdžiai. Mes lygiai tokiu 
pat pasipiktinimu atsineša
me linkui to, kas įskundė 
(jei įskundė) Stilsoną. Sa
vo kovoje su politiniais opo
nentais mes niekados nesi- 
griebiame tokių purvinų 
priemonių.

“Keleivio” redakcija sako, 
kad jinai pilnai pritaria pe
ticijai už Stilsono paliuosa- 
vimą. Brooklyne yra susida
ręs Stilsono vienminčių ko
mitetas vedimui kampanijos 
už jo paliuosavimą. Mes pa
siūlėme, kad į tą komitetą 
įeitų taip pat kitų kairiųjų 
srovių atstovai. Nežinoma, 
ar būtkiniai šitą mūsų pa
siūlymą priims.

Grigaitis savo “Naujieno
se” bando įkalbėti, kad mes, 
komunistai, esą užsimoję 
sugriauti arba suskaldyti 
Socialistų Partiją. Kodėl? 
Ogi todėl, girdi, kad komu
nistai simpatizuoja Socialis
tų Partijos kairiajam spar
nui.

Tai, žinoma, eilinė Grigai
čio nesąmonė. Simpatizavi- 
mas kairiajam sparnui toli 
gražu nereiškia Socialistų 
Partijai linkėjimą nelaimės. 
Priešingai, tai reiškia sim- 
patizavimą milžiniškai par
tijos daugumai. Kas kita su 
“Naujienomis,” kurios taip 
užsispyrusiai palaiko Socia

MM 

sąmoningo darbininko, as
meniškas dalykas: ar jis bei 
ji nori stoti į K. P., ar ne. 
Komunistų Partija susideda 
iš liuosanorių kovotojų. Ta
tai atžymėta ir sutartyje. 
Bet mūsų kelias yra tas dar
bininkų kovose kelias, kuris 
yra visų artimų Komunistų 
Partijos rėmėjų, draugų, 
kovotojų. Ir su tais, kas 
drasko revoliucinį darbinin
kų judėjimą, puolą Komuni
stų Partiją, yra mums nepa
keliui.

Mes turime viltį, kad Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
nariai nepaisys visokių iš- 
mislytų baubų, supras, kad 
visi tie išgalvoti opozicijos 
mažumos “principai” yra 
niekas kitas, kaip bandymas 
sulaikyti LDD narius nuo 
vienybės su ALDLD, nuo 
apjungimo visų revoliucinių 
spėkų į daiktą bendrai ko
vai už darbininkų klasės rei
kalus. Mes manome, kad 
LDD nariai milžiniškoje 
daugumoje supras, kad su
tartis yra gera, troškimas 
vienybės nuoširdus, darbi
ninkiškas, ir eis su LDD 
Centro Komiteto didžiuma, 
su draugu Prūseika už vie
nybę visų pažangiųjų eilė
se Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

listų Partijos dešinįjį spar
ną arba “senąją gvardiją.” 
Tai jau ištikrųjų yra puldy- 
mas Socialistų Partijos po
litiniai ir organizaciniai.

Kodėl politiniai?
Ogi todėl, kad “senoji 

gvardija” yra griežčiausiai 
nusistačius prieš darbininkų 
vienybę, prieš bendrą frontą 
kovai prieš karą ir fašizmą. 
Jinai yra iki gyvo kaulo 
persisunkus reformizmu ir 
griežtai atmeta bet kokią 
revoliucinę veiklą.

Kodėl organizaciniai?
Todėl, kad labai didelė 

kuopų ir narių dauguma ei
na su kairiuoju sparnu, ku
riam šiuo laik vadovauja 
Norman Thomas ir Nacio- 
nalio Pild. Komiteto daugu
ma. Ir partijos suvažiavi
mas ir nariai referendumu 
atmetė “senosios gvardijos” 
liniją. Vadinasi, kas remia 
šitą “senąją gvardiją,” tas 
palaiko mažumą prieš di
džiumą, tas padeda “senajai 
gvardijai” skaldyti Socialis
tų Partiją.

Taigi, toj negarbingoj ro
lėje esame ne mes, komu
nistai, bet pats “Naujienų” 
Grigaitis.

Ponas Tysliava “Vieny
bėje” (gruodžio 31 d., 1935 
m.) dideliu pasitenkinimu 
cituoja E. Butkaus straips
nį prieš vienybę tarp opozi
cijos ir komunistų. Ką tas 
reiškia? Tas reiškia, kad fa
šistai labai norėtų, kad ta 
vienybė neįvyktų. Bet vie
nybė, žinoma, įvyks. Ar at
siras tokių, kurie pakartos 
liūdną kadaise buvusių bal- 
trušaitinių istoriją, ateitis 
parodys. Reikia tikėtis, kad 
nemažai tų, kurie priešingi 
vienybei, atmainys savo nu
sistatymą, kuomet pamatys, 
kad didelė dauguma opozi
cijos narių ir “N. G.” šėri- 
ninkų stoja už vienybę. Jie 
nenorės prieš vėją pūsti.

Juozas O. Sirvydas, kuris 
šiomis dienomis mirė Lietu

voje, pradėjo savo politinį j 
gyvenimą socialistu, o jį pa- - • 
baigė fašistu. Paskutiniais - 
keliolika metų buvo griežtai 
nusistatęs prieš pažangą. 
Reakcija buvo jo sugulovė. 
Neapkentė visko, kas nors 
per nago juodymą buvo pa
našiu į komunizmą arba so
cializmą.

O savo laiku, būdamas so
cialistu, jisai sulošė gana 
svarbią rolę mūsų judėjime. 
Tai buvo laike ir po 1905 
metų revoliucijos. Redaguo
damas “Kovą” jisai gana 
tvirtai kovojo prieš klerika
lizmą iš vienos pusės ir šliu- 
pizmą iš kitos. Pasiryžusiai I 
gynė darbo žmonių reikalus • 
ir padėjo jiems organizuo
tis. Gerai darbavosi rėmime 
Rusijos revoliucijos. Už tai 
visa reikia jam atiduoti ne
mažas kreditas.

A. B.

A.P.LA.RE11GMAI
PIRMO APSKRIČIO

KONFERENCIJA

Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje Pirmo Ap
skričio metinė 9-ta konferen
cija yra šaukiama 26 d. sau
sio, 1 vai. po pietų, L. M. D. 
name, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa. Visos A.P.L.A. 1 Apskri
čio kuopos yra kviečiamos da-
lyvauti su skaitlinga delegaci
ja virš minėtoje konferencijo
je-

Taipgi yra pageidaujama, 
kad kuopų sekr. teikdami de^- 
legatams mandatus priduotų 
ir iš kuopos veikimo narių sto
vio, finansų ir trumpus rapor
tus iš veikimo. Tas yra labai 
reikalinga Apskričio veikian
čiam Komitetui

Taipgi turime priminti iš
rinktiems kuopų delegatams, 
kad pribūtų laiku.

Org. G. Urbonas.

Waterbury, Conn.
Delegatas Nuo Waterbury’o
Lietuvių į Prieškarinį Kongr.

Gruodžio 29 d. bendro fron-* * 
to komitetas turėjo surengęs 
masinį lietuvių mitingą, žmo- a

nių buvo nedaug, nežinia ka- ”
me priežastis, bet išrinkta vie- , 
n as delegatas į Amerikos Tre
čią Kongresą Prieš Karą ir Fa-w. 
šizmą, kuris įvyks sausio mS- 
nesį 3-4-5 dd., 1936 m., Cle- . 
velande. Delegatu išrinkta 
jaunuolė B. Kukanskaitė. Ke- .. . 
lionės lėšoms apmokėti nutar* # 
ta $35.00. Ant vietos pada-.’L- 
ryta kolekta, surinkta $8.24.....
Nutarta, kada delegatė sugrįš, 
surengti parengimą, kur turės ...J 
būti išduotas raportas ir po -• 
raporto bus šokiai. Darbas pa-.. ,,x 
liktas komitetui. .......

čionai aukavusių vardai: J. "J 
žemaitis, M. Ciplijauskas, J. > 
Strižauskas, F. Andriulis, V., 
Krasnitskas aukavo po 50 c. 
M. Alyta, P. Pliuscikas, K. 
Yenkeliunienė, V. Kulikaus
kas, A. Lenartavičius, Kukans-' ..... 
kas, Bevardis, L. Žemaitienė, 
V. Yekubonis, V. Visockis, 
Kukanskienė, J. Yesulev$just 
Geras Draugas, M. Krastnis- . 
kienė ir L. Mankienė aukavo.. , 
po 25c, J. Matas aukavo 45c.

Komiteto susirinkimas įvyks 
8 d. sausio, Lietuvių Neptigul- 
mingo Politiško Kliubo svetat- 
nėję, 48 Green St., 8 vai. va- ' 
kare. Visi delegatai dalyvau
kite, kadangi turėsime aptar- - 
ti apie parengimą delegato ra
porto ir šokių, kad sukelti pi
nigų apmokėti už kelionę.

Sekr. J. Striž^^kaa. Į



Tik tas rašytojas gali vadin
tis revoliuciniu, kuris ištik- 
rųjų kelia darbininkų ma
sių revoliucionizavimosi pro
cesą ir mobilizuoja jas ko

vai su priešu. 
—JURGIS DIMITROVAS.

Puslapis Trečias LAISVU šeštadienis, Sausio 4, 1936

Visi chorai, kurie dar ne. 
pasimokejote Meno Sąjun
gai metinių duoklių—pra
šome tai padaryti greit. 
Taipgi raginame visas dar
bininkų organizacijų kuo
pas ir draugijas įstoti į Me
no Sąjungą. R.

Karo Lauke
Apkasai šalti, drėgni;
Nesiprausę—purvini,
Keikiam, švilpaujant ir liūdim, 
Per dienas sargyboj budim.

Neišlysti iš skylės!
Kulkos zvimbdamos atlėks,
Ir žiūrėk—jau sunkias kraujas, 
Į sargybą eina naujas.

Ant šlapių, šaltų grindų 
j Pataršyta kiek šiaudų. 
\ Tik iš kur tiek čia prilindo

Žiurkių, utėlių ir glindų?

Pasislėpus, tik nakčia, 
Prislenka virtuvė čia. 1
Srėbkie žirnių ir kopūstų, 
Kad tik vėjas neparpūstų.

Tiktai staiga sudrebės, 
Šoksi greitai iš duobės.
Priešakyj ugnim tau taką 
Rodo, šaukia į ataką.

I
Išėjai—o čia greta
Sprogo didoka granata: 
Sudrebėjo, sužėravo— 
Nebėra kaimyno tavo.

Ir kulkasvaidis kartu
Uždainavo: tu-tu-tu.. .
Švininiu lietum užlijo,— 
Jau suvisai arti tavęs.

Nieko negirdi. Rėki
Ir pirmyn leki, leki.
Kraujumi garuoja oras— 
Jau pereitos vielų tvoros.

Rodos ėjome būrys,
0 palik—vien, du, trys.
Atsitraukt duoda komandą, 
Dviejų trečdalių neranda.

Užmuštų pilni laukai.
Sugrįžai, nusisukai
Nuo šautuvo ir durtuvo, 
žiūri, kas iš draugų žuvo.

Vėl kirmyji apkasuos, 
Kol atsargon paliuosuos.
Ir tada, toliau nuo kulkų, 
Vėl naujais pripildys pulką.

Tokiam pragare esi!
Tikruma bjauri, baisi.
Gema kerštas, gniauži kumščią 
Prieš tuos, kurie karan siunčia.

C. Tencky.

V. V.

Daugiau Dėmesio Žodžiui!
1.

Kiekvienoj literatūros rūšyj—publicistikoj 
ar beletristikoj—mintys, sąvokos, dėsniai yra 
reiškiami žodine architektūra. Jei literatūra 
turi paskirtį ką nors skelbti, propaguoti, ves
ti, tai ji tuo didesnį poveikį turės, juo jos žo
dine architektūra bus tobulesnė ir nebus kliū
timi minčiai sroventi.

Tuo labiau revolucinė literatūra privalo su
sirūpinti tinkamu žodžio ir sąvokos pastaty
mu, ir žodine architektūra neturi būti atsili
kus, nes revoliucinė literatūra šaukia, veda, 
krovoj a—ji yra aktinga.

Taigi, jai labai kenkia visoks atsilikimas, 
atsilikimas vartojant atgyventus posakius, ter
minus, formas—trumpai sakant—jos nesuge
bėjimas kiekvienoj epochoj modernizuotis savo 

" išraiškos gilumo, tikslumo ir skambumo at
žvilgiu.
. Proletarinė literatūra nėra, kaip buržuazi
nė, tuščias žaidimas sąvokomis, žodžiais ir 
garsais. Į tokį žaidimą gali leistis koks fašisti
nis formalistas, bet jokiu būdu ne revoliucinis 
rašytojas. Proletarinė literatūra yra tapus 
precizine moksline disciplina.

jF Taigi, jai labai kenkia visoks palaidumas 
sąvokoj, termine, paviršutiniškas vertimas iš. 
svetimų kalbų, išsidraikymas, nenusistovėji- 
mas.

2.
“Žodis” labai nuskurdintas lietuviškoj revo

liucinėj literatūroj.
. Del susidėjusių istorinių aplinkybių rev. li

teratūra pačioje Lietuvoje padarė tik keletą 
užuomazgų. Tokių užuomazgų buvo 1905 m., 
vėliau jos skleidėsi su Janonių.

Bet po to—lietuvišką revoliucinę literatūrą

reikia skaityti emigracine. Ir ši “emigracija” 
paveikė į ją taip neigiamai, kad šiandien radi
kalioji jaunimo dalis ne su pasigardžiavimu 
skaito šiaip ar taip įšmugeliuotą Lietuvon re
voliucinę knygą—o gana greit padeda į šalį 
del to minėto žodžio skurdumo ir gremėzdišku- 
mo. Jei kuris dar moka svetimą kalbą—mie
liau griebiasi jos. šis dalykas yra sveikintinas. 
Bet kolkas reikalinga ir lietuviška revoliucinė 
literatūra, nes fašistinis režimas privedė prie 
to, kad jaunoji karta nebemoka svetimų kalbų.

3.
Vienu iš tokių emigracinės lietuvių revoliu

cinės literatūros punktų yra š. Amerika. Bet 
reikia pasakyti tiesą atvirai, kad net geriausi 
amerikiečių vertimai, kaip Markso “Briume- 
rio 18-ji,” A. Ransome “Rusija 19 mt. ”, Pri
ces “Vakarų Europos literatūros istorija”—te
besilaiko 1905 m. žodinės tradicijos, arba ge
riausiu atveju—1914 m.

Bet:
tempora mutantur et nos mutamur in illis! 

kinta gadynės, kinta judėjimų charakteriai, 
kinta kartu su tuo ir žodinės tradicijos. Per- 
mažai mūsų plunksnos draugai užsienyj (emi
gravę dar prieš karą) įsiklauso į tuos kitėji
mus, kurie vyksta Lietuvoj.

Praeitais metais labai atsitikinai pateko po
ra “Laisvės” numerių į vienos rev. jaunimo 
grupės rankas. Tie jaunuoliai perskaitė ten 
tilpusio vieno rusų rašytojo romano “Spalis” 
vertimą. Perskaitė ir nusispjovė:

—Vaiko lemenimas, vaiko, kuris dar tik mo
kosi kalbėti.. .

Ir tų jaunuolių buvo tiesa. Blogesnio verti
mo nesu matęs. Jei palyginti 1905 m. laiko
tarpio žodines tradicijas (pav. Kapsuko reda
guotą “žariją”)—tai “Spalis” atrodytų verstas 
1850 m.

O tokių “Spalių”—ten ištisos dešimtys.
Pusė bėdos, jei taip būtų išverčiama bele

tristika. Bet kai teko skaityti Lenino raštus— 
tiesiog turėjome imtis rusiško teksto, kad su
prastume, ką norima pasakyti lietuviškai, nors 
buvome gryniausi lietuviai, o rusų kalbą vie
nas kitas vos-vos mokėjo.

Tai jau skandaliukas!
Tokių skandaliukų neteko pastebėti nei pas 

vokiečius, nei pas latvius, nei pas pačius rusus.
4.

Kita tokia liet. rev. literatūros kolonija yra 
SSRS.

Ten vargšas “žodis” dar labiau nualintas.
Tenka tik stebėtis, kaip “lietuviškos meš

kos,” turėdamos tokias pavydėtinas galimybes 
—mokintis iš pirmųjų šaltinių, iš pirmaeilių 
rusų ir pasaulinių rašytojų—tiesiog pasilieka 
kurti. Paskaičiau Gorkį, šis pasaulinio garso 
žodžio veteranas—taip primygtinai reikalauja 
raštingai vartoti žodį, o mūsų beraščiai plunks
nos draugai, gyvendami Gorkio šalyj, gali 
apie save tarti:

—NiČevo znat ne znajem i znat ne chotim! 
U nas vsio po staromu! (Nežinom ir žinot ne
norim, pas mus viskas senoviškai!)

Jei buvo drįsta reformuoti gramatiką, kodėl 
užmiršta peržiūrėti savąjį žodyną, sintaksę, 
kalbos stilių?

5.
Niekam ne paslaptis, .kad SSRS radio klau

sos visa Lietuva. Sakau—visa, nes jo klausos ir 
fašistų kabinetuos', ir neitralaus inteligento 
kambaryj, klauso sušalęs bedarbis, užėjęs kur 
nors sušilti, o retkarčiais klausos ir kaimas.

Ir kai tenka išsikalbėti apie SSRS radio lie
tuviškosios programos dalį—visi numoja ran
ka. Ypač kaikurie revoliucijos simpatikai, 
specialiai klausę literatūrinius liet, pusvalan
džius, tiesiog piktinasi:

—Latviai, vokiečiai, žydai—pasirodo pui
kiai. Matosi, kad literatūrinį darbą dirba rū
pestingai, su entuziazmu. Kai išeina lietuviai— 
galas. Eilėraščius skaitant koktu klausyti. 
Apysakos—vaikiškos. Ten mūsiškiai arba vai
kai, arba užversti kitokiais darbais, literatū
rinį darbą teprisimena tik labai atliekamu lai
ku ir gal būt verčiami paprasto reikalo—pasi
rodyti greta kitų tautinių mažumų.

Ir tik tiek.
Ištikro: nesijaučia širdies, valios, pastangų 

ir darbo.
Bene del tos priežasties bus išnykęs lietu

viškų rev. rašytojų vardas iš tarptautinės rev. 
rašytojų sąjungos leidžiamo žurnalo “Interna
cionale Literatur”?

Seniau viršelyj būdavo: “dalyvauja... to
kie. . tokie.. lietuviai, ir tt.”

Kažin, kodėl dabar išnyko?
6.

Kai kuriais atvejais yra būtina kovoti prieš 
socialpatriotizmą.

Bet kai kas vartoja šią frazę sintaksės, sti
liaus, žodžio klausimuose,—pasakysiu, mums 
Lietuvoj atrodo panašu į literatūrinio “vredi- 
telio”—kenkėjo darbą.

Mums Lietuvoj viena iš svarbesnių propa
gandos sryčių yra valstietija. Tos propagan
dos centrine ašim privalo būti SSRS socialis
tinės statybos atsiekimai kaime—kolektyviza
cija.

Kartą skaitėm spaudoj, kad Baltarusijos 
valstybinė leidykla įtraukė į savo darbų planą 
—išleisti lietuvių k. kelias brošiūras kolekty
vizacijos klausimu.

Progai pasitaikius keli progresyviškesni 
kaimo jaunuoliai užėjo Kaune į vieną tarp
tautinės literatūros knygyną ir rado SSRS iš
leistų porą brošiūrų liet, kalba.

Bet nenupirko.
—Kodėl?—klausinėju juos.
—Ar žinai, pavartėm, nors keli centai te

kainuoja, bet nenupirkom.
—Kodėl ?—primygtinai teiraujuos.
—Parašyta, prikeverzota gal čigoniškai...
Kiekvienas abejingumas literatūriniame dar

be yra lygu kenkimui, nerūpestingumas darbe 
atstumia tuos, kam darbas yra. skirtas.

Blogai atliktas darbas yra kartais blogiau, 
negu jo visai nebūtų dirbta.

Jei nori nugalėti priešo idėjas, jei nori, kad 
tavosios idėjos laimėtų, jei nori sumušti prie
šo kalbėtoją—savąsias idėjas skelbk geresniu, 
tobulesniu stilium, kalbėk geresne kalba—ne
gu pūvančios santvarkos agentai.

7.
Retas tėra revoliucionierius Lietuvoj, ku

riam būtų tekę “Priekalą” matyti. Bet ir tas 
vienintelis liet. rev. literat. žurnalas daugeliu 
atvejų apvilia net ir tuos laiminguosius, ku
riems pasisekė vargais negalais jį pamatyti.

Šį pavasarį pasisekė prisikasti iki “Prieka
lo” 1935 m. I pusmečio, puoliaus jį skaityti, 
kaip dykumų keleivis, radęs šaltinį. Kol dyku
mų keleivis geria, jis nežiūri, gal vanduo per
daug tirštas nuo dykumos smėlio ir jo atsigė
ręs—susirgsi. Tiesa, nuo “Priekalo” jokia “li
teratūrinė” liga neįsimes, bet perskaičius visgi 
atšimpa dantys, kaip nuo to smėlio dykumos 
vandenyj.

Literatūrinis žurnalas, einąs jau kelinti me
tai,—ištisai vis dar tebesvarsto įžanginius 
klausimus, rengiasi dirbti, planuoja, gaires nu
statinėja, deda daug atskaitų, apžvalgų, daug 
lengvučių recenzijų, o paties darbo, literatūri
nio darbo rezultatą—nėra.

Tai viena.

“Priekalo” kalba pasenėjus. Sakinys gre
mėzdiškas. Terminologija nei rusiška nei lietu
viška.

Grožinėj literatūroj nėra kalbos muzikalu
mo.

Imsim tame pačiame “Priekale” tilpusius 
rusų poeto Gusevo eilėraščių vertimus lyginti 
su lietprolpoetų. Net vertime Gusevas atrodo 
lietuviškesnis už, sakysim, drg. F. Sodainį ar 
kt. Kyla klausimas, kodėl red. V. žalionis taip 
puikiai išvertė rusą Gusevą, o negalėjo “iš
versti” “iš “lietuvių” kalbos į lietuvių kalbą 
F. Sodainį?

Štai Gusevo frazės muzikalumas:
“Dainuokime dainą garbės
Didvyriams poliarinių jūrų!” (čeliuskiniečių 

daina”).
Ir štai Sodainio originalas:
“Ir mąsto jis:
V darnu darbu atpirksiu savo klaidą.” (Rusų 

literatūroj yra buvus tokios dekadansinės li
teratūros srovės “dievatvėriai” ir “dievų jieš- 
kotojai.” Jų epigonu lietuviškoj literatūroj bu
vo Kalėdų Kaukė ( Kl. Jurgelionis),išėjęs iš 
1905 m. sąjūdžio, nusibaladojęs į misticizmą. 
Jis mėgdavo panašius “atpirkimus,” “nukry
žiuotuosius” ir tt. Pav. jo eilėraštis “Nukry
žiuotasis” :

“O aš einu betgi skelbdamas,
kad žmogus ant kryžiaus kabo.”
Rev. rašytojas turėtų šitokių “gražbylystės” 

formų dabar vengti!)
Perdaug jau Sodainio frazė tarška išgveru

sių ratų tarškėjimu greta Gusevo vertimo. Kai 
tik pamačiau “atpirksiu,” “udarnu darbu”— 
nenoromis prisiminė “Giltininė knyga” (išleis
ta kunigų, rodos, 18 šmt. gale), kurioje sutik
si panašius “perlus”: Įžengė ing dangaus 
bromą atpirkęs šio svieto griekus...

9.
Neįtarkit mane antirusiškumu. To išvengi

mui—pasiteisinsiu. Mokiaus rusų kalbos, kad 
nereikėtų skaityti tokių “lietuviškų” eilėraš
čių:

“Sielsovieto narys.” (F. Sodainio).

Arba, šiaip su plačiais užsimojimais auto
riaus, A. Tremtinio neraštingumo apysakoj 
“Varžytinės”:

“pajuto negerą anstuolio akį prie savęs.”
Lietuvos kaimo bobutės “negera akim” skaito 

čigonės arba kokios kaimynės-raganos akį, ku
ri atima karvėms pieną. (“Nužiūrėjo negera 
akim kas, kad žalmargė užtrūko!”).

Sėdint su anstuoliu vienam vežime—pajusti 
“anstuolio akį prie savęs”—tikrai nemalonus 
dalykas. Didžiausias spiritizmo ir jogizmo 
priešas išsigąs, jei anstuolis sėdi vežime prie
šais, o jo akį pajus staiga prie savęs! Nenorė
čiau matyti tokio fokuso, nebūdamas fokusnin- 
kų seanse!

Rusų “k sebie” lietuviškai verčiamas “į sa
ve, ” taipgi, buvo galima pasakyti: “nukreiptą 
į save piktą anstuolio akį.”

Skaitydamas “Varžytines” vis stengiausi 
sekti, kiek autorius sutikrovino laikraštinę me
džiagą. “Varžytinių” tikroviškumas man, susi
duriančiam su tikromis varžytinėmis—yra la
bai abejotinas. Bet tokiam įsigilinimui nuolat 
kliudė gremėzdai! A. Tremtinis perdaug už- 
gremėzdino kelią minčiai sroventi:

pav., “patarti policistui laikyti Skilandžiui 
ranką.”

Į varžytines važiuoja fašistų bernai. Trem
tinio apysakoj valstiečiai jų akmenimis nemė
to. Ir staiga, nei iš šio nei iš to—“laikyti Ski
landžiui ranką”! Ar lupikas Skilandis sužeis
tas? Nualpo?—Nieko panašaus! Autorius tik 
labai blogai ir aklai išvertė rusišką “dieržat 
ruku” ir išėjo neperlipamas gremėzdas.

Autorius labai gerai žino, kad yra šimtai 
žodžių, posakių, priežodžių rusų kai., .kurie lie
tuviškai nesiverčia; pav.; “troika,” “dieržat 
ruku,” “šapka-nevidimka,” “malenkij da uda- 
lenkij.”

Juos priseina pakeisti kitais, lietuviško fol
kloro posakiais.

10.

Wilkes Barre, Pa.

Neabejotinai revoliucinė publicistika eina 
priešakyj visų kitų literatūros rūšių, nes joje 
sutelktos pirmaeilės jėgos. Bet ir publicistikoj 
matyti, kartais, permaža rūpestingumo nau
jinti senąsias sąvokas, gyvinti terminologiją, 
kurti naujas žodines priemones.

Ir čia pasitaiko gremėzdų:
“žemuose slėniuose”. (Proletaro straipsny 

“Priekale” “Leninistinės nacionalinės politi
kos laimėjimai Sovietų Baltarusijoj”).

Lietuviškai yra gilumas ir augštumas, nors 
esmėj tos sąvokos reiškia tą patį matavimą. 
Bet kai matuojame nuo horizonto linijos arba 
plokštumos paviršiaus—žemyn, sakome: gilu
mas. (Daubos gilumas, jūros gylis). O kai ma
tuojame augštyn, sakome: augštumas. Lygi
nant augštą daiktą su neaugsiu, atsiranda že
mumas, pav. augšti kalnai, žemi medžiai, gilūs 
slėniai, gilus šulinys.

Toliau to pat autoriaus pasakyta, kad So
vietų Baltarusija “tapo priešakine socialistine 
respublika.” Neaišku, ar todėl ji priešakinė, 
kad gal guli visos SSRS vakarų priešakyje ir 
susisiekia su užsieniu ribomis. O žiūrint į 
SSRS iš rytų ar jau Baltarusija bus užpakali
nė?

Aišku—ne tai. Tik autorius iš rusų “stala 
peredovoi socialističeskoj respublikoj”—išver
tė : tapo priešakine socialistine respublika, vie
toj išversti: “progresyviausia,” “pažangiau
sia,” “pirmaeilė.”

11.
Nors “Priekalą” tegalėjau vartyti tik porą 

dienų, bet ir prabėgom pastebėjau nerūpestin
gumą kūrinio konstrukcijoj. Tremtinio apysa
koj pavaizduota keliais gana ilgais epizodais 
visa eilė suktybių iš valdžios bernų pusės; vi
sa didžioji apysakos dalis yra įvadas į kažką 
laukimą, į kažką centralinį. O tas centralinis 
—vienas pačio turto pardavimo epizodas! 
Padaryta kelios pagelbines, įvadinės scenos, 
kad paryškinti vieną trumpučiukę sceną. To
kių įvadų yra pav. Panait Istrati romane “Ba- 
ragano dagynas.” Bet užsibaigus įvadinei da
liai—romane prasideda ten atvaizduoto skurdo 
sukelta pati tragedija, eina masinęs scenos, 
atakos—žodžiu atsitinka kažkas didaus ir ne
paprasto, ko laukė skaitytojas įvadą skaity
damas.

Iš įvadinės dalies Tremtinio apysakoj atro
do, kad masei jau galėtų būti gana, kad vals
tietija į tas suktybes atsakys visa audra, o kas 
išėjo?

Tremtinio valstietis, po varžytinių, pasi- 
spardo desperacijoj vienas pats. Ir galas.

Tremtinis, del to, eina įvykių “uodegoj,” už
miršęs Lenino mokymą—aktyvistui eiti masės 
priešakyj, nUrodinėjant kelius.

(Tąsa 4 puslp.)

Darbininkų Vargai
Kaip kitų miestų darbinin

kai, taip ir čia labai vargsta; 
kasyklos dirba silpnai, o į tuos 
šalpos darbus jau nemažas 
skaičius darbininkų yra pa
šauktas į darbus, bet tuose 
darbuose nėra jokios tvarkos. 
Darbininkai labai vargsta ne 
tik su ta transportacija, bet ir ... 
su mokesčiais už tą darbą. 
Daug darbininkų yra vežami 
gana toli nuo namų į tuos dar
bus, tai turi daug vargt, o jau 
su mokesčiu, tai kaip jie nori, 
taip moka. Kitus išlaiko apie 
porą mėnesių be jokios mokes- 
tieš ir tie darbininkai labiau
sia turi skurst.

Antras trūkumas, tai nėra 
jokios vienybės tarp darbinin
kų prie tų darbų, vienas kitą 
neatjaučia.

Darbininkai, kurie jieško 
geresnių teisių viešuose dar
buose, tai jie yra labai perse
kiojami ir to skyriaus darbi
ninkai už juos neužstoja, kada 
toki būna puolami iš bosų pu
sės. Nedaug laiko atgal drau
gas S. S. Kvasčievičius už jieš
ko jimą teisybės likosi išvytas 
iš darbo. Darbininkai vietoj 
jam pagelbėti, tai jų tarpe net 
tokių atsirado, katrie sakė: 
“Jis nenori dirbti, už tai jis • • 
ir jieškojo teisių darbe.”

Dabar šiuom laiku draugas 
B. Žilinskas likosi išvytas su 
policijos pagelba iš tokio pat 
darbo, tai ir vėl tokios kalbos 
eina, kad Žilinskas nenori 
dirbti. Bet kada Žilinskas arba 
kiti buvo areštuojami už tų'~ 
darbininkų reikalus prie pašai, 
pos stočių, tai tuomet toki nėra . 
vadinami tinginiais. šiuose 
darbuose turėtų būt visi toki, 
kaip* virš minėti draugai, tai 
būtu visai kitokia tvarka.

Prie viešų darbų darbinin
kams reikia drūčiausios vieny
bės, laikytis viens už kitą, 
tuom sykiu nebūtų mėtomi 
darbininkai iš darbo, transpor
tacija būtų kitaip sutvarkyta 
ir taipogi mokestis būtų laiku 
išmokėta.

Viešuose darbuose nemažai 
yra vietos lietuvių ir visi dir
banti turėtų šiuom klausimu 
susirūpinti, tuom sykiu kitokia 
tvarka atsirastų, kada būtų, 
tarpe darbininkų vienybė ir 
susiklausymas, vienas kito at
jautimas.

Kitas labai blogas apsireiš
kimas, tai nepaisymas bendro 
fronto klausimo prieš karą ir . 
fašizmą. Buvo šaukiamas vei
kiančio komiteto specialis su
sirinkimas ir būt gal buvę gali
ma pasiųsti nors vienas dele
gatas iš šios apielinkės į tą 
taip svarbu kongresą Clevelan- 
de. bet gaila, kad tas veikian
tis komitetas tą taip svarbų 
darbą neįvertino, tik keletas \ 
draugų atsilankė.

Draugai, daugiau veikimo 
šiame taip svarbiame darbe!

Visi prie darbo, pakol dar 
nepervėlu!

Veisiejiškis.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampa* Inman St., 
arti Central Skvšro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryta



šeštadienis, Sausio 3, 19Š6 

MENO SKYRIAUS DALIS
Daugiau Dėmesio Žodžiui

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
Lietuvoj masė daug augščiau stovi už Trem

tinio vaizduojamąją masę. Valstietija į varžy
tines atsako masinėmis, kolektyvinėmis akci
jomis: streikais, kolektyviu apsigynimu, kolek
tyvinėmis atakomis išlaisvinti iš policijos areš
tuotuosius ir tt.

Masė eina toli už savęs palikus skirtą jai 
vadovauti 'literatūrą.

F. Sodainį tenka prašyti peržiūrėti bent 
kartą savo parašytąjį eilėraštį, prieš spausdi
nant, kad nebūtų bent peizaže melo:

“Naktis tyli. Vėlybas laikas.”'
O gale: V
“Naktis. Tiktai mėnulis tarpais apšviečia jo

jo veidą.” (Eilėraštis “Sielsovieto narys”).
Jei pradžioj aprašant peizažą gavosi “tylios 

nakties emocija,” tai gale visai priešingai: 
mėnulis tarpais tegali apšviesti jojo veidą tik 

ebesuotą naktį, kai slenka debesys ir mėnulis 
tarpais matyti, tarpais dingsta už debesų. Va
dinas, “tylią” naktį slenka debesys; be vėjo jie 
vargiai paslinktų, vadinas, “tylią” naktį pučia 
vėjas!

12.
Kiek mes beneigtume buržuaziją ir jos kul

tūrą, bet nenoromis tenka kai ką konstatuoti. 
II-ji Sovietinė Respublika, po buržuazijos vieš
patavimo ras visgi daugiau, negu rado I-ji 
Sovietinė respublika 1919-20 m. Ras—daugiau 
mašinizuotų gamybos priemonių bei įmonių. 
Tiesa, mes įrodinėjam, kad tas viskas atsira
do ant mosią sprando, barbariškos eksploa
tacijos dėka.
<X - -------- ’’•rCT'CMU

Bet to negalima nuneigti, kas yra.
Lygiai tą patį turime pasakyti (kaip nekęs- 

tume buržuazijos), ir apie tam tikras materia
lines .kultūros formas: sukūrė muzėjus, teatrą, 
universitetą, knygų leidyklas. Sukūrė mokslo 
kalbą, terminologiją.

Mes sakom—tai visa yra buržuaziška, fa
šistiška, sukurta prieš darbo žmones—bet tas 
viskas yra.

•Ne kiekvieną buržuazijos ginklą mes su- 
daužom arba išdidžiai nuo jo nusisukant. Ne! 
Mes jį atkreipiam prieš ją pačią.

Kažkodėl ligšiol buvo išdidžiai nusisukama 
nŪo buržuazinio mokslinio ir literatūrinio žo- 
jd-'Į/V.o ir sintaksės.

;Kaikas emigracijoj gal nepastebėjo, kad 
prie naujai išaugusios jaunosios kartos nebe- 
prieisi 1905 m. žodinių tradicijų pagelba. Prie 
jos prieisi tik pakeldamas buržuazijos suda
rytas dabartines tradicijas į augštesnį laipsnį, 
būtent, į augštesnį žodinės kultūros laipsnį. 
Kad žodis taptų kultūringu, jo nereikia primi- 
tyvinti, kaip mūsų draugai emigracijoj, o rei
kia nuvalyti nuo fašistinio ištatuiravimo, ab
straktumo, ir tt.

Deja, revolucinis žodis yra dar perdėm pri
mityvus liet. rev. literatūroj.

Dimitrovas vienoj savo kalbų Maskvoj sako, 
kad kaip mašinipę techniką proletariatas per
ėmė sau, taip jis turi perimti ir literatūrinę 
techniką.

Bet literatūrinės technikos vienu svarbiausiu 
elementų yra žodynas, sintaksė, žodinis stilius. 
Mums reikia perimti ne tarmišką, ne provin
ciališkai—primityvią, ne emigrantiniai senste
lėjusią, o stilistinę kalbą, bendrąją literatūrinę 
kalbą.

Nesugedo ir savo kūrinių nesugadino rusų 
proletariniai rašytojai, išstudijavę ir perėmę 
Puškino, Nekrasovo, Tolstojaus techniką, žo
dyną, stilistinę literatūrinę kalbą, nesuges ir 
lietprolrašytojas, perėmęs tą medžiagą, kurią 
paliko žemaitė, Biliūnas, Jovaras, nesuges per
ėmęs ir dabartinių buržuazinių rašytojų kalbą 
ir žodyną perėmęs ir peržiūrėjęs.

To reiškinio pirmosios kregždės jau pasiro
dė ir “Priekale.”

Reikia tik sveikinti, nors ir nedrąsiai, “Prie
kale” pasirodžius P. Saženį. Jis rašo (“Pr.” 
Nr. 2, 1935):

“Kodėl iki šiol nė vienas šfų laikraščių ne
patarė, ką jie (proletrašytojai—V.V.) pirmoj 
eilėj turi perskaityti iš lietuvių buržuazinių 

< klasikų literatūros ir ko iš jų gali mokintis?”
Pirmiausia ko galima mokintis—tai stilisti

nės lietuvių literatūrinės kalbos, antra,—lite
ratūrinės konstrukcijos; žanrų parinkimo. Jei 
mes jau galim tvirtinti turį pradus proleta
rinės literatūros, tai reiškia, kad dalinai tech
niką perėmėm ir pritaikėm sau.

Tik tenka .konstatuoti, kad buvo perimta 
ne naujoji technika, o labai ir labai senoka. 
Tremtinio, Sodainio ir visų kitų žanrai, kons
trukcija, tipizacija, tėra tepasiekus “Aušros,” 
“Varpo” gadynių naivių apysakėlių žanrą, 
vienas kitas gal jau pasiekė Vaičaitį.

Tai reiškia— teperimta primityvis kiaušiu 
stadija.

Be drąsaus gesto—Savickio, Putino, Vienuo
lio, dalinai keturvėjininkų “žodis” mūsų pro- 
letrašytojams ilgai dar liks nenugalima tvir
tovė.
1935-XL5.

! Iš Aidiečių Metinio Susirinkimo
Pereitą penktadienį, 27 d. gruodžio, “Lais

vės” svetainėje, įvyko brooklyniškio Aido Cho
ro pamokos. Dainavimą nutraukė anksti, nes 
pripuolė tą vakarą Aido Choro metinis susi
rinkimas,—tai susirinkimas, kuriame pasikei
čia choro valdyba.

Susirinkimo tvarkos vedėju buvo draugas 
J. Nalivaika.

Seka raportai.
Drg. Antanas Sinkevičius, jaunasis, choro 

pirmininkas, išdavė raportą. —žymėtina,—sa
kė pirmininkas,—mes, bėgyj šešių mėnesių, tu
rėjome daug kvietimų dainuot. Choras, per 
tą laikotarpį pildė septyniolika kartų įvairioms 
organizacijoms programą.

Be kitko, pirmininkas, baigdamas savo ra
portą, davė keletą gerų pastabų choriečiams.

—Negerai,—sakė jis,—kad mes, choristai, 
esame perdaug pasipūtę, nepakankamai drau
giški. Tas kenkia mūsų bujojimui. Na, ir dar 
keletą kitų pastabų, kaip tai: nereguliarus pa
mokų lankymas, pertraukose perilgas poilsis ir, 
kai kada, po pertraukų, kai kurie choristai ne
grįžta baigt to vakaro pamokos.

Finansų raštininkė raportavo apie finansų 
stovį, bet nenugirdau, kiek ižde randasi.

Gaidų komisija raporto neturėjo.
Baigiant susirinkimą, naujuos sumanymuos, 

buvo pakeltas klausimas reikale organizavimo 
Aido Choro profesionalės dainininkų grupės. 
Tą klausimą svarstant, d. Nalivaika kreipėsi 
į mokytoją B. šalinaitę, ką ji mano apie tai. 
Ji pareiškė:—Sutinku mokyt, tik reikia atski
ro vakaro, prie to, žinoma, ir atlyginimo. Cho
ristai priėjo išvados, kad, kurie norės pri
klausyt profesionalei grupei—turės patys pa
dengi lėšas, kai kada gal būt, laikui bėgant, ir 
choras galės pagelbėt šiek tiek finansiniai.

Aido Choro valdyba 1936:
A. Sinkevičiukas, pirmininkas,
J. Nalivaika, vice-pirmininkas,
V. Kunigėnas, protokolų raštininkas,
O. šolomskaitė, finansų raštininke,
A. Ormanienė, iždininkė.
Gaidų komisija:
G. Kazakevičiukas,
A. Žilinskaitė,
P. Dumbliukas.
Literatūros komisija:
A. Ormanienė ir V. Zablackas.
Reiškia Aido valdyba ta pati, išskyrus iždi

ninką, vieton Lelešio, pereitų metų iždininko— 
A. Ormanienė, 1936-iems metams.

Angliško skyriaus korespondente išrinkta 
M. Kranciutė, lietuviškom korespondencijom 
rašyt—P. Pakalniškis.

Susirinkimas buvo labai trumpas,—tas rodo, 
kad d. J. Nalivaika tvarkiai jam pirmininka
vo. Kitas dalykas—valdybos rinkimas nesu
trukdė, nes visa senoji valdyba sutiko darbuo
tis sekantiem metams. Mokytoja taipgi ta pa
ti—d. B. šalinaitė.

Nuo savęs, Aido Chorui, jo valdybai ir mo
kytojai—B. šalinaitei—linkiu geriausio pasi
sekimo meno darbuotėje 1936-tuos.

Pranas Pakalniškis, 
Aido Choro Kprespondentas.

Darbininkų Kalendorius 1936
DIENRAŠČIO “VILNIES” LEIDINYS, 144 
PUSLP. REDAGAVO L. JONIKAS. KAINA 
25 CENTAI.

Pirmieji kalendoriaus puslapiai pašvęsti 
dienų skaičiavimui. Atžymėta kiekvienam mė
nesyj svarbiausieji įvykiai, žymėtinį dalykai 
padalinti į du skyrius: darbininkams minėti
nos dienos ir lietuvių istorijoj minėtinos die
nos. Taipgi yra pažymėtos visos svarbesnės 
amerikoniškos šventės ir kokiose valstijose 
švenčiamos.

Daug vietos skirta eilėraščiams ir vaizde
liams, apysakaitėms. Viso eilėraščių dvylika— 
apysakaičių—penkios. Eilėraščiai parašyti mū
sų geriausių poetų: St. Jasilionio—“Ir Tęsia
me Kovą”, “Draugas Tarė”, “Viltis,” “Pir
mos Snaigės”; Jonylos—“Nauji Metai” ir 
“Lietuvos Valstiečių Bėdos žiemą”; J. Kaškai- 
čio—“Tai Ko?” ir “Giesmė Triumfuojančios 
Kiaulės”, (satyra iš A. Barykovos), vertimas; 
St. Butkaus—“Patilčio Gyventojas,” “Pieme
nėlis”, “Sukrės Jis Pasaulį”; Miškų Darbinin
ko—“Ar Tu Matai?”

Visi eilėraščiai puikiai parašyti.
Vaizdeliai: Michail Volkov “Stebuklas,” J. 

G. vertimas; M. Altšuler “Drąsi Kovotoja,” 
Š—ko vertimas; B. Katajev “Staradubcevo 
Mirtis,” vertimas Valstiečio Sūnaus; “Lenki
jos Kaime” ir A. M. Bedievio “Atsivertėlio 
Laidotuvės.”

Nekalbant apie apštumą dailiosios literatū
ros, gana daug telpa įvairių straipsnių: A. 
Jonikienės “Komunistų Internacionalo Septin
tas Kongresas”; Drg. Vinco Mickevičiaus-Kap
suko Biografijos Bruožai; žagaro “Kanados 
Lietuviai”; S. Tumėno “Argentinos Lietuviai”; 
D. M. šolomsko “Kaip Jaunimas Stoja Rau

LAISVE

donojon Armijon”; Dr. J. J. Kaškiaučiaus “Ne
tikęs Maistas ir Skilvio Opos”; L. Joniko 
“Faktai apie Lietuvą”; L. J-o “Dešimti Fa
šizmo Metai Lietuvoj”; V. Andrulio “Delko 
Italijos Imperializmas Puola Ethiopiją”; F. 
Stasiukėlio “Kas Valdo Afriką?” ir daugelis 
kitų straipsnių.

žymėtina, kad “Vilnies” leidžiami kalendo
riai visuomet būna įvairūs, įdomūs ir naudin-

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Astuoni Lietuviai Delegatai j 

Clevelando Kongresą. Dr. 
Baltrušaitienė Irgi Išrinkta
Aštuoni delegatai išrinkti 

Pittsburgho ir apielinkės drau
gijų važiuoti į Clevelando 
Kongresą prieš karą ir fašiz
mą. L.

Dr. Baltrušaitienė ir D. Le
kavičius išrinkti Pittsburgho 
ir Apielinkės Lietuvių Draugi
jų Sąryšio atstovauti 44 drau
gijas, prie to Sąryšio prisidė
jusias.

Kiti delegatai: J. Urbonas 
atstovauja ALDLD. 4 Apskritį, 
J. Miliauskas APLA. Pirmą 
Apskritį, St. Ivanauskas nuo 
Wilmerdingo apielinkės drau
gijų, J. čiuplis nuo New Ken- 
singtono draugijų ir du dele
gatai nuo Washingtono drau
gijų.

Sugryžę iš Kongreso jie iš
duos raportus. Dr. Baltrušai
tienė, D. Lekavičius ir svečias 
R. Mizara raportuos Draugijų 
Sąryšio parengime, sausio 12, 
M. D. svetainėj, 142 Orr. Vi
si rengkimės šiame parengime 
dalyvauti.
Drg. R. Mizara Bus Tris die

nas Pittsburghe. Išgirski
me Jo Kalbą

Važiuodamas iš Clevelando 
Kongreso d. R. Mizara Pitts
burghe sustos trims dienoms. 
Jisai čia kalbės apie Komin- 
terno 7 Kongreso tarimus ben
dro fronto klausimu. Po jo 
kalbos bus klausimai ir disku
sijos. Jam mitingai rengiami 
sekamose vietose:

Sausio 11, Liet. Sūnų Drau
gijos svetainėje, 110 State St., 
Wilmerding, Pa. Pradžia 7 :30 
vai. vakare.

Sausio 12, nedėlioj, APLA. 
9 kuopos svetainėj, New Ken
sington, Pa. Pradžia lygiai 2 
vai. po pietų.

Sausio 13, pirmadienį, Li
berty svetainėj, 1322 Reedsda- 
le St., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Pradžia lygiai 7 :30 vai. vaka
re.

Visi rengkimės turėt sėk
mingus mitingus.
SLA. Apskričio Konferencija, 

Vakarienė

ra dalis išparduota. Parsiduo
da po 25 centus. Labai žįn-

Gruodžio 28 SLA. vietinis 
apskritys turėjo metinę konfe
renciją, kazyrių parę ir vaka
rienę. Viskas buvo gerai pri
ruošta, todėl gana sėkmingai 
pravesta. Vakarienėj publi
kos buvo virš 200. Tai gana 
sėkminga. Konferencija taip
gi buvo gana skaitlinga.

Kadangi man delei tūlų 
priežasčių neteko dalyvauti, 
tai plačiau ir negaliu aprašy
ti. Butų gerai, kad kiti drau
gai, kurie ten visą laiką daly
vavo, daug plačiau parašytų.

“Mother” Bloor Kalbės 
Sausio 8

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Trečiadienį, sausio 8, Pitts- 
burgho Komitetas Lygos Prieš 
Karą ir Fašizmą rengia masinį 
mitingą, kuriame kalbės darbi
ninkų veteranė “Mother” Ella 
Reeve Bloor.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Vieta: Mayfair Hotel—Roof 
Garden, 423 
žia 8:15 po 
centų.

Darbininkų

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

ar 
mažiau

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

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

Penn Avė. Prad- 
pietų. Įžanga 15

Kalendoriai Jau 
Pittsburghe.

200 Darbininkų Kalendorių, 
dienraščio “Vilnies” išleistų, 
atvešta Pittsburghan ir jau ge-

Puslapis Ketvirtas

gi. šiems metams kalendorius ypatingai gerai 
sutvarkytas. Visko po biskį.

Paėmus rankosna 1936 metų kalendorių ne- 
priseina nuobodaut. Jis skaitosi taip lengvai, 
kaip poezija.

Patartina visiems įsigyti.
Tik kažin kodėl šiemet kalendoriuje nėra 

angliško skyriaus?
P. P.

kioms informacijoms.
Kurie dar neturite Kalen

dorių, tai tuojaus kreipkitės į 
Liberty svetainę ir ten galėsi
te įsigyti. Nepraleiskite pro-

geidus pasiskaitymui ir viso-'gos. Taipgi ten galite gauti

ir kitokios geros literatūros, 
lietuviškos ir angliškos, pirki
mui ar pasiskaitymui.

Reporteris.

New Yorko namų komisio- 
nierius Post sako, kad daugelis 
namų savininkų turėsią pra
leisti net iki $7,000 jų. patai
symui. Mieste esą 66,000 ne
tinkamų gyvenimui namų ir 
uždėjus reikalavimus pataisų 
daugelis savininkų vely par
duosią juos valdžiai už bile 
kainą, vieton taisyti.

Laukiame Dovanu iš Kitu Miesto
"Laisvės” Jubilėjiniam Bazarui

Puikiai plaukia daiktais ir pinigas dovanos “Lasvės” Jubilėji-
• niam Bazarui. Bet veik visos dovanos ateina iš Brooklyno ir • 

artimos apielinkės. Laukiame dovanų iš tolimesnių miestų.

BAZARAS BUS TRIS DIENAS

Sausio—January 24, 25 ir 26 
“LAISVES” SVETAINĖJE

427 LORIMER ST., , BROOKLYN, N. Y.

Bazare bus naujų ir gražių daiktų. Atro
do, kad turės suplaukt įvairių daiktų 
vertės apie $2,000.00. Tie visi daiktai tu
rės būt išparduoti laike 3 dienų, tai bus 
parduodami už labai žemas kainas. Tad . 
dalyvaukite bazare ir nusipirkite gerų 

daiktų už pigią kainą.

Kas vakaras šokiau Įžanga 10
Visais vakarais grieš gera orkestrą

Šeštadieni ir Sekmadienį Bazaras prasidės nuo piet ir tęsis iki vidurnakčio.

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

Tel.: STagg 2-5043

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

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.

Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstą pinigu*.

V’AL•

■ •$» ....

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 lijHK 
nines, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas an* 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmoa ifr 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (peiVl- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto iff- 
linkėję; grabo dėžė nuvežama į kapines be mukeAę. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų patilti 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į JĮkreMte 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisinga*, Tel.Stagf 2



Brolžudžio Išpažintis
A.L.D.L.D. 136 kp. susirinkimas

N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Worcester, Mass
Tat

Tel. Stagg 2-2996

praneši-

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

įsileisti 
Komite- 
pranešė

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

Komitetas.
(3-6)

L K. Kp. Sekr.
(1-3)

ne- 
did- 
bus

sau- 
me-

Sekr. A. Lukaitis.
(3-4)

Sekr. K. B.
(2-3)

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

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

(2-3)

Iš Johnson Steel Wire 
Dirbtuvės

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 6540 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WLADYSLAWA DURKA
193 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

su savo 
kompanija 
bėti. Net 
darbininkų
tas sugrįžęs tą viską 
darbininkams.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149-tos kp. susirinkimas 

bus sausio 5 d. 10 vai. ryte, pas 
drg. Urlaikj, tad visi nariai daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
renkama valdyba sekantiems metams.

Sekretorius.
(2-3)

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

įvyks pirmadienį, 6 d. sausio, 7:30 
vai. vakare, 735 Fairmount Ave. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių reikalų užbaigti, taipgi atė
ję balsavimo blankos vienybės klau
simu, reikės balsuot. Visi pribūkite 
laiku.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 6529 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic BcvcraRe Con
trol Law at 116-118 Bushwick Av., BoroURh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM KESTLER
116-118 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

d ar
kų ri 
yra 

darbininkai,
pažiūrų

BAYONNE, N. J.
L.D.S. 26 kp. narių atydai! Visi 

nariai tėmykite, kad kuopos susirin
kimas jvyks naujoj vietoj} 10 W. 
22nd St., seredoj, 8 d. sausio, 7:30 
vai. vakare. Taipgi bus ir extra me
tinių mokesčių, tad visi dalyvaukite 
ir užsimokėkite duokles, kad nelik-

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 6541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 575 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5258 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 399 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises;

LOUIS B. COHEN
399 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

mas ir kitų dalykų.
W. Zclin.

kad susilpninus darbininkų jė
gas. Darbininkai laikykitės ge
rai streiko lauke, o mūsų bus 
laimėjimas.

Unijos Narys.

Šeštadienis, Sausio 4, 1936

(Pabaiga)

Bayonne, N. J,

LAISVB

Senai dėdė Ignotas nustojo pasakojęs 
ir buvo girdėti tik jo gailus, kaip mažo 
vaiko, verksmas, bet mudu su Viktoru 
vis dar negalėjome atsi tėti iš mus pa- 
gavusio siaubo. Baisi < ilžudžio išpa
žintis veikė mudviejų jausmus ir protą 
labiau, nekaip šiurpulingiausia tragedi
ja, kada nors skaityta knygose. Joks 
romanas nebūtų galėjęs prilygti šiam 
dvidešimtojo amžiaus Kaino pasipasako
jimui, kuris galėjo pakutenti dirksnius 
stipriausių pojūčių ieškotojui. Mudviejų 
gtį su Viktoru dirksniams šito buvo jau 
perdaug ir sunku būtu pasakyti, koks 
jausmas mumyse buvo tada lemiančiu: 
pasibiaurėjimas baisiu nusikaltimu, ku
ris pavadint brolžudyste atrodė peršvel- 
nu, ar pasigailėjimas nelaimingojo silp
nai piktų žmonių sistematiškai varžytai 
ir dėlto sprendžiamąjį savo gyvenimo 
momentą lūžusiai dvasiai?

—Kodėl aš nemiriau drauge su savo 
brolių?—vėl išgirdome sumišusį su ly
jamom ašarom dėdės Ignoto balsą.— 
Kodėl aš nenukreipiau savo užtaisytą 
šautuvą į tikruosius savo brolio bude
lius? Jam iškasta duobė būtų tapusi 
bendru mum abiem kapu, bet mūsų mo
tina būtų likusi gyva ir būtų galėjusi 
didžiuotis gimdžiusi tiktai didvyrius.

Deja! Perdaug vėlai aš tą supratau. 
Aš—beprotis—maniau gyvenimą esant 
verta nupirkti jį net brolio mirties kai
na, bet kai pamačiau, jog apsivyliau— 
klaida jau buvo nebepataisoma. O kad 
niekuomet aš jos nepamirščiau, man pa
liko sąžinė, tas negailestingas, bet tei
singiausias visų žmogaus darbų teisėjas. 
Veltui stengiaus jos balsą paskandinti 
degtinėje, nes kraujo, kurį liejau su pad
vigubintu įnirtimu, mano sielos trošku
liui nuraminti buvo jau permaža. Ta
čiau bergždžios pastangos—sąžine nenu
maldoma.

Laikinai laimėjęs kovą su liaudimi, ca
rizmas aprimo šėles ir mūsų pulko užda
vinys buvo atliktas. Artinosi galo ir ma
no kariškoji tarnyba, bet grįžimas į gim
tinę manęs neviliojo. Ją skyrė nuo ma
nęs motiniškas prakeikimas, kurį nedrį
sau peržengti. Ir palikau tarnauti pul
ke virštarnybiniu. Gavau vyresniojo 
puskarininko laipsnį, už kurį privalėjau 
atsilyginti, ir vargu kuomet nors caro 
generolai buvo turėję ištikimesnį berną. 
Aš daužiau dantis mano valdžion ati
duotiems kareiviams smarkiau, negu 
daužė man ir gaminau iš jų bejausmes 
mašinas, kurios buvo reikalingos mano 
viešpačiams. Bet mano širdį graužusio 
nerimasčio tai nemažino nė kiek. Juo 

' ' toliau, juo labiau mano sąmonėj bren
do supratimas, kad tik mirtis tegali iš
vaduoti mane iš sielos kančių pragaro. 
Ii’ aš, nedrįsęs mirti su broliu garbinga 
liaudies karžygio mirtimi, laukiau dabar, 
kaip išganymo, nors ir šuniško galo! Bet 
pasidaryti jį sau pačiam trūko pasiry
žimo.

Didžiojo karo paskelbimas, atsiliepęs 
žmonių širdyse baisios nelaimės pavo
jaus trimitu, praskambėjo mano ausyse 
tikrą palaimą nešančia žinia. Karo sū
kuryje aš tikėjausi rasti tą, ko troškau 
ir ieškojau. Bet mirtis, kurios šaltame 
glėbyje aš būčiau nusiraminęs, taip pat 
tarytum biaurėjosi mano niekšišku pa
sielgimu ir vengė manęs—brolžudžio, ne- 
liesdama net ir tada, kada jos nusišyp
sojimas atrodė lyg ir neišvengiamas. 
Kantinių metu aš pasisiūlydavau pavo
jingiausioms karo uždaviniams, ant ma-
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Kalėdos Su Naujais Metais
' ferangūs darbininkai ir dar

bininkės! Kalėdos su Naujais 
Metais yra “šventės” saujalės 
spekuliantų, fabrikantų, įvai
rių ponų, lobstančių iš darbi
ninkų triūso. Jos jiems bran
gios juos linksmina, jie jų lau
kia, nes visokie darbininkų iš
naudotojai, tose dienose pasi- 
daliia milioniniais pelnais, iš
sunktais iš darbininkų kruvino 
pra; to. Jie perkasi bran-

no krūtinės vienas už kito kabinosi me
daliai ir kryžiai, bet ploniausio sluoksnio 
juodos, visus žmogaus darbus valančios 
žemės, kuri tą krūtinę pridengtų ir už- 
troškintų joje įsigraužusį nerimo kirmi
ną, užsitarnauti negalėjau. Praūžė mi
lijonus jaunų ir nekaltų gyvybių atėmusi 
ir žmonijai tik griuvėsius ir jūrą ašarų 
palikusi audra, o aš—motinos išsižadė
tas ir prakeiktas brolžudys—palikau vil
kti savo liūdną, niekam nereikalingą ir 
man pačiam nepakeliama našta tapusį 
gyvenimą. Paleistas iš vokiečių nelais
vės, kurion buvau pakliuvęs trečiaisiais 
karo metais, aš negrįžau savo tėvynėn, 
į kurią niekas manęs netraukė, bet už- 
silikau čia, Lietuvoje ir ją, maloniai ma
ne priglobusią, pasirinkau sau antraja 
tėvyne. Niekas čia mano paslapties lig 
šiol nežinojo ir aš maniau, kad naujose 
sąlygose, po nauju dangum aš galėsiu 
pradėti nauja gyvenimą ir naudingu 
darbu, pašvęstu man suteikusiai pasto
gę šaliai, išpirksiu bent dalį savo baisaus 
nusikaltimo. Deja. Tai buvo tik svajo
nė žmogaus, kuris rengėsi ilsėtis ant sa
vo paties pasikloto dagių spyglių pata
lo. Pakybęs ant manęs motinos prakei
kimas nepaliovė persekiojęs manęs nė 
čia, kol aš supratau, kad pirm, negu 
atgailauti, aš turiu padaryti viešą savo 
kaltės išpažinimą.

Aš delsiau. Man sunku buvo atverti 
savo paslaptį žmonėms, kurie rodė man 
tiek daug pasitikėjimo ir meilės. Aš 
būčiau juos įžeidęs, tuos gerus žmones, 
kurie nepašykštėjo man—nežinomam val
katai—nei prieglaudos, nei duonos. Bet 
ši naktis, naktis tokia pati, kaip ir tada, 
kada aš kovojau pats su savim ir, nuga
lėtas, pasidaviau mane apgavusiam liki
mui, padarė mano svyravimams galą. 
Ir, štai jūs jau žinot ją, tą paslaptį, bai
sią paslaptį, kurią atidengiau ir parod
žiau jums taip nuogą, kaip tik ir gali 
būti nuoga, dar neiškraipyta gyvenimo 
teisybė.

Nesmerkite manęs peržiauriai. Ži
nau, kad neužsipelnau nei pasigailėjimo, 
nei užuojautos, nes perdaug didelis mano 
nusikaltimas, kuriam pavadinimas brol
žudystė man pačiam atrodo peršvelnus. 
Bet jūs dar jauni ir jūsų sielos turi bū
ti jautrios. Tad teatleidžia jos man— 
buvusiam automatui, aklam piktų žmo
nių rankose įrankiui—tai, ko neatleistų 
žmogui. Aš jau matau jūsų akyse aša
ras, ašaras, kurių man trūko, kad nuplo
vus kelią į visišką mano kaltės atleidimą, 
kurį tačiau suteiks man tik mirtis. Ačiū 
jums. O dabar, išklausę mano išpažin
tį, padaryti atgailą palikite mane vieną, 
—ir senio balsas, lapsniškai tildamas, 
pasidarė vos girdimu.

Aš ir mano draugas, nesupratę tik
rosios dėdės Ignato paskutinių žodžių 
prasmės, pakilome iš savo vietų ir, sun
kaus ūpo prislėgti, atsigrįžome į namus. 
Išblankęs mėnulis, bėgdamas žvaigdes 
išbarsčiusio dangaus pakraščiu 
jo slėptis nuo jį atsivejančios 
Užgesusį ežero paviršių dengė 
rūkas.

skubė- 
saulės. 
tirštas

Dar tebemiegojome, kai Viktoro mo
tina, atėjusi žadinti mus pietų, kurie 
turėjo būti mums drauge ir pusryčiais, 
privertė mus žaibo greitumu iššokti iš 
lovų ir paprašyti ją pakartoti savo nau
jieną. O ta naujiena buvo va kokia: 
šiandien rytą, kaimyno piemuo, išvyda
mas iš miežių įsibridusius svetimus ark
lius, rado paežerėj po gluosniu pasiko
rusį Žvirblaičių sodybos samdinį Ignotą.

gias dovanas vieni kitiems, nes 
turi iš ko.

O kaip su darbininkais? Ar 
daug darbininkų apsidžiaugė 
sulaukę kalėdų bei naujų me
tų ? Kiekvienas pasakys, kad 
labai mažai. Jei kuris ir ban
dė pasidžiaugti, tai tik dėlto, 
kad užmiršt nors ant valan
džiukės savo vargus, savo bė
das. Aš esu tikras, kad dide
lėj didžiumoj darbininką šei
mynų, sulaukę minėtų švenčių, 
vietoj linksmintis, giliai apsi
verkė. Tūkstančiai darbinin
kų vaikučių kalėdų dienoj 
verkdami klausė savo tėvelių,

išnaudotojų šventės. Mums nė
ra ką džiaugtis nei iš pasakiš
ko Kristaus užgimimo, nes kas 
iš to, jeigu, padėkim, jis kada 
nors būtų ir užgimęs, kad jį 
naudoja darbininkų išnaudoto
jai del savo naudos, del dides
nio darbininkų išnaudojimo. 
Tai lai jie su juo ir džiau
giasi.

Brangūs darbininkai ir 
I bininkės! Mūsų šventė, 
vien tik darbininkams 
brangi ir kurią 
nežiūrint kokių
būtų privalo pasitikti su 
žiausiu prisirengimu, tai 
21 diena šio mėnesio (21 
šio). 21 d. sausio, 1924
tais mirė didys darbininkų 
klasės vadas ir mokytojas 
draugas V. Ilijič Leninas, ku
ris paaukavo visą savo gyve
nimą, visas spėkas, visus savo 
gabumus, vien tik del darbi
ninkų klasės organizavimo ir 
mokinimo, kaip pasiliuosuoti 
iš po kapitalistinės priespau
dos.

Bayonėje ta taip darbinin
kams brangi šventė bus ap
vaikščiojama sausio 26 dieną, 
1936 metais, Labor Lyceum 
svetainėje. Tą dieną susirinks 
įvairių tautų darbininkai ne- 
vien tik, 
bet 
mą 
mą, 
n ės
proletariato diktatūrą, 
susirinkime kalbės 
geriausių kalbėtojų I. Amter, 
taipgi bus didelis ir puikus 
muzikalis programas. Plates
nį pagarsinimą tėmykit prane
šimuose. Proletaras

kad pasilinksmintį 
ir pareikšti savo solidaru- 
kovoj prieš karą ir fašiz- 
už nuvertimą kapitalisti- 
išnaudojimo sistemos, už 

Šiame
vienas iš

Johnson Steel Wire Co. dar
bininkai išėjo į streiką 30 die
ną gruodžio, 3 vai. po pietų, 
prieš nepakeliamas darbo sąly
gas. Kova prasidėjo todėl, 
kad baisiai buvo blogos dar
bininkų sąlygos: algos labai 
apkarpytos, teroras prieš dar
bininkus ir pirmoje vietoje 
unijistus, reikėdavo dirbti su- 
batomis ir nedėliomis ir dau
gelis kitų blogumų.

Pirmiaus šioje dirbtuvėje 
darbininkai turėjo Steel ir Me
tai Uniją ir tada buvo geres
nės sąlygos ir neblogos algos. 
Bosai dėjo visas pastangas, 
kad tą uniją sulaužius. Jiems 
pavyko tas atsiekti su pagel- 
ba kelių parsidavėlių. Kaip 
tik unija buvo sulaužyta, tai 
bosai tuojaus nukapojo darbi
ninkams algas ant 25 nuošim
čių.

Tada jau darbininkai su
prato, kokią didelę klaidą pa
darė. Jie vėl griebėsi orga
nizuotis, šiuom kartu į Ame
rikos Darbo Federaciją ir šios 
unijos vadovystėje visi išėjo į 
streiką. 
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Darbininkai išrinko komite
tą ir pasiuntė pas kompaniją 

reikalavimais, bet 
visai nenorėjo kal
nėno rė j o 
komitetą.

išėjo į streiką, tai už valandos tumčte skolingi.
laiko jau pasišaukė streikierių-
komitetą. Bet ji* nenorėjo ___
darbininkų reikalavimus išpil- HARRISON-KEARNY, N. J. 
dyti, tat už tai darbininkai nu- _______ . ....
tai ė diibtuvę pikietuoti. Kom- įVyks nedėlioję, 5 d. sausio, 17 Ann 
.panija baugina, kad ji darbus St., Harrisone, 2 vai. po pietų. Visi 
perkels į Akron, bet visi žino,lnariai malonėkite dalyvauti, nes tu- 
. . . . ., . . irim daug svarbių apsvarstymų pada-
kad tai yra tik bauginimas, ^us pildomojo komiteto rinki-

EASTON, PA.
Svarbios prakalbos! Sekmadienį 

d. sausio (Jan.). Eastoniečiai ir apie- 
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.

kodėl jiems nieko nenupirko. 
Atsakymas buvo: “Brangūs 
vaikučiai! Nėra iš ko.” Tai to
kias linksmybes darbininkams 
kalėdos su naujais metais at
neša. Bet mums, darbinin
kams, dėlto nereikia ašaroti. 
Su tuo nieko neatsieksim. Mes 
turim suprast, kad minėtos 
šventės ne mūsų “šventės”. Jos,

Į darbininkus tas 
mas tartum perkūnas trenkė. 
Į pusę valandos darbininkai 
visi apleido dirbtuvę ir susirin
ko į svetainę aparti savo kovos 
reikalus.

Kada kompanija pamatė, 
kad taip solidariai darbininkai

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

PHILADELPHIA, PA.
Visos darbininkiškos organizacijos, 

ypatingai ALDLD kp. ir LDS. kp. ir 
chorai ii’ kitos . organizacijos, būti
nai išrinkto bent po vieną delegatą 
prie rengimo Lenino mirties paminė
jimo masinio mitingo, kuris bus sau
sio 27 d., 1936 m., 8 vai. vakare, 
Market Arena, Market ir 45-tos gat
vės. Prisirengimo komitetas laiko 
savo posėdžius, kas nedėlia, 2-rą 
vai. po piet 802 W. Girard Ave. Ku
rios kuopos nelaikysite susirinkimą 
greitai, tai kuopų valdyba būtinai tu
ri dalyvauti.

Visi lietuviai darbininkai dalyvau
kite sausio 27 dieną Lenino mirties 
paminėjimo demonstracijoj, Market 
Arena, Market ir 45th St., 8 vai. 
vakare. Šis masinis mitingas bus 
demonstracija prieš karą ir fašizmą. 
Imperialistinio karo pavojus dar nė
ra prašalintas, o jį tik gali sulaikyti 
darbininkų masinis išstojimas.

Taipgi bus programa. Pildys dar
bininkų chorai, artistų grupės, ir bus 
kalbėtojas, J. Ford, buvęs delegatas 
j Komunistų Internacionalą 7-tą 
Kongresą.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

tų Laukan fijimo 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 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

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

Puslapis PenklaB
'■■i.-x-jc.'.'.1. —— - 1,11

O Plymouthe bus trečiadieni, 8 d. 
sausio (January), 7 vai. vakare, A. 
Stravinsko svetainėje, 40 Ferry St.

Kviečiam abiejų miestų lietuvius 
dalyvauti, ir iš toliaus kviečiam jau
nus, ir senus, amatininkus ir biznie
rius. Visi dalyvaukite kur jiems arė
čiau. Virš minėtose vietose kalbės 
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)

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

įvyks nedėlioj, 5 d. sausio (Jan.), 
2 vai. 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. Brogą iš Kanados, kuris mar- 
šrutuoja po šią šalį. Tai dar pirmą 
kartą lankysis su prakalbomis iš Ka
nados. Todėl visi pasistengkite da
lyvauti.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

f Whiskey A Blend 
ALL ATtAICHT trumui:

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370
Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir Įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriam ios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svaru 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašom* 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-K61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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



.Puslapis šelfas

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
DB SS

Paskutinis Pakvietimas J Bendrą Parengimą

IŠRANDAVOJIMAIIšgverėliai Nužudė Merginą

iš

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. Ba
ll as (Bieliauskas).

visi smagiai linksminosi. Nors 
aukų darbininkiškiems tiks
lams nebuvo renkama, bet li
kusius nuo pares $3 skiriama 
Lietuvos politiniams kaliniams.

Šita
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 
šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 

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

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

dymo. Rašykite šiaip:

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

Pasirandavoja 4 gražūs, dideli kam
bariai, visi parankumai, naujai ištai
syti, gatavi del gyvenimo. Atsišauki
te greitai. Kambariai randasi po 
numeriu 473 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Nusseaum, 308 Sterling St., 
Brooklyn, N. Y.

Legal Notice
Notice is hereby given, pursuant 

to the trade-mark laws of the State 
of Kansas, that Camel Lead Color 
& Chemical Products Mgf. Corp., of 
Brooklyn, N. Y., has applied to the 
Secretary of State of Kansas for re
gistration of its trade-mark “Germ- 
Proof Film”, to be used on paints 
and painters’ products of every des
cription.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A. 22 kp. susirinkimas jvyks 
pirmadienį, 6 d. sausio, “Laisves” 
raštinėje, 8 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyti.

A. Bakaitis.
(2-3)

EAISV1 šeštadienis, Sausio 4, 1936)

4*

Brooklyn© lietuvių darbinin
kiškų organizacijų bendras ir 
dar pirmas parengimas jau 
bus rytoj, sekmadienį, 5-tą die
ną sausio (Jan.), 101 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Pradžia: 
durys atsidarys 3:00 po pietų, 
programa 4:30. Įžanga: iš 
anksto 40 centų, prie durų 
45c. Tik šokiams 25 centai.

Šitame parengime newar- 
kiečiai išpildys visą programą, 
nes jie turi sutaisę daug gra
žių duetų, juokingų monologų, 
dialogų, ir kitokių mažų vei
kalėlių. Kurie matė juos New- 

ke dainuojant ir lošiant, sa- 
., kad labai daug juoko yra.
Taigi rytoj, ar snigs ar lis, 

visi ir visos eikim į Ukrainų 
svetainę ir visi bendrai, kaip 
broliai ir seserys, linksminsi
mas džiaugdamiesi, kad pajė
gom susivienyti daug draugijų 
Į Vieną ir rengti bendrus 
rėhgimus .
štai Rytdienos Programa 

Jos Pildytojai

Newarko Sietyno Choras 
pradės savo nepaprastą 
gramą su šia dainele:

Mes muzikantai 
Iš Newarko, 
Mes mokam grajyti 
Ant savo smuikų ir t. t.
Paskui seka:

pa-

pro-

(1) Ūkininkų ginčas—išpil
do Tadas Kaškiaučius ir Jur
gis Janušonis.

(2) Komiška daina—sudai
nuoja Katrė žukauckienė.

(3) Piano Solo—paskambi
na Tilly Staniuliutė.

(4) Smuiko solo—pagrajina 
Vytautas Dvarackas.

(5) Vaikų Dainelė.
(6) Monologas (paukščių ir 

gyvulių p a m ė g d ž i o j i m as) — A r- 
tūras Skučiukas.

(7) Duetas—Stočkienė ir 
Bičkauskienė.

(8) Duetas—Rodgerienė ir 
Yuodeškienė.

(9) Solo—Ona Stelmokaitė.
(10) Vaidinimas “Speed- 

Up”—suloš Sietyno Jaunuolių 
Dramos Grupė.

(11) čigoniškas šokis—iš
pildys sietynietės.

(12) Deklamacija—Aldona 
Yuodeškiutė.

(13) Meiliškas Vaizdas--Lil- 
lian žukauckiutė ir Franas Vit
kus; kiti dalyviai: valkatos, 
policistai, ūkininkai, čigonai ir 
tt.

Be virš minėto, choras su
dainuoja net 13 dainų. Tokią 
turtingą programą visiems ver
ta išgirsti.

Kiekvieno darbininko ir dar
bininkės yra pareiga paremti 
šį bendrą visų Brooklyno dar
bininkiškų organizacijų paren
gimą, kad jos galėtų sustiprėti 
finansiniai ir vest kovą prieš 
kara ir fašizmą. *- v

Laukiame Jūs atsilankant.
Komisija.

Buržuazija giriasi savo “pra
kilnumu,” tačiaus ir žvėrys 
raustų iš gėdos buržujaus E. 
Cannon ir jo draugo L. Ab- 
ramsky pasielgimu. Abu su
augę vyrai, 27 ir 28 metų.

Jauna, 20 metų mergina 
Hilda Price nesenai pribuvo iš 
kaimo į Poughkeepsie laimės 
jieškoti. Ten ji gavo darbą 
padavinėti į stalus už $6 į sa
vaitę pigiam restaurane. Bai
gus savo darbą 1 vai. naujų 
metų naktį, jinai išėjo. Sako
ma, ji ant kampo laukus savo 
sužiedotinio, kuomet Cannon 
sustojo gražioj mašinoj ir įsi
viliojo ar prievarta pasigavo 
mašinon. Paskiau nusivožęs 
prie senos mokyklos namo jis 
ją užpuolė.

Negana to, ją sužalotą įme
tęs mašinon, Cannon nuvažia
vo miestan pasiimti savo drau
gą Abrams ir su juo vėl su
grįžo prie tos pačios mokyk
los. Ir tas “pasivaišino” pus
gyve mergina. Paskiau ją pa
liko mašinoj garadžiuje ir abu 
nuėjo Windsor viešbutin išsi
miegoti. Tik 11:30 ryto, išsi
miegoję, atrado merginą be 
sąmonės ir nuvežę ligonbutin, 
kur daktarai pripažino ją 
rusia jau kelios valandos

Sausio 6-tą Prasidės Darb 
Mokyklos Žieminiai Kursai Palaikymui Šnipų

Šalpos Pinigai Leidžiami

Wanamaker departmentinės 
krautuvės bosai paleido gan
dus, būk su kostumerskais 
krautuvės kriaučiais susitaiky
ta. Unija praneša, kad tai 
yra melas. Ne tik kad nesu
sitaikyta, bet kompanija deda 
visas pastangas įvesti kompa- 
nišką uniją.

šeštadienį vėl areštuota 10 
Mays krautuvės p i kietų. Bet 
šiuo sykiu buvo areštuotas ir 
Sam Feldman, kompanijos vir
šininkas, kaltinamas sumušime 
pikietuotojo. Masinis pikietas 
vėl šaukiamas šeštadienį. No
rintieji padėti pikiete, susi
rinks 2 vai. po pietų, 42 Smith 
St., Brooklyne.

„ New Yorke atidaryta nauja 
dalis Independent Subway, va
dinama Houston-Essex linija, 
kuri sujungs žemutinę East
side su 8th Avė. subve. Subvės 
pastatymas kainavo $17,300,- 
000.

M1RTYS—LAIDOTUVĖS

Stanislovas Vaičiūnas, 60 
metų, 95-14 Drew Ave., Ozone 
Park, mirė sausio 1 d. Laidos 
sausio 4 d., Kalvarijos kapinė
se.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

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, rolls. cakes, and fi
nished bakery products of every des
cription.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

arbata yra moksliškai sutaisyta

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
Senai dirbus 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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ve» 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padalau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

„ Darbininkų Mokyklos žiemi
niai kursai prasidės pirmadie- 
nj, 6 sausio. Mokykla randa
si 35 E. 12th St. Tikimasi, kad 
šie kursai bus rekordiniai, nes 
klasės didžiumoje jau pripil
dytos. Norintieji mokintis pri
valo užsiregistruoti kaip greit 
galima, šeštadienį registracija 
bus nuo 10 vai. 
pietų. Savaitės 
10 ryto iki 8:30

Mokyklos Forumas

ryto iki 4 po 
dienomis 
vakaro.

nuo

Sekmadieni, 5 sausio, 8:30 
vakare, Darb. Mokykla turės 
Forumą. Kalbės V. J. Jerome, 
“Komunisto” redaktorius, te
moje: “Socialistų Partija Ant 
Kryžkelio”. Įžanga 25 c.

Užsidegus apartmentiniam 
gaisrinių slastų namui, 111 E. 
103rd St., tik ačiū dideliam 
kai kurių gyventojų sumanu
mui ir drąsai beišsigelbėjo. 
Vienas 2 metų vaikutis mestas 
nuo 4 augšto pro langą, sėk
mingai tapo kieme pagautas. 
Du vaikinai, susikabinę ranko
mis, viens kitą nuleido pro lan
gą ant šalimais esančio stogo, 
o nusileidus greit pristatė ko
pėčias likusiems nusileisti.

patikrintas

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Del Kalėdų Šventės, 24to ir 31mo 
gruodžio dienose, kurios regulia
riai yra moterų dienos, bus vien 

tik vyram. Moterim nebus.

Klauskite 
BEN DUBIN

šaukite 
INgersoll 2-6761

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 

sekmadieniais

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park* 
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės 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 3847

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

| Woodhaven, L. L, N. Y.

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos 

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

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

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

- ■' H)25

Evelyn Petrušiūtė, 6 m. am
žiaus. 2848 31st St., Astoria, 
mirė Polyclinic ligoninėje, 1 d. 
sausio. Palaidotą 3 d. sausio, 
St. Raymonds kapinėse.

mi-
at-

Buržujus ir jo draugas 
imti. Iš pradžios gynėsi, 
paskiau abu prisipažino mer
giną žaginę. Dar surasta, kad 
merginos galva buvo pramuš
ta. Cannon aiškinasi, būk ji 

, išpuolusi iš mašinos, tačiaus 
pimui beduonių, yra palaiko- tyrinėtoja i mano, jog ji buvo 
ma šnipų sistema. Tam tiks-,tikgliai primušta, kad negalėtų

Angliškas darbininkų dien
raštis “Daily Workeris” iške
lia eilę faktų, kaip taksų mo
kėtojų pinigais, skiriamais šel-l

lui išleidžiama desėtkai tūks
tančių dolerių, kurie neva 
riami pašalpai.

Sekamuose numeriuose 
paduosime daugiau žinių 
klausimu. Tačiaus galintieji 
skaityti angliškai turėtų užsi
sakyti sekmadienio “D. W.”, 
kuris pirmu kartu pasirodys 12 
sausio. Ten rasite daugybę 
faktų visais svarbiais klausi
mais ir šiaip smagių pasiskai
tymų bei paveikslų ir piešinių 
pasižiūrėjimui.

Richmond Hill, N. Y

Linksma Pare

ski-

mes
tuo

Gruodžio 28 d, P. Palkaus- 
ko stubinėj svetainiukėj, buvo 
surengta Blančei Januškie
nei 36 metų sukaktuvių “su- 
prisė parė”. Sumanytojos ir 
rengėjos minėtos parės buvo 
M. Kraujalienė, J. Palkauskie- 
nė, M. Jurgelienė, L. Paškevi- 
čienė. Svečių buvo apie 40 ir

I LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KUORO

KETVIRTA VAKARIENĖ
Įvyks šeštadienį

Sausio (January) 11,1936
Pradžia 5:30 Vai. Vakare. Įžanga $1.25

BUS SAVOJE SVETAINĖJE
80 Union Avė, Kampas Stagg St, Brooklyn, N. Y.

Laike vakarienės bus graži programa. Bus šokiai, griežiant

RETIKEVIČIAUS ORKESTRAI

priešintis.

Šiandien Mokykla

su- 
bet

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City rial) 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo 
Įstaiga

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius

Šeštadienio popieti, nuo 
iki 6 vai, vėl bus studijavimas 
Komunistų Internacionalo 7-to 
Pasaulinio Kongreso rezoliuci
jų. Komunistai privalo dalv- 
vauti. Kviečiami ir visi kiti 
lietuviai, kurie nori susipažin
ti su to kongreso svarbiais ta
rimais, jų nauda darbininkų 
judėjimui ir kaip juos praves
ti gyvenimam Mokyklai vado
vauja d. A. Bimba. Pamokos

4

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4012 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.

anglų kalbose gaunamos pa
mokose. Vieta: 419 Lorimer 
St,

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamų kainų.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

nedeliomis
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Brooklyne.

Trumpos Žinutės

13 žymiu protestonų. ir žy
du dvasiškių pasmerkė kardi
nolo Hayes priešinimąsi gimdy
mo kontrolei. Jie pareiškė, kad 
kardinolo nusistatymas yra “so
cialiai pavojingas”. Jie nuro
do, kad kūdikių ir motinu mir
tingumas auga, kuomet skurdo 
prislėgtose šeimynose yra tan
kūs nėštumai ir gimdymai iš 
priežasties neturėjimo gimdy
mo kontrolės informacijų.

Policija užklupo automobilių 
Yaketierių lizdą, kurio viršinin
ku yra milionierius raketie- 
rius Steve Miller, žinoma, po
licija pribuvo kaip tik į laika, 
kadą pats Milleris buvo prasi
šalinęs, tad suėmė tik 6 kitus 
vyrus ir raštininkę, tad ja ir 
tąsys po teismus. Gi riebioji 
žuvelė, su apie $2,000,000, pel
nytais iš to raketo—išsinešdi
no.

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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.
" ■. i.......”11 1 .

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c
KIRPIMAS “
SKUTIMAS J Eį(J

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

Patarnavimas

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS

VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir 
ir naktį.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St Brooklyn,

. Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stoties.
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant 

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick Ave. k*ais iš
lipkite ant Cook Street.




