
KRISLAI
Kunigams kulkos.
Užteks vienam kryžiui.
Bergždžias Duelis.
Gal jam pilvą skauda.

Rašo A. B.

Nereikia įsivaizdinti, kad Is
panijos fašistai aplenkia kuni
gus, kurfe nepritaria jų smur
tui. Tenka ir jiems, ir dar kaip. 
Granados provincijoje generolo 
Franco budeliai sušaudė protes- 
tonų kunigus Sr. Jose Garcia 
Fernandez ir Sr. Salvador Ini
guez, o Caceres provincijoje ku
nigą Francisco Tirado. Gi Ell I 
Ferrol’e sušaudė kataliką kuni
gą Matias Usero ir San Sebas- 
tian’e kunigą Jose Aristimuno.

šitie kunigai atsisakė atsi
skirti nuo liaudies ir sekti su 
savo bažnyčios viršylomis į fa
šistų logerį. Sakoma, kad že
mesniam kunigų luome atsiradę 
tokių nemažai. Jie gavo kulką j 
į kaktą, kaip ir darbininkai, ku
rie nepaklausė Franco koman
dos.

Ispanijos-Darbo Unijų Pild. 
Komitetas r a p o r t u o j a, kad 
Franco armijos užimtuose mies
tuose iki šiol tapo sušaudyta du 
šimtai tūkstančių (200,000) 
darbininkų. Komitetas atsišau
kia į viso svieto liaudį pagelbos 
kovoje prieš tą fašistinį barba- 
rizma. v

Vilniui Vaduot Sąjungos ko
miteto įgaliotinis ponas Užda
vinys raportuoja, kad jis Ame
rikoje per birželio, liepos ir ru
gpjūčio mėnesius susirinkęs ir 
pasiuntęs viso labo tik $82. 
(“Mūsų Vilnius” No. 21). Ma
no apskaitymu, šitos sumos te- 
užteką vienam kryžiui pastaty
ti.

Kaip žinote, Vilniui Vaduoti 
Sąjungos čyfas M. Biržiška pa
siūlė, kad nuo dabar Vilnius 
nuo lenkų būtų vaduojamas 
kryžiais.

Beje, Brooklyno “Amerikos” 
redaktorius ponas Laučka tam( 
sumanymui karštai paplojo, bet 
aš dar nemačiau, kad jis būtų 
paaukojęs nors vieno kryžiaus 
pastatymui. Katalikiško laik
raščio redaktęriui priderėtų par 
čiam pirmutiniam pasiskubinti 
su stambia auka tam taip šven
tam tikslui.

Jau seniai eina įkaitęs duelis 
tarpe So. Bostono “Darbinin
ko” kunigo Urbonavičiaus ir 
Chicagos “Naujienų” Grigaičio. 
Svaidos jie žodžiais labai smar
kiai. O susiėmė del rusų 1905 
metų revoliucijos. Grigaitis tei
gia, kad nuslopinimas 1905 me
tų revoliucijos (o prie revoliu
cijos nuslopinimo uoliai prisi
dėjo Lietuvos kunigai) privedė 
prie 1917 spalių revoliucijos ir 
bolševizmo laimėjimo. Jis sako, 
kad tas laimėjimas buvo “di
džiausia pasaulio darbininkų 
nelaimė.”

Kunigas Urbonavičius gi sa
ko : “Mano kaip tiktai priešin-1 šiaip taip nusileido žemėn 
gai buvo teigta, kad minėtosios ir išlipo iš lėktuvo. Tada 
revoliucijos nuslopinimas laiki
nai sutramdė bolševizmo eigą ir 
pagaliau išgelbėjo Lietuvą nuo 
bolševikų užpuolimo” (Darb.”, 
gruodžio 18 d.). Todėl jisai gar
bingai laimina tuos Lietuvos 
kunigus, kurie 1905 metais, pa
dėjo carui kramolą malšinti.

Pamatinio skirtumo tarpe 
kun. Urbonavičiaus ir Grigai
čio, vadinasi, nėra. Abudu ly
giai neigia 1917 metų laimėju
sią rusų revoliuciją, abudu ly
giai neapkenčia bolševizmo. To
dėl ir šis tų dviejų vyrų duelis 
visai bergždžias. Patarčiau kuo 
nors vaisingesnių užsiimti.

“Tėvynėje” vėl gailiai verkia 
mūsų senas kamarotas Stasys 
Vitaitis. Jis tikrai esąs užpultas 
garbės ir šlovės netekusių SLA 
darbuotojų. Jie net visą Susi
vienijimą esą paaukoję velniui 
ant skaurados. Tik vienas Sta
sys Vitaitis pasilikęs tos dide
lės organizacijos sargyboje.

Savaitė iš savaitės aš skaitau 
“Tėvynėje” tuos šermeninius
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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Vaidai tarp Ispanų 
Fašistų ir Jų Talki
ninkų Komandierių

Liaudies Milicininkai ir Tarptautiniai Legionieriai Šturmuo
ja Fašistų Pozicijas—Daugiau Nazių Karių Fašistam

Madrid, grd. 21.—Ispani-1? 
jos liaudies milicininkai ir ! 
tarptautiniai legionieriai 
šturmuoja fašistus ties Po- 
zuelo, apie 5 mylios į vaka
rus nuo Madrido, ir atakuo
ja juos tarp Escorialo ir i 
Madrido. ;

Pirmose vietose prieš ! 
liaudiečius kariauja Vokie
tijos, Italijos ir Airijos fa
šistai. Komunistų laikraš- j Unija, šie delegatai buvo iš 
tis “Mundo Obrero” prane-' fabrikų, kuriuose dirba 

290,000 darbininkų. Jų kon-| 
ferencija įvyko Fort Pitt1 
viešbutyje; buvo laikoma 
uždaromis durimis.

ša, jog į Madrido frontą 
atvyko būriai reguliarės 
Hitlerio kariuomenės. Dau
gelis Mussolinio karių dėvi 
savo fašistines uniformas.

Dviejuose mūšiuose per
eitą penktadienį liko nukau
ta 500 Madrido gynėjų, bet 
fašistų krito daugiau.

Visą pereita savaitę fa
šistai nuolat įtūžusiai ata
kavo resnublikos gvnėiu po
zicijas vokiškais ir itališkais 
tankais, kanuolėmis, lėktu
vais ir kulkasvaidžiais; bet; 
laimėjo tik vieną, nesvarbią 
karine poziciją Boadilla.

Nesisekant neimti Madri
dą. pradeda kilti ginčai ir 
vaidai tarp Italijos-Vokieti
jos fašistų oficierių iš vie
nos pusės, ir vyriausio Is
panų fašistų komandieriaus 
gen. Franco. Jis tapo pri
verstas priimti italų-vokie- 
čių oficierių planus tolimes
nėms atakoms prieš Madri-

Moteris Ore Pašovė Prancū
zą Lakūną-Inžinierių

Versailles. Franciia.—La
kūnui P.l’Allemant’ui iški
lus 1,300 pėdų oran su i o 
lėktuvo nartrierka-savinin- 
ke M. Schmeder’iene. linai 
pašovė ji į nugara. Lakūnas

Schmederienė paėmė vairą 
ir nežinia kur nuskrido.

Allemant, lakūnas-inžinie- 
rius, 26 metų amžiaus, ren
gėsi apsivesti. Jis sako, kad 
Schmeder’iene pašovus jį iš 
meiliško pavydo, nors jinai 
pati yra vedusi moteris.

NAZIAI IŠLAISVINO
AMERIKOS JŪRININKĄ

Bremen, Vokietija. — Po 
17 mėnesių tapo paleistas iš 
nazių kalėjimo amerikietis 
“Manhattan” laivo jūrinin
kas L. B. Simpson. Jis buvo 
nuteistas 3 metus kalėti už 
k o m u n i s tinės literatūros 
įgabenimą į Vokietiją.

Vitaičio editorialus ir prašau to 
mūsų lietuvininkų seno dievo 
perkūno, kad nors vieną kartą, 
kada Vitaitis sėda editorialus 
rašyti, jam pilvas neskaudėtų. 
Kodėl gi mes, “Tėvynės” skai
tytojai, turime pakūtavoti už jo 
nelaimę?

250 KOMPANIŠKŲ UNIJŲ 
ĮSTOJA Į INDUSTRINĘ 

DARBO UNIJĄ

Pittsburgh, Pa.—Delega
tai nuo 250 kompaniškų uni
jų savo konferencijoj grd. 
20 d. nutarė atsimest nuo 
bosų globos ii’ įstoti į Indus
trinę Plieno, Darbininkių

London. — Anglijos val
džia uždraudė pardavinėti 
fonografinius rekordus pas
kutinės ex-karaliaus Ed- 
wardo kalbos per radio.

1937 m. Liks 6 Milionai 
Bedarbių Amerikoje
Washington. — Nors 1937 

m. darbai pakiltų iki 1929 
.m. laipsnio, vis tiek dar lik
tų 5 iki 6 milionų bedarbių, 
pareiškė vyriausias pašalpų 
administratorius H. L. 
Hopkins. Darbai pramonėje 
turėtų 20 procentų viršyti 
1929 metus, idant “sugert” 
į save visus bedarbius, jis, 
pridūrė.

Roosevelto valdžia, ta- 
čiaus, planuoja numušt vie
šųjų našalpiniij darbų lėšas 
nuo $152,000.000 per mė
nesį dabar iki $100,000,000 
ar mažiau per mėnesį atei
nančiais metais. Rooseveltas 
skaičiuoja, kad pirmam pus
mečiui “užteksią” $500.000.- 
000. Bet Jungtinių Valstijų 
miestų majorų konferencija 
atranda, jog mažių-mažiau- 
sia per tą pusmetį reikėtų 
bent $750,000,000 pašalpos 
iš centralines valdžios iždo, 
norint apsugot milionus be
darbių nuo bado.

SU SKOLINTU KŪDIKIU 
IŠVILIOJO $14,000 Iš 

TARIAMO “TĖVO”

St. Louis, Mo.—-Mrs. Nel- 
llie P. Muenchienė išviliojo 
$14,000 iš turtingo gydytojo 
M. Pitzmano, sakydama, 
kad tai jis jai įtaisęs kūdi
kį. Bet pasirodė, kad ji
nai tą kūdikį buvo tik pasi
skolinus iš merginos moti
nos Annos Ware’aites. Pri
siekusiųjų teismas už tai 
pripažino kaltais, kaip są
ru o k 1 ininkųs, Muenchienę, 
jos vyrą daktarą L. O. Mu- 
enchą ir jųdviejų advokatą 
W. Jonesą.

Pitzmanui. su kuriuo Mu
enchienė lytiškai šmugelia- 
vo, jinai sakydavo, kad tas 
kūdikis tai “esanti dievo do
vana.” j

ALKANOJ VOKIETIJOJ
VYSTOSI BRUZDĖJIMAS

Berlynas. — Nazių val
džia uždraudė krautuvinin
kams pardavinėti mėsą, rie
balus ir tikrą bei dirbtiną 
sviestą visiems tiems, kurie 
nebus išanksto užsiregistra
vę kaipo pirkikai. Bet dau
gelis ir užsiregistravusių 
negauna pirkt tų valgio 
reikmenų.

Vis labiau pritrūksta 
maisto dalykų. Apie tai da
bar žmonės daugiausia ir 
kalbasi visoj Vokietijoj. 
Skleidžiasi b r u z d ė j 4 mas 
prieš fašistus, kad jie taip 
nušeimininkavo.

Seville, Lspaniia.—Fašis
tai praneša, kad žemvn nu
kirtę du valdžios lėktuvus, 
bombardavusius Badahozą.

Chinijos Armija Ata
kuojanti Sukilėlius

Shanghai, grd. 21. — Pra
nešama, kad Chinijos armi
ja nu kovoj o ir nelaisvėn pa
ėmė du batalionus sukilėlio 
generolo Chang Hsueh-lian- 
go. kuris laiko įkalinės Chi
nijos diktatorių Chiang 
Kai-sheką. Chinu valdžios 
kariuomenė atėmė iš Chang 
Hsueh-liango Huahsien mie
stą, 20 mylių nuo Sian’o, 
kur įkalintas Chiang Kai- 
shekas .

10,000 chinų studentų iš 
15 universitetu ir kolegijų 
renka ir siunčia protestų 
telegramas prieš Chang 
Hsueh-liangą.

Japonijos ambasadorius 
Shigeru Kawagoe pareiškė, 
būk Japonija “nalankiai tė- 
mvsianti,” kaip Chinijos 
valdžia malšina sukilimą. 
Bet jis užtyli, iog ta sukili
mą Chang Hsueh-liangui 
ikvėnė natvs Japonijos val
džios šnipai.

Sudužo Lėktuvas, bet Gyvi 
Išliko 11 Žmonių

Pocono kalnuose, Penn- 
sylvanijoj, per audrą grd. 
20 d. buvo priverstas nusi
leisti .ant miško garsus 
Amerikos lakūnas Diek Me
rrill su dideliu Eastern Ain 
Lines lėktuvu. Jis taip ga
biai , valdė lėktuvą, kad iš
gelbėjo gyvybę visų vežamų 
11 žmonių. Jam pačiam liko 
išmušta keturi dantys ir su
laužyta žandikaulis. Lėktu
vas sudužo.

FAŠISTAI GREIT IŠVYSIĄ 
KUBOS PREZIDENTĄ

Havana, Kuba, grd. 21.— 
Pulkininkas Gulg. Batista, 
Kubos armijos, štabo' galva, 
ketina bėgyje 24 valandų iš
vyti Kubos prezidentą M. 
M. Gomeza ir įvesti savo 
kariškai-fašistinę “tvarką” 
Jo sumobilizuoti fašistiniai 
gaivalai dieną naktį daro 
trukšmingas demonstraci
jas, Šaukdami: “Šalin Gome- 
zą! Tegyvuoja Batista!” .

SAN SALVADORO ŽEMĖS
DREBĖJIME ŽUVO 250

San Salvador. — Žemės 
drebėjimas gruodžio 20 d. 
faktinai sunaikino San Vin
cente, 32,000 gyventojų 
miestą, Salvadore, Cen
tralines Amerikos respub
likoj. Pažeidė ir septynis ki
tus miestelius. Žuvo bent 
250 žmonių; sužeista virš 
800. Daugiausia užmušta 
ir sužeista griūvančiais na
mais. Nemažai gyventojų 
ir sudegė.

Žemės drebėjimas kelis 
sykius pasikartojo. San 
Vincente miestą apgulė toksą®^h 
tirštas dulkių debesys, kad 
tamsu ir dienos laiku. Likę 
be pastogės desėtkai tūks-
tančiai gyventojų skaudžiai 
kenčia nuo šalčių ir alkio.

Kaip Sovietai Apsaugos 
Savo Prekybos Laivus?

Maskva. — Sovietų vy
riausybė svarsto, ar nerei
kės savo kariniais laivais 
lydėt . sovietinius prekybos 
laivus, plaukiančius Vidur
žemio jūra, ypač Gibralta
ro srity j. Ispanijos fašistai 
ten jąu nuskandino Sovietų 
tavorinį ” laivą “Komsomo- 
lą;” tad reikėsią ! apsaugot 
kftus sovietinius laivus.’

Bet jeigu Sovietai karo 
laivais lydėtų savo prekybi
nius laivus, tai juos pačius 
gal Vokietijos submarinai 
atakuotų iš povandenio. Tai 
būtų desperatiškas žygis iš 
Hitlerio pusės. Bet Vokie
tijoj darosi tokia sunki būk
lė ir išsivysto taip pavojin
gas naziams bruzdėjimas, 
kad jie, bevengdami sukili
mo namie, gali pradėt atvi
ras karo provokacijas prieš 
Sovietų Sąjungą.

Sovietų vyriausybė rimtai 
svarsto visas galimybes, 
kaip praneša New Yorko 
Times korespondentas.

ITALŲ FAŠISTAI PLAKA 
ŽYDUS TRIPOLY J 7

Roma. — Kurie žydai biz
nieriai neišsikrausto iš nau
jos dalies italų valdomo Tri
poli miesto, šiaurinėj Afri
koj, tuos fašistų vyriausybė 
viešai plaka. Žydai krautu
vininkai taipgi plakami už 

įsavo biznių uždarymą suba- 
’tomis, kaip matyt iš pačių 
fašistų spaudos Tripolyje.

Anglijos Katalikų Arkivys
kupas Pareiškia Ištikymybę 

Jurgiui šeštam
London. — Katalikų ar

kivyskupas W e s t m i nster 
vardu 17,000,000' savo baž
nyčios narių Anglijoj išreiš
kė “nepalenkiamą” ištiki
mybę naujam Anglijos ka
raliui Jurgiui šeštam, nors 
ir apgailestavo "savo mylimo 
Edwardo, kad jis apleido 
sostą.

Pottsville, Pa. — Įtaria
ma tūli augštesni valdinin
kai, kad tai pagal jų planą 
tapo pabėgdintas iš kalėji
mo žmogžūdis republikonų 
vadas J. J. Bruno.

"Žaidžia su Ugnimi” 
Fašistai, Nuskandinę 
Sovietinį Garlaivį

Ispanijos, Italijos ir Vokietijos Fašistai Negalės Išsisukt nuo 
Atsakomybės už Kriminalį “Komsomolo” Sudeginimą

? Maskva. — Sovietų Są
jungos gyventojai verda pa
sipiktinimu prieš kriminalį 
žygį Ispanijos fašistų. •. Fa
šistinis karo laivas bombar
davo. sudegino ir nuskandi
no SoVietų prekybos laivą 
“Komsomolą” V i duržemio 
jūroj, už 300 mylių į rytus 
nuo Gibraltaro sąsmaugos.

“Komsomol” buvo 4,500 
tonų įtalpos motorinis lai
vas. Jis vežė manganą į 
Belgiją. Už manganą buvo 
80 procentų išanksto apmo
kėjusi Belgų Providence 
kompanija. Jame buvo anie 
30 jūreivių ir darbininkų. 
Kas su jais atsitiko, nėra ži
nios.

“Izviestija,” Sovietų val
džios organas, del to sako:

“Fašistiniai karo kursty
tojai atliko naują ir niek- 
šiškiausią piktadarystę. Pir- 
miaus jie kartotinai stabdy
davo Sovietų garlaivius at
viroj, jūroj ir darydavo kra
tas su melaginga priekabę, 
būk tai jieškodami ginklų 
tuose laivuose... Tai bu
vo piratiški veiksmai; bęt 
jie blanksta, lyginant su da
bartine fašistų piktadarys
te—‘Komsomolo” sudegini
mu ir nuskandinimu.

“Bet fašistai žaidžia su 
ugnim, nors dar peranksti 
yra pasakyt, kokios bus pa
sėkos tos jų kriminalės karo 
provokacijos. Vienas daly
kas aiškus: Ispanijos fašis
tai ir jų rėmėjai (Mussolinis 
ir Hitleris), diriguojantieji- 
jų veiksmus, negali nusikra
tyti atsakomybės už šį niek
šišką piratų žygį.”

SOV. KARO LAIVAI AP
GINS SAVO PREKYBOS 
LAIVUS NUO FAŠISTŲ

Odessa, SSRS, grd. 21.— 
Aštupni Sovietų submari- 
—laivai - draskūnai ir 
trys kiti kariniai laivai iš
lydėjo sovietinius prekybos 
laivus, plaukiančius j Vidur- 

Sovietų karo 
laivam įsakyta šaudyt į Is
panijos fašistų arba jų tal
kininkų karinius laivus, jei
gu jie užpultų arba trukdy 
tų sovietinius prekybos lai
vus.

Maskva. — Kitą mėnesį 
Sovietuose bus paskleista 
tarp visų gyventojų ankie- 
ta su < klausimu, < kas tiki į 
dievą, o kas ne.

Farmeriy- Randauninky 
Įplaukos $38—$73

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė atrado, 
iog septyniose pietiniai-ry- 
tinėse valstijose randaunin- 
kai farmeriai iš savo ūkių 
per metus tegauna viduti
niai tik po $73 įplaukų; Mis
sissippi valstijoj daugelio, 
randauninkų įplaukos siekia 
tik $38 per metus; o už pa
skolas jie turi mokėti iki 40 
procentų palūkanų. Šito
kias skaitlines paduoda val
diškas “farmerių apgyven
dinimo” a d m inistratorius 
W. W. Alexander.

Jis ketina darbuotis, kad 
randauninkams būtų duota 
pigių valdiškų paskolų, 
idant jie galėtų įsigyti nuo
savus ūkius, ir apskritai 
teikti randauninkams pa
skolų žemais nuošimčiais.

Griūdamas Namas Užmušė 6 
Negrus Philadelphijoj

Philadelphia, Pa. — Su
griuvo senas plytinis trijų 
aukštų namas Pietinėj Phi
ladelphijoj, užmušdamas 6 
negrus gyventojus, jų tarpe 
keturis vaikus. 13 asmenų 
sužeista, aptroškinta gesu iš 
pratrūkusių jo vamzdžių bei 
apdegė per kilusį gaisrų. Po 
griuvėsiais palaidotas ir vie
nas stovėjęs gatvėj automo
bilis.

Tokiose pavojingos^ lūš
nose turi gyventi tūkstan
čiai negrų Philadelphijoj.

Amerikos Veisliniai Gyvu
liai Nelabai Tinka Sovietam

Maskva. — 'Sovietų Įve
žimų Trusto delegacija, su
grįžus iš Amerikos, prane
šė, kad iš 15 tūkstančių siū
lytų parduot veislinių avių 
ir kitų gyvulių jie atrado 
tinkamais tik apie 12 šimtų.

Mėnulis Japonijai Arčiau 
Kaip Uralai, Sako “Pravda”

Maskva.—Yusoke Matso- 
uka, japonas prezidentas 
Pietinio Mandžurijos gele
žinkelio, sakė:

“Aš visada svajoju apie 
Japonijos vėliavos iškėlimą 
ant Uralu kalnų” (kurie ei
na tarp Europos ir Azijos 
Sovietų).

Sovietų Komunistų Parti
jos organas “Pravda” šitaip 
atsiliepė į Matsoukos svajo
nes: “Geriau, kad Japonijos 
valdančioji klasė svajotų 
apie savo vėliavos iškėlimą 
ant mėnulio: jis yra jai ar
čiau negu Uralai, kuriuos 
ji tiek tematys, kaip savo 
ausis” (be veidrodžio).

Anglikonų Vyskupai Nuvi
ję Edwardą nuo Sosto 
London. — Anglijos dien

raščiai visai nieko nespaus
dina apie pasitraukusį nuo 
sosto karalių Edwardą. Sa
vaitraščiuose gi telpa laiš
kų, kurie kaltina anglikonų 
vyskūpus kaipo išvijusius 
Edwardą del Simpsonienės.
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Suorganizuoti Automobilių Pra
monės Darbininkus

Su džiaugsmu tenka pasitikti J. L. 
Lewiso pareiškimą, padarytą penktadienį 
Washingtone, kad yra daromi konkretūs 
planai suorganizavimui į uniją automo
bilių pramonės darbininkų. Pirmiausiai, 
skelbia jis, bus imamasi ypačiai už Gene
ral Motors Co. darbininkų, kurių skai
čius siekia virš 200 tūkstančių.

Aišku, pradėjus organizuoti, prisieis ’ 
organizuoti visos automobilių pramonės 
darbininkai, išimties nebus nei vienai 
kompanijai.

Tai sveikintinas žygis!' Jis parodo, 
jog CIO nėra tik šiaip sau organizacija, 
bet rūpinasi pasibrėžtą savo tikslą vykin
ti gyveniman visu uolumu.

Plieno pramonės darbininkai jau pa
matė, ką reiškia CIO žygis. Kai tik pra
dėta tos pramonės darbininkai organi
zuoti į pramoninę uniją, daugelis kom
panijų tuojau savanoriškai pakėlė savo 
darbininkams algas. Žinoma, nepakėlė- 
tiek, kiek turės pakelti, kai darbininkai 
bus organizuoti.

Panašiai bus ir automobilių pramonėj. 
Nemažai kompanijų bandys gerinti dar
bo sąlygas ir didinti algas, kad tuo būdu 
atšaldžius darbininkus nuo organizavi
mosi. Bet tai neprivalo darbininkų su
laikyti nuo stojimo savo unijom Atpenč, 
tai turi tik juo labiau pdakstinti juos, 
nes turint savo stiprią uniją, jie galės pa
siekti geresnio gyvenimo, laimėti dides
nes algas, kurios užtikrintų jiems ir jų 
šeimoms šviesesnę dieną.

Plieno pramonės magnatai pereitais 
metais ir šiemet padarė milžiniškus pel
nus. Vadinasi, jie lengvai gali pakelti ir 
algas, sumažinti pasiutišką paskubos sis
temą darbe, ir suteikti darbininkams eilę 
kitų lengvatų.

Žinoma, klaidą darytų tas, kuris many
tų, kad suorganizavimas plieno ir auto
mobilių pramonės darbininkų yra labai 
lengvas darbas. Tai sunkus uždavinys. 
Jo įvykinimūi teks daug ir sunkiai dar
buotis. Bet be pastangų, be pasirįžimo 
ir darbo nieko nepasieksi.

Leis Pirktis Dujines Maskas
Andai atėjo smagi iš Anglijos žinia: to 

krašto valdžia sutiko parduoti Ispanijos 
valdžiai 5,000 dujinių maskų, naudojamų 
apsisaugojimui nuo nuodingų dujų. Jei
gu ispanai gavo 5,000, tai galės jų gauti 
ir daugiau, iei ne Anglijoj, tai Francijoj, 
bei kurioj kitoj šalyj. O maskos labai 
reikalingos, nes fašistai, be abejo, nau
dos nuodingas dujas, kuriomis bandys 
nugalėti respublikiečius.

Anglijos užsienio reikalų ministeris 
pareiškė, jog anti-dujinės maskos neįei
na į tą sutartį, kurią sudarė valstybės 
delei nesikišimo į Ispanijos reikalus.

Jei tik Ispanijos valdžia gaus užtenka
mai anti-dujinių maskų, tai nebus fašis
tams lengva ir nuodingomis dujomis pa
siekti Savo tikslą.

Anglijos darbo žmonės, tačiau, netu
rėtų tenkintis tik tuo, kad Ispanijos val
džiai leidžiama pirktis anti-dujinių mas
kų. Jie turėtų reikalauti nuėmimo nuo 
Ispanijos blokados ir įleid: no ten viso
kių kitokių daiktų, reikalu ų to krašto 
žmonėms. Ispanijos respublikos valdžia 
turi būti traktuojama kaipo valdžia, bet 
nestatoma greta su banditiškais fašis
tais.

Keista Roosevelto Politika
Kalbėdamas Buenos Aires suvažiavi

me, prezidentas Rooseveltas aiškiai ir 
pakartojančiai pasisakė už taiką ir už de- j 
mokratijos paturėjimą. Jis nurodė, jog * 
šiandien taikos palaikymas yra glaudžiai

susijęs su demokratijos palaikymu. Ki
tais žodžiais: reakcija-fašizmas veda pa
saulį į karą, dėlto reikalinga palaikyti 
demokratinė tvarka kraštuose ir tuo bū
du apsaugoti pasaulį nuo karo.

Bet imkim prez. Roosevelto žodžius ir 
darbus. Kuba gali būti geras pavyzdys 
to, kaip prez. Rooseveltas nedaro, už ką 
agituoja, ką skelbia.

Kuba yra stiprioj Jungtinių Valstijų 
įtakoj. Užtektų to, jei Jungtinių Valsti
jų ambasadorius Kuboje atsisakytų pa
turėti to krašto reakcininkus, kaip jie 
imtų ir susmuktų. Liaudis nušluotų juos 
į sąšlavyną. Deja, taip nėra. Ten dik
tatorius Batista elgiasi, kaip jis nori. Ša
lies tvarką stumia"! fašizmą. Šiomis die
nomis, spauda rašo, jis mano nuversti 
prez. Gomezą ir pats diktatoriškais me
todais valdyti šalį.

Prezidentas Rooseveltas turėtų (jis tą 
gali) pavartoti savo politiką ir griežtai 
atsisakyti paturėti diktatorių Batistą, 
kuris laiko kalėjime daugybę geriausių 
kubiečių. Prezidentas turėtų laikytis sa
vo žodžių. ____________

Dar Apie Fašistinio Lietuvos 
Seimo Rinkimus

Liet. Kom. Partijos organe “Tiesoj” 
telpa iš vietų pranešimai apie atsibuvu
sius fašistinio Lietuvos seimo rinkimus, 
bei jų falsifikaciją. Nors “Laisvėje” tuo 
klausimu buvo duota eilė straipsnių, ta
čiau bus vietoje pasinaudoti ir kai ku
riais “Tiesos” korespondentų daviniais. 
Drg. Lk. rašo:

Fašistai giriasi, kad visoj Lietuvoj bal
savo vidutiniškai 68,3 proc. rinkikų. Bet 
tai grynas melas. Aš čia nurodysiu vieną 
faktą, kuris parodė šlykščiausią rinkimų da
vinių falsifikaciją. Visos Lietuvos balsa
vusių daviniai jau buvo paskelbti paskuti
nės rinkimų dienos birželio 10 d. vakare, at
spausdintame “Lietuvos Aido” rytinės lai
dos numery], pažymėtame “birželio 11 d.” 
Nors rinkimai tęsėsi iki 10 vai. vakaro. Fa
šistai tą pat vakarą ne tik spėjo visuose Lie
tuvos* užkampiuose suskaityti balsavusius, 
bet ir subalansuoti juos, .perduot Kaunan 
davinius, atspausdint ir laikraštį provinci- 
jon pasiųst. Tuo tarpu, kada balsus pra
dėjo matyt tiktai birželio 11 d. ryte. Iš to 
aišku, kad atspausdinta ne balsavusių da
viniai, o paprasta išanksto paruošta fašis
tų aritmetika.

“Lietuvos Naujienos” išsiplepėjo, kad 
Kauno ir Kėdainių apskr. netinkamus bal
sus padavė 34 tūkstančiai. Įdomu,- kad 
Kaune paduotų netinkamų balsų skaičiuj 
pirmas vietas užima iš “L. Aido” iškirpta 
karikatūra apie kvaišą pensininką Melchijo- 
rą Putelę, kurio vardu tarnautojai ir dalis 
valdininkų tarp savę kalbėdamiesi mėgsta 
vadint fašistų galvą Smetoną.

Kai del provincijos, tai ten balsavusių 
skaičius buvo dar mažesnis negu Kauno. 
Šakių, Vilkaviškio ir Mariampolės apskri- 

' ’ čiuose buvo rinkimų apylinkių, kur iš dau
giau kaip tūkstantis rinkikų balsavo vos ke- 
liasdešimts arba net keliolika.

' (“Tiesa” už rugs, mėn.)
Prastai fašistams vyko ir Dzūkijoj. 

Korespondentas iš Alytaus praneša:
Jau prieš fašistinio seimo rinkimus fašis

tai pradėjo skleisti gandus, kad nedalyva
vusieji rinkimuose bus atleisti nuo darbo, 
jų vaikai prašalinti iš mokyklų, biednuome- 
nei nebūsią teikiama pašalpų ir medicinos 
pagleba, o valstiečiai apdedami didesniais 
mokesčiais ir bus priversti taisyti daugiau 
kelių, negu balsavusieji. Kaip dzūkai rin
ko faš. seimą parodo Luksnenų rinkimų pa
vyzdys: iš 500 rinkikų pirmą dieną balsavo 
14, o antrąją nežiūrint padidėjusio teroro, 
—120. ‘

9-VI vakare Alytaus apskrities viršinin
kas sušaukė seniūnus, pas kuriuos teiravosi, 
kodėl tiek mažai balsavusiųjų. Į šių pasi
aiškinimą, kad jie nieko’ negali padaryti, 
nieks neinąs balsuoti, apskr. viršininkas su
šuko: “tylėt, visus sukišiu į kalėjimą: ir 
jus, ir neeinančius balsuot.” “Jei vienas 
balsuos,—mokė jis seniūnus—privalot sa
kyt, kad tūkstantis balsavo.” 10-VI fašis
tai paskleidė gandus, jog esančios paruoš
tos trejos kareivinės uždaryti rinkimuose 
nedalyvavusiems, seniūnai ir šauliai vaikš
čiojo po kaimus, ragindami balsuot ir grąr 
sindami: “gali būt blogai, jei nebalsuosi.” 
Policijos vachmistras į klausimą, ar prie
varta varoma balsuot, Miklusenų kaime, at
sakė: “varu nevarom, bet jei nebalsuosi, at
simink, atsirūgs.” Moroslavo valsčiuje Vo- 
vų kaime buvo areštuotas Gilčiausko ber
nas Gotelučnas Pranas ir, varu nuvarytas 
balsuot, bet kada ir ten jis atsisakė balsuot,, 
jį norėjo apkaltint, jog jis agitavo prieš vy
riausybę. Alytuj sustabdė fabrikus ir išri
kiavę darbininkus, nuvarė balsuot/ grąsin- 
dami atleist nuo darbo tuos, kurių pasai ne
bus antspauduoti. Iš Al. apskrities ligoninės 
suvežė net silpniausius ligonius, li£o tik ke

Saliūninkai, Nepražiopsokite
(Feljetonas).

Jeigu jūs paklaustumęte 
bent vieno, vidutiniškai nu
geriančio piliečio, kada jam 
buvo geriaus—probišino lai
kuose ar probišiną nukry
žiavo jus, tai jis atsakys, 
kad jei ir tu su vienu stik
liuku velniu eisi grybaut, ar 
riešutaut, vistiek jis tave 
apmaus.

Toliaus apie tai kalbant, 
lai kas nori—juokiasi, o kas 
nori—pyksta, bet palygini
mas turi būt padarytas ir 
atliktas kriukis!

Probišino laikuose, drau- 
gučiai, tos “mamės”, kurios 
ir varvino ir pardavinėjo, 
daug žmoniškiau su savo 
kostumeriais apsieidjnėjo ir 
daug apsukriau pavojus 
prašalindavo, negu dabarti
niai saliūninkai.

Tuose laikuose kostume- 
riai jausdavosi, kaip savg 
namuose ir jokis pavojus is 
niekur jiems negręsė. Jei
gu kuris apsiskuto perdaug, 
tai buvo gražiai paimtas, 
nuvestas ir paguldytas ant 
lovos ar po lova, .žiūrint ko
kio kalibro kostumeris bu
vai.

Arba vėl. Atvažiavo 
pas ‘mamę” jos kostumeris 
su skolinta peteliške, o jei
gu jo paciukė jau čia buvo 
su savo paskola taipgi, “ma- 
mė” greitai apsisuko ir pa
darė tvarką. Vieną porelę 
uždare vienam kambaryj, 
antrą—kitam ir pavojus 
baigta, gaisras užgesintas.

Įsivaizdinkite, gerbiamie
ji. Ta plonutė sienelė, tos 
vienos lentos durelės, kokį 
tai baisų sekretą.paslepia!

• Dabar klausimas kyla, kur 
tokios ar bent kokios pore
lės gaus prieglaudą, kuomet 
pradės budavoti namus iš 
stiklo? Na, o trenk perkū
ne, jei koks durnius išmis- 
lintų ir užklodus lovose au
sti permatomus, tai Sodo
mos ir Gomoros likimas ne
išvengiamas !

Bet atleiskite. Jau Jurgis 
iš vagos išėjo. Grįžkime 
prie saliūnų. Kokie paran
kamai buvo probišino lai
kuose, jau kalbėjome. Da
bar apie saliūnus.

Į saliūną įėjęs ir užpylęs 
už lūpos vieną perdaug ir 
įgavęs drąsos pradėsi ske- 
rečiotis, saliūninkas tave už 
sprando, pro duris lauk, pa
du į sėdynę ir įmes tave, 
kaip velniui dūšią, policmo- 
nui į nagus. O tavo drąsa 
ir narsumas, kaip bematant 
ir išgaravo.

Arba vėl. Vediesi pasko-

lai procentus užmokėt, tavo 
kinkos taip ir dreba, kad 
nerastum savosios su pa
skola taipgi.

Spravedlyvesni piliečiai ir 
jau su nupuolusiais Šerais 
pilietės sako, kad už baro 
šinkuojančios jaunos, graik- 
ščios mergičkos, vedančios 
į papiktinimą prie baro sto
vinčius vyrus. Tas esą ir 
nedora ir nekonstitucijona- 
liška. Reikia, girdi, jas iš 
ten išvyti.

• Bet ... Leiskite man, ger
biamieji ir gerbiamosios pa
klausti, ar ilgai bus toks, be 
grieko pradėtas, šinkoriaus 
ar šinkorkos darbas? Juk, 
kurie turime akis, tai mato
me, kad moterys ar mergi
nos visame kame muša vy
rus iš jų pozicijų be jokios 
atgailos, kame įsiskaito ir 
saliūno baras.

Juk jau visai paprasta, 
kad vyras, karčiamos salio- 
ne, pasiguldęs beibę ant 
stalo, maino jos ‘deiberį”, 
kuomet jo paciukė. arba mo
lį su kitu mina, arba 
dantukus prie baro, 
mus jo poziciją.

Jau savaimi aišku, 
minkštąja! lyčiai užėmus

rodo 
ūžė-

kad

pozicijas prie baro, o gra
žiam vaikinui būnant už ba
ro, atsiras iš antros pusės 
papiktinimas. Tuomet jau 
kitokios išeities nebus, kaip 
pirkti “robotus” ir išmokin
ti juos šinkuoti.

Bet ir tuom saliūnų bėdos 
dar nesibaigia. Tai nepa- 
slaptis, kad dabartinės 
žmonelės, turbūt iš patyri
mo, neužsitiki savo vyrais 
ir nepaleidžia jų nei iš pė
dos. Subatos vakare, eina į 
saliūną vyras, seka paskui 
jį ir žmonelė, nešasi ir bei- 
bę. Abudu nori šokt, bet nė
ra kas palaikytų beibę. Pa
gulto ją ant stalo, {murdo 
spenelį į žiopliukę ir išeina 
sukiotis. Gi beibė, besikėto- 
dama, pradeda vartyti dar 
neišgertus stiklus. Porelė < 
sugrįžus prie stalo, ką gi ji 
randa? Stiklai išvartyti, o 
beibė, tarsi iš vandens iš
trauktas varliūkštis—šlapu- 
telis, net varva.

Tai jau, draugučiai, per
daug. Ir šis klausimas, kad 
ir pekla degs, turės būt iš
rištas ! Prie saliūnų turės 
būt įrengti vaikučių darže
liai ir užlaikomos auklės.

Saliūnininkai nepražiop- 
sokit šios progos! Kuris pir
mas tokį darželį įrengs, tam 
šimteriopai atsimokės!

Senas Vincas.

Vajus Pasibaigė, bet Platinimas 
“laisvės” Turi Tęstis

tytoją.
“Laisves” kaina vajui pa

sibaigus yra'$5.50 metams 
ir $3 pusei metų. Bet kurie

Su 20-ta diena gruodžio 
pasibaigė vajus gavimui 
“Laisvei” naujų skaitytojų. 
Kas iš kontestantų laimėjo 
pirmą dovaną $50.00, dar 
nežinome, nes yra duodama 
diena-kifa Taikei • tolimesnių 
miestų vajininkams prisiun- 
timui paskutinėm dienom 
gautas prenumeratas. Dar 
nežinome paskutinių rezul
tatų, tačiaus su šia diena 
j,au turime naujų skaitytojų 
visai arti tiek, kiek gavo
me pernai vajaus laiku.

Gražus pasidarbavimas 
keletos desėtkų draugų! Vi
si' vajuje pasižymėję drau- ruošė, fašizmu apnuodyti, 
gai rašo ir sako, kad šiemet atsilikę klasiniame susipra- 
lengviau buvo gauti naujų time, aptemdinti buržuazine 
skaitytojų, negu praėjusiais 
krizio metų vajais. Apgai
lėtina tai, kad šiuom vajum 
labai mažas skaičius dien
raščio skaitytojų tepasirūpi- 
no gauti po vieną skaityto
ją, kaip buvo prašyti. Nors 
vajus pasibaigė, bet ta dar
bininkiška pareiga vis dar 
tebestovi prieš tūkstančius 
“Laisvės” skaitytojų—gau
ti nors po vieną naują skai-

WPA. Duoda Dykai 
Dailės ir Muzikos

I ______
Naujas linksmybės pasaulis 

pasirodė vaikams ir suaugu
siems per visas Suv. Valstijas 
su dykai WPA mokytojų duo
damomis dailės ir muzikos 
klesomis. šitos klesos neban
do konkuruoti su darbu mo
kyklose ar su privatišku mo
kinimu, bet įsteigtos tiems 
žmonėms, kurie pirmiaus ne
turėjo progos prie tokio moks
lo.

Į metus nuo įsteigimo WPA 
federalio projekto, po kuriuo 
dailės ir muzikos mokytojai 
veikia, programas greitai išsi
plėtojo priežastimi priimnaus 
populiariško atsiliepimo. Mies
tų vaikai pritraukti nuo pri
grūstų gatvių ir mokinami 
piešti, griežti amaturiškose or- 
kestrose, austi, lipdyti figūras 
arba gaminti bovas. Darbų 
jieškotojai pailsi valandą dai
lės ar muzikos vidurdienio 
klesose. Klesos tolimose daly
se Pietų ir Vakarų klauso į ra
dio užrekordavimus, kuriuos 
padaro didesnės WPA orkes- 
tros, ir pasiklauso pamokų vie
tinės mokytojos vedamų.

Tikslas šitų klesų yra supa
žindinti žmones visur su daile, 
kad ja galėtų pasidžiaugti. 
Prakalbomis, paaiškinimais ir 
praktika maži vaikai ir augę 
žmonės mokinami apie dailės 
pradžią ir jie netik apteikia 
pilno užganėdinimo piešiant 
gražų paveikslą arba grie
žiant muzikališką instrumen
tą, bet jie turi generalį supra
timą apie jų dailę. Privatiš- 
kos pamokos neduodamos,' vi
sas mokinimas, net ir piano, 
duodamas grupėse. Ir taip išsi
vystė visai nauji mokinimo bū
dai, kuriuos giria apšvietos 
viršininkai. Mokytojų naujo

. įs-naujai uzsnasys dieniastį, būdo lavinimo, L
gaus $1.00 vertes knygą do- įįaįgOs pradėtos New Yorko
vanai. Pasirinkti galite iš 
dienraštyje telpančio kny
gų skelbimo.

Vajus praėjo ir pavyko 
gražiai. Pasisekimas vajaus 
turėtų sujudinti mus dar
buotis platinimu savo dien
raščio, skleidimu darbinin- 
kiškos apšvietos. Tūkstan
čiai mūsų brolių ir seserų 
trūni religijiniuose prieta- 

fašizmu apnuodyti,

mm

Rochester, NĘdvvard Bausch (dešine
Y., atsisakė priimt svetimų kraštų vieno mil. 

dolerių vertes karo reikmenų užsakymą.

ideologija. Mūsų yra svar
biausias uždavinys juos 
šviesti. “Laisvės” užrašy
mas jiem yra pats ryškiau
sias švietimo būdas.

Nėra joks prasikaltimas 
susiruošti pares (pietų su
eigas) ar jose dalyvauti. Pa- 
sivaišinimas parėse juk irgi 
reiškia draugiškumą vie- 
niemš link kitų. Bet parėse 
ir visokiose sueigose, priva
lome žinoti savo pareigas, 
būtent,agitaciją už švietimą- 
si ir organizavimąsi darbi
ninkams, smulkiems biznie
riams ir profesionalams ko
voj prieš kapitalistinę prie
spaudą, prieš jos išperą 
barbariškąjį. fašizmą. “Lai
svės” platinimas yra didelis 
ir svarbus apšvietos darbas. 
Imkimės, draugai, to darbo, 
platinkime apšvietą! /

P. Bukhys.

ABLAVOS PRIEŠ GRAI
KIJOS KOMUNISTUS

ATHENAL— Karališkai- 
fašistinė Graikijos valdžia 
urmu pradėjo medžioti ko
munistinius darbininkus. 
Pasakoja, • būk komunistai 
padarę kokį ten “sąmoks
lą”, kuriame dalyvaują apie 
1,000 “raudonųjų”.

miešię, Floridoj ir California 
joj.

WPA Federalis Muzikos 
Projektas dabar inima 1,500 
mokytojų, kurie siūlo instruk
cijas “Settlement” ir “commu
nity” namuose, mokyklose po 
klesų, vaikų ir mergaičių kliu- 
buose, ir net 60 CCC stovyklo
se. Piano ir muzikališkų in
strumentų instrukcijos duoda
mos kaip ir dainavimo ir cho
ro darbas, ir muzikališka teo
rija. Orkestros, benai ir 
chorai išsiplėtojo kiekvienoje 
šalies dalyje, net ir distriktuo- 
se, kur žmonės niekad neturė
jo progos pasimokinti arba pa
siklausyti geros muzikos. '

Prieš 
projekto, 
kad net 
Amerikos 
se neturėjo muzikos instrukci
jų. Dabar yra valstiją api
manti mokinimo programai 
Oklahoma, Minnesota ir Mas
sachusetts; Florida turi pro
jektą kiekviename apskrityje, 
ir Mississippi remia programą 
56 apskričiuose su rokuojamu 

(prisirašymu iš 70,000 vaikų ir 
augusių.

New Yorko mieste .16,000 
asmenų užregistruoti muzikos 
centruose ir pasiekia mažiau
sia 100,000 vaikų ir jaunų 
žmonių kas mėnesį centruose 
vestose gerovės organizacijo
se, “settlements”, ligonbučiuo- 
se, ir biuruose del nukreipimo 
jaunystės prasikaltimų.

Kaip muzikos klesos, taip ir 
dailės klesos išsiplėtojo per vi-, 
są šalį. Instrukcijos duoda
mos gražioje dailenybėje ama
tuose, ir taipgi yra komercija- 
liškos ir pritaikintos dailės 
klesų. New Yorko mieste vien 
tik 50,000 vaikų ir augusių 
lanko WPA dailės klesas kas 
savaitę. Pietinėse valstijose 
žingeidumas paakstintas per 
įsteigimą 19 WPA dailės gale-, 
rijų, kurios davė žmonėms jų 
pirmą progą matyt originališ

įsteigimą muzikos 
buvo rokuojama, 
2-3 dalys vaikų 

kaiminėse mokyklo-

li, prieš kurių vežimą užprotestavo ligoni
nės vedėjas. Visi invalidai, seneliai iš 

prieglaudų buvo vežami autobusais.
Nieks dzūkų netiki, kad tiek būtų daly

vavę rinkimuose, kiek' fašistai skelbia. Tas 
nedalyvavusių skaičius dar padidėja, jei at
siminti, jog mažiausia pusė balsavusių pada
vė netinkamus balsus.

kus dailės veikalus. Klesas, ve
damas sąryšyje su šitomis ga
lerijomis lanko tūkstančiai en
tuziastiškų studentų.

WPA Informacijų Skyrius.
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Trockistai ir "Naujoji 
Gadynė”

Trecias

rektyvas. Privalau pridurti, kad 
tie Trockio nurodymai visiškai 
patvirtino direktyvas, gautas 
mano 1934 metais, gegužės mėn. 
iš Mračkovskio.”

šituos, pačių trockininkų įro
dymus, jog pats Trockis tero
ristų grupes organizavo ir savo 
agentus siuntė į Sovietų Sąjun
gą teroristinių aktų išpildymui 
naujagadyniečiai “neima už 
gryną pinigą.” Netiki. ' Bet jie 
tiki “Asociated Press gausioms 
žinioms.” O kas nežino kapita
listinių agentūrų “gausių žinių” 
teisingumo apie Sovietų Sąjun
gą, arba apie dabartinio nami
nio karo Ispanijoje eigą.

Toliau tie patys teismo rekor
dai sako:

“Tardymu nustatyta-įrodyta, 
kad po sudaužymo, sąryšyje su 
drg. Kirovo užmušimu, trockis- 
tinio-zinov j eviško centro, L. 
Trockis paėmė asmeniškai pats 
teroristinio veikimo SSRS va
dovavimą, pradėjo skubinti drg. 
Stalino, Vorošilovo ir kitų už
mušimą organizuoti. Tuo tikslu 
jis imasi eilės priemonių atsta
tymui teroristinių grupių So
vietų Sąjungoj ir jų veikimo ak- 
tyvizacijai pasiunčia iš užsie
nio į Sovietų Sąjungą savo pa
tikrintus agentus ir išnaudoja, 
be to, tiems pat tikslams atva
žiuojančius iš Sov. Sąjungos 
užsienin, po tarnybinių koman- 
dyruočių priedanga, palėpinių 
trockistinių organizacijų narius.

“Tardymu nustatyta-įrodyta, 
kad tokiais agentais iš Berlyno 
į Maskvą įvairiu laiku buvo 
permesta kaltinamieji V. Olber
gas, Bermanas, Jurinas, Fricas 
Dovydas (Kruglianskis), M. 
Lurje ir kaikurie įeiti, gavusie
ji tiesioginiai (iš L. D. Troc
kio) užduotį būtinai organizuo
ti Stalino, Vorošilovo, Kagano- 
vičiaus ir kitų partijos vadų už
mušimą ...

“Kaip tardymu nustatyta įro
dyta, V. Olbergas atvyko į SS 
RS su Honduraso respublikos 
piliečio pasu, gautu su Vokiečių 
slaptosios policijos (Gestapo) 
pagelba.”

Tuo reikalu V. Olbergo tar
dyme Są j ungos - prokuratūroj e 
pastarasis parodė: _______

“Sedovas’ žadėjo padėt gauti žvalgyba!
pasą, kad vėl grįžt į SSRS. ĘeUagenįUs, d. Kirovo užmušėjus 
man pavyko gąut pasą per savo
jaunesnįjį brolį. Dėka savo ry- užsieninių Hitlerio oęganizaci- 
šių su Vokietijos policija ir jos jy fašistų provokatorių dar- 
agentu Pragoję, V. Tukalevs- 
kiu, aš gavau Honduraso res
publikos piliečio pasą už kyšį- 
pinigus — 13 tūkstančių čecho- 
slovakų kronų. Tuos pinigus 
aš gavau iš Sedovo—teisingiau, 
iš trockistinės organizacijos, 
Sedovui įgaliavus.”

Pertardytas del savo ryšių 
su Gestapu, V. Olbergas šių me
tų liepos 31 d. parodė:

“Patvirtindamas taipgi paro
dymus iš šių metų gegužės 9 d., 

reikalą pajėga-spėka prašalinti pabrėžiu, 'kad mano ryšiai su 
Sovietų Sąjungos Komunistų Gestapo visiškai nebuvo išimti- 
Partijos vadus ir pirmoje eilėje ni} kad apie tuos ryšius būtų 
°4"'1’"° ” galima kalbėti; kaip apie kokį

tai atskiro trockininko prasi
žengimą. Tai buvo trockistų li
nija atatinkanti L. Trockio di
rektyvai, duotai per Sedovą. 
Ryšiai buvo palaikomi linija or
ganizavimo SSRS teroro prieš 
Rusų Komunistų Partiją ir So
vietų vyriausybės vadus...

“Aš keletą kartų susitikau su 
žymiu Gestapo činauninku, ku
rio pavardė delei konspiracijos 
man nebuvo pasakyta, o aš ne
skaičiau patogiu tuo įdomau
tis. Su tuo činauninku aš ta
riausi apie savo pirmą kelionę 
į Maskvą ir apie savo teroristi
nio akto paruošimo planus. Tas 
činauninkas žinojo apie mano 
brolį kaipo apie Gestapo agen
tą, į kurį jis ir rekomendavo 
reikalui esant kreiptiesi pagel- 
bos.”

šį V. Olbergo parodymą pil
nai patvirtino ir areštuotas ki
toj byloj jo brolis, Paulius Ol
bergas, taipgi esantis vokiečių 
slaptosios policijos agentu. Bū
tent jis, Paulius Olbergas, suri
šo savo brolį V. Olbergą, kaip 
jie abu tai parodo, su Gestapo 
ir pagelbėjo V. Olbergui gauti, 
iš Gestapo Honduraso respubli
kos piliečio pasą, kuris (pasas) 
ir pridėtas prie šios bylos 
po daiktinis įrodymas.

Paulius Olbergas taipgi pa-

kite, kad šiandieną prieš mus 
stovi sekanti pagrindiniai už
daviniai: (1) Prašalinti Stali
ną ir Vorošilovą; (2) Išvysty
ti kuopelių organizavimo dar
bą armijoje; (3) Karo atveju 
išnaudoti visokius nepasiseki
mus ir sąmišį vadovybės už
grobimui.”

Matote, kaip jie užsimojo 
pareikšti “nesutikimą” su Sta
lino grupės linija. Jie pagrin
diniu savo dėsniu stato Stali
ną, Vorošilovą nužudyti; karo 
metu proletarinę valstybę fa
šistams išduoti. Naujagadynie
čiai stengiasi šiuos kriminalius

tvirtino, kad išvažiavimas V. Ol
bergo į SSRS buvo organizuo
tas teroristiniais tikslais.

“.. .Valentinas Olbergas man 
pranešė — pareiškė Paulius Ol
bergas tardyme šių metų gegu
žės 16 d.,—kad vokiečių slap
tosios policijos bendradarbio 
jam buvo pareikšta, kad vi
siems asmenims, dalyvaujan
tiems parupsime ir įvykdyme 
teroristiniu aktų; bus suteikta 
prieglauda Vokietijoj ”

Kitas trockistinis agentas, at
siųstas į SSRS su teroristinė
mis užduotimis, Berman Jurin, 
parodė:

“. .. Mano asmeniška rolė bu
vo tame, kad aš atvykau į 
SSRS, kaipo ypatingai patiki
mas L. D. Trockio asmuo su 
specialėmis užduotimis ir direk
tyvomis nuo jo.”

Toliau:
“Tardymo taipgi nustatyta— 

įrodyta, kad teroristinė grupė, 
vadovaujama prisiųsto L. Troc
kio iš užsienio jo agento, Moise- 
jaus Lurje, buvo faktinai orga
nizuota aktingo vokiečių fašis
to Franco Vaico, Hitlerio atsto
vo, buvusio tuo laiku fašistinių 
žvalgybos būrių vadovu, o da
bar esančio vokiečių žvalgybos 
(Gestapo) vadovu.9’

Tai tiek iš teismo rekordų. 
Mat, visą teismo rekordą vistiek 
nenurašysi (jis išeis atskiroj 
brošiūroje). Daviau ištraukų 
tiek, kad parodžius, ar tie 16 
nuteistųjų, anot naujagadynie
čių, buvo “neva” trockininkais. 
Naujagadyniečiai, mat, prisi
laikydami Trockio įsakymų, mė
gina svietui įkalbėti, kad jie tik 
pramanyti trockininkais, o iš 
teismo rekordų matome, kad 
jie ne tik trockininkai teroris
tai, bet ir fašistai; Vokietijos 
slaptosios policijos žvalgybos- 
Gestapo sandarbininkai ir agen
tai, ir tąją šaiką pats Trockis 
iš užsienio diriguoja, o nauja
gadyniečiai teismo apkaltini
mus, pačių trockininkų prisipa
žinimus “neima už gryną pini
gą,“ bando teisinti. Tai mato
te, kur 
Strazdas su savo 
Bendram :

prasižengimus taip sušvelnyti, 
kad “nesutikimu su Stalino 
grupės linija” vadina. •

Savo f a š istiniams-trockisti- 
niams tikslams, Lenino žmonos 
—Krupskos viso pasaulio dar
bininkams brangus vardas ter
šiamas. Girdi, ji Zinovjevą, 
Kamenevą ir kitus užtarusi, 
jų pasigailėjimo prašiusi... 
Koks tai bjaurus nekalto žmo
gaus, draugės Krupskos var
do teršimas. Gal tokio nešva
raus plūdimo nei pats Hitleris 
nesugalvotų.

(Pabaiga Rytoj)

NAZIAI NUKIRTO 4 ME 
TUS MOKSLO

Berlynas. — Pirmiau Hit
lerio valdžia trimis metais 
sutrumpino prirengiamąjį 
mokslą, o dabar nukirto ir 
vienus metus nuo universi
tetų mokslo. Sako, studentai 
turi anksčiau užbaigt augš- 
tąsias mokyklas, idant galė
tų greičiau apsivesti ir dau
giau vaikų priveisti.

J. ŠUKYS
| Augsčiausiojo R e v o bucinio 
Tribūnalo rekorduose skaitome 
sekantį:

“Apvienytas trockistų ir zi- 
novjeviečių centras, ant teroro 
kelio stojo po tiesiogine L. D. 
Trockio įtaka, kuris asmeniškai 
davė apvienyto centro nariams 
eilę* atatinkamų žodžiu ir raštu 
direktyvų.”

Tardyme 1936 m. liepos 20 d. 
kaltinamasis S. V. Mračkovskis 
parodė:

“...Linijos į terorą, mūsų 
trockistų, buvo pasirinkta dar 
toli iki sudarymo bloko su Zi- 
novjevu-Kamenevu. 1931 me-

GAUKITE “LAISVEI” 
Į NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Tokių,

Žemiau telpąs d. J. Šukio strai
psnis pasiekė mus jau prieš kelias 
savaites, bet laikraštyj vietos sto
ka neleido iki šiol jo išspausdinti. 
Drg'. J. Šukys—senas veikėjas re- 
voliucioniam darbininkų judėjime, 
vadinamas “LSS tėvu.” Ilgus me
tus jis stovėjo priešakyj LSS, pa
skui buvo stambiu veikėju komu
nistiniam judėjime Amerikoj, šiuo 
tarpu jis gyvena Minske, Sovietų 
Baltarusijoj. — “Laisvės” Red.

’ “N. G.” numeryj 36, šių me
tų, sakoma “ .. . tiesiog žiopla 
kalbėti apie lietuviškus trocki
ninkus. Tokių nėra.
kaip J. N. Smirnovas, V. Ol
bergas buvo, nėra, nes “Nau
josios Gadynės” trockininkams 
tokiais būti kelnės per trumpos, 
bet ką jie rokuoja sau galimu, 
jie tai daro. Pažvelgkime, kad 
ir į šitą “N. G.” išsireiškimą: 

“Mes stebimės staigiu sušau
dymu 16 neva trockininkų. Mes 
taip pat neskaitom grynu pini
gu visus oficialės komunistų 
spaudos kaltinimus Trockini. 
Mes su pasipiktinimu klausomės 
riksmo apie pablūdusius šunis, 
išsigimėlius ir niekšus. Bet ką 
tas-turi bendro su trockizmu?”

Taigi, čia jau užginčija troc
kininkus, trockininkais esan
čius “16 neva trockininkų.” Ne
va, reiškia — jie nėra trocki- 
ninkai, juos tik pramanė to
kiais esant. Teismo apkaltinimą 
Trockiui “neskaitom grynu pi
nigu.” 
ir jūs 
kaltas 
na.

Vadinasi, mes netikime 
netikėkite, kad Trockis 
yra. Jį nekaltą apkalti-

Šitaip kalba “Naujosios Ga
dynės” apžvalgoje.

Dabar pažiūrėkime į teismo 
rekordus, kur TJrockio pasiunti
nys V. Olbergas pasakoja, ko
kius jam į Sovietų Sąjungą iš
važiuojant pats Trockis įsaky
mus davė. Suraskite skirtumą 
tarpe naujagadyniečių pasakoji
mų ir paties Trockio įsakytųų.

“Sedovas man pareiškė (Se
dovas yra Trockio sūnus, per 
kurį Trockis savo įsakymus- 
patvarkymus trockistams per- 
davinėdavo), kad aš (V. Olber
gas čia kalba) privalau viso
kiais būdais paslėpti Trockio ro
lę teroristinio akto organizavi
me prieš Staliną ir kad dargi, 
jeigu aš būsiu areštuotas apy- 
stovose, kuomet rolė, kaipo te
roristo, bus visiškai aiški, aš 
privalau paslėpti (taip kaip ir 
naujagadyniečiai slepia), kad 
aš trockistas ir pildžiau teroris
tinį aktą sulyg Trockio užduo
timi.”

Vadinasi, kad toje užmušė- 
jystėje Trockis visiškai nekal
tas liktųsi. Taip, kaip naujaga
dyniečiai sako: “Mes neimame 
už gryną pinigą...”—reiškia, 
mes netikime ir jūs netikėkite, 
kad Trockis čia kaltas. Vadina
si, naujagadyniečių pozicija, 
naujagadyniečių linija pilniau
siai sutinka su Trockio direkty
vomis, pilniausiai jie pildo Tro
ckio įsakymus. Ir nepaisant to, 
naujagadyniečiai klausia: “Bet 
ką tas turi bendro su trockiz- 
mu ?”

Bendro turi tiek, kad pildy
mas Trockio įsakymų, teisini
mas Trockio, užginčijimas troc- 
kininkų buvimo, painiojimas-iš- 
kraipymas faktų, niekinimas 
proletarinio teismo rekodų, pa
neigimas Sovietų revoliucinės 
tvarkos — tai ir yra tikriau
sias trockizmas. Kitokio troc- 
kizmo nei pats Trockis turbūt 
iš naujagadyniečių nereikalau
tų.

Naujagadyniečiai užginčija 
trockininkus troc k i n i n k a i s 
esant, sakydami “neva trocki- 
ninkai.” Neva, reiškia—nėra,— 
pramanyti tokiais esant. Trock; 
jie išteisina, netikėdami, kad jie 
teroristų grupes organizavo, te
roristinius aktus ruošė prieš 
draugą Staliną, Vorošilovą, Ka- 
ganovičių, Ordžonikidzę ir ki
tus. Paimkime šmotelį iš teis
mo rekordų ir aišku mums bus 
trockininkų reikšmė, iš jų pa
čių prisipažinimų ir ar Trockis 
kaltas, ar ne.

J. Šukys

tais, kuomet J. N. Smirnovas 
buvo Berlyne, ir susinešė su L. 
Trockiu, iš paskutiniojo, tai yra 
Trockio, buvo gauta direktyva 
pradėti organizuoti kovingas 
trockistų grupes.”

Tas pats Mračkovskis paro
dė:

“Sulig L. Trockio direktyvos, 
gautos 1931 metais, per J. N. 
Smirnovą, mes privalėjome už
mušti Staliną, Vorošilovą, Ka- 
ganovičių. Pirmoje eilėje buvo 
numatytas Stalinas.”.

Apie Trockio atsinešimą link 
sukūrimo, trockistų ir zinovje- 
viečių apvienyto bloko ir perė
jimo prie teroristinių kovos 
metodų kaltinamasis 'Mračkovs
kis parodė sekantį:

“1932-metų viduryje J. N. 
Smirnovas pastatė prieš mūsų 
vadovybės trejukę (komisiją iš 
trijų žmonių išrinktą) klausi
mą apie reikalingumą mūsų or
ganizaciją apvienyti su Zinovje- 
vo-Kamenevo ir šackino-Lomi- 
nadzės grupėmis. Tuomet buvo 
nutarta užklausti tuo reikalu 
L. Trockį ir gauti iš jo nurody
mus. L. Trockis į bloko sudary
mą atsakė sutikimu su sąlyga 
priėmimo susivienijusiomis į 
bloką grupėmis klausimo apie

Staliną."
Tuos Mračkovskio parodymus 

pilnai patvirtino kaltinamasis 
Dreiceris, parodęs tardyme:

“Sulig tiesiogine L. Trockio 
direktyva mūsų visasąjunginis 
trockistiniai-zinov j eviško bloko 
centras privalėjo paruošti ir 
įvykdyti Stalino ir Vorošilovo 
užmušimą su tikslu palikti be 
vadovybės SSKP (b) ir Raudo
nąją Armiją.”

Kaltinamasis Dreiceris 1934 
metais asmeniškai gavo raštiš
ką Trockio direktyvą per L. 
Trockio sūnų Sedovą apie tero
ristinio akto prieš drg. Staliną 
paruošimą ir įvykdymą. Tas 
laiškas buvo rašytas asmeniš
kai Trockio. Sulig Dreicerio pa
rodymu, laiškas buvo, sekančio 
tūrinio:

“Brangus drauge. Perduokite, 
':ad šiandien prieš mus stovi se- 
anti pagrindiniai uždaviniai:

1) Prašalinti Staliną ir Vo- 
•ošilovą;

2) Išvystyti kuopelių organi
zavimo darbą armijoje;

3) Karo metu išnaudoti viso
kius nepasisekimus ir sąmišį- 
sumišimą vadovybes užgrobi
mui.”

“Laiškas baigėsi nurodymais, 
parodė kaltinamasis Dreiceris, 
— informuoti Trockį apie dar
bo eigą pildant nurodytas di-

kai

atsidūrė Stilsonas, 
opozicija! 

fronte su Hitlerio 
Jie teisina Gestapo

Skaitykite “Pravdoje” apie

buotes užsieniuose, kurie kaip 
tik supuola su tuo, kas “Nau
joje Gadynėje” pravedama: 
Ardyti bendrąjį darbininkų 
frontą, šmeižti Komunistų Par
tiją. Perskaitykite 36 numerį 
“N. G.”. Ar ten ne tas pats
ri aroma ?

Valonis rašo:
Agentūros praneša, 

kad Maskvoje svarstoma apie 
ištrėmimą Lenino žmonos 
Krupskos.. . Ji likusi nepatai
soma trockiste.” Sovietų žinių 
agentijos nieko apie tai ne
žino. O kapitalistinės—“žino,” 
ir teisingas žinias praneša.. . 
Taip teisingos, kad 21, ir 22 
metais ir visu revoliucijos lai
ku po du kartu į dieną Troc
kis Leniną areštuodavo, o Le
ninas Trockį į kalėjimą įmes-| 
davo. Tuomet Stilsonas ir Va
lonis tas pačias agencijas 
humbugieriškomis - melagingo
mis vadindavo, o dabar iš jų 
sau išmintį semia, (čia d. Šu
kys turbūt pamiršo, kad Valor 
nis pradžioj Lapkričio revoliu
cijos Sovietų Sąjungą šmeižė, 
kaip ir dabar šmeižia. Jam 
tuomet visoki melai buvo tei
singi ir geri įrankiai kovai 
prieš Sovietus, kaip ir dabar.

Kas čia: Stilsonas, Valonis, ar 
tos agencijos atsimainė? Gir
di, ji pasakė (ar toms Valonio 
teisingoms agencijoms?) “kad 
Stalino grupė nusikalstų ko
munistiniam judėjimui, perse
kiodama tuos partijiečius (Ko
kius partijiečius? Kokios par
tijos jie partijiečiai?), kurie 
vienu ar kitu klausimu nesu
tinka su Stalino grupės lini
ja.”

Grįžkime vėl prie teismo 
rekordų. Dreicerio parodymu, 
Trockio laiškas buvo sekančio 
turinio:

“Brangus drauge: perd,uo-

ra

KNYGOS—JŪSŲ APŠVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir savo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausiu pasaulio mokslo žmonių protas—knygose!

Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 
Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo, žinoti praeitį, kad suprasti ateitį! 
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—parašė M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

VAKARŲ EUROPOS LITERATŪROS ISTORI
JA—parašė M. Freče, Viena iš svarbiausių 
knygų apie kultūrą. 296 puslapiai, kaina bu
vo $1.50, o dabar 50 centų. A

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
rašė A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelį kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—parašė V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Metų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. Pokrovski, 
s Viena iš geriausių istorijų apie praeitį. 

Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 cėntų.

AMERIKOS DARBININKĖ—parašė A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 
kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
įuvo $1.25, o dabar tik 30 centų.

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
rašė E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBUKLAI—parašė Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties. Šia knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

VOKIETIJOS SOCIAL-DEM. ŽLUGIMAS—pa
rašė Luksenburg ir keli kiti autoriai.. Knyga 
turi 280 puslapių. Kaina buvo $1.25, o dabar 
25 centai.

PILIEČIŲ KARAS FRANCIJOJ—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORINIS MATERIALIZMAS—parašė H. Gor-
• ter. 192 puslapiai. Kaina buvo $1.50, o dabar 

25 centai.
KOMUNIZMO A-B-C—parašė N. Bucharinas. 

Knyga turi 206 puslapių. Kaina buvo $1.25, 
o dabar 50 centų.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 
F. Vaišnora. Knyga turi 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
mums'daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai
tykite jas.
ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa

rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų. ,

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJĄ LIETU
VOJ—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausiij ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50*, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei-. 

džiausiu apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja
kovlev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara. 
Viena geriausiu apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ“—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai.

UGNYJE—parašė H. Barbusse. Knvgoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Franci jos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knvgoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai..

SENO VINCO RAšTĄVrrtelpa kelios apysakos. 
Knvga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausiu knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip/nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausis daiktas.

• kaina buvo $3.00 dabar $1.00. 
nariams 25 centai).

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J.
čius. r . ..
apie 100 ligų.
suteikti pirmą pagelbą.
dabar 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
Pasaulyj yra daug religijų. Vieni žmones tiki 
į dievus, o kiti ne. Kodėl tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

250 puslapiu. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kain relig'ia keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ—parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25. dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—narašė V. Andriulis. Bro

šiūra 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centu.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistu Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS *
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

Knyga tik iš spardos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio.

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50- centų.
Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo Švy

turėlis , eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbė”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934. 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO*’ 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitu knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

Knveros 
(ALDLD

. Kaškiau-
Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 

Yra paduota receptai kain 
Kaina buvo $1.00,

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi- 
giausis knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kaitų virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo- 
laido! Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės__ pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu: ’

D. M. Š O L O M S K A S
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
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Kaip Skaityti ir Rašyti?
D. M. ŠOLOMSKAS--------------------- --------
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(Tąsa)
Kiekviena knyga susideda iš faktų, pavyz

džių, išvadų, svarstymų ir apibūdinimų. Nie
kas negali visus knygos sakinius, žodžius iš
mokti ir tas nėra reikalinga. Reikia išmokti 
tik faktus, išvadas, pavyzdžius perimti. Ne
reikia skubėti, kad greitai, kuo daugiau per
skaityt, bet reikia rūpintis, stengtis, kad ir iš 
mažiau perskaityto, o daugiau pas jus pasi
liktų. Sunkesnio rašto perskaičius skyrių, 
puslapį, yra reikalinga apsistoti, pamąstyti 
apie perskaitytą, sujungti tą su tuom, ką 
jūs jau pirmiau žinojote. Jeigu tai yra apie 
darbininkų streiką, tai pasirūpink prisiminti, 
ką tuom klausimu jūs žinojote.

Skaitant reikia ir mąstyti apie tai, apie 
ką skaitai. Negalima akimis vedžioti po pus
lapį, o’ mintimis “kitur nukeliauti.” Yra 
žmonių, kurie perskaito puslapį, bet klausk 
jo, ką jis perskaitė—nežino. Kodėl ? Todėl, 
kad jis tik akimis vedžiojo, nesigilino į skai
tymą, mintys jo buvo “kitur nukeliavę.” 
Skaitymui reikalinga ir vidutinė ramybė, 
taipgi kitų sąlygų, kasi tam netrukdytų.

Rusų rašytojas Furmanovas skaitymo rei
kale rašė: “Skaityk kaip galima daugiau, 
kas tik vertingo yra artimame knygyne— 
perskaitykite, jieškokite vertingų knygų, kur 
tik galima jų gauti. Tas pakels jūsų žinoji
mą, tas supažindins jus su rašybos formomis, 
privers griežčiau atsinešti į savo raštą.” Fur
manovas, rašydamas “Skaityk kaip galima 
daugiau,” neturi mintyj, kad vienu kartu, 
bet kuo daugiau perskaityt knygų.

KAS REIKALINGA PRADŽIAI?
Jums reikia rašyti korespondencijos iš 

. jūsų kolonijos, darbininkų parengimų, įvy
kių. Reikia rašyti trumpai, aiškiai. Pirm pra
dėsite tai, pasidarykite planą, apie ką jūs 
turite parašyti—susižymėkite ant popieros 
ir vienas po kitam visus tuos įvykius apra
šykite. Skaitykite kitų korespondencijas, per- 
imkite žingeidžias jų puses.

Jūs esate linkę rašyti eiles, čia neužtenka 
vien gramatiką žinoti, bet reikia mokėti jas 
rašyti. Jums pagelbės skaitymas eilių geriau
sių rašytojų Janonio, Regračio, Yasilionio, 
Žalionio, Dabulio, ir kitų. Skaitykite jų eiles, 
įsižiūrėkite į jų formą, ritmą, turinį., Nega
na to, kad eilės gražiai parašytos, jos turi 
atsakyti ir savo tikslui, jeigu tai klasinio 
turinio, tai ginti darbininkų klasės reikalus. 
Tam reikalingas žinojimas Markso-Lenino- 

' Stalino mokslo, tam reikalinga žinoti darbi
ninkų istoriją.

Jūs norite aprašyti vaizdelių, apysakaičių 
formoje svarbius atsitikimus, čia jau daug 
didesnis dalykas, kaip paprasta korespon
dencija. čia yra reikalingas ir didesnis prisi
rengimas.

Drg. Vincas Kapsukas kartą laiške rašė, 
kaip reikia surinkti medžiagą politiniams 
straipsniams. “Išsikirpkite iš laikraščių ži
nias apie karo prisirengimus, streikus, kovas. 
Dėkite jas į atskirus vokus, o kada tais klau
simais jau turėsite pakankamai medžiagos, 
tai parašykite straipsnį.”

Reikia medžiagą surinkt, surinkt faktus, 
davinius, o paskui imtis už darbo. Furmano
vas sekamai formulavo rašymo darbo pasi
dalinimą :

1. Pašaukimas—rašytojo noras, pasimoji- 
mas rašyti.

2. Užgimimas minties, pasirinkimas turi
nio, surinkimas medžiagos, sudarymas raštui 
plano.

3. Juodraštis—būsimo veikalo griaučiai. 
Čia reikalinga, kad jau būtų visi skyriai, aiš
kus supratimas, kas juose turi būt, rolės 
charakterių.

4. Rašymas pačios apysakos, apysakaitės.

colio tarpą, kad būtų kur ištaisyti.
4. Nedėk ženklelių, jeigu nežinai, kur jie 

reikalingi, žmonių, miestų, gatvių vardus ir 
pavardes rašyk tik iš didelės raidės. Visada 
pasirūpink parašyti aiškiai. Aiškiai išrašykite 
ir datas, dienų, vardus ir mėnesius.

5. Rašyk tik tiesą, niekados neperdėk, at
mink, kad tas kenkia jums ir laikraščiui. 
Parašęs korespondenciją, nors porą kartų 
atydžiai perskaityk ją, ištaisyk, kas taisytina, ! 
jeigu daug taisei, tai išnaujo perrašyk.

6. Kuomet korespondencija jau tilpo laik
raštyj, tai atydžiai ją perskaityk, bandyk įsi- 
tėmyt žodžius ir sakinius.

7. Niekados nevėluok, bet visada trumpai 
ir aiškiai aprašyk kiekvieną svarbesnį įvykį. 
Pranešimus nemaišyk su korespondencija.

8. Rašyti reikia iš darbaviečių, abelnų 
mieste įvykių, labiausiai imant domėn atsiti
kimus lietuvių tarpe ir paliečiančius darbo 
žmonių reikalus.

9. Aprašant kitų srovių parengimus ir vei
kimą, laikykitės tiesos, neperdėkite, dalyvau
kite patys arba žinias imkite iš pasitikimų 
asmenų.

10. Kritiką rašykite taip, kad ji pagelbė
tų traukti kitų srovių darbo žmones prie 
mūs, bet kad neerzintų ir nestumtų nuo mūs. 
Rašykite, kad mažiau susipratusius arba su
klaidintus darbo žmones pamokinus, bet ne 
pajuokus.

TEMŲ PASIRINKIMAS
• Kiekvienoj lietuvių kolonijoj didesniame 
mieste yra buvę atsitikimų, kurie pilnai gali 
patarnauti ne vien korespondencijų rašymui, 
bet pagaminimui įdomių vaizdelių, apysakai
čių, feljetonų, kurie skaitytųsi ir keltų dar
bo žmonių klasinį susipratimą. Yra atsitiki
mų, kurie pasitarnautų ir mūsų scenai—teat
rams.

Drg. Dimitrovas, kalbėdamas Sovietų rašy
tojų konferencijoj, nurodęs į buržuazinių ša
lių tūlus" rašytojus, kurie tankiai skundžiasi 
neturėjimu apie/ką rašyti, sakė:

“Jeigu jie pažiūrėtų į gyvą milionų kovą, 
jeigu pažiūrėtų į tūkstančius teismų, streikų, 
demonstracijų, susirėmimų tarpe darbininkų 
ir jų klasinių priešų, jeigu jie įsižiūrėtų į 
Leipcigo bylos medžiagą—jie rastų gerus siu
žetus, daugybę puikių siužetų.” Ir toliau Di
mitrovas nurodė, kad rašytojai turėtų atvaiz
duoti net Van-der-Liube tragediją. Jis sa
kė: “Kur atvaizduoti mūsų dailioje literatū
roj Vokietijos, Austrijos, Bulgarijos, Chini- 
jos ir kitų šalių proletariato judėjimo hero
jai? Kur tie pavyzdžiai, kuriuos galėtų sek
ti milionai? Duokite taipgi neigiamų gyvų 
pavyzdžių, parodykite žmones su mėsa ir 
krauju, kaip Van-der-Liube, kad jaunimas 
mokytųsi iš gyvų pavyzdžių.

“Didžiulę rolę lošia literatūra kartos auk
lėjime. Padėkit mums—padėkite darbininkų 
klasės partijai, Komunistų Internacionalui, 
duokite taiklų kovos ginklą dailioj formoj— 
eilėse, romanuose, novelese. Padėkite auklėti 
revoliucionierių kadrus savo dailiąja kūryba.”

Jeigu mes giliau įsigilinsime į šiuos drg. 
Dimitrovo žodžius, kurie apima ištisas šalis, 
didelius įvykius, tat suprasime, kad ir lietu
viai turime šimtus įvykių, gyvenimo vaizdų, 
karčių pamokų, skaudžių tragedijų, kurios iš
keltos aikštėn, pateiktos apysakaitėse, vaizde
liuose, scenoje, pagelbėtų šviesti tūkstančius 
žmonių ir padaryti juos kovotojais už jų pa- 

-čių laimę. Deja, kol kas šimtai tų atsitikimų 
yra neaprašyti, nepanaudoti mūsų pačių rei
kalams.

KAIP RAŠYTI?

dis, ištvirkėlis, ar turčių klasės veršis, kuris 
apgavo vargšę merginą? Kokis buvo atsine- 
Šimas jos tėvų, giminių linkui meilės? Ar ji 
neturėjo kitų vaikinų? Atvaizduoti meilę, ku
ri atvedė prie motinystės ir galų gale prie sa- 
vižudystės. Surasti davinius, kaip į tai atsi
nešė kaimynai, jaunimas, ar nebuvo pavydo 
intrigų? Surasti davinius, kas atsitiko su 
tuom, kuris merginą pastatė ant motinystės 
kelio ir jos išsižadėjo, ar jis kitą turi, kokis 
jo likimas?

Jeigu surinkti medžiagą šiais klausimais ir 
daugeliu kitų, tai jau bus nemaža apysakaitė,

o gali būti ir apysaka. Ar galima visais klau
simais rasti smulkmenas? žinoma, kad ne. 
Bus tokių atsitikimų, apie kuriuos nebus suras
ta faktai, bet juk galima jiems pritaikinti iš ki
tų atsitikimų, kuriem pilniausiai atatiks. čia 
jau reikalinga ir rašėjo vaidentuvė, sugabu- 
mas, abelnas žinojimas. Sakysime, niekas ne
matė, kaip mergina papildė savižudystę, bet 
kiekvienas supranta, kokią baisią dramą ji 
pergyveno pirm to. Juk tai vienatinis išėji
mas buvo prieš jos akis. Kito kelio ji nema
tė, nežinojo.

(Daugiau bus

Washington. — Ameri
kos karo ministeris Wood
ring reikalauja dar 20,000 
vyrų padidint šalies armiją, 
o .milicijos skaičių davaryt 
iki 210,000.
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Rašyti atsargiai, apgalvojant, apmąstant.
5. Galutinas kurinio apdirbimas, kelis kar

tus perskaitymas, papildymas, ir paskutinis 
jo nerrasymas.

Jis davė pavyzdį, kaip jis pats rašė savo 
veikalą “čepajevą.” Furmanovas, pad*aręs 
virškinėtą rašto darbui planą, rašė: “Jeigu 
tai taip, tai aš esu antram laipsnyj. Atsike
liu—mąstau apie ‘Čepajevą’, gulu—vis min
tis apie jį, sėdžiu, vaikštinėju—kiekvieną 
minutę mąstau, planuoju vis apie jį.”

Pąrašyt gerą korespondenciją yra rimtasrarasyr gerą Koresponaenciją yra rimtas 
darbas, parašyt feljetoną, vaizdelį, apsaky
mėlį atsiminimą—yra sunkesnis darbas. 
Apysakos parašymas dar atsakomingesnis, 
už jo nereikia imtis, neturint praktikos ir 
pasisekimo rašyme mažų apysakaičių.

KORESPONDENCIJOS
Pradėsime nuo korespondencijų. Jos turi 

daugiausiai mėgėjų rašyt, štai kurių dalykų 
eikia prisilaikyti:

L Rašyk tik ant baltos popieros ir vienos

t

2. Rašyk tik rašalu, arba rašomaja maši- 
e. Niekados nerašyk alutėliu. Nevartok
kį rašalą, kaip tik juodą.

3. Visados tarpe eilučių palik apie pusę

Pirmu sykiu istorijoje, darbininkų politines partijos atstovai dalyvavo rinki
kų kolegijoje—iš kaires į dešinę—Luigi Antonini, International Ladies Garment 
Workers Unijos vice-prezidentas; Amai gameitų Unijos prezidentas Sidney Hill
man;/ILGWU prezidentas David Dubinsky; International Printing Pressmen’s 
Assistants Lokalo 2 prez. Andrew F. Armstrong. Jie atstovavo New Yorko Dar
bo Partiją ir padavė balsus už Roosevelt ą.

Rinkikų Kolegija yra kiekvienoj vai stijoj. Į tą įstaigą sueina rinkikai, kurie 
išrenka Jungt. Valstijų prezidentą. Kiekviena valstija turi tiek rinkikų, kiek ji 
turi kongresmanų-senatorių. New Yorko valstija turi 47 atstovus kongrese, tai 
reiškia, kad ji turi ir 47 rinkikus. '

Rinkikų kolegijos nariai turi teisę iš rinkti bile kandidatą į prezidentus, bet 
tas neįmanoma, nes jie pasisako tik už tuos kandidatus, kuriuos jų partija remia.

Naugatuck, Conn.
Mirė Viktorija Mikalėnas, 

26 m. amžiaus. Priežastis mir
ties—saužudystė. Laidos gruo
džio 22 d. Paliko nuliūdime
vyrą Adolph.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chąuncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurjoje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVĘ., DETROIT, MICH.
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Aš pataisau visokių išdir- 
bysčių radius ir parduodu 

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina. ' 
O •.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

Taipgi atmalia-, 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

OFISO VALANDOS 
nuo 1—S diena ir nuo T—41 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampan E. 23rd St.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Gran Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Viiniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

“Kaip rašyti?—stato klausimą Furmano
vas ir aiškina: Klausimas stebėtinas, rodosi 
nesuprantamas, tartum .neatsakomas. Bet vis 
gi kamputis uždangos galima praskleisti. Rei
kia rašyti taip, kad tas atatiktų menui: aks- 
tintų, žadintų, gimdytų naują. Drama, apysa
ka, eilėraštis—vis tiek pat... Rašyk taip, kad 
skaitytojai suprastų.”

Furmanovas persergsti, kad nereikia daug 
pasigerti technika, nes tas bus kenksminga. 
“Atydos žodžiui, išdėstymo formai, kiekvie
nam sakiniui—rašo jis toliau.— Viskąs turi 
būti savo vietoj, kiekvienas dalykas privalo bū
ti suprantamas, kas tik reikalinga, turi ras
tis.. . Atsargiau, atsargiau ir dar kartą at
sargiau rašykite. Skubėti rašyti — nereiškia 
pakilimą* bet žemyn puolimą, ritimąsi į tik
rą pražųtį.”

Rašyti negalima be temos, siužeto., medžia
gos. štai atsitiko tragedija—apgauta mergi
na, nėščia, palikta vaikino, nuėjo prie upės ir 
pasiskandino. Tragedija! Reikia padaryti 
apysakaitė. Tąm reikalinga surinkti medžia
gą apie jos gyvenimą, meilę su tuom, kas ne
laimėje paliko. Rasti faktus, kas jis buvo, 
kodėl apleido?. Sužinoti, ar tai taip kietašir-

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai i 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargi, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
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 saules 
spinduliais, sunaikina reumątiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mestis 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 REKEN’S OINTMENT.

PASARGĄ: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją IJeksnio 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 
aplankysite tikrąją Deįsnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
OINTMENT CO., 

š Hartford, Conn.
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1937 Mėty Darbininku Kalendorius
Yra turtingas raštais iš įvairių mokslo sričių. Yra daug 
svarbių istorinių informacijų ir statistikų. Daug raštų 
ir paveikslų yra iš Lietuvos. Rasite skambių eilių ir 

* įspūdingų vaizdelių iš dailiosios literatūros. Duodama 
naudingų patarimų bei pamokinimų apie mediciną ir 

sveikatos užlaikymą. Tad tuojau, be atidėliojimo 
reikalaukite

Darbininky Kalendoriaus 1937 Mėly
Tai svarbus žinių ir mokslo šaltinis.

Darbininku Kalendoriaus Kaina 25 centai
Reikalaudami prisiųsti po vieną kopiją, atsiųskite pašto 

štampų vertės 30c., nes kainuoja persiuntimas.

“Laisvė” 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
ra

-Lu------- —■

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

TeL Stagg 2-0783 NOTARY
Night TeL Jauiper 3-4313 PUBUC

Juozas Levanda 
(LEVANOAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau 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.
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Hartford, Conn.
Gruodžio 14 d. atsibuvo me

tinis susirinkimas Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos (ALDLD) 68 
k p. Susirinkimas iš visų at
žvilgių buvo neblogas. Narių 
dalyvavo nemažai, pakeltus 
klausimus svarstė šaltai. Į val
dybą 1937 metams likosi iš
rinkti šie draugai: Organizato
rium : K. Wilkas; Protokolų 
raštininku: J. Margaitis; Fi
nansų raštininku: B. Muleran- 
ka; Iždininku: O. Giraitienė; 
Knygium: O. Ružinskienė.

Iš raporto paaiškėjo, kad 
kuopa finansiškai silpnai sto
vi, tai aš tikiuos, kad nauja 
valdyba sugebės pakelti finan
sus. žinoma, tas priklauso ir 
visiems kitiems nariams jiems 
pagelbėti.

Buvo išduotas raportas ko
misijos, kuri rengia 9 d. sau
sio ateinančiais metais vaka
rienę del naudos Ispanijos 
darbininkų. Komisija prašė 
visų susirinkusių, kad pagelbė
tų jiems surengti, tai yra, rin
kime aukų, kaip tai, iš biznie
rių ir iš kitų geros valios žmo

nių. Be abejonės, tokiam pra
kilniam darbui niekas neatsi
sakys aukuoti.

Nemažai draugių ir draugų 
apsiėmė pagelbėti komisijai. 
Buvo skaitomas laiškas iš 
“Vilnies” kaslink platinimo 
kalendoriaus. Kuopa vienbal
siai nutarė parsitraukti 15 ko
pijų. Taip pat kuopa aplaikė 
nuo Komunistų Partijos 5 kny
gutes, kur yra leidžiama ant 
išlaimėjimo “Plymouth” auto
mobilius del naudos “Daily 
Worker.” Nekurie draugai 
tuojaus pasiėmė pardavinėti.

Buvo išduotas platus rapor
tas bendro veikimo visų dar
bininkiškų organizacijų komi
sijos. Iš raporto paaiškėjo, 
kad komisija daug ką nuveikė, ; 
nemažai sukelta finansų del 
visokių ręikalų darbininkiš
kam judėjimui.

Buvo pakeltas klausimas 
kaslink “Laisvei” gavimo nau
jų skaitytojų. Drg. A. Klimas 
davė papeikimą draugams, 
kad jam nepagelbsti gavime 
skaitytojų. Pastaba buvo vie
toje. Aš manau, kad draugai 
turėtų daugiau atkreipti ta
me klausime atydos. Pažiūrė
kime į kitas kolonijas, kaip 
di augai darbuojasi. Mes irgi 
neatsilikime, nežiūrint, kad ir 
vajus pasibaigs, o mūsų prie
dermė dienrašti “Laisvę” pla
tinti.

Plačiai buvo apkalbama 
apie Laisvės Chorą. Kadangi 
choras yra po ALDLD kuopos 
kontrole, tai nariai nemažai 
pašventė laiko suradimui prie
žasčių choro mažėjimui. Buvo 
narių, kurie priklauso ir prie 
choro. Iš jų išsireiškimo pa
aiškėjo, kad nekurie nariai 
daro, kaip jiems patinka kitų 
nesiklausę. Susirinkimas, pa
matęs, kad negalima prieiti 
prie rezultatų,\ paliko sekan
čiam susirinkimui svarstyti.

Girdėtis, kad Laisvės Cho
ras ruošiasi surengti kovo 
mėnesį ateinančiais metais ju- 
bilėjų 10 metų gyvavimo. Be 
abejonės, choras mokės prie to 
prisirengti. O mūsų visų prie
dermė, sulaukus tos dienos, 
masėmis dalyvauti.

. Nemunas.

CARLOS SAAVEDRA LOMAS
Argentinos užsienių reikalų ministeris, gavęs 
Nobelio taikos dovanų už pasidarbavimų taikai.

prakalbėles. Kadangi buvo su
pratimas, kad svečiai' dau
giausia užsiinteresavę Ispani
jos padėtim, tai daugumoj ir 
buvo apie tai kalbama. Užbai
gus kalbas, buvo paprašyta, 
kad drg. Andrišiunienė ir šve
das pereitų kolektuodami. Po 
kolektai, traukėsi pasilinks
minimo laikas.

Ligi šiol nuo Rochesterio 
lietuvių yra pasiųsta $51, įs
kaitant šiuos.

Speciališkas vakaras del su
kėlimo daugiau aukų del Is
panijos liaudies kovų yra ren
giamas 9 d. sausio. Bus vaka
rienė su programa,' dainuos 
choras ir solistai. Komisija ti
kisi gerų pasekmių. Esu gavęs 
raportą, kad tikietai pardavi
nėjami plačiai.

M. Duseika.

Scranton, Pa.
Dar Permažai Tvarkdarių”
Scrantono policijos galva p. 

Davis susirūpino, kad perma
žai policistų, tai reikalauja, 
kad miesto taryba (council)
nuspręstų pridėti dar 24 guzi- 
kuočius, o jau ypatingai sugrą
žintų raitosios policijos būrį,
kuris jau daug metų panaikin
tas. Iš kur imti pinigų užlai
kymui tos gaujos naujų “tvark
darių” ir dar su arkliais, tai p. 
Daviui neapeina. Juk miestas 
ir taip skoloj paskendęs ir del 
visuomenės reikalų pinigų ne
turi, o taksos jau ir taip iškel
tos gana augštai, kad darbinin
kai nepajėgia išsimokėti, bet 
p. Davis to nepaiso, bet rei
kalauja daugiau policijos. Ir 
kam? Ogi kontroliuoti trafi- 
ką (važiuotę), del parodavi- 
mų ir svarbiausia, tai reikale 
streikų. Taksų mokėtojai tu
rėtų griežtai užprotestuot 
prieš -tokį p. Davio reikalavi
mą.

Rochester, N. Y.
Mes Remiame Kovotojus
Surengtoj draugiškoj vaka

rienėj Į2 d. gruodžio, prisimi
nus apie Ispanijos darbininkų 
kovas, tapo surinkta vienuoli
ka dolerių ir penkiasdešimts 
centų ($11.50).

Draugai V. Lastauskas, S. 
Kaurakis, A. Velička, ir J. 
Dulksnis išlošė žąsis ir paau
kavo draugiškai vakarienei. 
Kitos išlaidos buvo padengta 
proporcionališkai.

Laike vakarienės tūli drau
gai buvo perstatyti pasakyti

Los Angeles, Calif
Pavyko 
darbinin- 
buvo su-

kiai užrašė, tai daugelio nebu
vo galima įskaityti. Tai ne ko
misijos kaltė.

Varde komisijos,
M. Pūkis ir J. Pupis.

J. KASMOCIUS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Džiaugkitės — sako vietinė 
kapitalo spauda. Bet 'ko 
džiaugtis ? Ogi už tai, kad ge
rieji laikai jau sugrįžo ir de
presijos tik pėdsakai tebelie
ką. Bet kur tie gerieji laikai 
—nieks nemato, štai kur tie 
gerieji laikai: Storrs kasykla, 
kur dirbo 1,600 darbininkų, 
jau 5 metai, kaip nedirba. Le- 
gitt Creek kasykla, kur dirbo 
850 darbininkų, šiandien nieks 
nesijudina jau keli metai. 
Dickson kasykla taip pat, o ir 
čia dirbo 350 darbininkų. Von 
Storch kasykloj dirbo 800 dar
bininku, o šiandien tik 8. Mor- 
vine kasykla, kur dirbo 1,400 
darbininkų, dabar tik apie 300 
darb., o ir tie jau antra savai
tė, kaip nedirba. O ir dau
giau dar yra kasyklų, kur 
pirmiau dirbo daugiau po 
1,000 darbininkų, o šiandien 
tik po 2-3 šimtus, o dar yra ir 
daugiau kasyklų, kurios ne
dirba jau ilgas laikas. Tai ot 
kokie gerieji laikai Scranto- 
ne. Tačiau kapitalistinė 
spauda turi ką nors šaukti. 
Apie Simpsonienę ir Edwarda 
VIII jau nėra kas rašyti.

—o—
Šaunus pokylis naujų metų 

dienoj. ALDLD 39 kp. rengia
I vakarienę ir balių Darbininkų
I Centre, 218 Lackawanna Ave., 
, Scranton, Pa. Bus įvairių val
gių, gėrimų, šokti ir progra-
ma. Ant kiek bus puikus šis 
pažmonėsys, tai patirti galima 
bus tik atsilankant. Įžanga 
visai žema—tik 50c, o prasi
dės 7 :00 valandą vakaro. To
dėl kiekvieno, kas tik prijau- 
čia darbininkiškam judėjimui, 
pareiga ątsilankyti.

Cvieklys.

New York ,
300 rendauninkų iš 700, ku

riem bankai grąsina išmetimu 
iš namų, dalyvavo mitinge 
2nd Avė., kad apgint savo 
teisę turėt pastogę.

MEDKIRČIO LIKIMAS
Verkia dangus apsiniaukęs, 
Verkia medžiai, purvas minas; 
Rūkas antklodę užtraukęs, 
Slegia mišką, tarsi švinas.

Kremta pielos, švaistos plienas,— 
Žybt, kirvakočio gale, 
Guli aržuolo kamienas, » 
O ir beržas krint’ šalę.

Lankstos rankos, strėnos, kūnas, 
Garas rūkst’ nuo kirtėjų, 
O iš viršaus, lyg perkūnas, 
Trata aržuolas ant jų.

Vienas liko tik prislėgtas,
Antro tragiška mirtis,
Tartum sliek’s, staiga sutrėkštas, 
Kraujo plėtmas atmintis...

Kirviai kramtė, medžiai griuvo, 
Pielos vėl įsismagino.
“Kam čia paisyt, jei vien’s žuvo, 
Nuvežiau ir tesižino.”

Taip juokavo pon’s atėjęs, 
Akims kraujo plėtmą dūrė, 
Užžėrė koja priėjęs 
Ir cigarą užsikūrė.

Senas Vincas.

Spaudos Vakarienė
Lap. 29 d. lietuvių 

kiškos organizacijos 
rengę šaunią vakarienę, kurios
visas pelnas paskirtas darbi
ninkiškiems lietuvių ir anglų 
kalba laikraščiams.

Svečiams susėdus prie sta
lų, pirm. P. Repečka paaiški
no apie spaudos svarbumą ir 
perstatė lietuvių chorą dai
nuoti. Choras susideda dau
gumoje iš jaunimo ir jį moki
na gabi jaunuolė Olive Rufiū- 
tė. Sklandžiai sudainavo kele
tą dainelių. Visų mėgiama 
dainininkė draugė Levanienė 
sudainavo solo ir viena talen
tinga svetimtautė davė piano 
solo. Drg. Joe .Zdanas dar pir
mu sykiu pasirodė su dainavi
mu solo. Iš jo galima laukti 
gero solisto, nes jis turi gražų, 
skambantį balsą. Po muzika- 
lio programo drg. M. Pūkis 
trumpai kalbėjo, kokią rolę, 
lošia spauda visuomenėj. Sve
čių buvo arti šimto ypatų, ir li
kos patenkinti skania vakarie- mo 25. kuopas susirinkimai ' rmvrizlz-vl r» i n ( 1 IAZ1 I O * J
ne ir šokiais prie draugų VlS-jLDP Kliube, 408 Court St., 8-tą val- 
kackio ir Alseikos muzikos, ■ 
kurie veltui pagrajino. Pelno 
nuo vakarienės likos $53.81, 
kuris likos pasiųstas po $12.00 
sekamiems laikraščiams: “Lai
svei,” “Vilniai,” “Daily Work- 
eriui,” “Western Workeriui” ir 
likusieji $5.81 “Liaudies Bal- 
sui į Canada. Taigi Los All- ' way. šiame susirinkime delegatai iš

HARTFORD, CONN.
22 d. gruodžio bus svarbus visų 

komitetų Kom. Frakcijos susirinki
mas, taipgi ir pašaliniai ateikite, nes 
tame susirinkime dalyvaus ir Wil
liam Taylor, ką tik sugrįžęs iš . Sov. 
Sąjungos._ Susirinkimas 
rium.

įvyks po
57 Park St., 8 v. v.

J. Kazlauskas.

NEWARK, N. J.
Trečiadienį; gruodžio 23 d. pakal

nėje kalbės žymus ispanas prof. 
J. M. LaCalle apie Ispanijos įvy
kius. Mitingas prasidės 8 v. v., Is
panų saloje, 87 Madison St. Labai 

.svarbu, kad visi lietuviai būtų ant 
šio susirinkimo, ne tik kad išgirst ką 
LaCalle turi svarbaus pasakyti, bet 
ir kad paremt Ispanijos darbininkus 
moraliai, pinigiškai, su drapanomis, 
valgiu ii- medicina. Programoj daly
vaus ii* jaunuolis kalbėtojas ir vei- 

, kalas “Bury the Dead.” Įžanga vel
tui. Rengia Pakalnes Skyrius Jaunų 
Komunistų Lyga.

(300-301)

ELIZABETH, N. J.
Du Svarbūs Susirinkimai 

ALDLD 54 kp. ir T. D. Apsigyni- 
i atsibus 

seredoj, gruodžio (Dec.) 23 d., 1936,

. Bus metiniai susirinkimai. 
I Turėsime daug svarbių dalykų aptar
ti ir išrinkti naują valdybą.

Būkit visi nariai ant susirinkimo. 
Komitetas.

(300-301)

SO. BOSTON, MASS.
L.D.S. 2 kp. metinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 23-čią gruodžio 

, (Dec.), 7:30 vai. vakare, 376 Broad-

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę j 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 BROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

NOTARY PUBLIC

r

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

gelio lietuviai gražiai sušelpė apskričio isduos raportą ir bus 
, , . v. , renkama valdyba sekantiem metam, i

Izlocino ViTlAmO 1................. ... ... . , ..savo klasės spaudą, žinoma, ateikite visi seni nariai ir atsiveskite
tokios geros pasekmės buvo 
del to, kad buvo aukos renka
ma. Sekami aukavo: F. R.
Vaitkai $2.25, Ch. ir U. Dai- 
viai $1.50; po’$1.00 P. ir R. 
Repečkai, J. ir M. Pupiai, St. 
Petravich, Ona ir-M. Pūkiai; 
po 50c: S. Mizarienė, Joe Zda
nas, St. Viskackis, J. F. Va
liusiais, S. Papei, & K. P., Bar
ney Schultz, S. T. Shmit, A. 
Kizys ir K. Levišauckas; Be
vardis 40c, Ch. Kemzūra 35 
c, Šimkus 30c, J. Vasiliauckas 
35c ir A. Levanienė 35c. Po 
25c: Kuliešius, V. Oaksas, J. 
Kuliesh, P. Ivan, F. Prūsas, P. 
Pečiulis, N. Patašienė, J. Glau- 
delis, J. šmaikštis, T. čepurna, 
N. Sellneck, P. Ričerdienė, A. 
Saplis, P. Vaitkus, O. Briedie
nė, J. Pociūnas, F. Trepkus, 
G. Flower, žaunis, Gapel, Ra
kus, O. A. Braun, W. B. Arch, 
Rimkus, J. Paleikis, Gyalazis 
ir N. Mockus. M. Arlatich 22 
c. Po 20c: J. Lcik ir Arba
čiauskienė. Po 15c: S. Mi-
chell, M. Lalis ir J. Chapman. 
Po 10č:^V. Vaitkus, J. Stanke
vičius, M. Mockūnienė, C. ši- 
lienė, J. Mileris, J. Chesna, St. 
Alask, Davidonis, Gledis, 
Dwyer, Stacil, Coniatauckas, 
A. Janus, V. Glaudelis, M. 
Mockus, A. Ling, A. Freand, 
G. šilelis, M. Rušienė, J. Šim
kus, B. B. Viskackienė, A. Šmi
tienė, M. Daukšas, L. Levi, A. 
Pauleka, P. Petrulis ir J. Brie
dis. Po 5c: C. Sap ir A. Bush. 
Daiktais aukavo: Agnes Lin- 
gienė išlaimėjimui paduškaitę, 
Šimkai—pajų, cukraus ir pie
no. Domininkas Daivis—ka- 
vos ir pieno ir'U. Daivienė py
ragą. Daugiausiai aukų su
rinko tai U. Daivienė—-net 
$10.55. Visiems aukotojams ir 
aukų rinkėjams bei kurie šiaip 
pasidarbavo spaudos gero
vei, komisija taria nuoširdų 
ačiū. Katrų vardai nebus aiš
kiai atspausdinti, tai malonės 
atleisti, nes užrašytojai neaiš-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

nau jų aplikantų. Valdyba.

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6 kp. rengia pasilinks

minimo vakarą gruodžio 26, šešta
dienį, Liet. Taut, namo apatinėje sve
tainėje. Bus puiki muzika, skanių už
kandžių ir gėrimų. Įžanga tik 25c. 
asmeniui. Pelnas nuo šio parengimo 
yra skiriamas darbininkų judėjimo 
reikalam. Komitetas.

DIDELIS NUPIGINTAS |
1 . IDviejų dolerių vertės knygq

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams

Apie Lyties Dalykas
Tai ta paskubusi D-ro Robinsoiu i 
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.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS
LIETUVIS GRABORIUS ( 

IR BALSAMUOTOJAS
• LAISNIUOTAS ■

New York ir New Jersey 
Valstijoje

Graborystės reikale visada jums 
mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693
n, , . ! ——.. .............  . ...........

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės 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 čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
. .Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 7 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 pasirinkimą* 
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.

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.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y
Rampas Union Ave. ir Gran St.

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

GARS1NKITES "LAISVĖJE”
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Puslapis šeštas
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Antrad., Gruodžio 22, 1936

t Į to, tuos pinigus padalinki!: 
' (1) “DW” (2) Ispanijai; (3) 

streikuojantiems jūrininkams.
r

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS Į Vėtros Auka—45 Sužeidimai

a-
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS

BMT Draiveriai Pradės ’ Clyde Allen Nuteistas
Streiką Trečiadienį 15-30 Mėty Kalėjimo

A. Katkauskaitė Dainuos 
Operoj 25 Gruodžio

Maspetho ir Apylinkės 
Visuomenės Atydai!

B’klyn Bus Corp, esanti da
limi BMT kompanijos, gali su
silaukt streiko šio trečiadienio 
vakarą ar ketvirtadienio rytą, 
jei nebus susitarta su draive- 
riais. Pastarieji stengiasi iš
gauti savo reikalavimus be 
streiko, pasišaukė Mrs. Elinor 
Herrick, Apylinkės Darbo Ta
rybos tarpininkę, dalyvauti jų 
su bosais derybose. Pasėkos 
kol kas nežinomos.

Harlemo Vaistininkai 
Tapo AFL Nariais

Nekaltas jaunas . negras, 
Clyde Allen, tapo nuteistas ka
lėti nuo 15 iki 30 metų. Prieš 
jį buvo sudarytas suokalbis, 
kuomet vienas detektyvas jį 
pašovė be priežasties. Allen 
buvo kaltinamas vagystėj ir 
užpuolime baltų moterų.

Nuosprendį išnešė balti pri- 
s a i k i n t i e ji teisėjai, Kings 
County teismabutyje. Jį gynė 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas, kurį atstovavo advo
katai Edward Kuntz ir Abra
ham Unger.

Šią savaitę Metropolitan O- 
pera pradėjo vaidinimų sezo
ną. Trečiadienį vaidins “Tris
tan & Isolde”; ketvirtadienį 
—“Traviata”; penktadienį — 
“Bartered Bride”; šeštadienį 
“Trovatore”.

Penktadienio vaidinime da
lyvauja ir Anna Kaskas-Kat- 
kauskaitė, kuri nuo pereito 
pavasario jau yra Met. Operos 
dainininkų-lošėjų sąstate. Bai
giantis sezonui pereitą pava
sarį ji laimėjo audiciją, kurioj 
dalyvavo 48 kandidatai.

Harlemo vaistininkų orga
nizavimo vajus, vedamas New 
Yorko Vaistininkų Unijos jau 
įėjo į penktą savaitę ir jiems 
dabar padės tas faktas, kad 
Amerikos Darbo Federacija 
priėmė minėtą uniją savo glo- 
bon ir išdavė jai čarterį. Strei
kuojanti vaistininkai dabar 
neš iškabas, ant kurių bus už
rašyta—“Amerikos Darbo Fe
deracijos Nariai.”

Unija reikalauja, kad vais
tinių savininkai pripažintų 
uniją, pakeltų algas ir suteik
tų trumpesnes darbo valandas.

Šiandie Šalpos Biurą 
Darbininką Streikas

Jūrininkų Delegacija 
Washingtone

Tūlas laikas atgal šioj vie
toj buvome1 paskelbę, kad 
Maspetho darbininkiškų orga
nizacijų (rusų, lenkų ir liet.) 
bendras parengimas įvyks va
sario 28 d. Delei tūlų priežas
čių minėtasis parengimas at
keltas į sausio (January) 24 
d., 1937 m.

Todėl dar kartą pranešame 
apylinkės organizacijoms nie
ko nerengti tą dieną, bet daly- 
vaut maspethiečių parengime.

Parengimas įvyks lenkų sve
tainėj (Polish 
61-60 Clinton 
pethe.

Programoj 
Choras, d. A.
tas, rusai šokikai, 
perstatys veikalą.

Po programai šokiai 
geros orkestros iki vėlai.

Įžanga 45 centai.
Nuoširdžiai kviečiame apy

linkės rėmėjus skaitlingai at
silankyt į minėtąjį parengimą. 
Susipažinsite su svetimtaučių 
kultūrine veikla, pasilinksmin
site, ir tuo pačiu kartu parem- 
site naudingas organizacijas.

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengimo Komisija.

Iš šeštadienio vakaro į sek
madienio rytą per keturias va
landas New Yorko apylinkėje 
siautė smarki vėtra. Vėjo 
smarkumas pasiekė net 45 my
lias į valandą. Daugelis lan-l’jr
gų ir iškabų tapo sudaužyta.

Vėtrus metu policija gavo 
45 pranešimus apie sužeidimus 
automobiliais. Astuoniuose at
sitikimuose, automobilistai pa-, 
bego po parmušimo praeivių.

Pakvieskit Jūreivį Pas 
Save Pietų

a

530 Summer Ave.’, arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
a

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

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas jsisenės, 
nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, 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 ž m ogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo-

savimul, išvalymui ir sutvarkymui pajrusių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį be? 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.
National 
Avenue,

Hali), 
Mas-

Aidodalyvaus
Velička—solis- 

ir lenkai

Ar Galvos Linkterėjimas 
Reikš Mirtį?

Jeigu Michael Piccardo, 39 
metų, bus nuteistas nužudy
mui elektros k=dėj, jis galės 
už tai kaltinti mirštančio 
gengsterio Joseph Potter gal
vos linkterėjimą. Mat, keletą 
mėnesių atgal kas tai “pavaži
nėjo” Potterį ir, paleidus .ke
turis šūvius į jį, išmetė ties 
160 St. ir Willets Point Boule
vard, Bayside, Queens.

Jį ten surado policija, kuri 
nuvežė jį į Flushing ligonbu- 
tį, kur už kelių valandų ir nu
mirė. Prieš mirimą, vienok, 
jam buvo parodyta visa eilė 
žinomų gengsterių paveikslų, 
kad sužinojus jo šoviką. Kuo
met jam buvo parodyta Pic
cardo paveikslas, jis linkterė
jo galva ir numirė.

Iki šiai dienai policija turė
jo nuožiūrą ant Piccardo ir sa
kosi, jog jau turi tikrų davi
nių, kad jis nužudė Potterį.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Antanas Schultis, 62 m. am

žiaus, Marcelės Gelumbaus- 
kienės tėvas, 2316—92 Street, 
Jackson Hights, mirė gruodžio 
19 d. Kūnas pašarvotas Bie- 
lausko koplyčioj. Ėus palaido
tas gruodžio 22 d., Kalvarijos 
kapinėse. Laidotuvių apeigo
mis rūpinasi graborius Mat
thew P. Ballas (Bielauskas).

Šiandien visų 45 šalpos biu
rų darbininkai skelbia sėdėji
mo streiką. Jisai prasidės 4 v. 
po pietų. Tai bus pravedimas 
tarimo, kurį padarė pereito 
šeštadienio d e m o n s t racijos 
7,000 dalyvių prie Municipal 
Building.

Streikas palies 11,000 dar
bininkų.

šis veiksnys yra antras pro
testo žygis prieš reikalavimą, 
kad visi iki šiol dirbusieji 
biuruose turi pereit tinkamu
mo kvotimus. Darbininkai 
įmato, kad toks kvotimas rei
kalingas tik persijojimui ir 
padalinimui darbininkų, tuo 
prašalinant iš darbo nemažą 
jų skaičių. Kas liečia jų tin
kamumą jie tą įrodė kelių me
tų darbu.

Vokietijon Deportuos Dar 
Vieną Antifašistą

turi 
me-

Šiandien į Ellis Island 
pribūti Walter Baer, 38 
tų amžiaus, deportavimui į 
fašistinę Vokietiją. Jis buvo 
suareštuotas balandžio 9, 1934 
m., Portland, Oregon. Ameri
kos Ateivių Gynimo Komite
tas jį buvo paliuosavęs 
$2,000 kaucija iki teismo 
gynė teisme.

po 
ir

Lietuviy Motery Mokykla
Merginos ir moterys, kurios 

norėtų pasimokyti geriau skai
tyti, rašyti ir skaitliuoti, kvie
čiamos dalyvauti ALDLD 81 
kuopos moterų mokykloj, ku
ri įvyksta kas antradienį, 8 va
landą vakaro, “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Antra iš eilės pamoka 
įvyks šį vakarą. Už mokinimą 
nereikia mokėti.

M.

Kalėdoms ir Naujiems Metams
Geriausia Dovana Šventėms Degtinės arba Vyno Bonka

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 
turi degtinės nuo 59c iki $4.00 

už bonką.
Vyno nuo 50c iki $3.50 už bonką 
Gatavai prirengtų gražių “baš- 
kių” dovanoms duoti nuo $1.99 

iki $10.00 už “baskę.”

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-17 Keap Street, tarpe Grand ir So. 1st Streets

BROOKLYN, N. Y.
Telephone EVergreen 7-2089 License L-72

at-Streikuojančių jūreivių 
stovai nuvyko į Washingtona, 
kad gauti pasitarimą su prezi
dentu Rooseveltu del esamo 
20-ties tūkstančių jūreivių 
streiko rytiniame pajūryje. 
Delegacijos priešakyje randa
si Joseph Curran, streiko va
das New Yorke.

Sykiu su Curran išvyko 
Jones, Rodgers, Flannigan, 
McCuistion ir Kamlet. Jie visi 
atstovauja skirtingų 
unijas, apimančias visą
ninkystės sritį, įimant laivų 
radio operatorius ir laivų kė- 
ravotojus bei kitus specialis
tus.

amatų
jūri-

prie

“Daily Worker” Vajus ’ 
Biskj Pagerėjo

I

Strebel Paskirtas
L. P. Direktorių

Gustave Strebel, Amalga- 
meitų generalis organiz.ato- 
rius, paskirtas laikinu Ameri
kos Darbo Partijos direkto
rium vieton Mrs. Elinore Her
rick. Jinai pasitraukė, kad vėl 
užimt vietą Nacionalėj Dar
bo Santikių Taryboj.

Gąsdino Kompanijai Bėda
Teisėjas ’ Steinbrick palaikė 

trijų unijų narių teisę pikie- 
tuoti šešias American Gas Sta
tions, Inc., stotis Brooklyne. 
Ta gasolino kompanija norėjo 
gauti uždrautfimą (injunc
tion) prieš pikietavimą.

Stotis pikietuoja Sheet Me
tai Workers International As
sociation Lokalas 317; Inter
national Brotherhood of Elec
trical Workers Lokalas ir New 
York Sign Writers Union Lo
kalas 230. Mat, kompanija 
naudoja elektrikines iškabas, 
kurias pagamino neunijistai 
darbininkai.

Ar Teis 13 Mėty Žudiką?
Prokurorai ir policija rau

siasi po teisdarystės knygas 
sužinojimui ar 13 metų am
žiaus John Macari gali būt 
teisiamas, kaipo žmogžudys 
užmušime 10 metų amžiaus 
draugo Francis Laino.

Macari prisipažino prie nu
žudymo po karštų argumentų 
pereitą liepos 18, bet kūnas 
tapo surastas tik pereitą penk
tadienį tuščiam name, 89 
dison St.

Simpson Sugrįžta

dien-Angliško darbininkų 
raščio “DW” vajus biskį šlu
buoja, ne ganėtinai greit atei
na aukos. Į jį atsiliepia nese
nai užsibaigus rinkimų kam
panija, Ispanijos reikalai ir 
kitos problemos. Tačiau turint 
mintyje, kad “DW” susilpnėji
mas reikštų begalinį smūgį 
visam progresyviškam judėji
mui šioje šalyje, reikia many
ti, kad draugai-draugės dės 
pastangas jį paremti.

šiuo tarpu vajus eina gerė
liau.

Sekcija 24 užima pirmą 
vietą; Bronx yra antruoju; 
Kings, kur nemažai ir lietu
vių gyvena, taipgi Queens, tu
ri 5-tą ir 6-tą vietą.

šiame porte randasi tūks
tančiai streikuojančių jūreivių, 
kurie yra toli nuo namų ir sa
vų artimųjų. Jie sala ir alksta 
pikieto linijose diena 
jau apie du mėnesiu, 

j turės kalėdinių pietų 
namų atmosferoj.

Draugės ir draugai, 
išsigali turėti švenčių pietus ir 
vieną kitą svečią, suteiktų 
daug smagumo ir naujo ūpo 
streikuojantiems jūrininkams, 
jei pakviestų vieną ar kiek iš
gali į savo namus pietauti. 
Pereitą Padėkų Dieną “Daily 
Workeris” buvo paskelbęs tokį 
sumanymą savo skaitytojams 
ir virš 1,500 tokių svečių buvo 
priimti per “DW” skaitytojus.

Pakvietimą galima telefo- 
nuoti sekamai: WA.9-7236. 
Taip pat galima raštu arba 
asmeniškai priduoti streikierių 
centran, 164 11th Ave., New 
Yorke.

dienon
Jie ne
jaukioj

kurie

Gaukite “Laisvei” Naujų
. Skaitytoju

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jono Drumelio, Suvalkų 

gub., Lekėčių parapijos, Kuro kaimo, j 
Mudu sykiu atvažiavome Į Ameriką, 
kas apie jį žinote, malonėkite man 
pranešti, už tai būsiu labai dėkingas. 
Džiaugčiausi, jei jis pats pastebėtų šį ■ 
pranešimą ir kad atsišauktų, nes tu-Į 
riu svarbų reikalą.

JOSEPH ŠILEIKA,
142 Pine St., Nanticoke, Pa.

(299-300)

Ma-

Kovingas šios šalies jūrinin
kas Lawrence B. Simpson, ku
ris buvo nazių pagrobtas ir 
laikomas Vokietijos fašistų 
bastilijose, tapo paliuosuotas. 
šiandien jis išplaukia iš Vo
kietijos laivu “President Roo
sevelt” ir New Yorkan pribus 
ateinančią, savaitę. Jis ten bu
vo nuteistas 3 metam kalėji
mo, bet tarptautinių protestų 
spaudimas į nazius iškovojo 
jam laisvę greičiau.

Lietuvių Jauny Vyry Balius
Lietuvių Jaunų Vyrų Sąjun

ga ruošia 19-tą metinį kalėdinį 
balių penktadienį, 25 gruo
džio. Jis įvyks Grand. Para
dise svetainėse, šokiams grieš 
Peter Lambert ir jo Royal 
Commanders, šokiai nuo 8 va
karo iki 2 vai. ryto. Įžanga 
75 centai.

100,000 Porą Baty Ispanams
šimtas tūkstančių porų batų 

ispanams! Toks yra batų siu
vėjų unijų pasimojimas ir tuo ’ 
tikslu įvyks pirmas unijistų mi
tingas šį vakarą, 592 Fulton 
St., Brooklyne. Ji šaukia Boot 
and Shoe Workers Unijos Bo
kalai 465, 660 ir 693.

Mitinge kalbės Harold Coy, 
ką tik sugrįžęs iš Ispanijos,1 
taipgi Carlo Tresca ir S. R. So-! 
lomonick. Bus raportubta apie 
įsteigimą batų taisytuvės, kur 
unijistai savo liuoslaikiu vel
tui taisys reikalingus pataisų 
batus.

Netikim į Santa Glaus”
Tūla pora, L. K., iš Long 

Island City, atsiuntė “DW” 
penkinę ir sekamą laišką:

“Mes netikim į Santa Claus. 
Bet mes tikim į “Daily Wor
ker.” Tad—

“Mano žmona ir aš susirin
kom ir nutarėm neduoti viens 
kitam ar kam nors kitam ka
lėdinių dovanų šį metą. Vieton

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYN© OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamų kainų.

Parsamdau • automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

RANDAVO.! IMA I
Pasirandavoja farma, 33 akrų. Yra 

didelė stuba su 6 kambariais, višti- 
nyčia ir taip pat didelė bamė. Dvi
dešimts penki doleriai į mėnesį. Gali 
randavot ir ant daugelio metų. Krei-' 
pkitės po num. 37 Lawn Ave., Ar
lington, N. J. (294-300)

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 Avenue

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

Specialiai del Švenčiu
• Oak Mellow, 9 mėnesių senumo

59č už puskvortę, $1.15 už kvortą
• Baltimore Club, 2 metų senumo
• Gryna Maryland Rugine

98c už puskvortę, $1.89 už kvortą
• Pilnas Galionas Saldaus Vyno 98c
® Port, Muscatel, Sherry ir kitu

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
-Tel.: STagg 3847

A u g š č i au suminėti 
yra tik keli iš mūsų 
specialių v e r t y b ių. 
Mes turime jų virš 
1,000 skirtingų savo 
s a n delyje, specialiai 
padidintame šventėm 
vynais, degtinėm, dži- 
nių ir puikiausių kor- 
dialų iš veik visų pa

saulio šalių.

Duokite Likerį Kaipo 
Kalėdų Dovaną

Tai bus labai įverti
nama dovana.

ŽemiausiųJau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimą

Geria usia Vieta 
Brooklyne Pirkt 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

ir Im- 
Likerius 
yra Že-

Did elis pasirinki
mas | 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 negausitf

Pirkitčs Sau Šventėm Likerius Didžiausioj,
Kainų ir Labiausia Patikimoj Krautuvėj Brooklyne

THE MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND STREET, BROOKLYN

__  corner of Grand and Roebling Streets
EVergreen 7-1645 L-886

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
. GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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




