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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Mes turime “Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos Istori
ją.” Knyga yra virš 400 pusla
pių, ant geros popieros, apda
ryta ir apima iki šių laikų. Ją 
išleido Sovietų Sąjungoj. Tai 
seniai laukta ir labai naudinga 
istorija. Kiekvienas turėtų 
parsitraukti ir gerai perskaity
ti. Gaunama ALDLD centre, 
kaina tik $1.

Lapkričio 20 dieną, Sovietų 
Raudonosios Armijos lakūnai
Niuktikov, Lipkin ir Jaltyšie- Kalbas Konstitucijos Priėmi-
vas su 13-kos tonų kroviniu iš
kilo ant 4,535 metrų (14,739.* įpėdų), į orą. Su tokiu sunkiu 
kroviniu dar niekas pirmiau 1 
nebuvo tiek iškilę. Sovietų or- 
laivininkai laimi vieną po ki
tam pasaulinius rekordus. Bė
da bus tam, kas išprovokuos 
tą šalį į karą.

Gerai sekasi Sovietų indus
trijai. Lapkričio 19 dieną štai 
kiek pagaminta: 39,900 tonų 
čiugūno (špižo) ; 47,500 tonų 
plieno, 40,000 tonų roliuoto 
metalo; 364,000 tonų anglies 
ir 428 automobiliai. Tai tik 
vienos dienos sunkios industri
jos gamyba. Traktorių gamini
me Sovietai yra pirmoje vieto
je visame pasaulyj.

Sovietų Sąjungoje žemės 
ūkis bendrai, kolektyviai ap
dirbamas.- Dabartiniu laiku 
ten yra, kaip praneša “Prav
da,” virš 250,000 kolchozų; 
5,000 traktorių ir kitų mašinų 
stočių! virš 400,000 traktorių 
ir apie 100,000 kombainų. Jau 
praeitą metą ant 95% kolcho
zų laukus įdirbo traktoriais. 
Arkliai visai traukiami iš lau
ko apdirbimo. Sekamais me
tais Sovietai dar daugiau turės 
įvairiausių mašinų.

Sovietų Sąjunga ir jos spau
da plačiai paminėjo 225 metų 
sukaktį nuo gimimo Michailo 
Vasiljevičio Lomonosovo, vieno 
iš pirmiausių ir gabiausių rusų 
liaudies rašytojų. “Pravda” sa
vo editorialą jo minėjimui už
vardino : “Geniališkas Sūnus 
Didelės Rusų Liaudies.” Apie 
Lomonosovą, jo rolę, teks pla
čiau pakalbėti. Lomonosov 
buvo savamokslis, vienas iš ga
biausių žmonių, tais laikais.

Faktais įrodyta, kad Vokie
tijos fašistų tankų daug yra 
Ispanijos fašistų fronte. Dau
gelis laikraščių įdėjo atvaiz
dus vokiečių armijos tankų, 
nutrauktus laike parodos ir 
paveikslus Ispanijos fašistų 
tankų. Jie visi vienodi, vokie
čių išdirbystės.

Elektros jėga yra viena iš 
svarbiausių industrijoje. Rusi
joj po revoliucijos laimėjimo 
Leninas dėjo visas pastangas, 
kad pakėlus elektros energi
jos gaminimą. Sovietai per 19 
metų savo gyvavimo jau net 
13-ką kartų pralenkė caristi- 
nės Rusijos elektros jėgos pa
gaminimą. 1916 metais Rusijoj 
buvo pagaminta j metus 2,- 
500,000,000 ■ kilovatų (valan
dų), o 1936 metais Sovietų Są
junga jau pagamino 32,000,- 
000,000 kilovatų (valandų) 
elektros jėgos. Dar daug sto
čių budavojama, kas sekamais 
metais dar daugiau padidins.

Ispanijos liaudies valdžios 
pirmininkas draugas Largo 
Caballero pareiškė reporte
riams, kas del Madrido mū
šių : “Mes įsitikinę, kad mū
šius laimėsime. Aš nesakau, 
kad tas mums bus lengvai pa
siekta. Reikia pripažinti, kad 
mūšiai yra dideli ir žiaurūs. 
Generolas Franco, pagal mano
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2,000,000 Darbininkų
Maskvoje Sveikino
Naują Konstituciją
mo Iškilmių Girdėjo ir 

Platūs Užsieniai
Sovietuose Laisvė, Darbo 
Džiaugsmas, o Kapitalo ša

lyse Fašizmo Dumblas

M A S K V A. — 2,000,000 
darbininkų permaršavo per 
Raudonąją Aikštę gruod. 6 
d., sveikindami priėmimą 
naujosios, demokratiškiau
sios konstitucijos. Sovietų 
vadai sakė kalbas nuo Leni
no paminklo. Tos kalbos 
buvo girdėt per radio Q'ar- 
sikalbius ne tik visai Mas
kvai, bet ištisai Sovietų Są
jungai, pasiekiant net toli
miausius pakraščius ledinės 
šiaurės ir Sovietinius laivus 
ant jūrų. Radio kalbos, be 
to, buvo skleidžiamos ir už
sieniams angliškai, vokiš
kai. francūziškai ir ispaniš
kai.

“Pasveikinimai nuo So
vietų Sąjungos laisvų žmo
nių išnaudojamiems žmo
nėms kapitalistinėse šaly
se,” tai buvo įvadas į kalbas 
užsieniams. “Naujoji Kon
stitucija sustiprina Sovieti
nę santvarka, kur darbas 
nasidarė džiaugsmo daly
kas, kur kiekvienas asmuo 
dalyvauja valdžios vedime 
ir kur nebėra jokios nelygy
bės. Amžių svajonė tapo 
įvykdyta. Nauja saulė — 
komunizmo saulė— pakyla 
visam pasauliui.”

Visi kalbėtojai atžymėjo 
Sovietų Sąjungos didelį 
žingsnj į demokratiją tuo.^g ĮSpanų Liaudies Fronto
Imlrn Imi 4 i T) v»r* -ry/l nn U • «•laiku, kai, anot “Pravdos; 
“fašizmas ošia svetur, kaip 
dumblų potvinis, užplūsda- 
mas kapitalizmo šalis, pa
smerkdamas žmonių minias 
nebylių gyvulių likimui ir 
atmesdamas atgal į žmog- 
ėdystę buvusias kadaise pa
žangias Europos šalis.” .

“Fašistai ir kapitalistai 
mato ateinanti jiems ■ pavo
ju,” sakė N. Chrusčev. Ma
skvos komunistų vadas... 
Ir jeigu įšėlę fašistai išdrįs 
mus užpulti, mes turėsime 
talkininkų tose pačiose ša
lyse. kurių valdžios kariaus 
prieš mus.

Su darbininkais maršavo 
ir raudonarmiečiai, bet ne 
ginkluoti. Nežiūrint tirštos 
lietingos ūkanos, begaliniai 
buvo pakilęs žmonių ūpas.

įsitikinimą, paleido darban pa
skutines jėgas. Bet moralis už
silaikymas Madrido gyventojų 
ir respublikos kareivių drąsa 
pastoj jiems kelią.” Toliau jis 
sak^: “Mes jau turime reika
lingus technikos ginklus. Da
bar pradėsime tikrą karą .. . 
Aš pakartoju, mes išlaimėsime 
piliečių karą Ispanijoj ir tuom 
išgelbėsime Ispanijos tautinę 
laisvę.” •

Pusantro Svaro Gimus Mer
gaitė Sveikai Auga

HART FORD, Conn. — 
Mary Olin gimė trimis mė
nesiais pirm laiko, sverda
ma tik pusantro svaro iš vi
so. Ale su tinkama medikale 
priežiūra St. Francis Ligo
ninėje mergaitė ne tik išli
ko gyva, bet per porą mė
nesių daaugo iki 6 svarų ir 
5 uncijų. Mergaitė sveika iš 
visų atžvilgių. Todėl motina 
jau pasiėmė ją namo.

ANGLŲ FAŠISTAI RE
MIA KARALIŲ PRIEŠ 
MINISTERIŲ KABINETĄ

LONDON, gruodžio 7. — 
Anglijos fašistų komandie- 
rius Oswald Mosley remia 
karalių Edwardą prieš mi
nisterių kabinetą. Demons
travo šimtai juodmarškinių 
fašistų, šaukdami: “šalin 
Baldwino ministeriją! Mes 
norime karaliaus!” Fašistai 
paskleidė daug savo laikraš
tuko “The Crisis,” kuris 
šaukia juodmarškinius rem
ti karalių su Simpsoniene.

PHILA. UNIJOS UžGIRIA 
KOVĄ PRIEŠ ISPANŲ 

FAŠISTUS

PHILADELPHIA, Pa. — 
Miesto Darbo Unijų Cen
tras nutarė remti masinį 
susirinkimą prieš Ispanijos 
fašistus, ketvirtadienio va
kare šią savaitę, Metropo- 

| litan Opera House. Čia kal- 

pasiuntiniai: Isabele de Pa
lencia, respublikietis kuni
gas Luis Sarasola ir žymus 
visuomenės veikėjas ir ra
šytojas M. Domingo.

Francija Padėty Anglijai, 
Belgijai Atmušt Užpuoliką

. PARYŽIUS. — Jeigu kas 
užpultų Angliją ar Belgiją 
be kaičios iš jųdviejų pusės, 
tai Francija visomis savo 
armijos, oro ir laivyno jė
gomis išstotų prieš užpuoli
ką,—pareiškė Yvon Delbos, 
Francijos užsieninis minis
teris, kalbėdamas seime 
gruodžio 4 d. Tai buvo 
Francijos atsiliepimas į An
glijos užsieninio ministerio 
A. Edeno kalbą savame sei
me, kur Eden prižadėjo 
Franci j ai ir Belgijai karinę 
pagelbą prieš užpuolikus.

Delbos savo kalboj, be 
kitko, nurodė, kaip Hitlerio 
valdžia nuolat laužo tarp
tautines sutartis. Jis taip
gi išreiškė pageidavimą, 
kad valstybės bendrai nusi
tartų žymiai aprėžt savo 
ginklavimąsi.. Į derybas del 
to būtų pakviesta ir Vokie
tija.

L. Blum Bijo Prarasti 
Komunistę Paramą

Jie Reikalauja, Keist Politi
ką Link Ispanijos

PARYŽIUS. — Francijos 
ministeris pirmininkas so
cialistas L. Blum deda di
džiausias pastangas, kad 
komunistai ir toliau seime 
remtų jo vadovaujamą val
džią. Bet komunistų vadai 
M. Thorez, J. Duclos ir kiti 
sako: Blum turi nuimti 
Francijos ginklų blokadą 
nuo Ispanijos respublikos ir 
leist jai dasipirkti apsigyni
mo reikmenų iš Francijos. 
Kitaip, komunistai nerem- 
sią Blumo politikos; ir atei
nančio pavasario rinkimuo
se jis galėsiąs prakišti, nes 
Francijos darbininkų mi
nios reikalauja bent kiek 
paspirties Ispanijos Liau
dies Frontui.

72 komunistai seimo at
stovai jau susilaikė nuo 
balsavimo, kada ėjo klausi
mas del Blumo valdžios už- 
gyrimo.

Karalius Edwardas Ne
žinąs, Ką Darysiąs

--------

Anglai Labiau Pritariu Jam 
Negu Ministeriam

LONDON, gruod. 7. — 
Anglijos karalius Edwardas 
pareiškė, kad'jis susituok
siąs su amerikiete persiskv- 

,rėle W. Simpsoniene, nežiū
rint, kaip tam priešinsis mi- 
nisterių kabinetas su St. 
Baldwinu priekyje. Bet ka
ralius dar nežinąs, ką dary
ti-, ar atsisakyti nuo sosto, 
kaip kad reikalauja minis
terial, ir tada su ją apsipa- 
čiuoti, ar kovoti sykiu už 
sostą ir už Simpsonienę, 
kaipo būsimą karalienę.

M i n i s t eris pirmininkas 
St. Baldwin iš pradžios 
reikalavo, kad karalius tuoj 
atsimestų nuo Simpsonienės 
arba nužengtų nuo sosto. 
Bet karaliaus šalininkai di
delėmis miniomis nuolat de
monstruoja už karalių prieš 
Baldwino ministerius, nie
kinančiai prieš juos rėkia, 
faktinai užpuldinėja minis-i 
terius, išeinančius iš savo 
posėdžių, kad net mobili
zuota policija turi šiurkš
čiai blaškyti minias.

Pabūgęs tokių demons
tracijų, ministeris pirminin
kas jau “duoda laiko” ka
raliui nuspręst, ką jis, galų 
gale, pasirinks, ar sostą ar 
Simpsonienę.

Didžponis Winston Chur
chill, vienas įtakingiausių 
dešiniųjų vadų seime, mobi
lizuoja karaliaus šalininkus 
prieš Baldwino ministeriją. 
Churchill yra bent tiek ge
resnis už Baldwiną, kad jis 
kalba bendruose mitinguo
se, šaukiamuose paremti 
Ispanijos respubliką prieš 
fašistus.

Įvairūs Darbo Partijos 
vadai bijo, kad jeigu kara
lius šiuo klausimu paimtų

Ispanų Fašistai Užgrėbė 
6 Sovietų Laivus

Fašistai Juos Krečia ir Gro
bia Produktus

MASKVA. — Pranešama, 
kad Ispanijos fašistų karo 
laivai iki gruodžio 6 d. buvo 
sulaikę ir iškrėtę šešis So
vietų prekybos laivus, ku
riais buvo vežama Ispanijos 
respublikai maistas, anglis 
ir kitokie nekariniai reik
menys.

Užgrėbtą sovietinį laivą 
fašistai paprastai nusivaro 
į savo prieplauką, iškrečia, 
išriausia, neva jieškodami, 
ar jis neveža ginklų Liau
dies Frontui prieš fašistus. 
Nerasdami ginklų, tačiaus, 
fašistai ne kartą jau grobė 
iš tų laivų nekarinius pro
duktus.

Madrid. — Visi praneši
mai patvirtina, kad Ispani
jos Liaudies Fronto ūpas ir 
pasitikėjimas augštai paki
lęs, kad fašistai bus sumuš
ti.

Nazią Laivynas “Užkim
šus Rusus Baltijoj”

■ .... ■—■—

Tam Hitleris Taiko Savo 
Karo Laivų Statybą

BERLYNAS. — Vokieti
ja dabar turi 260,000 tonų 
įtalpos karo laivų, bet pagal 
sutartį su Anglija gali da- 
sistatyt dar 160,000 tonų 
karinių laivų įtalpos, kad 
Vokietijos laivynas būtų to
kioj proporcijoj, lyginant 
su Anglijos laivynu, kaip 
35 prieš 120.

Nazių valdžia neslepia, 
kad naujus savo karo laivus 
taiko ypač prieš Sovietų Są
jungą. Jie rengiasi “bile 
kare uždaryti rusams iš
plaukimą iš Baltijos marių 
ir kaip butelyj užkimšti 
juos Leningrade.”

Užbaigus dabartinę karo 
laivų programą, Hitleris tu
rėsiąs penkis karo didlai- 
vius po 35,000 tonų įtalpos, 
du po 26,000 tonų, šešis po 
10,000 tonų; 40 laivų-dras- 
kūnų ir torpedinių laivukų, 
ir du didžiulius karo laivus 
išvęžioti lėktuvus. Be to, 
naziai statosi šimtus greitų
jų mažiukų karo laivukų ir 
submarinų.

Susan, Mich. — Gruod 7 
d. buvo prisnigta iki 16 pė
dų sniego.

viršų ministerijoj ir seime, 
tai galėtų įvesti griežtesnę 
monarchistinę, valdžią.

Dabar gi karalius yra tik 
“figūra,” kuriai uždrausta 
kištis į šalies politiką.
~ Amerikos radio kompani

jos norėjo, kad karalius 
Edwardas kalbėtų per <ra- 
dio, perstatydamas iš savo 
pusės ginčą su ministerių 
kabinetu del Simpsonienės. 
Bet Anglijos valdžia už
draudė savo radio kompa
nijoms prisileist Edwardą.

Ispanijos Liaudiečiai 
Bombarduoja Fašistų 

"Sostinę” Burgosą
Darbininkų Protestai Prieš 
Trockio Priėmimą Meksikon

MEXICO CITY. — Rene
gatas Trockis, galva krimi
nalių sąmokslų ant Sovietų 
vadų gyvybės, prašosi, kad 
jį priimtų į Meksiką. Jo bu
vimo laikas Norvegijoj jau 
išsibaigė, ir nė viena Euro
pos šalis nesutinka Trockį 

Kaip tik Meksikos užsie
nių reikalų ministeris Ed. 
Hay pranešė, kad priimtų 
Trockį į Meksiką, tuoj ke
lios darbininkų organizaci
jos užprotestavo prieš tokį 
“svečią.” Sako, Trockis ga
li ir Meksikoj sukurstyti ža
lingus vidujinius ergelius 
arba padaryti šaliai tarp
tautinių nesmagumų.

Meksikos užsieninis mini
steris į tai atsakė, kad 
Trockiui būsią uždrausta 
kištis į politinį bei sociali | kareivius, kovojusius po fa- 
CollOC* m7X70YVlYY10 ' irnlimynšalies gyvenimą.

Bet Trockis ir Norvegi
joj žadėjo ramiai gyventi, 
tačiaus kurstė savo sėbrus 
Sovietų Sąjungoj ir net iš 
užsienių siuntė žmogžudžius 
ant Sovietų vadų galvos.

FRANCUOS KOMUNIS
TAI REIKALAUJA PA- 

GELBOS ISPANIJAI

PARYŽIUS. — Komunis
tai atstovai Franci jos seime 
vėl reikalavo, kad jų valdžia 
duotų paramos Ispanijos 
respublikai prieš fašistus. 
Nurodė, kaip Mussolinis ir 
Hitleris, vis besidangstyda- 
mi “bepusiškumu,” ginkluo
ja Ispanijos fašistus, o de
mokratinė Francija neduo
dą paspirties teisėtai Ispa
nijos valdžiai.

Į tai Francijos užsieninis 
ministeris Y. Delbos vėl at
sakė, jog bijąs, kad iš Fran
ci jos atviros pagelbos Ispa
nijai neišsivystytų europi
nis karas.

ĮVAIRIOS žinios
London. — Anglija pa

siuntė 3,000 karių prieš su
kilėlius Waziristane, Indi
joj. Susikirtimuose jau kri
to du Anglų oficieriai ir ke
liolika kareivių.

Chicago. — Didžiame ma
siniame susirinkime Coli
seum svetainėje praeitą 
penktadienį surinkta $5,500 
Ispanijos Liaudies Frontui 
prieš fašistus.

Cannes, Francija. — An
glijos karalius Edwardas 
po pbrą sykių į dieną kal
basi per telefoną iš Londo
no su Cannes priemiestyj 
apsistojusia Simpsoniene.

T

Madrido Fronte Suimta 32 
Hitlerio Armijos Kariai; 

Smūgis Priešui Priemiesty
Fašistai Išžudę 15,000 
Madrido Gyventojų

Respublikos mi
SANTANDER, Ispanija, 

gruod. 7.
licininkai iš šiaurės žygiuo
ja ant fašistų “sostinės” 
Burgos. Vienais praneši
mais, jiems dar lieka 30 my
lių pasiekti tą fašistų liz
dą; o kiti pranešimai skel
bia, kad Liaudies Fronto 
kanuolės jau bombarduoja 
Burgosą. Tame šone, ties 
Vitoria, respublikos lėktu
vai nukirto žemėn du di
džiulius italų Caproni bom- 
binius orlaivius.

MADRID.— Liaudies mi
licininkai, Madrido fronto 
dalyje Usera, paėmė nelais
vėn 32 Vokietijos armijos 

šistų vėliava. Bet fašistų 
eilėse esą tūkstančiai nazių 
karių.

Fašistų artilerija visu įŠę- 
limu bombardavo šiaurva
karinį Madrido priemiesti, 
Universiteto Miestą; sudau
žė ir sudegino daugelį namų 
ir vėl puolėsi užimti Uni
versiteto Miestą. Bet Mad- 
rido gynėjai kulkasvaidžiąįs 
atmušė užpuolikus su dide
liais priešams nuostoliais. ■

Raudonojo Kryžiaus 
šininkai skaičiuoja, 
fašistai per mėnesį 
Madrido apgulimo iki

viK- 
kad 
nuo 

______  ____ __Šiol 
išžudę 15,000 žmonių, mė
tydami iš savo orlaivių 
sprogstančias ir padegan
čias bombas ir kanuolėmis 
bombarduodami miestą. Vi
dutiniai jie tuo būdu per 
dieną išžudę po 500 žmonių, 
tame skaičiuje daug mote
rų ir vaikų.

NAZIAI PLUSTA PREZ.
ROOSEVELTĄ

Extra-BERLYNAS, 
fašistinis generolas Luden- 
dorf apšaukia prezidentą 
Rooseveltą draugu “žydų, 
katalikų ir komunistų.”

H i tlerininkų laikraščiai 
vadina Rooseveltą “veid
mainišku politikierium.” Sa
ko, jis tik kalba apie drau
gišką sugyvenimą visų šalių 
Šiaurinėje, Centralinėje ir 
Pietinėje Amerikose; siūlo 
joms bendrą sutartį prieš 
karo pavoju, tačiaus, girdi, 
ko Rooseveltas norįs, tai 
visas amerikines respubli
kas pavergt Jungtinėms 
Valstijoms.

Philadelphia, Pa. — Iš 
“surpaipių” pietinėje mies
to dalyje prasiveržė kokios 
tai nuodingos dujos. Del to 
desėtkai žmonių atsidūrė Ii* 
goninėse.



Puslapis Antras

<
A

Antrad., Gruodžio 8, 1936

' JAISYE
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve Inc.
every day, except Sunday

M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year................. $7.50
Foreign countries, per year............ $7.50
Canada and Brazil, per year........ .. $5.50
United States, six months ............... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months.......... $4.00
Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the Act 

of March 3, 1879.

Atvyksta Ispanijos Jaunimo 
Delegacija

Ispanijos jaunimo organizacijos ir 
j įstaigos siunčia Amerikon savo specialę 

delegaciją, susidedančią iš sekančių as- 
, menų: ponios Josefina Ramirez; Igno 

Eugenio, studento: Liudviko Simarro, 
Suvienytos Jaunųjų Socialistų Sąjungos 
atstovo ir milicijos bataliono k'omandie- 

; riaus, ir jo žmonos—Marijos Samarro.
Delegacija pribus Amerikon apie už 

savaitės laiko. Ji važinės per 40 miestų 
ir praneš Amerikos žmonėms, ypačiai 

j jaunimui, kaip dabar dalykai stovi Ispa
nijoj; kaip respublikiečiai kovoja su fa
šistais.

Be abejo, laisvę mylintieji Amerikos 
žmonės delegaciją pasitiks draugiškai ir 
parems jos darbus, kaip tik geriausiai 
galės.

K • /
Trockistiniai Socialistai su

Fašistais
Apie porą savaičių atgal Patersone 

įvyko bendro fronto masinis mitingas Is
panijos reikalais. Sakė kalbas Arturo 
Giovanitti, garsusis poetas ir darbinin
kų veikėjas; New Jersey valstijos socia- 

> listų sekretorius Frank Trager ir komu- 
I nistas Theodore Repard. Mitingą suruo

šė masinės Patersono darbininkų organi- 
9 zacijos, sudariusios bendrą frontą, ku- 
j name, tačiau, socialistų vietinė kuopa 
t nedalyvavo.
| Tam pačiam masiniam mitinge Pater

sono socialistai dalino dviejus lapelius: 
vieni buvo “teoretiško” turinio, o kiti— 
“praktiško.” “Teoretiško” turinio lape
liuose, be kitko, skelbta:

Ispanijos darbininkų klasė didvyriškai ko
voja su fašizmu, atsirėmusi į sieną pečiais! 
Fašistai bombarduoja Madridą. Liaudies Fron
to valdžia pardavė Ispanijos valstiečius ir dar
bininkus (mūsų pabrėžta.—“L.” Red.) į . ■ .♦ z

Toliau tam pačiam lapelyj:
Šalin su pardavikais ir pardavikiška Liau

dies Fronto valdžia! Visa gale valstiečių ir 
darbininkų komitetams!

j Dar toliau:

!
 Patersono Socialistų Partija išstojo iš Ben

dro Fronto Komiteto Gelbėjimui Ispanijos 
Liaudies Fronto valdžiai, kadangi jie, sociali-

I štai, nebenori pasilikti dalimi įrankio, kuris 
remia valdžią, nuolat parduodančią Ispanijos 
darbininkus ir valstiečius.

Perskaitęs šias citatas, kai kas gal būt 
paklaus: bene tie socialistai sudurnavo- 
jo—kodėl jie taip rašo, kas pasidarė? 
Gal būt kas mūs paklaus: kodėl Soc. Par
tijos Nacionalis Veik. Komitetas reika- 

I lauja Amerikos valdžios remti Ispanijos 
Liaiidies Fronto valdžią, o Patersono so- 

' cialistai ją prakeikia?
\ Atsakymas bus sekantis: Patersono 

socialistų kuopelen sulindo ten buvusieji 
troekistai ir jie tą kuopą dabar valdo.* 
Rimtesni socialistai bijosi pasirodyti 

g kuopos mitinguose. Troekistai išleido 
lapelį, troekistai jį dalino, bet socialistų 
vardui štai, kodėl toki dalykai.
y Antram—“praktiškam” — lapelyj tie 

patys gaivalai ragino darbininkus rink
tis į jų mitingą, kuriame, skelbė, kalbė
siąs tūlas Maurice Spector, žymus troc- 
kistaš, pašalintas iš Kanados Komunis
tų Partijos dar 1928 metais, ir kt.

Ką gi reiškia ši trockistinių socialistų 
politika? Ką reiškia šiandien “šalin 
Liaudies Fronto Valdžia.” Tai reiškia 
rentimą fašistų. Juk ir geriausias fašiz
mo sėbras geriau negalėtų pasitarnauti 
fašizmui.

H ' Lietuviški 'Stilsonai-Strazdai, nors ne 
| taip griežtai ir atvirai, bet suka į tą pa- 
■ wpusę, į kurią eina Patersono trockis

tiniai socialistai.
Jei Amerikos Socialistų Partija neap

sižiūrės, tai trockistinis vėžys ją visiškai 
sues. Žiūrėkit, ana, trockistų lyderis 
James P. Cannon jau redaguoja “Labor 
Action” laikraštį, kuris leidžiamas socia
listų vardu vakaruose.

Busimoji Socialistų Partijos konvenci
ja turės padaryti griežtą operaciją, jei ji 
norės apsivalyti nuo trockistinio brudo.

z
Lietuvos Darbo Žmonių Pagelba 
. Ispanijos Respublikos Gynėjams

Lietuvoj darbo žmonių gyvenimas sun
kus—kur.kas sunkesnis už mūsų, ameri
kiečių gyvenimą. Bet ir ten darbininkai 
ir darbo inteligentai renka aukas para
mai Ispanijos kovotojams prieš fašizmą. 
Štai Lietuvos Komunistų Partijos Centro- 
Komiteto organas “Tiesa” (už lapkr. 
mėn., 1936) praneša:

Ir Lietuvos darbo žmonių platūs sluogsniai 
parodė didelį solidarumą su kovojančia Ispani
jos liaudimi. Liaudies fronto pagrindais buvo 
organizuota plati rinkliava revoliucinės Ispa
nijos naudai. Surinkta keli tūkstančiai litų. 
Be to maža. Solidarumo kampanija su revo
liucine Ispanijos liaudimi reikia mitinguot. 
Reikia protestuot prieš Lietuvos fašistinės val
džios teikiamą paramą ispanų maištininkams. 
Reikia neleist išvežti iš Lietuvos ginklų ispa
nų fašistams. Reikia vyt iš Lietuvos Hitlerio 
agentus. Reikia reikalaut laisvės vest atvirą 
solidarumo su Ispanijos liaudim kampaniją. 
Reikia reikalaut, kad Lietuva remtų tarptau
tinės taikos politiką, kurią nuosekliai veda 
So v. Sąjunga.

Lietuvos darbo žmonės, susiorganizavę į liau
dies frontą ir išplėšdami kartu su kitų kraštų 
darbo žmonėms solidarumo kampaniją su re
voliucine Ispanijos liaudimi, padės jai nugalėt 
kruvinuosius maištininkus generolus ir fašis
tinius interventus, sustiprins Lietuvos nepri
klausomybės apsigynimą nuo gręsiančios vo
kiečių okupacijos ir atitolins pragaištingą ka
ro pavojų, prieš kurį nenuilstamą kovą veda 
Sovietų Sąjunga... Parama Ispanijos kovoto
jams prieš fašizmą:

“Tiesoj ” No. 6 buvo paskelbta: 2332,50 lt.
Dar gauta:

Raud. Pagelba .... 3,300 lt.
Kaunas “ ...339,55 lt.
Utena “ ............... 146,65
Rokiškis “...........  50,—lt.
Kupiškis “ ........47,70 lt?''

Viso 6216,40 lt.
Praeitą kart pasiųsta 2,000 lt. ir dabar 

4,000 litų. Viso jau pasiųsta Ispanijos reika
lams 6,000 litų.

Reikia stebėtis, kad Lietuvos žmonės 
tiek galėjo surinkti (atsiminkim, šios au
kos neapima lapkričio mėn. surinktų au
kų) ir pasiųsti Ispanijos darbininkams 
ir valstiečiams pagelbos. Reikia žinoti, 
kad ten aukos renkamos slapta, nes vie
šai smetoniška valdžia neleidžia.

Gražiai Charakterizuoja ‘Draugą
Savaitė laiko atgal Chicagos kunigų- 

marijonų leidžiamas laikraštis “Drau
gas” šventė savo 20 metų gyvavimo su
kaktuves.

Ta proga d. Prūseika parašė “Vilnyj” 
straipsnį, charakterizuodamas šių dienų 
klerikalų dienraštį. Straipsnio autoriaus 
nuomone:

Marijonų Draugas dabar barabanija, kad 
jis “gyvuoja, imponuoja ir triumfuoja.” Bet 
plačioji Chicagos visuomenė žino, kad net pa- 
rapijonams jis mažai teimponuoja, nes Drau
go monotoniški slebizavojimai apie bažnytines 
šventenybes net tuos pačius parapijonus stu
mia dalinai prie Naujienų, o dalinai prie Vil
nies. Net žemaitiškos neįgudusios moterėlės 
turi daugiau palinkimo skaityti apie numirė
lius Naujienose, kur jos randa tuos pačius 
kryželius, negu Drauge.

Draugas, kaipo laikraštinė propozicija, yra 
apleistos kapinės, kuriose nejaukiai šūkauja 
klerikalizmo ir fašizmo šmėklos.

Palietęs praeitį ir nurodęs, kad juo se
nyn, tuo “Draugas” ne tik eina reakci- 
nyn politiniai, bet ir turiniu labai šva- 
kėja, d. Prūseika toliau rašo:

Kai visuomeniška įstaiga mini savo jubilė- 
jų, ji sušaukia jos atstovaujamo judėjimo 
stambesnes asmenybes, ji kalba apie savo pro
gramą, ji tiksliai apibūdina savo praeitį, ji iš
dėsto savo platformą, kas veikiama ir kas bus 
veikiama. Ji sujudina, ji uždega savąją vi
suomenę savo idėjomis, savo entuziazmu. Taip 
bent buvo, kai šiemet Laisvė minėjo savo 25 
metų jubilėjy. Tai buvo tūkstančių žrhohių 
sąmoninga politinė demonstracija! O’ kaip su 
Draugu? To laikraščio viršylos surengė Chi
cagos Civic Opera House Big Parade, pasi
kviesdami talkon garsią dainininkę Oną Kat-

kauskaitę. Ji, žinoma, dainuoja labai gerai, 
bet ką tas turi bendro su Draugo atstovauja
momis idęjomis, su to laikraščio aiškiu pa
krypimu prie fašizmo, su to laikraščio obsku- 
rantizmu ?

žmonės, kurių politika yra kiaurai juoda 
ir reakcinė, labai tankiai mėgsta pasislėpti 
poetiškam pavėsy, pasislėpti dainų garsuose.

Oficialiai “Draugo” redakcija skelbia
si nesanti fašistinė. Girdi, “Draugas” 
gina demokratiją. Bet ištikrųjų “Drau
gas” demokratijos niekad negynė. De
šimt metų atgal, 1926 m., jis rėmė smur- 
tininkus-fašistus Lietuvoj; jis keikė ko
munistus; jis džiaugėsi nužudymu Ka

rolio Požėlyos, Kazio Giedrio, Juozo 
Greifenbergerio ir Rapolo Čiornio. “Pa
saulio Lietuvių Kongrese” Kaune, 
“Draugo” redaktorius Šimutis, su pralo
tu Kriušu, ėjo su fašistiniu sparnu. Šiuo 
tarpu “Draugas” remia Ispanijos liau
dies neprietelius, fašistus, beginklių mo
terų ir vaikų žudytojus, didžiausius de
mokratijos priešus. Dėlto d. Prūseikos 
pasakymas, kad “Draugas” “yra apleis
tos kapinės, kuriose nejaukiai šūkauja 
klerikalizmo ir fašizmo šmėklos,” yra la
bai teisingas, nors klerikalų šulams ir 
nemalonus.

Minėkim Dešimtmetines Žuvusių Draugų Sukaktuves; 
Paremkim Lietuvos Priešfašistinį Veikimą

Gruodžio 27 d. sukanka 
lygiai dešimts metų, kai 
Lietuvos fašistai su Smeto
na priešakyje, smurto pa
gelba, nuvertė buvusią koa
licinę valdžią ir įsteigė fa
šistinę diktatūrą. Taipgi su
kanka dešimts metų, kai 
Smetona su gauja savo ša
lininkų nužudė mūsų ge
riausius draugus, Komunis
tų Partijos vadus: Juozą 
Greifenbergerį, Rapolą 
Čiornį, Kazį Giedrį ir K. 
Požėlą. Juos nužudė, būk, 
už tau kad jie rengė sukili
mą nuversti valdžią. Bet 
tai buvo daroma, kad pa
dengti savo kruvinus dar
bus žmonių akyse. Tikru
moj, tai ’Smetona su savo 
šalininkais buvo tais kalti
ninkais, nes jie ginklų pa
gelba nuvertė buvusią val
džią ir patys save pasiskel
bė valdonais.

Mūsų draugus nužudė to
dėl, kad jie buvo Lietuvos 
K. P. vadai, kad jie stovėjo 
priešakyj darbininkiško vei
kimo, kad jie ištikimai gy
nė visų darbo žmonių reika
lus. Nužudydatnas šiuos 
narsius darbininkijos reika
lų gynėjus, Smetona manė 
sunaikins visą komūnistinį 
veikimą, pašalins visokį pa
sipriešinimą. Vienok nužu
dymas keletos šimtų arba 
net ir tūkstančių kovotojų 
už darbo žmonių reikalus 
nepašalina tų sąlygų, kurios 
gimdo kovotojus, gimdo pa
sipriešinimą prieš išnaudo
tojus. Smetona užgriebda
mas valdžią į savo rankas 
kaip tik tų sąlygų ir nepa
šalino. Išnaudojimas ir 
priespauda darbininkų bei 
mažažemių ūkininkų dar la- 
biaus padidėjo; visokia lais
vė, kuria pirmiaus darbi
ninkija galėjo naudotis, da
bar po kojomis paminta. 
Lietuvos K. P. ir jos spau
da nugrūsta požemin. Dar
bo amatinės unijos, kliubai 
ir net apšvietos organizaci
jos uždrausta. Ir taip per 
visus dešimt metų fašistinio 
režimo Lietuvoj darbininki
ja buvo žiauriai persekioja
ma ir išnaudojama. Šimtai 
geriausių, labiausiai atsida
vusių kovotojų už biednuo- 
menės reikalus sugrūsti į
kalėjimus. Į kalėjimus kem
šami ne tik komunistai, so
cialistai, bet taip pat ir vi
si kiti, kurie tik stoja už at-

Iz. Levinas—8 metais sun
kiųjų darbų kalėjimo ir S. 
Salmanaitė 6 metais sunkių
jų darbų kalėjimo. Pasta
roji laikė komunistinę lite
ratūrą ir ją platino.

liucijų, reikalaujančių de
mokratinių teisių Lietuvos 
žmonėm ir laisvės politi
niam kaliniam, surinkę ir

Smetonos valdžiai hitleri
ninkai daug artimesni, juos 
kad ir kiek baudžia, tai la
bai mažai, bet komunistai, 
kurie stoja už Lietuvos ne
priklausomybę, prieš Vokie
tijos fašistus, nori Lietuvos 
liaudžiai geresnio gyveni
mo, katorgon siunčiami il
giems metams. Toliaus ta
me pačiame laikraštyj skai
tome, kad nedideliam Ute
nos miestely bus teisiama 
dešimtys komunistų. Ute
nos ir Lazdijų apylinkėse 
yra kaltinama suvirš 50 as
menų.

Nežiūrint ir to nuožmaus 
persekiojimo, sunkių baudi
mų, vistiek Lietuvoj komu
nistai smarkiai veikia. Pir- 
rriiaus nebuvo girdėtis, kad 
mažuose miesteliuose būtų 
komunistų. Po keletos me
tų kruvinę Smetonos reži
mo darbininkų persekiojimo 
ir slopinimo, šiandien mato
me jau ir mažuose mieste
liuose dešimtimis teisiami 
komunistai ar įtarti komu
nistais. Pasirodo, kad per
sekiojimu, baudimais ir 
kankinimais kalėjimų ur
vuose komunistinis veiki
mas nesunaikinamas. Šian
dien Lietuvos K. P. daug 
stipresnė, negu kada nors 
pirmiaus; daug daugiau tu
ri pritarėjų; daug daugiau 
turi užuojautos plačiosiose 
masėse.

Mes, Jungtinių Valstijų 
lietuviai, turime visais ga
limais būdais pagelbėti Lie
tuvos kovotojam. Praeityje 
mes esame suteikę gana 
gausios paramos, kaip mo
ralės taip ir finansinės. Su
rengę daug masinių mitin
gų, priimta daugelis rezo-

pasiuntę keliolika tūkstan
čių dol. del Lietuvos prieš- 
fašistinių kalinių ir jų šei
mynų. Už tai Lietuvos 
draugai mums labai dėkavo- 
ja. Pereitos vasaros įvykęs 
visuotinas pažangiųjų lietu
vių kongresas Clevelande, 
kuriame atstovauta 80 tūk
stančių lietuvių, turi labai 
didelės svarbos. Visa tai 
Lietuvos darbininkija labai 
įvertina. Ateityje mes turi
me ir galime dar daugiau 
Lietuvos kovotojams pagel
bėti. Clevelando kongreso 
tarimus sutraukimui dar di
desnio skaičiaus organiza
cijų, kliubų, biznierių ir in
telektualų, turime pravesti 
gyvenimam Jau nekuriuo- 
se miestuose tas darbas ga
na gerai sekasi. Pavyzdžiui, 
Bostone ir Chicagoj turėta 
labai pasekmingi bandymai. 
Kitose vietose irgi einama 
prie sudarymo sekminges- 
nio veikimo. Dabar, pami
nėjimui dešimtmetinių su
kaktuvių nužudytų draugų 
Giedrio, Čiornio, Greifen
bergerio ir' Požėlos, pasi- 
stengkime,K kur tik galima, 
surengti masinius mitingus; 
sutraukti juosna kuodau- 
giausiai lietūvių ir supažin
dinti juos su dabartine Lie
tuvos padėčia. Prie kiekvie
nos progos reikalinga pa
rinkti aukų paramai Lietu
vos priešfašistinių kalinių 
bei jų šeimynų ir abelnai 
kovai prieš Lietuvos fašiz
mą.

J. Weiss, 
Lietuvos Draugų 
Komiteto Sekr.

P. S. Siunčiant aukas, iš- 
pirkite money order ižd. S. 
Sasnos vardu ir pasiųskite 
sekretoriui šiuo antrašu; J. 
Weiss, 857—55th St., Broo
klyn, N. Y.

V. Globich, Wilkes-Barre 464 
ALDLD 2-ra k., Š. Boston 461 
ALDLD 85 kp., Haverhill 414 
P. žirgulis, Rochester . ... 897 
J. Grybas, Norwood .... 310 
S. Sharkey, Easton .... 304 
A. Lideikienė, Great Neck 284
F. - Shimkienė, Kearny . .. 259 
V. J. Valaitis, New Britain 250 
A. Klimas, Hartford .... 246 
Yaskevičius, Hudson .... 220
E. Cibulskienė, Nanticoke 207
P. Baranauskas, B’klyn 202 
M. Valentą, Cleveland ,. 172 
D. Yanush, Scotia ........ 155
G. Dagis, Sudbūry........ 148
P. Šlekaitis, Sčranton . .. 148 
J. Žilinskas, Lewiston . . 130 
M. Deedas, Red Lake . .. 122
F. Gervickas, Athol .... 120 
Cibulskienė, Brooklyn . . 110
D. P. Lekavičius,

Finleyville .............. 105
J. Weiss, Brooklyn ......... 98
P. Burneikis, Brooklyn . . 78
G. Braknis, Pontiac .... 72
P. Nemura, Cleveland . . 72 
V. Novicky, Ansonia .... 72 
J. N. Simans, Cleveland . . 72 
A. Lukoševičius, Nanty-Glo 71 
šaltys, Rockford ........ '.. 66
J. Jackim, Shelter Is.

Hghts ...................... 60
J. Adams, Grand Rapids. . 60
J. Barkuff, Brooklyn........ 54
M. Bendineka, Summerlee 50 
C. U. Davies, Los Angeles 50 
A. Daukantaitė, S. Boston 50
S. Juška, Chicago ........ 50
G. Klimas, Brooklyn .... 50
K. Lawdanskas, Rockford 50
A. Levanienė, Los Angeles 50
O. Miliauskienė, Plymouth 50
T. Mitkus, Newark.......... 50
V. Macy, Woodhaven . . 50
L. šilabaitis, Putnam .... 50
B. Surblis, Akron .......... 50
A. Valinčius, Pittston .... 50
W. Trainis, Royalton ... 42
F. Abekas, Chicago........ 42
S. Paulenka, Lowell .... 41
T. Zedelek, Collinsville .. 40
I. Klevinskas, Scranton . . 34
E. Vilkaitė, Brooklyn ... 25 
K. Mugianienė, San

Francisco ..................  24
J. K. Alvinas, Detroit ... 22
M. Biliūnas, Chicago .... 22 
A. Bo&ą,, Cfeyeland .... 22
J. Julius, Moline ............ 22
P. Kuosevičia, Collinsville 22
P. žemaitis, Detroit........ 22
K. Getts, Rockford ........ 20
S. Petkienė, Brooklyn ... 20 
J. Kazlauskas, Hartford . 20 
P. Alška, Washington ... 15 
Gudauskas, Georgetown . 12 
A. Kaunas, St. Clair ..... 11

Kulpmont, Pa.

“LAISVES” VAJUS GAVIMUI 
NAUJI) SKAITYTOJU

Martin Visai Arti Stripeikos. Jis Stipriai Laikosi Savo 
Pareiškimo: “Iki Pabaigai Vajaus Būsiu Pirmoj Vietoj”

ar
Užsakykite “Laisvę” amerikonišku papročiu, kaipo Kalėdų 
Naujų Metų dovaną savo giminėms dr pažįstamiems.

Draugai, “Laisvės” skaitytojai! Kurie dar negavote nė' * V 1 <4 VA ££ CXly JutAlOVvO OIKaIL j LVJ C*A t 1XVI1 I v VA <41 llvgdVUlv AAAJ

Steigimą paprasčiausių de-1 vieno naujo skaitytojo, žinokite, kad vajus baigsis su 20 
mokratinų teisių. Bet už j d. gruodžio (December). Iki tai dieniai prašome visų dienraš- 
tai VlSOki Šmugelninkai, ku- . čio skaitytojų gauti nors po vieną naują skaitytoją savo dien

raščiui.
Vajiifinką sūrašaS šiandien stovi:

ĮŠ. Reikauskas .............. 4070
A. Stripeika, Elizabeth 3229
P. J. Martin, Pittsburgh 3169
Philadelphia ................  2686

rie nuvagia tūkštančiuš litų, 
net ir nuo valdiškų įstaigų, 
paliuosuojami arba kad ir 
kai kada nubaudžiami, tai 
labai mažai. Net ir hitleri
ninkai, ir tie mažai bau
džiami. Štai klaipėdiškis 
Willy Mitzkaitis už niekini
mą lietuvių tautos nubaus
tas tik 4 mėn. paprasto ka
lėjimo. Tą pat dieną ir ta
me pačiame teisute už ko
munistinę veiklą riūbausti;

S. Penkauskas, I. čiulada,
Lawrence .............. 1744

K. Žukauskienė, Newark 1283
G. Shimaitis, Montello. . 1235 
ALt)LD 28 kiloja,

Waterbury............ 1215
G. Krance, 1. Katilius,

Bridgewater .......... 863
ALDLD 11 ir 155 Kuopos,

Worcester,.............. 786
ALDLD Montreal Rajonas 781
V. Padgalskas, Mexico . . 689
ALDLD 20 kp. Mot.

Skyrius, Binghamton 529
J. Matačiunas, Paterson 500
G. Kuraitis, Brooklyn .. 499
J. Vasiliauskas, Detroit 491
A. Balčiūnas, Brooklyn. . 490

Vietos Mokslo Tarybos pa
sidarbavimu tapo čia atidaryta 
Public Library Burch (lietu
vio) drugštory. Knygynui 
knygos bus gaunafnos iš Har
risburg.

State Library, apart lengvo 
pasiskaitymo knygų, būsią ir 
moksliško. turinio. Knygynas 
funkcionuos tik penkias die
nas į savaitę nuo 6 iki 8 vai. 
vakaro. Gi šeštadieniais ir 
sekmadieniais knygynas ne 
cirkuliuos. Lietuviai, mokanti 
angliškai skaityti, pasinaudo
kite proga. •

Kazys Malinauskas, kuris 
čia geriau žinomas kaip Char
ley Smith ir kuris kiek laiko 
atgal automobiliaus nelaimėje 
neteko kojos, savo naudai tu
rėjo surengęs šokius, lapkričio 
26, Lietuvių Svetainėje, žmo
nių buvo apsčiai, ypač daug 
buvo jaunimo.

šis C. Smith’o parengimas 
buvo antras iš eilės, kuriam 
Lietuvių Piliečių Kliubas leido 
svetainę naudoti dykai.

Lapkričio 28-tą Anthony 
Apichell, italas, vietos Keys- 
ton Lumber and Construction 
Kompanijos prezidento sūnus, 
apsivedė su Alena Gaspariute 
(lietuvaite) iš Shatnokin, Pa.

šiomis dienomis susiorgani
zavo Home Owners Associa
tion. Savo susirinkimus laiky
sią Washington Hall. Išsirinko 
valdybą ir pasižadėjo veikti. 
Ką jie veiks, vėliau patirsime.

Bon Anų.
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Latgaliečių Tauta ir Latgaliečių 
Kultūriniai Laimėjimai SSRS

J ur ait is.

prie

Latgalijos Praeitis.
Latgaliečių tautos istorija 

yra pilna tautinės priespaudos, 
paniekinimo ir persekiojimų. 
Tai tautos tragedija. Latgalie
čių tautai teko pergyventi 
daug ko panašaus 1 oergy- 
veno ir lietuvių uiuui. Kaip 
vienai taip ir kitai ilgus metus 
prisiėjo kęst to paties prispau
dėjo, kolonizatoriaus — Rusi
jos carizmo, o vėliau ir Vokie
tijos imperializmo jungą. Bet 
yra dar didelių skirtumų tų 
dviejų giminingų tautų istori
joj. Lietuvių tauta senovėje ir 
šiandien turi savistovią valsty
bę, o latgaliečių tautos istori
ja nežino tokių dienų, kuomet 
ji, kaipo tauta, būtų turėjus 
savistovią, nepriklausomą val
stybę.

Tiesa, kada Latvijoj buvo 
paskelbta sovietų valdžia, lat- 
galiečiam buvo duotos pilnos 
galimybės vystyt savo tautinę 
kultūrą, kelt savo krašto eko
nominį gerbūvį.

Bet ir tuomet, del daromų 
Latvijos komunistų
klausimu klaidų, Latgalija ne
buvo paskelbta kaip savistovi, 
tautiniai ir valstybiniai nepri
klausoma respublika. Tais lai
kais Latvijos sovietiniai darbi
ninkai manė, kad latgaliečiai 
tai yra tie patys latviai, kad 
tai tik tarmė, ir tik vėliau bu
vo pripažinta tai už klaidą ir 
pradėta ją atitaisyt leninisti- 
nės-stalinistinės tautinės politi
kos dvasioj.

Latgalijos (išskyrus Sovietų 
valdžios laikotarpius) istorija 
galima pavadint pilna jos ko
lonizacijos ir okupacijos isto
rija.

Dar XII šimtmetyje prasi
dėjo Latgalijos kolonizacija. 
Pirmoji į Latgaliją įsibriovė 
taip vadinama šiaurės Vokieti
jos pirklių Hanza, kuri krikš
čionybės vardu kardu, ugnimi 
ir kryžiumi pavergė Latgaliją 
ir joje prievarta įvedė krikš
čionybę.

1559 m. kalavijiečių brolių 
ordenas, matydamas, kad ne
išsilaikys prieš Rusijos kuni
gaikščių įsibriovimą Latgali- 
jon, perdavė ją Lenkijos 
“priežiūrai.” 1561 m. ordenas 
Latgalijos karalium pripažino 
Lenkijos karalių Zigmuntą 
Augustą.

1577 m. Rusijos caras Jonas 
žiaurusis užkariavo Latgaliją. 
Bet jau 1582 m vo privers
tas atiduot ją Lenkijos kara
liui Steponui Batorui.

1625 m. Latgaliją užkariavo 
Š v e d i j os karalius Gustavas 
Adolfas, bet už metų, 1626 m., 
Lenkija vėl atkariavo nuo Šve
dijos ir 1629 m. Švedija buvo 
prispirta oficialiai atsisakyt 
nuo Latgalijos ir ją pripažint 
Lenkijai.

1654 m. Rusijos caro vaiva
da šeremetevas užgrobė Lat
galiją. Bet 1660 m. Lenkija 
vėl atkariauja Latgaliją nuo 
Rusijos ir laiko savo priespau
doj iki pirmo Lenkijos padali
nimo — 1772 metų. Šiais me
tais Rusijos, Prūsijos ir Austri
jos susitarimu Latgalija lieka 
priskirta prie caristinės Rusi
jos, kurią tuomet valdė Ekate
rina II.

Pradedant nuo 1772 m. iki 
1917 m. vasario revoliucijos 
Latgalijos žemę mindžiojo 
Europos žandaro—Rusijos ca
ro batas. Nuo 1917 m. vasa
rio mėn. iki socialistinės Spa
lio Revoliucijos Latgalijoj pa
siliko Kerenskio valdžia. Įdo
mu pastebėt, kad laike rinki
mų į Steigiamąjį susirinkimą 
didelė Latgalijos gyventojų 
dauguma pasisakė už bolše
vikus. Reiškia, dauguma Lat
galijos darbo žmonių pasisakė 
už sovietų valdžią.

Po Spalio Revoliucijos so
vietų valdžia Latvijoj neilgai

laikėsi. 1918 m. vasario mėn. 
visa Latvija ir Latgalija oku
puojama Vokietijos kaizerio 
kariuomenės. Bet ji neilgai te
išsilaikė. 1918 m. rudenį vėl 
buvo paskelbti sovietai Latvi
joj, o kartu ir Latgalijoj. šiuo 
kart sovietai Latvijoj prasilai
kė iki 1919 m. gegužės mėn. 
Latvijos Raudonoji armija bu
vo priversta pasitraukt iš Ry
gos į Latgaliją. Sovietų val
džia persikėlė į Latgalijos sos
tinę—Rezeknę. 1920 m. pra
džioj žlugo sovietai ir Latgali
joj.

1920 m. rugpjūčio 
Latgalija prijungiama 
buržuazinės Latvijos.

Latvijos ir Latgalijos bur
žuazija, Vokietijos, Lenkijos, 
Anglijos ir Francijos imperia
liste] padedama, darbo žmo
nių kraujuose paskandino so
vietų valdžią Latvijoj ir Lat
galijoj.

Po sovietų valdžios žlugimo 
Latgalijos darbo žmonėms, lat
galiečių tautai, prisiėjo pergy- 

tautiniu I vent tą kruviną tragediją, ku
rią taip pat pergyveno ir Lie
tuvos liaudis, lietuvių tauta. 
Latvijos ir Latgalijos buržua
zija nužudė apie 10,000 revo
liucinių. darbininkų ir valstie
čių. Tik vienoj Rygoj per po
rą dienų po baltųjų laimėjimo 
1919 metais buvo nužudyta 
4,000 žmonių.

1920 m. nuo buržuazijos 
rankų žuvo geriausis latgalie
čių tautos sūnus—Jans Zvid- 
ra. Jis, kuomet žlugo sovietų 
valdžia Latgalijoj, kartu su 
Raudonąja armija pasitraukė 
į Sovietų Sąjungą, bet 1920 m. 
jis grįžta palėpės darbui į 
Latgaliją. Areštuojamas ir 
klastingai nužudomas.

Nuo 1920 m. iki po šiai die
nai Latgalija randasi po 
Latvijos buržuazijos jungu. 
Latgalijos gi tautinė buržua
zija ir kunigai, bijodami so
vietinės Latgalijos, parsidavė 
Latvijos buržuazijai ir išvien 
su ja spaudžia skurdžią ir nu
alintą Latgalijos liaudį.

Iš tos suglaustos chronolo
gijos matyti, kad latgaliečių 
tauta per ištisus šimtmečius 
neturėjo jokios tautinės ir po
litinės laisvės. Per ilgus me
tus nešė ir dabar tebeneša 
tai vienų, tai kitų, priespaudą 
ant savo pečių.

Ir šiandien latgaliečiai, nors 
ir būdami latviams gimininga 
tauta, randasi po Latvijos bur
žuazijos jungu. Ir vėl viešpa
tauja ta pati tautinė pries
pauda, paniekinimas, išjuoki
mas, dar didesnis darbo žmo
nių išnaudojimas, negu Rusi
jos carų laikais. Ir vėl tęsiama 
ta pati, kaip ir caro laikais, 
tautinė politika, nepripažįstanti 
latgaliečius, kaipo savystovią,, tūriniai nuo pačių latvių labai 
atskirą, latviams, kaip lygiai 
ir lietuviams, giminingą tautą.
Latgalija ir Latvijos Buržua

zijos Politika

Latgalijos geografinė padė
tis: iš rytų ji rubežiuojasi su | 
Rusijos Socialistine Federaty
vine Sovietų Respublika ir su 
Baltarusijos Sovietų Socialisti
ne Respublika; iš pietų su 
Lenkija ir Latvija; iš vakarų 
ir šiaurės su Latvija. Latgali
jos plotas sudaro vieną trečia- 
dalį viso Latvijos ploto, 
galijos sostinė iš senovės 
tomą Razeknė.

Latgalijos gyventojų.
čius sudaro taip pat vieną 
trečdalį visos Latvijos gyven
tojų skaičiaus, arba 500,000 gy
ventojų, tame skaičiuje 200,- pagelba. Latgaliečių kalba ne- 
000 kitų tautinių mažumų, k. galima kreiptis į jokią įstaigą, 
a. rusų, lenkų, žydų ir latvių. , Valstietis turi mokančiam lat- 

Latgalija—smulkaus žemės
ūkio šalis. Miesto proletaria
tas yra labai silpnas. Tiesa, 
yra gana didelis skaičius že
mės ūkio darbininkų. Greta to

Mat pats gyvenimas prispyrė 
ją prileist. Kitaip su vaikais 
nesusikalbėsi. Kol jie pramo- 
k i n a m i 1 a t v iškai — moki
nami latgaliečių kalba. Lat
galiečiai mokytojai iš mokyk
lų išvyti. Jų, vietas užėmė lat
viai mokytojai. Mokyklos va
dovėlių latgaliečių kalba taip 
pat nėra. Apart pradžios mo
kyklų, kitų mokyklų, kur bū
tų dėstoma arba studijuojama 
latgaliečių kalba—nėra.

Latvijos buržuazija priėjo 
iki tokio pasityčiojimo, kad iš
leidžia gramatiką, kurią pa
vadina : “Latvių kalbos gra
matika latgaliečiams”; arba 
latgalietis kunigas Srodze. iš
leido žodyną, kurį pavadino: 
“žodynas latgaliečių tarmės 
mylėtojams.”

Įdomu pastebėt, kad latga- 
lietiška buržuazija išsižadėjo 
savo prigimtos kalbos. Ji “gė
dinasi” kalbėt latgalietiškai. 
Ji taip pat “nesupranta” lat
galiečių kalbos. Tokios pat po
litikos laikosi ir latgalietiški 
katalikų kunigai.

Tik latgaliečių plačioji liau
dis nesigėdina savo gimtosios 
kalbos. Ji ją per šimtmečius 
išsaugojo nuo visokio plauko

Lat- 
skai-

skai-

smukaus žemės ūkio yra ir 
gana aukštai išsivysčiusi kai
mo buržuazija. Latgalijoj yra 
nemažai ir dvarininkų-baronų, 
kurie ir po šiai dienai savo 
rankose laiko didelius žemės 
plotus.

Latgalija pasižymi savo 
“turtingu” biednumu. Dar ca
rų laikais ji pasižymėjo savo 
“bobeliais” ir piemenimis, čia 
dažnai iš Rusijos gilumos atsi
lankydavo darbo jėgos pirk
liai, kurie užverbuodavo pigią 
darbo jėgą ir siųsdavo į Rusi
jos gilumą atlikinėti sunkius 
darbus, šiandien Latgalija yra 
kaip ir kokia darbo jėgos;1 bir
ža Latvijai. Vis sunkūs, juodi 
darbai Latvijos gilumoj atlie
kami, beveik išimtinai, Latga
lijos valstiečių ir ž. ū. darbi
ninkų. Kast ravus, taisyt ke
lius, atlikt laukų darbus—Lat
galija sudaro šiuo atžvilgiu 
lyg kokį nekvalifikuotos darbo 
jėgos šaltinį.

Dar įdomu paminėt Latgali
jos piemenėlius. Beveik neat
siras tokio latgaliečio, žinoma, 
išskyrus buožės, kuris nebūtų 
išėjęs piemens “universiteto.” 
Taip pat didelė jų dalis šį 
“universitetą” išeina pas Lat
vijos buožes. Vasarą jie iške- 
liauna į Latvijos gilumą, o žie
mą “užsidirbę” grįžta namo. 
Tas primena Lietuvos darbo 
valstiečių vaikų gyvenimą.

Įdomu pastebėt Latvijos 
buržuazijos politiką žemės 
klausimu. Latviška buržuazija 
nepasitiki Latgalijos gyvento
jais. O dar prie to pati Latga
lija rubežiuojasi su Sovietų 
Sąjunga. Todėl Latvijos bur
žuazija suinteresuota, kad ta
me parubežyj būtų apgyven
dintas kuo ištikjmiausis 1 ele
mentas. Todėl pravedant taip 
vadinamą žemės reformą, Lat
vijos buržuazija išpirktą nuo !njaŲ savo noru, apsispręst. Ji 
baronų žemę, ypatingai parų- iškėlė obalsį, kad Latgalija, 
b'ežyje, išdalino latviams, spe- kaįp aįs]<ira tauta, turi teisę 
daliai atkeltiems iš Latvijos nu0 Latvijos valstybiniai V at- 
gilumos, valdininkams, kurių siskirt. Latgalijos tautiniai- 

valstybinė padėtis, sako ko
munistai, priklauso tik nuo 
latgaliečių tautos valios. Lat
galija pati turi teisę pasisakyt 
del savo valstybinės padėties.

Tas 1 e ninistinis-stalinistinis 
tautinės politikos obalsis tuč
tuojau pasiekė Latgalijos dar
bo mases, ir latgaliečiai tikrai 
pamatė, jog tik komunistai 
yra tikri jų užtarytojai. Tik 
jie juos pripažįsta lygiateise 
tauta su latviais. Ne tarmė, 
kaip Latvijos buržuazija tvir
tina, o atskira, savystovi, pa
vergta, persekiojama tauta.

Latgaliečiai SSR Sąjungoj

SSRS gyvena 50 tūkstančių 
latgaliečių. Jie dar caro lai
kais, bado varomi, apleido 
savo gimtinę ir leidosi po pla
čiąją Rusiją geresnio gyveni
mo jieškot. Dalis jų atvyko da 
1898 m. Daugiausiai jų atke
liavo 1905—1912 metų laiko- 
tarpyj. Rusijos caro valdžios 
politika varė latgaliečius jieš
kot “laimės” Rusijos gilumoj. 
Mat Stolipino reforma išvarė 
valstiečius į vienkiemius.

Vieni iš atvykusiųjų Rusijon 
proletarizavosi, a p s i g y veno 
miestuose^ kiti, gavę žemės, 
liko valstiečiais. Virš 10 tūks
tančių latgaliečių su visomis 
šeimomis išvažiavo statyt Sibi
ro geležinkelio. Jie beveik visi 
pasibaigus statybai liko gy
vent Sibire, šiandien Sibire 
priskaitoma apie 30 tūkst. lat
galiečių. SSRS Europos dalyje 
jy gyvena apie 20 tūkst. žmo
nių.

Beveik visa atvykusiųjų ma
sė buvo nuskurdę darbo vals
tiečiai, bobeliai, piemenys ir 
žemės ūkio darbininkai. Buvo 
ir tokių dalis, kuri ne del skur
do atvažiavo čion, o pelno 
troškimas privertė apleist Lat-

galiją. Platieji Sibiro žemės 
plotai suviliojo juos atkeliaut 
kartu su bado išgintais vals
tiečiais. Tai Latgali jos buožės 
ir kiti išnaudotojai. Gavę daug 
žemės, iš latgaliečių biedniokų 
turėdami pigią darbo jėgą, jie 
greit praturtėjo, pasidarė 
stambūs, kapitalistiniai besi
tvarką kaimo buržujai. Ir to
kių nemaža buvo. Bent visuo
tinos kolektyvizacijos pradžioj 
kiekvienam latgaliečių kaime 
stiprių buožių skaičius kai kur 
siekdavo net iki dešimties. 
Klasinė diferenciacija kaimuo
se buvo gana didelė. Greta 
buožių buvo didelis skaičius 
biednuomenės ir ž. ū. darbi
ninkų. Latgaliečiams buožėms 
tai sudarydavo prieinamiausią 
ir pigiausią darbo jėgą.

Kolektyvizacijos banga nuš
lavė latgaliečių buožių viešpa
tavimą. Jų turtas buvo per
duotas kolchozams, tiems 
žmonėms, kurie savo prakaitu 
juos sukrovė. Latgaliečių dar
bo valstiečiai kartu su rusais 
darbo valstiečiais, Komunistų 
Partijai vadovaujant, sutriuš
kino buožių viešpatavimą ir 
šiandien kuria naują, pasitu
rintį, laimingą gyvenimą. Kar-

čių tautos mažumos kultūros 
augimą, įdomu yrti palygint su 
latgaliečių tautos padėtim Lat
gali jto j. Pačioj Latgali joj, kur 
gyvejna 300,000 latgaliečių, 
kul/ūrinis darbas ne tik kad 
n^pažengė pirmyn, bet tamsu
mas dar giliau įleido savo 
šaknis. Latgalijoj neraštingu
mas padidėjo 2 nuoš. tuo me
tu, kaip SSRS senasis latgalie
čių neraštingumas visai likvi
duotas. Gal kokiam užkampyj 
ir užsiliko kokia senutė-beraš- 
tė, bet bendrai latgaliečių

jaunimui skirtas' žurnalas 
“G u n k urs” (“Ugniakuras”). 
Tų leidinių organizatorium ir 
redaktorium buvo augščiau 
minėtas Jans Zvidra. Kuomet 
žlugo Sovietų valdžia Latga
lijoj, tautinis latgaliečių dar
bas buvo kontr-revoliucijos 
užgniaužtas. Prasidėjo reak
cijos šėlimas. Bet užtat SSRS 
gyvenančių latgaliečių tarpe 
kultūrinis darbas pradėjo 
sparčiai vystytis pirmyn.

1923 m. Sovietų Sąjungoj
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tarpe mes šiandien nerasime tebuvo dar tik vienas—kitas 
tokių, kurie nemokėtų skaity- latgaliečių kalbos mokytojas, 
ti ir rašyti..

SSRS latgaliečiai, būdami
lygiateisiai žmonės,

nutautintojų. Ji ja ir šiandien tą ant visados buvo numestas 
kalba. Del jos latgaliečių dar- nuo SSRS latgaliečių darbo 
bo masės kovoja. Jos kovoja valstiečių, sprando' sunkus ir 
prieš Latvijos buržuazijos skurdus gyvenimas, 
priespaudą, kovoja už tautų 
lygybę.

Latgalija ir Latvijos
Komunistai

i
Šiandien SSRS priskaitoma 

virš 71 latgalietiškų kolchozų. 
Bet dar ne visi jie yra žinomi 
latgaliečių darbuotojams. Ca
ristinės Rusijos politikos iš
blaškytą latgaliečių masę ne
lengva dabar po neaprėpiamą

Tik nesenai, pirmą kartą 
istorijoj, Latgalija išgirdo 
obalsį, kuris garsina, kad lat- Sovietų Sąjungą surast. Tik 
galiečiai sudaro atskirą, lat- pora metų atgal prie Amūro 
viams tik giminingą tautą. Tą upės buvo “atidengti” du lat- 
obalsį metė Latvijos Komunis-: galietiški kolchozai.
tų Partija. L. K. P., atitaisiu
si tautiniu klausimu :
padarytą klaidą ir būdama . Apie 3-4 tūkstančiai jų gyve- 
darbo žmonių gynėja ir va- na Leningrade. Tai jų kultū- 
dovautoja jų kovai prieš iš- rinis centras.
naudotojus, šiandįen taip pat 
vadovauja kovai dž Latgalijos 
tautinį pasiliuosavimą. Ji iš
kėlė lėni nistinęs-stalinistinės 
tautinės politikos obalsį, kuris 
suteikia Latgalijai teisę tauti-

Apie dešimtį tūkstančių lat- 
semau g-aiiečių gyvena miestuose.

SSRS Latgaliečių Kultūrinio
Darbo Laimėjimai

l

Kalbant apie SSRS latgalie-

šiandien jų jau yra 103 žmo
nės. Latgaliečiai jau turi 71 
pradžios mokyklą (iki revo- 

pasiekė liucijos nebuvo nei vienos) 
dar latgaliečių istorijoj negir- Iš tų 71 mokyk]ų 7 
dėtų kultūrinių atsiekimų. Tik vįcĮurines mokyklos, šiose mo- 
dėka SSRS tautinės politikos , tykiose pamokos dėstomos lat- 
latgaliečiai parodė savo gabu-. ganečių kalba. Sibire, AČins- 
mus ir sugabėjo lygiai kaip ir ko mieste> yra ]atgaliečių ped- 
kitos tautų mažumos 
naują gyvenimą, vystyt 
nę kultūrą pagal formą ir so
cialistinę pagal turinį.
goms pasikeitus SSRS latgalie
čiai parodė, kad jie savo liau
dies gelmėse turi neišsemia
mus kūrybinius gabumus, ku
riais jie gali šiandien pasidi
džiuoti ir kartu su kitais SSRS 
gyventojais džiaugtis savo kul
tūrinio darbo atsiekimais.

Iki 1917 metų, proletarinės 
revoliucijos latgaliečiai Rusi
joj neturėjo nei vienos netgi 
ir liaudies mokyklos. Latgalie
čių gi kalba ėjo tik vienas ki
tas laikraštukas ir tas buvo 
kunigų rankose.

Nuo 1870 metų iki 1904 m. 
latgaliečiams kaip ir lietuviam 
buvo uždrausta rašyt lotyniš
kom raidėm.

Latgaliečių kalba raštai iki 
Spalio revoliucijos beveik iš
imtinai buvo kunigiški (“Puo- 
teru gruomatas”). Tik Spalis 
atidarė latgaliečių spaudos is
torijoj naują puslapį.

1918 m., paskelbus Sovietų 
valdžią Latgalijoj, išėjo pir
mas darbo žmonių laikraštis 
“Taisneiba” (“Tiesa”). Išėjo**

technikumas. Jame mokinasi 
tauti-|200 žm. Čia ruošiami kultūros 

į darbuotojai latgaliečių ma
sėms. Leningrade Gerceno var
do institute latgaliečiai turi 
savo sekciją. 1936 m. Maskvoj 
organizuojama Bitcevskio var
do žemės ūkio technikume lat
galiečių sekcija. Į ją numato
ma priimt 15 latgaliečių jau
nuolių.

Pora metų atgal Sibire, Om
ske, prie sovpartmokyklos vei
kė latgaliečių skyrius, kuris 
nemaža latgaliečiams davė po
litinių ir kultūrinių darbuoto
jų, naujo, socialistinio gyveni
mo organizatorių.

(Pabaiga bus)

Sąly-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Kęturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STafff? 3847

* ?! 4.

PENKIŲ AKTŲ OPERETE

Latgalijoj daugumą 
latviai, ir įvairiems 
kams.

Tokiu būdu žemės 
mažai ką davė Latgalijos vals
tiečiams, nes ta žemė atiteko 
ne valstiečių masei, o ištiki
miausiam Latvijos buržuazijos 
elementui. Po tokios reformos 
Latgalijos valstietis ir vėl liko 
be žemės, kaip jis buvo prieš 
reformą. Ta reforma jam at
nešė dar didesnį skurdą, nes 
iš jo buvo atimta geresnė že
mė, o jis “apdovanotas” ta 
žeme, kuri netiko atkeltiems 
iš Latvijos.

Latvijos buržuazija latgalie
čių nepripažįsta už atskirą 
tautą. Ji sako, kad latgaliečiai 
esą tie patys latviai, tik kul-

sudaro 
karinin-

reforma

atsilikę. Ji latgaliečius vadi
na ne' tauta, o tarme. Kadan
gi latgaliečiai yra atsilikę, tai 
Latvijos buržuazijai išpuolusi 
misija “apšviest” atsilikusią 
latvių tautos dalį.

Latgaliečių kalba yra ne
pripažinta kalba. Kas ja kal
ba—tai jį latviški šovinistai iš
juokia. Latgaliečių kalba su 
Latvijos valdininkais negalima 
kalbėt. Jei valstietis latgalie
tis, kuris dažniausia temoka 
tik savo kalbą, kreipiasi į val
dininką latgališkai, tai tas jo 
net neklauso. O jei valstietis 
kitaip nemoka, o reikalas ver
čia turėt dalyką su valdininku, 
tai valdininkas, puikiai su- 

1 prasdamas latgaliečių kalbą, 
su valstiečiu kalbasi vertėjo

vių kalba rašyt sumokėt už 
parašytą pareiškimą, prašymą 
ir tt.

Latgaliečių kalba leidžiama 
vartot tik pradžios mokykloj.

GRIGUTIS
Perstatys Brooklyno Aido Choras

vadovystėje L. B. šalinai tęs

Sekmadieni, 13 d. Gruodžio-December
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N.

Pradžia 3-čią Valandą Po Pietų
ŠOKIAI PO PERSTATYMO

A. Klimaitė
Daratos rolėje

Perstatyme dalyvau
ja: A. Jeskevičiute, 
L. Kavaliauskaite, A. 
Klimaitė, M. Skučiu- 
te, M. Ramoškaitė, A. 
Zablackienė, A. Ve
lička, J. Nalivaika, J. 
Judžentas, J. Sukac
kas, J. Lazauskas ir 

Aido Choras.

Jžanga 75 ir 50 centų
J. Judžentas
Mitriaus rolėje

GERBIAMIEJI: Ateikite ir pamatykite šį puikų kurinį, susidedantį net iš 19 
dainų. Jūs būsite sužavėti aktorių talentingumu ir melodingomis dainomis. “Gri- 
gučio” dainos' pasiliks jūsų atmintyje ant visados. Daug brooklyniečių matė “Gri- 
gutj” nekartą ir jie visi pasižadėjo ateiti ir vėl pamatyti, nes tokie vaidinimai labai 
retai pasitaiko lietuvių scenoje.
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Puslapis Ketvirtas 
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“Anglies Butlegeriai”
Keturi metai atgal kietų an

glių apylinkėj apsireiškė pil
numoj kapitalistinės tvarkos 
supuvimas. Anglies kompani
jos, kurios pirmiau naudojo iš 
visų kraštų atvykusius darbi
ninkus, neturėjo kitos išeities, 
kaip tik kasyklas uždaryti. 
Anglies baronams neapėjo, 
kad čia kitos industrijos, apart 
mainų, nėra. Jiems neapėjo, 
ką darys gyventojai, kurie čia 
ilgai gyvena, turi namelius, iš- 
sibudavojo mokyklas, susilau
kė šeimynų, kas su jais bus? 
Uždarė kasyklas, išmetė sun
kaus darbo žmones, pastūmė
jo juos į bado nasrus.

Mainieriai norėjo darbo, jie 
vaikštinėjo gatvėmis, ėjo prie 
skylių, laukė, kada atsidarys. 
Jų pūslėtos rankos, sumušti 
delnai išsilupo, suminkštėjo, o 
darbo vis nebuvo.

Pradėjo organizuotis bedar
bių tarybos, šaukta prakalbos, 
veik ištisi miesteliai išėjo į ga
tves pasiklausyti. Mainieriai 
norėjo dirbti, nes tik darbas 
davė jiems ir jų šeimynoms 
duonos ir kitų reikmenų.

Kompanijos, v a 1 d i n inkai 
pradėjo jaustis, kad bus blo
gai, kad čia greičiau darbo 
žmonės susiorganizuos, kaip 
ten, kur yra visokių industri
jos šakų.

Mainieriai suprato, kad rei
kia nors savo namams anglies. 
Jie per uniją buvo iškovoję, 
kad jiems kurui pigiau anglis 
parduotų, bet dabar juk ne
dirbo, pinigų nebuvo, o ang
lis čia pat. Jie pradėjo kasti 
duobes ir traukti sau anglį. 
Kompanijos- bandė sustabdyti, 
bet mainieriai dirbo dieną, o 
kitur ir naktį. Iš pradžios jie 
kasė tik sau — apšildyti na
mą, bet juk ne visi moka kas
ti. Mainieriai pradėjo keisti 
anglį ant maisto su krautuv- 
ninkais, o kai kurie ir parapi
jinę mokestį — kunigui nuvil
ko anglies maišus. Prasidėjo 
“anglies butlegerystė.” Kom
panijos dūko, kunigai šaukėį 
kad tai griekas, bet mainieriai 
vilko anglį maišais, kūreno pa
čius, mainė jį ant cukraus, 
duonos, apsivilkimo, batų, nes 
kitkuom neturėjo už tai mo
kėti. Grieko nesibijojo, nes 
vieni sakė, kad dievas jį su
tvėrė visiems, o kiti, kad gam
ta, bet veik visi sutiko, kad jis 
kompanijoms nepriklauso.
. Kompanijos daugiau pri- 
samdė savo agentų, labiau 
gaudė “butlegerius,” grūdo 
juos į kalėjimus, kasdien teis
mai rišo “anglies vagių—but
legerių” bylas. Kalėjimai per
sipildė. Valdžiai reikia jie už
laikyti, jų šeimynoms maisto 
duoti, didina išlaidas. Na, ir 
prasidėjo nepaisymas “butle
gerių.” Čia policija atveda, į 
kalėjimą įmeta, o per kitas 
duris paleidžia. Buvo atsitiki
mų, kad net du, tris kartus į 
dieną areštavo tą patį “an
glies butlegerį.”

Sujudo ir “anglies butlege
riai,” pradėjo organizuotis,

sutvėrė savo uniją, išdirbo tai
sykles, kaip anglį kasti, kaip 
atstu viena skylė turi būti nuo 
kitos. Prasidėjo kova su kom
panijų policija, mušėsi ir su 
valdžios policija.

Pirma “anglies butlegeriai” 
tik maišais vilko anglį, o da
bar jau pradėjo vežti trekais, 
vežti net į kitus miestus ir par
duoti. Bet ir trokus ne visi tu
ri, tai atsirado agentai, kurių 
trokai kas vakarą apvažiuoja 
aplinkui “butlegerių” kasyklas 
ir superka anglį. Kompanijos 
dar daugiau pasiuto ir bandė 
tą sulaikyti, šaukė, kad “or
ganizuoti vagys” anglį naiki
na. Nieko negelbėjo. “Anglies 
butlegerių” atsirado šimtai, 
tūkstančiai, visų kalnų pašones 
išgręžė, savo kasyklas atsida
rė, organizuotai kovėsi, nes 
kitokio šaltinio pragyvenimui 
nebuvo.

žinoma, “butlegeriai” nevirs 
milionieriais, nors jie ir turi 
savo kasyklas, bet uždarbis į 
dieną yra tik apie $3, kad ga
lėtų pragyventi. Jie mielu no
ru remia progresyvių reikala
vimą, kad valdžia atidarytų 
tikras kasyklas, paimtų jas 
vesti ir mainieriams mokėtų 
unijos algą, tada jie savo “ka
syklas” likviduotų.

Pennsylvania valstijos val
džia jau mažai kreipia atydos 
į “anglies butlegerius,” nes jų 
yra apie 40,000 ar daugiau. 
Jeigu nuo jų atimti šį užsiė
mimą, tai reikės duoti pašal
pą.

Kompanijos papirko kitų 
miestų valdininkus, kad jie 
trukdytų ten “butlegerių” an
glies pardavimą, štai Ne'w 
Yorko mieste jau keli buvo 
areštuoti, kada ten nuvežė an
glį. Bet ir tai negalės klausi
mą išrišti, nes mainieriai ne
turi kitokio šaltinio pragyve
nimui.

P. Peterson.

čia darbo daugiau nėra. Mat, 
bosas turi agentų dirbtuvėje ir 
jie įskundė tą darbininkę, 
kad ji kalbėjosi su pikieto 
darbininkais ir pritaria unijai. 
Ir to buvo gana, nes visi bosai 
bijo organizacijos, kaip vel
nias kryžiaus. Jai apleidus 
dirbtuvę, bosas atneša gėlių 
vainiką ant kurio užrašyta: 
“Ji mirė—durty skunk, 
jos mašiną 
skudurų ir 
Tai bjaurus 
darbininkės;
daryti akis visoms 
kėms ir visos stoti į uniją—or
ganizuotis. Gana jiems tyčiotis 
iš darbininkų!

Jis 
uždengė juodu 
uždėjo vainiką, 
pasityčiojimas iš 
ir tas turėtų *ati- 

darbinin-

Drg. R. Stančiukienė Atsidūrė 
Ligoninėj

šioje dirbtuvėje dirba dau
giausia moterys įvairių tautų 
darbininkės. Iš lietuvių dirba 
tik d. R. Stančiukienė, kuri 
yra susipratusi darbininkė. Ir 
kaipo moteris, kuri supranta 
svarbą unijos, kuri žino, kad 
darbininkai, kuomet jie orga
nizuoti į uniją, tai jie turi spė
ką savo rankose dirbtuvėje, 
kuomet kitų organizuotų dirb
tuvių darbininkai atėjo pikie- 
tuoti, kad pagelbėti suorgani
zuoti darbininkus jų pačių 
gerovei, tai drg. Stančiukienė 
buvo pasirengus stoti į pikie- 
tuotojiį eiles. Bet patarus or
ganizatorei, kad turi eiti dirbt, 
nes viena nieko nereiškia pa
silikus lauke, jei visos kitos, 
dirba, ji nuėjo dirbtuvėn. Bet 
tas viskas taip paveikė ant jos 
nervų, kad nuėjus dirbtuvėn, 
vieton pradėt dirbti, ji apalpo 
ir tapo nuvežta į miesto ligo
ninę. Vėlinu drg. greitai pa
sveikti.

Reporteris.

Wilkes Barre, Pa

Antrad., Gruodžio 8, 1936

EASTON, PA.

SIDNEY HILLMAN, prezi
dentai Amalgamated Clothing 
Workers of America ir tos uni
joe ženklas. Amalgamfeitij Uni
ja prisijungus prie CIO.

if K
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Pikietuoja Aronson-Caplin Un
derwear Dirbtuvę

30 d. lapkričio pradėjo pi- 
kietuoti Aronson-Caplin Com
pany Inc., dirbtuvę. Pikietą 
suorganizavo Intern ational 
Ladies Garment Workers Uni
ja, tikslu, kad suorganizuot 
tos dirbtuvės darbininkus į 
uniją.

Pirmą dieną tapo sulaikyta 
apie trečia dalis darbininkų, 
kurie, bijodami veržtis per 
pikietą pasiliko lauke ir nėjo 
dirbti.

Ant rytojaus, 1 d. gruodžio, 
jau anksti rytą visas plentas 
buvo apstatytas policija ir ne
tik, kad visi vietos policistai 
surinkti, bet prisamdyta tiek 
pat ir civilių, kurie gelbėjo 
policijai stumdyti piketuojan
čius ir apsupus suleisti darbi
ninkus pro vartus į dirbtuvę. 
Laike susirėmimo prie vartų 
tapo užgauta unijos organiza
torė Grace Sardegna ir dar 
dvi moterys pikietuotojos.

2-ra d. gruodžio pikietas 
buvo daug didesnis, nes atėjo 
pagelbon kitų unijų darbinin
kai, kurie sykiu sudarė dide
lę spėką drąsių, kovingų dar
bininkų.

Krito lengvas sniegas. Ir 
kuomet pamatė, kad policis
tai atlydi pulką darbininkų 
dirbtuvėn, tai pasitiko juos su 
sniego kamuoliais. Kliuvo vi
siem, bet daugiausia teko ‘pro- 
tektoriams.’ Bet šiaip taip 
suleido darbininkus į dirbtuvę.

Pikietas bus tęsiamas ir bo
sai bus priversti pripažinti uni
ją. Taip pareiškė organizato
rė.

Žinios iš Bedarbių ir Dirbančių 
Vargo

t
Pirm prezidento rinkimų, 

kaip demokratų, taip ir repub- 
likonų partijų žmonės daug 
visko žadėjo del darbininkų, o 
daugiausia del bedarbių, pats 
prezidentas Rooseveltas savo 
kalboje darbininkams sakė, 
kaip jis bus išrinktas preziden
tu, tai ne tik kad seni darbi
ninkai bus palaikomi prie W 
PA darbų, bet bus ir daug 
naujtj paimta ir bedarbių skai
čius visai sumažės.

Bet po rinkimų ilgai laukti 
nereikėjo, .čia, apskrityj likosi 
paleista iš WPA darbo apie 
7,000 darbininkų. Kiek laiko 
praėjus tie bedarbiai buvo 
vėl iššaukti į darbą, bet visai 
ant trumpo laiko. Dabar jau 
ir vėl tūkstančius atleido, si
joja darbininkus, daugumoje 
tuos atleidžia, kurių mažos 
šeimynos ir kurie nors kiek 
daugiau gaudavo už savo dar
bą kaip pašelpą, o kurie turi 
dideles šeimynas ir gautų pa- 
šelpos nedirbant tiek kaip už 
savo darbą, tai tuos daugumoj 
palieka prie darbų.

Padėtis kaip bedarbių, taip 
ir dirbančiųjų labai prasta. 
Dabar, šaltam orui atėjus, ka
da ta pašelpa yra, tai yra bado 
padėtis.

Kasyklos šiuom laiku kiek 
geriau dirba po 3-4 dienas į 
savaitę, bet tas nebus ilgai 
prie dabartinės paskubos tuos 
mažus . užsakymus 
pildys.

greitai iš-

čia
or-
va-

dieną 
17-kos 
fronto 

buvo minė-

Darbininke Išmesta iš Darbo
1 d. gruodžio, kuomet susi

rinko visos darbininkes ir pra
dėjo dirbti, bosas pasišaukė 
vieną darbininkę ir pasakė, 
kad ji turi eiti lauk, nes jai

Gruodžio 27-tą 
yra rengiama net 
ganizacijų bendro 
karienė, kaip jau 
ta, kad čia dauguma organi
zacijų sudarė bendrą frontą 
ir darbuosis, kad būtų įvykin
ta visi tie tarimai, kokie buvo 
nutarta visuotinam Lietuvių 
kongrese, kuris įvyko pereitą 
vasarą Clevelande.

čia visos organizacijos tu
rėtų pasidarbuoti, kad šis pa
rengimas būtų vienas iš pui
kiausių, taipogi visos šios or-

ganižacijos turi stot prie ben
dro darbo del pagelbėjimo 
Lietuvos liaudžiąi atgaut de
mokratines teises..

Taipogi visos šios organiza
cijos be jokio atidėliojimo tu
ri pasimokėt joms skiriamas 
duokles, kokios organizaci
joms yra prieinamos.

Visų organizacijų 
reikalas pildyti visus 
rimus, kurie buvo 
Lietuvių Kongrese.

būtinas 
tuos ta- 
padaryti

SOVIETAI YRA TAIKOS 
GYNĖJAI, SAKO FRAN

CUOS MINISTERIS

PARYŽIUS. — Užsieni
nis Francijos ministeris 
Delbos, kalbėdamas seime, 
atžymėjo, kad Sovietų Są
junga, kaipo Tautų Lygos 
narė, sąžiningai ir veikliai 
darbuojasi už taikos palai
kymą.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitvtoju

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemielą nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojąus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, Šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip ČEKEN’S' OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reįkalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Te). SteKK 2-0788 NOTARĖ
Night T®L Juniper 5-4S12 PUBIJC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKA8) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTO J AS 

Patarnauju visiems be skirtu
mu. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

OFISO VALANDOS

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
1220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Proga Tik iki Gruodžio-Dec. 20-tai
Iki gruodžio (December) 20-tos šių metų, galite užsisakyti “Laisvę” už 
$5.00 visiems metams ir už $2.75 pusei metų ir dar gausite dovanų knygą:

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo, virš trijų šimtų puslapių, parašė žymus rašytojas, 

MIKAS RASODA.

Brooklyne Dabar “Laisvę” Galite Gauti Už $6.00 Metams
Brooklyne, kur reikia paštui mokėti po 1c už kiekvieną kopiją, galite gauti “Laisvę” 

už 6 dolerius metams, ir gausite dovaną ktnygą r • 

MORTOS VILKIENES DIVORSAS
Seniem skaitytojam “Laisvės” kaina Brooklyne $7.00 metams, kituose miestuose $5.50 metams. Bet 

seni skaitytojai gauna dovanų knygomis iki dolerio ir daugiau.

“LAISVES” ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y 4

Užsirašydami “Laisvę” ar atsinaujindami dovanas galite pasirinkt 
iš šių knygų:

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai
Parašė Jaroslavskis
Puslapių 432, kaina $2.00

Vokietijos Socialdemokratijos žlugimas 
Parašė Rožė Luksemburg 
Puslapių 280, kaina $1.50

Karolio Markso Teorijos Sistema
Puslapių 336, kaina $1.50

Mortos Vilkienes Divorsas
Apysaka iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo.
Parašė M. Rasoda, puslapių 316, kaina $1.

• t
Motina. Paraše Maksim Gorkij

Apysaka iš darbininkų kovų prie caro 
valdžios Rusijoje, virš 300 pusi., ..$1.00.

Karas Lietuvoje, Apysaka
Parašė M. Gromov, vertė D. M. Šolomskas.

. Puslapių 223, kaina ........................... 50c

Moterys Kovotojos del Komunizmo
Parašė Matulaitytė ir Karosienė. Puslapių
160, kaina............ 1.................................   . 25c

Lietuvos Darbininkes ir Poniutės
Parąšė V. Kapsukas. Pusi. 151, kaina 25c.

Kas Tai Yra Trockizmas
Parašė A. Bimba, Pusi. 64, kaina . . . .20c.

Išdavikas, Poema
Parašė Jonas Kaškaitis, Pusi. 264, $1.00.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Pamokinimai kaip gelbėtis susižeidus ar 
staigiai apsirgus, su receptais. Parašė
Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 126, kaina $1.

Povilas Jurka
Apysaka, parašė Mikas Rasoda
Puslapių 318, kaina $1.00.

Spalis, Rinkinys Apysakų
Puslapių 288, kaina $1.00.

Komunizmo ABC
Parašė N. Bucharinas
Puslapių 206, kaina........

Kova Prieš Karą ir Fašizmą
Parašė Ercoli, vertė Juozas Makulis.
lapių 99,' kaina ...................................

Ar Stebuklai Pagydo?
Parašė R.

Krikščionybe ar Komunizmas
Parašė A. Bimba, puslp. 32, kaina ...5c

Krikščionybė ir Ką Ji Davė Darbininkams
Parašė A. M. Metelionis. 48 pusi., kaina 5c

Bedarbė ir Visuotinas Kapitalistinis Krizis
Parašė V. T. pusi. 127, kaina............ 25c.

Lietuva 1935 Metais
Parašė F. Abekas, Pusi. 64, kaina . . . 10c.

$1.00

Pus-
25c

Mizara, puslp. 64, kaina 15c.

Pasiskubinkite užsirašyti “Laisvę” už nužemintą kainą, nes vajus baigsis 
su pirma diena Gruodžio (Dec.). Po pirmai dienai gruodžio “Laisves” kai
na bus $5.50 metams ir $3.00 pusei metų, ir nebus duodama dovanų.

■......
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Hartford, Conn
Visko po Biskį

Pas mus darbai eina neblo
giausia, bet dar visų nedirban
čių nepajėgė suimti. Atvažia
vusiems iš kitų miestų labai 
yra sunku darbą gauti. Algos 
mažos sulyg pragyvenimo, ran- 
dos kyla vis augštyn. Prie sun
kumo prisidėjo potvinis, nes 
daug namų visai sunaikino, o 
kad kurie galima būtų pataisyti, 
tai savininkai pinigų neturi, tai 
taip apnešti dumblu ir stovi. 
Kapitalistiški laikraščiai diena 

* iš dienos būbnija, kad algos bus 
pakeliamos. Teisybė, nekurios 
dirbtuvės pakėlė, kur buvo šiek 

« tiek daugiau organizuoti darbi
ninkai, bet visai mažai, o neor
ganizuotiems nesiskubina. Dar
bininkai iš to turėtų pasimokin
ti ir prigulėti prie unijos, skai
tyti darbininkiškus laikraščius, 
kurie prie organizavimosi šau
kia.

* VUj"''V'uLl' . JI J 1 * ■'■■■■■ 11 _
Ir

Draugas Dagilis turėjo dide
lę operaciją, išbuvo ligonbutyj 
suvirs 7 savaites, bet jau dabar 
namie ir sveiksta. Dagilis vi
suomet remia darbininkiškas 
organizacijas, tai yra linksma, 
kad jis su mumis tuojaus 
vėl sykiu dalyvaus.

Nemunas.

Worcester, Mass

ir

nis, A. Degutis, A. Jakonis, P. Išsivežė jos baldus ir drabu- 
Puzlis ir S. Depskis; po 25 žius.
centus aukavo: Pusvaškienė, 
J. česna, F. Navickas ir 10 
centų J. Dijokas. Viso jau su
rinkta $11.35, tai nors nedide
lė auka, bet vis parama prieš 
budeliškus fašistus. Bet mes 
dar daugiau pasidarbuosime. 
Girdėjau, kad kuopos kofnisi-' 
ja rengiasi prie surengimo 
banketo.

Aukų Rinkimo Komisija:

Moteris vargingai gyveno, ji 
iš to savo darbo jokiu būdu ne
gali sumokėti randą, bet mie
sto valdininkai to nepaiso. Tai 
taip yra pas mus vargšus.

J. S. Rainys.

ferenciją, taipgi prašome prisiųsti 
delegatus ir tas kuopas, kurios dar 
nepriklauso prie apskričio, kaipo 106 
kuopa Ambridge, Pa., 102 kuopa Cud
dy, Pa. ir 111 kuopa S. S. Pitts
burgh, Pa. Pastarosios kuopos, kad 
ir dar nepriklauso prie apskričio ir 
yra silpnos, bet visgi galėtų kas

PRANEŠIMA] IŠ KITUR

Matykit, Kiek Teisingas Ko- 
resp. “Nauj. Gadynės”

Gruodžio pirmos savaitės 
laidoje “N a u j o j i Gadynė” 
vėl įdėjo kontrabandinę Wor- 
cesterio korespondenciją. Mat, 
savaitę pirmiau buvo So. Bos
tone sklokutės koncertas ir 
ten būta worcesterieciu nuva
žiavusių ir informuota apie 
Worcester) tam koresponden
tui M. J. V. Tai pasiklausyki
te: “Lapkričio 15 d. čia buvo 
surengta lietuvių konferenci
jos vakarienė.” Na, o minėtą 
dieną buvo K. P. L. Sekcijos

S. Pusvaškienė.

Seattle, Wash.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių mažų namų savininkų 41 

kuopos susirinkimas įvyks 9 gruodžio 
(Dec.), 7 vai. vak. po num. 6835 Su
perior Ave. Visi nariai atsilankykite, 
galite ir pašaliniai ateiti, nes bus 
svarbių dalykų aptarti. (288-289)

Pas mus yra nemažai tabako i-mo Distrikto vakarienė. Rei- 
išdirbysčių, tai dabar didžiau-. gkia, nežino ar nenori pasaky
sią darbymetė, kuri būna ko-Jti, kas rengė koncertą ir va- 
kius 4 mėnesius. Darbininkų karienę. 
priėmė paskutiniu laiku apie 
5,000. Daugiausia dirba mo
terys ateivės ir negrės, '____

Sąlygos prastos, oras viduje 
sunkus, kadangi tabakas turi , 
būti visuomet drėgnas, tai yra 
{am tyčia pritaisyta garai, lan- dėjimas buvo pirma koncerto 
gai turi būti visuomet uždaryti, 1 
tai galima iš to suprasti, kad niavus. .................
sveikatai kenkia. O jau skubu-1 
mas, tai neišpasakytas! Uždar
bis prie tokio skubinimo visai 
mažas, kurie išdirba tam pa
skirtą kiekį, tai gauna už 40 va
landų darbo $13.50. Bet ma
žai tokių randasi, kurie padaro 
tą kiekį. Aš patyriau, kad nie
kur tiek darbininkus neišnaudo
ja, kaip prie tabako. Tai vis 
kaltė pačių darbininkų, kad ne- 
siorganizuoja į uniją.

Ar žinote, kad jau šį mėnesį 
pripuola valdybų rinkimai 1937 
metams, kaip tai pašalpinių 
draugijų, kliubų ir visų kitų or
ganizacijų? O valdybos lošia 

^svarbią rolę auklėjimui narių, 
pakėlimui finansų ir visuome
niškame veikime. Mūsų visų 
priklausančiųjų yra pareiga da
lyvauti susirinkimuose ir iš
rinkti tokias valdybas, kurios 
dirbs mūsų visų labui. Dažnai 
pasitaiko, kad iš draugų neap
sižiūrėjimo išrenka į valdybas 
tokias ypatas, kurios demorali
zuoja mus pačius. Pavyzdžiui, 
kliube nekurie net pasivadinę 
save progresyviais, o agitavo už 
Social Labor Justice Union. To 
žmogelio buvo tikslas, kad nu
traukti balsų nuo Roosevelto ir 
kad išrinkus Landoną. Dabar 

*net švaresni katalikai juokiasi 
iš to “progresyvio,” kad jo dar
bus šuo nunešė ant uodegos, ži
noma, kad jis “progresuoja,” 
bet į atbulą pusę, kaip vėžys.

Keli žodžiai iš Veikimo
Pas mus darbininkiškas vei

kimas nėra taip blogas, bet tu
rėtų 
lyg 
yra 
Ant 
dar daugiau, jeigu mūsų neku
rie draugai prisilaikytų geres
nės taktikos, nors pas mus ir 
pirmiaus nebuvo pavojaus. Da
bar Sklokos No. 2 tai visai ne
sigirdi. Draugai sugrįžę atgal 

' dirba sutartinai sulyg savo iš
galės. Bet vis nekurie draugai 

^neužmiršta praeities, kad dar 
jiems primeta tą nepageidauja
mą sklokos vardą. Mano su
pratimu, dabartinė opozicija 
priešakyje su Stilsonu, Strazdu 
ir Jankausku visai išėjo iš dar
bininkiškų ribų.

Lapkričio 28 d. įvyko parė, 
kuri buvo surengta del Džiūlės 
Dagiliūtes. žinoma, Džiūlė 
yra išbuvus ilgus metus Lais
ves Chore ir daug jame pasi
darbavus, tai susirinko gražus 
būrelis jos draugių, kurios su- 
dovanojo puikių prezentų. Aš 
manau, kad Džiūlė neužmirš

* darbininkiško veikimo ir atei
tyje. Linkiu jai laimingai su

plaukti vestuvių dienos.

Toliau: “Vėliau, pavakarie- 
Darbo niavus, įvyko ‘Laisvės’ ir ‘Vil

nies’ skaitytojų susirinkimas, 
čia Bimba turėjo prisipažint 
prie klaidos.” Betgi pasikal-

ir vakarienės, o ne “pavakarie-

Ir taip apie visa skiltis pri
rašyta šlykštaus melo, nesąmo
nių, jau taip žioplai, kad gali
ma spręsti iš viršpaduotų cita
tų. Jei ir tokius dalykus nega
lėjo žinoti apie tą parengimą, 
tai ką reiškia tas kartojimas 
apie šalaviejų ir Skliutą — 
“prigijusius prie bimbinių” ir 
“pragėrusius Stilsonui gelbėti 
surinktas aukas,” arba “ar už- 

i vajevos Sūnų ir Dukterų Drau
giją?”

Ar tai tokia dvasia veda 
link darbininkų vienybės? 
Šiandie žmonės vajavojasi Is
panijoje, o ne Worcesteryj. 
Jei mes turim kokių ginčų, tai 
jie bus draugiškai baigti. Fra- 
kcionizmo dvasia turėtų būt 
išbraukta iš renkpelnių darbi
ninkų tarpo, žinoma iŠ tokių 

1 kontrabandistų, kaip M. J. V., 
nelabai gali ko geresnio lauk
ti.

Darbininkai dirbanti prie 
Hearsto “The Seattle Post-In- 
teligencer” streikavo 15 savai
čių. Ten yra 560 darbininkų. 
Jie laimėjo streiką, pakėlimą 
algos ir trumpesnes valandas. 
Dirbs 6 dienas į savaitę po 6 
valandas ir 40 minučių, iki 
naujų metų, o paskui po 8 
valandas į dieną ir 5 dienas į 
savaitę. Algos gaus po $25 į 
savaitę, kurie išdirbę mažiau 
3 metų, o kurie daugiau, tai 
po $40, o kaip kurie, paprasti 
darb. nuo $18 iki $20.

Darbininkai laimėjo unijos 
pripažinimą. Kova buvo prieš 
reakcininką Hearstą. Jis sakė, 
kad niekad nepripažins uni
jos, bet dabar buvo priverstas 
nusileisti organizuotiems dar
bininkams. Darbininkai orga
nizuoti į Guild uniją. Kol kas 
dar du darbininkai nepriimti 
atgal, jų reikalas pavestas ko
mitetui.

Laike streiko spaustuvnin- 
kus šelpė kitos unijos, auka
vo ir ALDLD 161 kuopa jų 
•kovai $10. Laivakroviai dar 
yra streiko lauke. Visi laivai 
sulaikyti, streikas vedamas1 ge
rai. M. Baltrušaitis.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kuopos narių priešme- 

tinis susirinkimas įvyks gruodžio 8, 
7:30 vai. vakare, 774 Bank St. Nariai 
visi ateikit į susirinkimą.

Dar nevisi atsiėmė knygą “Gamta 
ir žmonės”. Dar yra keli nepasimo- 
kėję, draugai paskutinis mitingas šių 
metų ateikit pasimokėti.

Visi pasidarbuokite del lietuvių ko- 
I munistų rengiamo parengimo, įvyks- 
Į tančio 13 d. gruodžio. Lietuvių Liau
dies Teatras iš Brooklyn, N.'Y., loš 
veikalą “Partizanai.”

Fin. Sekr.
(287-288)

ALDLD. PRANEŠIMAS KUO
POMS, KURIOS PRIKLAUSO 
PRIE KETVIRTO APSKRIČIO

IR TOMS, KURIOS DAR 
NEPRIKLAUSO

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 4-to Apskričio metinė kon

ferencija įvyks gruodžio 20 d., pir
mą valandą po pietų. Laisvės svetai
nėj, 1322 Reedsdale Street, N. S. 
Pittsburgh, Pa.

Prašome visas kuopos, kad pri- 
siųstumėte delegatus į minėtą kon-

Reumatizmas Sulaikomas

Worcesterietis.

Chester, Pa

BAYONNE, N. J
Inžinierių Central Railroad 

of New Jersey-’ kompanijos 
patiko nelaimė, kada jis ilgą 
vagonų virtinę atvežė į Stan
dard Oil Co. kiemą. Jis pra
važiuodamas drožė galva į ge
ležį ir ant vietos užsimušė. In
žinierius buvo Edward Engle, 
42 metų amžiaus.

Philadelphia, Pa

Į 48 Valandas.
Naujas New Yorko daktaro vaistas 

tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, tkad skausmai prasišalino, 
grąžinkite* nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

iš

būti kur 
skaičiaus 
nemažai 
kiek esu

kas geresnis. Su- 
lietuvių, tai čia 
simpatizuojančių, 
patyręs, tai būtų

Pereitame Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 30 kuopos susirinki
me išrinkta pora narių, kurie 
pereis stuba nuo stubos pas tą iš darbo ir rado namų duris 
lietuvius ir parinks aukų Ispa
nijos kovotojams. Kol kas jau 
gauta sekamai aukų: ALDLD 
30 kp. $5.00; A. Lipčius au
kavo $1.00; po 50 centų—J. 
Valiukonis, P. Šlajus, V. Gi- 
žauskas, A. Rimkus, N. Dudo-1 skolinga už 2 mėnesius randą.

Neturtinga moteris Marė 
Petrauskienė, gyvenanti 1303 
N. Hope St., parėjo anksti ry-

atdaras. Moteris dirbo tik kė
lės valandas prie vištų pešimo, 
kad nors kiek ant maisto užsi
dirbus. Gi tuom kartu policija 
atėjo, išlaužė duris ir išsive
žė jos baldus, mat, ji buvo

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus fanjilijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lui ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui ėsant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

J

PREZ. WILLIAM
bo Federacijos konvencijoj smerkia Komite
tą Industriniam Organizavimui, vienok Ame
rikos Suvienytų Mainų Darbininkų Unija, 
kurios ir pats William Green yra nariu, rei
kalauja, kad jis liautasi vedęs tą žalihgą 
darbą.

GREEN, Amerikos Dar-

Tel. Evergreen 7-6909

RADIO SERVICE
ALL WORK GUARANTEED
Aš pataisau visokių išdir- 
bysčių radius ir parduodu 

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobEius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

PAINTER 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

nors iš jų atsilankyti, kad ir ne de
legatas, ir tai būtų, labai naudinga 
ir ateityje gal būtų galima sustiprin
ti su apskričio komiteto pagelba. To- ! 
del mes ir kviečiame iš tų kuopų 
draugus atsilankyti j apskričio kon
ferenciją.

Ketvirto Apskričio kuopoms yra iš
siuntinėta raportų blankos, kurias j 
kuopų valdybos turi išpildyti ii’ pri
siusi arba priduoti delegatui atsi
vesti j konferenciją.

A. Pipiras, sekr.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. metinis susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 10 d. gruo
džio, 7:30 vai. vak., 315 Clinton St. 
Draugai, visi susirinkite skaitlingai 
šiame susirinkime, nes bus labai daug 
naujų ir svarbių dalykų apsvarstyti. 
Bus naujo komiteto rinkimas atei
nantiems metams. Taipgi bus rinki
mas delegatų į apskričio konferenci
ją, kuri įvyks 27 gruodžio, Wilkes- 
Barre, Pa. Kviečiu visus susirinkime 
dalyvauti ir naujų narių atsivesti.— 
Sekr. H. Žukienė. (288-289)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. metinis susirinki

mas įvyks trečiadienio vakare kaip 
7:30 vai. Gruodžio 9-tą d. Tenio 
Svet., Winans Ave. ir 16th St. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, nes šia
me susirinkime bus labai daug svar
bių dalykų aptarti. Taip pat bus ren
kama nauja valdyba. — Rašt. C. An- 
driunas. (288-289)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos metinis susirinki

mas, įvyks trečiadienį, gruodžio 9-tą, 
LDP Kliube, 408 Court St. Pradžia 
8 v. v.

Draugės ir draugai! Malonėkite 
visi laiku susirinkti, nes bus daug 
svarbių dalykų apkalbėjimui. Taipgi 
bus renkama valdyba 1937 metams. 
Kurie dar neužsimokėjote duoklių, 
malonėkite padaryti taip, kad būtų 
lengviau finansų knygas sutvarkyti.

Fin. Sekr. V. K. Sheralis.
(287-288)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OC 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

100 Urtion Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujor Sts.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.•

Sav. Vincas Viiniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos iSdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 8-7761

BROOK LYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui- i 

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor- 

(Thoidai ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

■ <ll>

NATURAL-LAX-HERB TEA
Sutaisyta JOHN W. THOMSON’O (TANKUNO), N. D. P. C.

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas jsisenes, 
nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, Įdegimas tonsilų, reuma
tas,, rervuotumas, ekzema, kepenų širdies 
ir kitokios ligos.

Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi 'žmogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo-

savimut, išvalymui ir sutvarkymui paįrūsių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakelį N. L. H. T. per paštą. Rašykite šiaip:

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

’ DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptleka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

Telefonuokite: EVcrgreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
20,000 Pagerbė Didį 

Darbo Menininką
Garsų Amerikos darbininkų 

kompozitorių ir chorvedį Ja
cob Schaeffer pagerbti susi
rinko 20,000 menininkų, unijis- 
tų ir abelnai darbo žmonių. Di
džiulė Central Op. House, kur 
kūnas buvo padėtas prieš išly
dint, visi trys augštai toli ne
sutalpino visus norėjusius da
lyvauti, minia netilpusių paro
davo apylinkės gatvėse. Išly
dėjimo mitinge dalyvavo atsto
vai nuo darbininkų chorų ir 
muzikališkų grupių iš visos 
plačios Amerikos.

Ant estrados buvo visas miL 
žiniškas Freiheit Gesang Fa A 
rein (Laisvės Choras), kurį 
Schaefferis vadovavo ir išau
klėjo ilgų metų nenuilstančiu 
darbu, čion radosi ir kitų gru
pių delegatai.

Prie velionio karsto stovėjo 
masinė garbės sargyba, suda
ryta iš proletarų rašytojų, ar
tistų, dainininkų ir kitų meno 
sričių atstovų. Svetainė buvo 
išrėdyta raudonomis-juodomis 
vėliavomis ir paparčiais, taip
gi obalsiais.

Mitinge kalbėjo I. Amter, 
K. P. Distrikto organizatorius, 
ir P. Novick, nuo K. P. žydų 
Centro Biuro ir “Morning 
Freiheit” redakcijos.

Virš 1,000 žmonių maršavo 
per lietų lydėdami komunis
tą, pasišventusį revoliucinio 
darbininkų meno kūrėją, ko
vingą draugą Schaefferį į Mon- 
tefiore kapines, kur Tarpt. 
Darb. Ordenas (IWO) turi sa
vo sekciją.

500 Studentų Pikietavo 
Italijos Konsulatą

Pereitą penktadienį penki 
šimtai studentų, atstovaujan
čių 30 kolegijų ir augštesnių 
mokyklų, pikietavo Italijos 
konsulatą, 50th St. ir Fifth' 
Ave. Demonstraciją suruošė 
Amerikos Studentų Unija, kai
po protestą prieš Mussolinio 
ginklų davimą Ispanijos fa
šistams.

Penkios dešimts guzikuočių 
“tvarkdarių” žioplinėjo ir ne
turėjo progos užpulti pikietus, 
nes studentai ramiai, vienok 
kovingai pikietavo konsulato 
namą. Konsului tapo įteikta 
protesto rezoliucija.

Pavydo ir Neužsitikėjimo 
Pasekmė

“Pranašo” Žodis Išsipildė Ę

Areštuoja Laikraščių ]$ šv. Jurgio Draugijos
Pardavėjus ir Batą 

Valytojas Susirinkimo
Times Square apylinkėje po

licija suareštavo 33 jaunus 
laikraščių pardavinėtojus ir 
batų valytojus. Mat, savaitę 
atgal policijos departmentas 
iškėlė aikštėn raketą toj apy
linkėje — reikalavimą atlygi
nimo iš automobilistų už “va- 
ktavimą” pastatytų automobi
lių prie šaligatvių.

Taigi, prisidengus tų rake- 
tierių gaudymu, policija areš
tuoja ir nekaltus minėtus vai
kus. Policija pašaukė tų vai
kų tėvus ir persergėjo, kad jie 
uždraustų vaikams toliau tęsti 
savo biznį, nepaisant tėvų aiš
kinimo, kad tie keli centai, ku
riuos vaikai uždirba padeda 
šeimai pragyventi.

žinoma, jeigu ir tų automo
bilių vaktuotbjų ateitis būtų 
užtikrinta, turėtų darbą, jie 
nesiimtų tų priemonių pragy
venimui.

musių byzgia apie šaukštą, 
apie ausis; kartais tokioj at
mosferoj ir apetito netenki.

Dar daugiau. Jiems teko 
Dzūkijoj naudotis moderniš- 
kiausiais Dzūkijos komunika
cijos “pabūklais” — tai važi-

Gražiai Pasidarbavo 
Ispanijai

Thom- 
ir pa- 
del Is-

iš

Pasidarbavus Sophie 
sonienei tarpe draugų 
žįstamų tapo surinkta 
panijos darbininkų (už laisvę
kovojančių prieš gaują fašis
tų) drabužių ir pinigų.

Surinkta: 4 geri vyrams siū
tai, 1 overkautas, 2 nuo lietaus 
kautai; 6 poros gerų čevery- 
kų; 3 poros moterims čevery- 
kų ir 3 poros pančiakų. Taipgi 
pinigais surinkta $5.50.

Kitų Aukos.
K. Reklienė ir Kurlaitis

Maspetho pridavė batų, kau
tų, marškinių ir apatinių.

Drg. Vincevičienė—m e gs- 
tinį.

Drg. Maželienė — maišytų 
drabužių.

Kam paranku, “Laisvės” 
administracija prašo vežti 
pundus tiesiai į centralinį san
dėlį : Aid for Spanish People, 
832 Broadway, 6th floor, New 
Yorke.

Drg. Kasmauskas iš Great 
Neck’o atvežė labai daug 
greatneckiečių'aukotų drabu
žių.

Jonas Zubavičius — vyrišką 
“over coat” ir kitų drapanų.

Atsargumas Prailgina 
Gyvenimą

Gruodžio mėnesį, 1934 me
tų, New Yorko miesto gatvė
se buvo 114 užmušta ir 3785 
sužeista važiuotės nelaimėse. 
Rekordai už gruodį 1935 m. 
rodo, jog 93 užmušta ir 2644 
sužeista,
mirčių 21 ir sužeidimų 1141. 
Tas atsiekimas galėtų būt pa
kartotu ir net pegerintu šį 
gruodį, bet tik su kiekvieno 
atšargumu.

Trafiko Stotis “L”

reiškia, sumažinta

Šv. Jurgio Draugystės prieš- 
metinis susirinkimas įvyko 2 d. 
gruodžio Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainėj. Na-,nėtis dzūkiškomis drobynomis 
rių atsilankė nedaug, gal del 
prasto oro, nes lietus lijo.

Perskaičius ir priėmus pro
tokolą iš pereito susirinkimo, 
eita prie raporto iš baliaus, ku
ris įvyko 28 d. lapkričio, Amal
gamated Temple svetainėj. Iš 
raporto pasirodė, kad balius 
buvo skaitlingas, bet pelno li
ko mažai, nes senai bebuvo 
rengiamas balius su savo baru 
ir visu kitu bizniu, tai nebuvo 
gerai suriktuota. O vyriausia 
priežastis, tai permaža už 
įžangos tikietus kaina. Per tai 
ir nebuvo pelno daug. Bet atei
tyje yra pageidaujama dau
giau tokių balių, nes jau gavo
me šiek tiek patyrimo, kas bu
vo trūkumo.

Po to eita prie rinkimų pu
sės valdybos 1937 metams. 
Kandidatais į pirmininką ap
siėmė senas pirmininkas Juo
zas Kairys ir Franas Stanaitis. 
Tūli nariai norėjo apkalbėti 
kandidatų tinkamumą, bet di
džiuma narių nubalsavo rinkt 
be apkalbėjimo, nes visiems 
yra gerai žinomi abu kandida
tai. Ir didžiuma balsų tapo iš
rinktas pirmininku J. Kairys; 
finansų sekretorium — P. Vil
činskas; iždininku — A. Čer
niauskas, maršalka — A. Zi- 
zas.

Nutarta laikyti kitas balius 
6 d. vasario, 1937 metais, 
Grand Paradise svetainėj.

Ligonių šiuo sykiu nedaug 
yra, bet ir keistumų yra. Iš li
gonių lankytojų raporto pasi
rodė, kad vienas draugystės 
narys sumušė kitą narį (lovo
je gulintį) ir gana skaudžiai, 
nes rankos kaulas yra trūkęs. 
Ir dabar vienas guli lovoje, o 
kitas kalėjime. O draugystė 
turi sergančiam nariui mokė
ti pašalpą.

Buvo atsilankęs atstovas 
nuo streikuojančių jūrininkų, 
prašant paramos. Tas klausi
mas paliktas metiniam susirin
kimui su pastaba, kad kas gali 
aukauti drabužių ar ką kitą 
streikieriams, tai gali priduo
ti draugsytės valdybai ir 
pasiųsta streikieriams.

Atsišaukė vienas narys, 
jo pašalpa jau pasibaigė,
jis dar yra sergantis ir prašė 
draugijos paaukauti iš ' iždo. 
Jo atsišaukimas nutarta palik
ti metiniam susirinkimui.

Buvęs.

ir kaimietiškomis kumelkomis. 
Ir štai ką gavo ponai Lu
binai mūsų moderni zuotoj 
Dzūkijoj : kartą jiems beva
žiuojant, tos kumelkos kokio 
bieso pasibaidė ir mūsų ame
rikonus išmėtė ir to rezul
tate liko Pr. Lubino žmonos 
seserei nulaužta koja.

Nesant kaime tinkamos pir
mos pagelbos, jie turėjo su 
tomis pačiomis kumelkomis 
vykti net į Kauną, ir už ke
liolikos valandų atsikapsčius į 
Kauną, bent, tada turėjo sku
biai daktarai rūpintis su su
žeistosios koja — daryt ope
raciją. Bet ne; pas Lietuvos 
daktarus, kaip ir pas kitus lie
tuviškus ponus — siuntimas 
nuo Ainošiaus pas ' Kaipošių, 
ceremonijos ant ceremonijų: 
subatoje negalima daryt ope
raciją, nes ant rytojaus šven
ta. Šventą dieną paprastai ope
racijomis neužsiimama. Pane- 
dėlis yra “nelaiminga” diena, 
ir taip beatidėliojant diena iš 
dienos turėjo ligonė kankintis 
ilgoką laiką su nulaužta koja.

Tiesa, ponai Lubinai pripa
žįsta, kad Lietuvos ponijos ir 
valdininkijos gyvenimas yra 
puikesnis net negu kitų šalių 
kad gyvena valdininkai arba 
šiaip ponai. /

Mrs. Joseph Marotta, 36 
metų, nuėjo į “pranašo” Ab
raham Mohamet namus, 786 
Myrtle Ave., kad jis pasakytų 
jos ateitį.

Ten nuvykus, Mohamet akis 
įspyręs žiūrėjo į kristalinį ka
muolį, pamojo keletą kartų su 
ranka ir tarė: “Moteris tau 
atneš blėdies.” Tuo laiku įėjo!; 
Mohameto žmona su gėrimais. 
Įtikinus Mrs. Marottą, kad 
tai “ginger ale,” ta išgėrė stik
lą ir tuoj užmigo. Pabudus, ji 
surado, kad $50 dingo iš jos 
piniginės. Marotta patraukė 
“pranašą” teisman ir jis tapo 
sulaikytas po $1000 kaucija 
iki teismo.

Įvairios Žinutės
me-Mrs. Anna Williams, 55 

tų, verkdama padėkavojo tei
sėjui Malbin, kad jis nuteisė 
jos 30 metų sūnų 30 dienų ka
lėjimo. Mat, sūnus parduoda
vo motinos drabužius, o už 
tuos pinigus nusipirkdavo 
šnapso.

Peter Tusa, 23 metų, 219 
Troutman St., tapo suareštuo
tas ir kaltinamas apiplėšime 
restaurano, 54-40 Myrtle Ave., 
ir užmušime vieno aptarnau
tojo. Mat, praeiviai užtėmi- 
jo laisnes automobilio, kuria
me plėšikas pabėgo ir suži
nota, kad tai jo automobilius.

Frank Ing, 54 metų amžiaus 
kinietis, tapo pašautas, kuo
met jis nesuprato plėšikų ko
mandą “pakelti rankas”. Tai 
įvyko jo skalbykloj, 472 Hal
sey St., Brooklyn,

Ė

Veismūniškis.

Drg. Paulikonis Kišenvagių 
Nuskriaustas

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN. N. Y.

Kriaučių 54-to Skyriaus priešme- 
tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 9-tą, 7:30 vai. vak., Liet. 
Am. Piliečių Kliube, 280 Union Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
yra rinkimai skyriaus valdybos ir 
šiaip svarbių dalykų. — Sekr. C. Ne- 
Čiusnskas. (288-289)

bus

kad 
bet

Dapildymas P. Lubino Įspū
džių Gastroliuojant Lietuvoje

Kaip kurie lietuviški laik
raščiai, o ypatingai “Tėvynė”, 
taip plačiai rašė apie sugrįžu
sį iš Lietuvos žymų sportinin
ką Pr. Lubiną, kuris dalyvavo 
Vokietijos Olimpiadoj ir vė
liau aplankė Lietuvą su savo 
žmona, žmonos sesere ir savo 
tėveliu.

Pereito penktadienio vaka
rą, apie 7 vai., drg. Paulikonis, 
gavęs savo savaitinę algą, 26 
dolerius, grįžo namo iš darbo 
14-tos gatvės požeminiu trū
kiu, o tuo laiku būna skubini- 
tno valanda mieste, tai žmčgus 
ir neteko uždarbio. Kadangi 
nuskriaustasis turėjo pinigus 
kelinių kišeniuj, tai jis pamis- 
lijo, bus saugiau, jeigu aš lai
kysiu savo ranką paviršium ki
šenės. Jis taip ir darė, o tas, 
suprantama, davė vagiui su
prasti, kad yra saugojama pi
nigai kišenėj, bet nebuvo jie 
sulaikyti nuo pavogimo, nes 
vagis saugiojo skustuvo gele
žėle perpjovė kiaurai per keli
nes ir, žinoma, sykiu kišenę.

žmogui padaryta dubeltava 
skriauda, pavogta pinigai ir 
sugadintas apynaujis kostiu
mas. Geriau yra pinigus lai
kyti ne kelinių kišeniuose, bet 
kur saugiau, švarko apatinėj 
kišenėj. Drg. Paulikonis kas 
metą dirba dienraščio “Lais
vės” piknike. S. J. B.

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks tre

čiadieni, grūodžio, 9, 7 vai. vak. po 
num. 79 Hudson Ave. Visi nariai bū
kite ir pasistengkite užsimokėti mo
kestis už šiuos metus. — Valdyba.

(288-289)

PARENGIMAI
BROOKLYN. N. Y.

Šiuomi pranešame, kad šv. Jurgio 
Draugystės antras šio sezono balius ( 
bus 6 d. vasario (Feb.), Grand Pa
radise Svet., 318 Grand St. Prašo- j 
me kitų Draugijų tą dieną nieko ne- j 
rengti ir kviečiame dalyvaut šiame 
baliuje. (288-289)
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GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertės knyga 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsone 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avęnue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey

Valstijoje
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta
Brooklyne Pirkt 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

ir Im- 
Likerius 
yra Že-

D i d elis pasirinki
mas Į v a i riausios 
Degtines, Vyno ir 

Kitokių Likerių
Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Stagg ir Ten Eyck Sts. 

(Pigiau niekur negausit)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
'Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
• “Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

ATDARA ANKSTI RYTĄ IKI VĖLAI VAKARO KASDIENĄ 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM {STAIGA

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

Kiekvienų subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba- » 
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
iiomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę Į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

’VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

Sunkiai Serga J. Bičiūnas
susinešimų su
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Alfred veik 
ją kankinda-

tą dalyką laikei 
tai reiškia, kad tu 
kitų

k
I

Mrs. Ruth Mansfield, 35 
metų, Nassau County policijai 
papasakojo, kaip jos vyras ją 
kankindavo, idant privertus ją 
“prisipažinti” prie lytiškų su
sinešimų su kitais vyrais, ant 
kurių jis turėjo nuožiūrą.

Mat, du metai atgal ta mo
teris savo vyrui Alfred pasa
kė, kad 14 metų atgal vienas 
jų draugas mėgino ją “išvesti 
iš doros kelid,” bet jam nepi- 
sisekė. Supykęs vyras sušuko: 
“Jeigu tu 
slaptybėje, 
turėjusi ir 
vyrais.”

Nuo to laiko 
kiekvieną naktį 
vo. Pavyzdžiui, jis jai liepda
vo stovėti ant vienos kojos ir 
ant rankų prikraudavo knygų 
ir sakydavo: “Jeigu neišlaiky
si knygas, tai reiškia, kad tu 
meluoji.” Jis ją plakdavo dir
žu, degindavo jos padus ir 
priversdavo gerti druskuoto 
vandens. Kuomet ji “prisipa
žindavo” prie nedorybės, tai 
Alfred pasiimdavo šautuvą, ir 
nuvykęs pas įvardintą vyrą jį 
irgi priversdavo “prisipažinti.” 
Tas pavydus vyras laikomas 
teismui.

Senas laikas, kaip J. Bičiū
nas nesijautė gerai, bet gydy
tojai nesurado tikros priežas
ties. Tik pora savaičių, kaip 
gydytojai pripažino, kad turi 
daryti operaciją ant inkstų. 
Dabar J. Bičiūnas randasi 
Queens General Ligonbutyj ir 
jau sveikesnis. Ir jeigu taip 
sveikata eis geryn, tai tikisi 
už poros savaičių grįžti namo.

Jonas Bičiūnas yra gerai ži
nomas brook\ynietis biznierius, 
pinamų rakandų išdirbystės į 
savininkas. Pirmiau turėjo dir
btuvę Jamaica, o dabar turi 
Mineoloj, L. I.

Linkėtina greitai pasveikti.
Atlankęs.

Bet tie liet, laikraščiai nu
piešia tik gerąsias puses ' jo 
įspūdžių. Neminėsiu tų visų 
dalykų, kuriuos ypatingai 
“Tėvynė” rašė, bet tik papil
dysiu kai kuriuos dalykus, 
kurių “Tėvynės” redaktorius 
nesuprato ar gal nenorėjo su
prasti, kuomet turėjo pasikal
bėjimą su ponais Lubinais.

Pavyzdžiui, Lubinai parva
žiavę Maspethe pas savuosius 
pareiškė, kad Lietuvoje (Dzū
kijoje) jie rado purvo, musių, 
blusų ir dar kitokios veislės 
mažų gyvūnėlių, kurie jokiu 
būdu nesudęrinami su sportu. 
Sako—atsisėdus v a 1 g yt, tar
tum debesys įvairaus didumo

ATYDARYMAS

FAIRVIEW RESTAURANT & BAR 
Šiuomi pranešame, kad šeštadienio vakare 

GRUODŽIO 12 DECEMBER 
bus iškilmingas atidarymas

FAIRVIEW RESTAURANT & BAR 
110-62 Corona Ave., Corona, L. I., N. Y. 

Vieta įrengta gražiai ir atidarymo vakare bus duodama

Steako Vakarienė—Steak Dinner

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Iš Williamsburgho važiuokite į Maspethą ir čia pa
imkite Flushing-Corona gatvekarį, kuris praeina pro 
šalį. — Visus širdingai užkviečia,

AL. VALILIONIS ir
ST. M ARSON.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavL 
m as bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.




