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KRISLAI
Keršto širdis.
Ar Atspesite?
Broliai prieš Brolius.
Geros Valios žmonėms.

Rašo A. B.
i

Popiežius Pijus XI jau labai 
senas žmogus. Neužilgo išsi- 
brauks iš gyvųjų tarpo. Atro
do, jog turėtų suminkštėti ir 
gailėtis už griekus. Juk taip mo-i 
kiną katalikų bažnyčia—liepia 
gailėtis už griekus, bijoti pek
los, stengtis patekti j dangų. De-į 
ja, pats popiežius neina tuo ke-i 
liu. Jo prakalba Kalėdų pro-; 
ga buvo pilna keršto ir ugnies; 
prieš komunizmą, prieš varguo-/ 
liūs. Džiaugiasi pasaulio valdo
nai, kad popiežius dar kartą paf 
smerkė ir prakeikė varguolių 
judėjimą už laisvę ir ramybę 
pasaulyje.

Kerštinga Pijaus XI širdis, o 
jo kova prieš komunizmą tikrai 
beviltė. Jis jos nelaimės. Ne
užilgo jis išsibrauks iš gyvųjų
tarpo, bet komunizmas pasiliks __ ~ i v •
gyventi ir laimėti. Keista1, kad Mirė Garsus Laikrašti- 
katalikų bažnyčios galva to ne-y 
supranta.

Sėdėjimo Streikas New 
Britain, Conn., Laimėtas
North and Judd Mfg. Co. 

polišieriai ir buferiai su
streikavo, r e i k ai a u darni 
daugiau mokesties ir kitų 
dirbtuvėje pagerini mų. 
Streiko būdą panaudojo sė
dėdami. Streikas dalinai, 
sakoma, laimėtas už keleto 
valandų laiko. Nugirdęs.

Chiang Kai-sheko Suė 
mėjas Pats Atskrido 

Į Chinijos Sostinę
Gen. Chang Hsueh-liangas Aiškinasi, būk “per Klaidą” 
Įkalinęs Chinijos Diktatorių — Japonija iš To Norėjo

Naminio Karo Chinijoj

f' i

FrancūzŲ Komunistu Organas 112^1 Kovu
•Turi 400,000 skaitytojų niuer orasina įvaru
Paryžius. — Per vienus 

lietus antra tiek padaugėjo 
s k a i tytojai ‘THumanite,” 
Franci jos Komunistų Parti
jos dienraščio. Šiokiomis 
dienomis jau išsiplatina po 
400,000 jo egzempliorių, o 
sekmadieniais po 600,000;

Ispanijai del Suimto 
Nazių Ginklų Laivo

fFrancija žadanti Naziam ’ Vokietija Siunčia Savo Ka 
Kolonijų, jeigu Jie Atmestų ro Laivus prieš Ispanijąj ro Laivus prieš Ispaniją;

Savo Karinius Planus , į Naudojasi Priekabe Karui

ninkas Arthur Brisbane
Po prezidentinių rinkimų pat

sai fašistas Hearstas pusėtinai 
atvėso. Tebekolioja komunis
tus, juodais purvais tebedrabs- 
to Sovietų Sąjungą, tačiau nebe 
su tokiu pasiutimu—dantys, 
matomai, atšipo.

Bet už tai jojo perdėtiniai de
ga dar karščiau. Ypatingai jie 
sukoncentravę savo liežuvius 
prieš Sovietų Sąjungą, prieš ku
rią, beje, jau galutinai susivie
nijo Vokietijos Hitleris, Italijos 
Mussolinis, Vatikano papa, Ja
ponijos Mikado ir Ispanijos 
Franco.

“Naujoj Gadynėje” gruodžio 
24 d. ant šešto puslapio skai
tau :

“Įsivaizduokime tokį dalyką, 
čia, Montreale, leidžiama 
prakalbas rengti. Į jas atėję 
šcyrieji gali parėkauti. Na, o 
kaip būtų, jeigu jie Šitaip pasi
elgtų Sovietų Sąjungoje, saky
sime, j 
ar komisaro prakalbose — 
būtų? Ot kas: jie šiandien tu
pėtų kalėjime ir džiaugtųsi, jei 
negavo prie sienos atsistoti...”

New York.—Praeitą penk
tadienį numirė garsiausias 
Amerikoj redaktorius Ar
thur Brisbane, per 39 metus 
tarnavęs Hearsto laikraš
čiams. Jis buvo 72 metų 
amžiaus.

Jo pastabos “Today” bu
vo spausdinamos dviejuose 
šimtuose dienraščių ir “This 
Week” — dvylikoje šimtų 
savaitraščių. Jis gaudavo 
$260,000 algos per metus.

Joks kitas laikraštinin
kas Amerikoj nerašydavo 
tokių lengvų, natūraliai 
skambančių, “apčiuopiamų” 
pastabų, kaip velionis Bris
bane. Jų turinys, supran
tama, buvo buržuazinis. O 
vis del to Brisbanė kartais 
pasirodydavo pažangesnis,
negu įo bosas Wm. Ran- įtinę armiją, lįurios koman-

v. J ly, uvv.vy •’ ’ -   - ’ — * /iii- ‘----------- TT L.

kurio nors partijos vado tdolph Hearst. Kai kada jis

Shanghai, Chinija. — Su- valdžia sustojus mokėti al- 
kilėlis generolas Chang gas Chang Hsueh-liango ar- 
Hsueh-liang ne tik išlaisvi
no Chiang Kai-sheką, Chini
jos valdžios galvą, bet sy
kiu su juom ir pats atskri
do į Nankingą, Chinijos sos
tinę, kaip pranešta gruod.
26 d. Kartu atlėkė ir Chiang 
Kai-sheko žmona, jo švoge- 
ris Soong ir australietis pa
tarėjas W. H. Donald, ku
rie vedė derybas su Chang 
Hsueh-liangu del imtinio 
paliuosavimo iš 14 dienų ne
laisvės Siane, Shensi provin
cijoj.

Kokiomis sąlygomis 
Chiang Kai-shek paleistas, 
dar tebelaikoma slaptybėje.

Banditas generolas Chang 
Hsueh-liang aiškinasi, kad 
Chiang Kai-sheko suėmimas 
tai buvusi “baisi klaida.” 
Jam atrodę, kad Chiang 
Kai-shekąs atvvkes į Shensi 
provinci j ą išsklaidyt tenai-

mijai. Bet armijos algoms 
skiriamus pinigus būsią nu
sukę žemesnieji karinin
kai ...

Manoma, kad Chang Hsu- 
eh-liang reikalavo ir Chiang 
Kai-shekas sutiko padaryt

Šeši Mainieriai Mirė 
Užlipdytoj Kasykloje

Madrid, grd. 27. — Vokie- 
tija siunčia savo karo laivą | 

šar- >

To paties purvino lapo ant 
septinto puslapio skaitau:

“Būdamas susirinkime aš mi- 
slijau: dar gerai, kad tie žmo
nės gyvena ne Sovietų Sąjungo
je: čia užteko po 50 centų bau
dos, o ten gal būtų gavę ir prie 
sienos atsistoti.”

Beveik pralenkė patį Hearstą. 
Atrodo, kad Strazdas ir Stilso- 
nas su savo gazieta varosi už 
Hitlerio-Mussolinio medalį.

Generolo Chiang Kai-sheko 
vienas sūnus mokinasi Berlyno 
universitete ir pilnai persiėmęs 
Hitlerio fašistinėmis idėjomis. 
Bet jo kitas sūnus randasi Mas
kvoje ir priklauso prie Jaunųjų 
Komunistų.

■ I ■■■■■■. X.

Fašizmas padalino, nerhažaį ir 
lietuvių brolių. žinau vieną 
draugą Montreale, kurio brolis 
Lietuvoje Smetonai čebatus lai
žo. žinau kitą draugą Toron
te, kurio brolis Lietuvoje Sme
tonienei padalkas bučiuoja.

Yra ir daugiau tokių. Gar
bė tiems draugams, kurie atsi
skyrė nuo savo brolių, nuėjusių 
Lietuvoje liaudies priešams tar
nauti.

kas kreipdavo dėmesį į Sovietų 
Sąjungos pažangą pramo
nėje ir kultūroje. Brisbane 
ne sykį gėrėjosi karžygišku 
narsumu Ispanijos darbi
ninkų, ypač moterų milici- 
ninkių kovoj prieš fašistus. 

Savo rašiniams medžiagą 
jis semdavosi ne vien iš ki
tų raštų bei telegramų, bet 
ir iš pasikalbėjimų su pa
prastais piliečiais. Sakoma, 
kad savo geriausią “Today” 
jis parašė, panaudodamas 
pasišnekėjimą su vienu 
barzdaskučiu tūlame maža
me miestelyje.
žinojo ir Apie Lietuvius
Velionis buvo apsipažinęs 

ir su Lietuvos istorija, ir 
parašė ilgą redakcinį straip
snį, sveikindamas Lietuvos 
nepriklausomybę. Kuomet 
“Kova,” organas senosios 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos, paprašė leidimo tą 
straipsnį išverst lietuvių 
kalbon ir persispausdint, 
Brisbane ne tik davė leidi
mą, bet dar pridėjo kompli
mentų lietuvių tautai.

Brisbane’o tėvas buvo pa
žangus inteligentas, linkęs 
socializmo pusėn, pažanges
nis už savo sūnų.

dierium buvo Chang Hsueh- 
liang. Be to, ji “suklaidinę” 
tūli jo karininkai: jie tvir
tinę, kad Chiang Kai-sheko

Praga, Čechoslovakija. — 
Buvo uždaryta ir užlipdyta 
kasykla Teplitz - Schoenau, 
nes viršininkai manė, kad 
per gaisrą joj vis tiek jau 

tūlus pakeitimus Chinijos žuvę visi darbininkai, 
valdžioj^.

Sugrįžusį 
Chiang Kai-sheką pasitiko 
200,000 chiniečių minia.

Japonijos valdžia norėjo 
iš Chiang Kai-sheko suėmi
mo išvystyt naminį karą 
Chinijoj, ir dar tik keturios 
dienos atgal Japonijos am
basadorius Kawagoe reika
lavo,; kad Chinijos valdžia 
nedarytų jokių derybų su 
gen. * Chang Hsueh-liangu, 
bet pasiųstų savo armijas 
“ištaškyt C. Hsueh-liangą.”

Japonijos valdovų žuliky- 
stė ir provokacija pasirodo 
ypač tame, kad tai jie natys 
buvo įkalbėję |gen. Chang- 
Hsuęh-liangui suimt Chiang 
Kai-sheką.

Dabar iš jos išimita lavo- 
į" Nankingą na^ šešių mainierių, kurie

ANGLIJOS BUVĘS KARALIUS SUGRJŠIAS DALYVAUT 
VIEŠAME BEI POLITINIAME ŠALIES GYVENIME

Lloyd George, Anglijos Ex-Ministeris Pirihininkas, 
reiškė Jam Ištikimybę — Buvęs Karalius 

Skaitė Bažnyčioj Kalėdinę Evangeliją

iš

Nieko nereiškė kalėdinių var
pų skambinimas “ramybė geros 
valios žmonėms.” Tos ramybės 

. nėra ir nesimato. Gal dar nie
kad pirmiau buržuazinis-fašis- 
tinis pasaulis taip energingai 
nesirengė karui, kaip dabar.

Kalėdinėse Automobilių Ne-
. laimėse Užmušta . 121

Prigėrė 15 per Kalėdas
Kingston, Jamaica.—Ka

lėdų dienoj apvirto valtis 
“Zepher,” vežusi perdaug 
žmonių. Prigėrė 15 negrų. 
Dar nėra žinios, kas atsitiko 
penkiem kitiem.

Washington. — Skaitliuo- 
jama, jog automobilių nelai
mėse per kalėdas Jungtinė
se Valstijose tapo užmušta 
121-nas žmogus. Daugelyj 
vietų oras buvo toks gra
žus, jog keliai tirštai užsi
pildė automobiliais. Be to, 
daugis jų važiuotojų buvo 
įsigėrę, kaip paprastai per

London. — Lloyd George, wardą paveikė senė motina 
buvęs Anglijos ministeris Mary, kad jis pareikštų, jog 
pirmininkas laike pasaulinio palaiko ryšius su anglikonų 
karo, dabar per kalėdas pa- religija. Todėl kalėdų die- 
siuntė sveikinimą ex-kara- 
liui Edwardui, viešinčiam 
Austrijoj. Lloyd George iš
reiškia jam didžiausią drau
giškumą ir ištikimybę ir 
gailestauja, kad Anglijos 
valdžia (ir dvasiški j a) taip 
“nelemtai ir kvailai” elgėsi 
su Edwardu. Sako, kad 
Edwardo p a s i t r aukimas 
nuo sosto tai “esąs didžiau
sias nuostolis Anglijos im
perijai.”

Ex-karalius atsakė Lloyd 
George’ui: “Esu “labai su
jaudintas tamstos malonia 
telegrama ir gerais linkėji
mais, kuriuos aš širdingai 
branginu. Cymru Am 
Byth!” (kas senoviškoj 
Wales gyventojų kalboj rei
škia, tegyvuoja Wales-Vali- 
ja per amžius!)

L. George yra Wales pi
lietis, o Edwardas pirm ta
pimo Anglijos karalium bu
vo Wales kunigaikštis.

Edwardas. dabar Windso- 
ro kunigaikštis, pyko ant 
anglikonų bažnyčios vysku
pu. kurie smerkia jį už mei
liškus ryšius su amerikiete 
persiskyrėle S i m psoniene. 
Del to Edwardas buvo besi
rengiąs apleisti ir “kaziona” 
Anglijos bažnyčią. Bet Ed-

noj anglikonų bažnyčioj 
Vienoj, Austrijos .sostinėj, 
Edwardas įlipo į sakyklą ir 
garsiai perskaitė evangeli
jos dalį apie Kristaus gimi
mą.

Londone vyrauja nuomo
nė, kad Edwardas po kiek 
laiko sugrįš Anglijon ir vėl 
dalyvaus viešame bei poli
tiniame šalies gyvenime.

TEISMAS PRIEŠ GELE
ŽINKELIŲ KRIK DYTO- 

JUS SOVIETUOSE

Maskva. — Sovietų vy
riausybė patraukė tieson 
keturis viršininkus Oren
burg gelžinkelio linijos, kad 
jie piktadariškai trukdė 
traukinių judėjimą ir pro
duktų išvežiojimą ir darė 
traukiniu susikūlimus. Pa
sirodo, kad vienas iš kalti
namųjų V. L Ryabokon ka
daise buvo Ukrainos kontr
revoliucinio generolo S. Pet- 
liuros geležinkelių ministe- 
ris, o kitas, A. F. Paškevič 
tarnavo Petliuros 
prieš bolševikus.

Kaltinamiesiems 
sušaudymas.

armijoj

gręsia

mirė ne nuo ugnies, bet nuo 
bado. Pasirodo, kad toj vie
toj gaisro nebuvo. Vyriau
sybė atrado, kad jeigu gel-! 
betoj ai būtų tik porą treje-' 
tą valandų pasidarbavę, tai 
būtų galėję tuos nelaimin
gus mainierius išimti gy
vus.

Mušasi į Krūtinę Banditas 
Chinų Generolas ir I 

rius Chiang Kąi-shekas

Paryžius. — Valdiškuose 
Francijos rateliuose kalba
ma, kad Francija gal sugrą- “Deutschland,” vieną 
žintų Vokietijai kai kurias vuotlaivį ir du karišku tor- 
koloni.įas Afrikoj, jeigu pediniu laivu į šiaurinį Ispą-'”' 
Hitleris sutiktų toliau ne-’nijos pakraštį, 
remti Ispanijos fašistų. An
glijos valdovai šnekasi apie veiksmais” Ispanijos respu 
davimą Vokietijai finansi-jblikai, jeigu ji nepaleis Va 
nių ir ekonominių nalengvi-' ‘ ‘ 
nimų, jeigu Hitleris atsisa
kys nuo karo politikos Is
panijoj ir parodys noro pa
laikyti taiką apskritai.

Anglijoj pradėjo organi
zuotis kompanija, kuri ža- 

ida siųsti reikalingas Vokie
tijos pramonei medžiagas 
mainais už Vokietijos dirbi
nius.

Hitleris buvo pasinešęs 
pasiust dar desėtkus tūks
tančių savo karių talkon Is
panijos fašistam; ir dar nė- 

į, ar jis sulai
kys savo armijų siuntimą 
Ispanijon, atsižvelgdamas j 
minimus Franciios .ir Ang-

Hitleris grasina “keršto

LKUlU&Klo i pcUAAjvo laoiču

Diktato-ra nurodymų, anvn qw

Nanking, Chinija, grd. 27. lijos netiesioginius pasiūly- 
—Sukilėlis generolas Chang 
Hsueh-liang, kuris buvo su
ėmęs Chinijos diktatorių 
Chiang Kai-sheką, dabar 
pasiduoda, kad valdžia jį 
tinkamai nubaustų už įkali
nimą Chiang Kai-sheko; 
priima kad ir žiauriausią 
bausmę ir pats save štai 
kaip vadina: “Esu pikčiur
na, netašytas kaimietis, be
gėdiškas įstatymų laužyto
jas, padaręs’didelę piktada
rystę.”

Chiang Kai-shek, atsaky
damas į tą savo suėmė j o at
gailą. taipgi mušasi į krūti
nę: “Aš prastai vadovavau, 
kaipo vyriausias komandie- 
rius ginkluotų šalies jėgų; 
nepalaikiau disciplinos; to
dėl esu atsakomingas, kad 
ivyko tas širdį veriantis da
lykas” (jo suėmimas).

Japonijos i m p e r ialistai 
įnirtę prieš Chiang Kai-she
ką, kad jis tokią komediją 
suvaidinęs ' su generolu 
Chang Hsueh-liangu. Jie 
troško, kad iš Chiang Kai- 
sheko suėmimo kiltų tarp- 
savinis Chinų karas.

kieti jos prekybos laivo “Pa
los,” kuris tapo suimtas ne
toli Bilbao prieplaukos, 
šiaurėje.

Ispanijos valdžia sako? 
ikad tas laivas vežė ginklus 
ir karines medžiagas Ispa
nijos fašistams. Naziai gi 
tvirtina, būk jis gabenęs tik 
1,500 tonų “paprastų pre
kių.”

Hitlerio valdžia reikalau
ja tuojaus paleist tą laivą, 
atsiprašyt ją ir-atlygint už 
laivo sutrukdymą ir už bet 
kokius nuostolius. Bijoma, 
kad šio laivo užgrėbirną 
Hitleris gali panaudot kai
po priekabę atviram karui 
prieš Ispanijos respubliką.

Nelaimių Diena Tėvui
Newark, N. J. — Užėję 

ant plono ledo Branch Brook 
Parke, įlūžo ir prigėrė du 
vaikai Steve ir Thomas Fe
rrara, 10 ir 13 m. amžiaus. 
O 17 metų atgal taipgi ka
lėdų dienoj mirė du sūnūs 
to paties tėvo Emilio Fer
rara. Nedyvai, kad jis ka
lėdų dieną vadina sau nelai
minga.

San Vincente, Salvadore, 
per paskutini žemės drebė
jimą žuvo 250 žmonių, kaip 
rodo vėliausias apskaičiavi
mas. Z

■mus.
! Vokietijoj taip labai 
'trūksta maisto ir būklė di
delės daugumos gvventoin 
tokia sunki, kad Hitleris vis 
tiek galis mestis karan, 
idant
prieš nazių viešpatavimą 
namie.

26 Užmušti, 100 Sužeista 
Italu Laivo Eksplozijoj

Massaua prieplaukoj, Ita
liškoj Eritrėjoj. įvyko ek
splozija Italijos laive “Cesa
re Battiste,” 8,000 tonu įtal
pos. Per eksploziią 26 as
menys tano užmušti, 100 su
keista. Nuo sprogimo sude- 

Kovotojui prieš Nazius .ir eile na”lų Pakrašty!- 
J r Laivas nuskendo.

išvengus sukilimo

kerta Galva dar Vienam

Berlynas. — Nazių slap
tas teismas nusprendė nu- PER 10 MĖNESIŲ Už
kirst galvą Johanui Egger- MUŠTA 14.500 DARBI 
fui, kovotojui prieš fašiz- NINKU PRAMONĖJE 
mą. Gal jis jau ir nužudy
tas. Eggert buvo 38 metų 
amžiaus.

Chicago.—Nacionalė Sau^ 
gumo Taryba skaičiuoja,

Po mirties nuosprendžio, kad per 10 pirmųjų menesių ?
jis rašė savo moteriai: “Ne
sirūpink, kad man reikės 
žūti. Aš lygiai nebijau mir
ties dabar, kaip nebijojau ir 
kare.”

, Eggert buvo pasaulinio 
karo veteranas. Iš fronto su- 
grįžęsfjis kovojo prieš mili- 
tarizmą ir kylantį fašizmą.

Berniukas Nušovė Tėvą
Philadelphia, Pa. — Kalė

dų dienoj Wm. Faulls, 17 
metų jaunuolis, revolveriu 
mirtinai pašovė savo tėvą, 
bedarbį spaustuvių darbi
ninką, 52 metų amžiaus. Sa
ko, kad girtas tėvas vaikėsi 
sumušt motiną, o sūnus ją 
gynė. Pirm mirdamas tėvas 
prisiėmė visą kaičią ant sa
vęs ir prašė, kad nebaustų 
jo sūnaus.

Tokio.—Kitą mėnesį susi
rinks Japonijos seimas. Tuo 
tarpu generolai pasmarkin
tai darbuojasi delei fašisti
nės diktatūros įvedimo.

šiemet įvairiuose darbuose 
šioj šalyj užmušta 14,500 
darbininkų, tai yra 5 pro
centais daugiau, negu per- 
nai per tuos pačius mene- 
sius.

POPIEŽIUS PUSIAUSU- 
PARALYžIUOTAS

V a t i k anas. — Kalėdinė 
popiežiaus radio kalba 
(prieš komunistus) juo blo
giau paveikė jo sveikatą. 
Pranešama, kad jau supara
lyžiuota jam kairioji kūno 
pusė.

Po 20 Metų Sugrąžina Savi
ninkei Piniginę

Trov. N. Y.—20 metų at
gal dešimtukinėj krautuvėj’ 
iškrito vienos moteries šer- 
nolė (pocket book) su pini
gais. Ją pasiėmė vienas 
vyras. Dabar gi, po 20 me
tu. jis atsiuntė savo “radi
nį” policijai. Prašo sujies- 
kot savininkę ir atiduot jai 
tą nuosavybę.
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Popiežius Padeda Fašistams
Vatikano papos (popiežiaus) kalba, sa

kyta pereitą ketvirtadienį, dar kartą pa
rodo, kad jam rūpi padėti fašistams, re
akcijai. Jis skelbia karą komunizmui, 
pažangai, bandydamas apginti griūvantį 

’ kapitalizmą.
Reikia suprasti, kad kuomet popiežius 

kalba apie komunizmą, tai jis’turi galvoj 
ne tik komunistines partijas, Sovietų Są
jungą, bet visą pažangųjį pasaulį, visus 
pažangesnius žmones. Meksika jam “ko
munistinė,” Ispanijos respublikos valdžia 
—“komunistinė.” žodžiu, kas tik pažan
gesnis, tas jam “komunistas.” Prieš tas 
spėkas popiežius organizuoja reakcines 

į spėkas.
Ar ne panašiai kalba ir daro Vokieti

jos Hitleris? Nelabai senai Hitleris kaip 
tik su panašia kalba išstojo nazių suva
žiavime Vokietijoj. Paskui Hitleris su- 

i darė su Japonijos imperialistais anti-ko- 
munistinę (prieš Sovietų Sąjungą) su
tartį.

Vadinasi, popiežius gelbsti fašistams ir 
žodžiu ir darbais. Gelbėdamas įrančią 
kapitalistinę santvarką, popiežius pasi
rengęs daryti viską naikinimui tų spėkų, 
kurios kasa kapitalizmui duobę.

Bet popiežius klysta, manydamas, kad 
jis sulaikys istorijos ratus. Kas savo 

. dienas atgyveno, tas turi pasišalinti arba 
būti'pašalintu. Taip bus ir su kapitalis
tine santvarka, nepaisant, kiek jos gel
bėtojai rėks, bei kovos,yi' /

didelio nepasitenkinimo Mussolinio dik
tatūra.

Prieš - kiek laiko, Italijos Komunistų 
Partija į visus fašistus žiūrėjo su neapy
kanta ir tik kovą jiems teskelbė. Bet da
bar, pasikeitus padėčiai, mūsų draugų 
Partija savo nusistatymą pakeitė ir ban
do veikti išvien su darbininkais fašistąis 
prieš fašizmo viršūnes. Ponas Wiley 
mano, jog komunistams labai sekasi toje 
srityj, nes jie laimi daugybę naujų žmo
nių anti-fašistinei kovai. Be to, komuni
stai bando daugiau dirbti viešai, ir tas 
darbas neša jiems naudos.

Sudarymas Liaudies Fronto valdžios 
Franci jo j, įvykiai Ispanijoj ir kt. labai 
paveikia į Italijos fašistus darbininkus. * 
Be to, Franci jos darbininkų streikai ir jų 
laimėjimai sudaro daug įtakos italuose.;

Dėlto Italijos fabrikuose eina bruzdėji
mas ir dažnūš darbininkų išstojimai 
prieš samdytojus už algas ir geresnes 
darbo sąlygas. Komunistai išnaudoju tą t, 
bruzdėjimą anti-fašistiriių spėkų ’ konso
lidavimui.

Autorius pripažįsta, jog šiuo tarpu 
Italijoj komunistai yra geriau susiorga
nizavę, negu bile kuri kita opozicinė par
tija Italijoj.

Gaila tik to, kaęl užsieniuose kol. kas 
nesudaryta bendras frontas tarp anti-fa
šistinių žmonių. Tokiam Paryžiuj išeina 
keturi itališki anti-fašistiški laikraščiai 
ir dažnai vienas su kitu polemizuoja, 
užuot susitarus ir veikus išvien. Bet ir 
čia komunistų laikraštis, “11 Grido del 
Popolo,” betarpiškai ragina liautis tarp 
savęs pešusis ir sukonsoliduoti jėgas 
prieš fašizmą.

Tokia, trumpai suėmus, p. Wiley nuo
monė apie Italijos anti-fašistinį judėji
mą. Atsižiūrėjęs.į tai, be abejo, Musso
linis kelis kartus gerai pamislys pirmiau, 
negu jis darys kokias nors didesnes avan- 
tūras ateityje.

Po Dešimties Metų 
Smetonos Žudynių
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Anti-Fašistinis Judėjimas Italijoj 
. Yra žmonių, kurie mano, būk fašisti

nėj Italijoj viskas ramu ir Mussolinis su
vienijo tautą taip, kad gali ją panaudoti 
bile avantūrai. Toks manymas — didelė 
klaida, kaip mes jau ne kartą nurodėme.

Žurnale “Common Sense” (už sausio 
J mėn., 1937) telpa įdomus straipsnis, pa- 
I . rašytas tūlo R. W. Wiley, amerikiečio, 

kuris gyveno Italijoj ir veikė anti-fašis- 
tiniam judėjime. Autorius žymi, jog pa
staruoju laiku anti-fašistinis judėjimas 
Italijoj pradėjo smarkiai plėstis, didėti. 
Tasai judėjimas pasireiškia:

1. Masinėmis demonstracijomis, kurio
se anti-fašistai tiesiog stato obalsius: 
“Šalin nepakeliami taksai-mokesčiai!”

;- “Šalin Mussolinis!”
2. Vienijimu visų anti-fašistinių spėkų.
3; Bruzdėjimu pačiuose fašistuose.
4. Bruzdėjimu kariuomenėje.
Labai svarbu, nurodo p. Wiley, kąd pa

čiuose fašistuose fermentacija didėja. 
Daug senų fašistų, prisidėjusių prie Mus- 
soEnio 14-ka metų atgal, ilgai tikėjo, būk 
Mussolinis įvykins savo pažadus, t. y., so
cializmą. Dabar jie persitikrino, kad 

‘ nieko panašaus daryti jis nemano. Dėl
to jie kyla, bruzda. Daug* jaunų fašistų 
y ra. tokiais tik dėl to, kač gavus darbus 
arba yra priversti jais būti. Jie reiškia

Pigi Demagogija
Rašydama apie Sovietų Sąjungos nau

ją konstituciją, buržuazinė spauda nuolat' 
purkštauja, būk, girdi, iš jos nieko nebū
sią, nes ją gaminęs vienas žmogus—Sta
linas. Toji spauda žino, kad tai ne tiesa, 
bet rašo taip, jausdama sumažinsianti 
konstitucijos įtaką skaitytojupsen>?->> ■

Žinoma, nuo to neatsilieka ir “Naujie
nos.” Tenka pastebėti, kad daugeliu at
vejų to laikraščio nusistatymas linkui 
Sovietų Sąjungos nieku nesiskiria nuo 
New York “Times,” o dažnai pastarąjį 
net pralenkia. Ir jos rašo, kadangi kon
stituciją “rašė diktatorius,” todėl liau
džiai mažai bus iš jos naudos.

Sovietų Sąjungos konstitucija buvo ga
minta ir priimta demokratiškesnių būdu, 
negu bile kokia kita konstitucija pašau- 
lyj-

Šeštasis Sovietų Kongresas išrinko 
skaitlingą komisiją konstitucijos parašy
mui.' Kai jos projektas buvo parašytas, 
jis buvo atspausdinta visose Sovietų Są
jungos tautų kalbose ir plačiai diskusuo- 
jama, svarstoma. 36 milionai žmonių da
lyvavo jos svarstyme ir daryme pataisy
mų, kurie, jų manymu, buvo reikalingi.

Lapkričio mėn. 25 d. susirinko Septin
tas nepaprastas Sovietų Kongresas, ku
riame dalyvavo atstovai nuo virš 60 tau
tų. Čia buvo konstitucija svarstyta ir 
priimta. Bet pirm priimsiant, Kongre
sas išrinko plačią komisiją, kuri peržiū
rėjo ir svarstė pataisymus, padarytus mi- 
lionų žmonių susirinkimuose. Arti 40 
tokių pataisymų buvo priimta ir tuomet 
visa konstitucija tapo užgirta.

Taigi, atsižiūrint į tuos faktus, buržua
zinės spaudos (ir “Naujienų”) “kritika” 
pasilieka gryna demagogija.

Dešimtis metų, atgal, nak
tį iš gruodžio 26-tos į 27-tą, 
kruvinoji Smetonos valdžia 
nužudė keturis skaisčiausių 
Lietuvos sūnų—Karolį Po
žėlą, , Kazį Giedrį, Juozą 
Gerifenbergerį ir Rapolą 
Čiornį. Jų vienintelis prasi
kaltimas buvo tame’ kad jie 
buvo komunistai, pasišven
tę už darbo žmonių reika
lus kovotojai, stropūs budė
tojai liaudies reikalų sargy
boje.

Smetonos valdžia nepasi
tenkino nužudymu tų ketu
rių kovingų komunistų ir, 
tuomet, subrukimu šimtų 
nieku neprasikaltusių žmo
nių kalėjimai). Ištisi 10 me
tų Lietuvos žmonėms buvo 
viena tamsi naktis teroro, 
kančių, katorgų, baudų. Ir 
visa tai ne už kokias pikta
darystes, bet už dalyvu'mą 
streikuose, už literatūrą, 
susirinkimus, organizacijas, 
kurios dabar visos (išski
riant fašistų) yra uždraus
tos.

Nužudymą komunistų se
kė persekiojimas partinių 
ir nepartinių eilinių darbi
ninkų, valstiečių, studentų, 
inteligentijos. Fašizmo au
kos vis daugėja ir pasiekia 
platesnius visuomenės sluo- 
gsniųs.

Štai, rugpjūčio 7, 1935 
m., nušauta Juozas Gustai
tis, ūkininkas, ir Stasys 
Veiverys, šaulys. Gegužės 
23 d., šių metų, sušaudyti 
Alfonsas Petrauskas, Kazys 
Narkevičius, Bronius Pra- 
tasevičius, Petras Šarkaus- 
kas. Fašistine^ sistemos au
ka krito darbininkas Vla
das Granauskas. Daug dar
bininkų sužeista įvairiose 
kovose. Apie tai. rašė “Lai
svės” speciališ koresponden
tas birželio 20-tos laidoj se
kamai: :

“ ‘Yra šalis, kur upes te
ka ..Tai Lietuva, jos upė
mis kraujas teka, jos mies
tuose didėja x katorgininkų

būriai, pakilusi liaudis prieš 
fašizmą eina į kalėjimus...”

Lietuvos kalėjimai perpil
dyti kankiniais, kurių, kaip 
buvo raportuota Am. Lietu
vių Kongresui Clevelande, 
apie trečdalis serga džiova 
ir veik visi serga įvairiomis 
ligomis, paeinančiomis nuo 
išbądėjimo, nesanitariškų 
sąlygų ir kankinimų. Bet už 
tai kalėjimų viršininkai “su
taupo” desėtkus tūkstančių 
litų.

Lietuvos Draugų Komite
tas (įpėdinis Priešf. Susi
vienijimo) rūpinasi paleng
vinimu kaliniams tų kančių, 
kiek jas gali palengvint fi
nansinė parama, retkarčiais 
prasprukusi pro žvalgybos 
ir kalėjimų sargų akis. LDK 
per savo gyvavimo laiką 
yra pasiuntęs $5,180 para
mai Lietuvos revoliucinių 
politinių kalinių ir jų šeimy
nų bei vedimui šelpimo dar
bo, kuris, nelegalėse sąlygo
se, nėra galimas be išlaidu

Lietuvos Draugų Komite
tas pirmiau finansavo ir ju
dėjimą prieš Lietuvos fašiz
mą čia, Amerikoj. Am. Lie
tuvių Kongresui įsteigus 
pastovų komitetą vedimui 
oriešf ašistinio dar bo, LDK 
dabar veik išimtinai užsi
ima tik šelpimu Lietuvos 
rev. kalinių.

Minėdami 4 sušaudytų 
komunistų didvyrišką mirtį, 
reiškiame viešą padėką 
Amerikos lietuvių visuome
nei už puikią kooperaciją 
šelpime Lietuvos rev. kali
nių bėgyje 10-ties metų. Sy
kiu norime priminti, kad jū
sų parama Lietuvos kovoto
jams' juo labiau'yra reika
linga šiandien. Lietuvos fa
šistai, matydami kvlantį ga
lingą Liaudies Frontą — 
kuris pastojo fašizmui ke
lią Francijoj ir didvyriškai 
atlaiko tarptautinio fašiz
mo ginkluotą įsiveržimą Is
panijoj — dar labiau užaš
trino terorą prieš visokį

liaudies judėjimą. Tad pa
sunkėjo ir rev. kalinių būk
lė.

Parama nuo brolių ameri
kiečių ne vien tik sustiprina 
kalinių nusilpusį kūną. Toji 
užuojauta iš už marių yra 
tuo magišku spindulėliu, ku
ris nušviečia kančių prislėg
tą sielą ir suteikia ištver
mės sulaukti dieną, kada 
Lietuvoj bus atsteigta de
mokratinė santvarka, kuri 
atidarys kalėjimų duris vi
siems liaudies reikalų gynė
jams.

Lai gyvuoja visų laisvę 
mylinčių lietuvių Bendras 
Frontas kovai prieš fašiz
mai

Lai vyksta Lietuvos revo
liucinių kalinių šelpimas ir 
lai auga kova už jų išlaisvi
nimą!

Lietuvos Draugų 
Komitetas.

WPA Patarnauja 
Paliegėliams

Kasdien WPA darbininkai 
teikia daugybę patarnavimų 
del aklų ir kurčių, del raišų ir 
kitų netinkamos sveikatos vai
kų.

Kelione valstijose, WPA slau
ges ir kiti darbininkai veda ty
rinėjimą surasti visus paliegu
sius vaikus. Jie rado tūkstan
čius vaikų, kurie niekad negavo 
medikališkos priežiūros, ir da
bar jiems teikdama klinikališka 
ir ligonbutinė priežiūra. - WPA 
darbininkai pastatė specialius 
ligonbūčius ir sanitarijas ser
gantiems vaikams nuo kūdikiš
ko paralyžiaus, ir jų gydymui 
pastatė “therapeutic” maudy
nes.

Miestų ligonbučių vaikus ir 
augusius reguliariškai lanko 
WPA Federalių Dailės Pro
jektų aktoriai ir muzikantai, 
-kurie duoda koncertus, mario- 
netų perstatymus ir vodevilio 
perstatymus. Detroite “Child
rens’ Hospital, tai yra Vaikų 
Ligonbutyje, specialis WPA 
projektas yra neišpasakytai 
pasekmingas p a 1 inksminimui 
vaikų ir pamokoms jiems da
ryti kokį nors naudingą ran
kų darbą; tas žymiai pagelbė
jo paliegusius vaikus ir sveiks
tančius ligonius..

Chester, Pa.
Iš Kovotojo Laidotuvių

; Gruodžio 21 dieną virš 800 
žmonių palydėjo į kapus 
draugą Juozą Sosnowicz, kad 
atidavus jam paskutinį patar
navimą. Velionis žuvo strei
kuojančių darbininkų kovoj. 
Jam pikietuojant, su kitais G. 
I. O. streikieriais, pasl\ lo ko
ja ir krisdamas pataikė galva 
j akmęnį. Nuo to ir mirė ligo
ninėj, 17 d. gruodžio.

Jis buvo unijos narys, pa
vienis, gyveno 223 E. 3rd St. Į 
laidotuves susirinko apie 600 

| -Unijistų ir 200 taip žmonių.

Dalyvavo gražus būrelis ir lie
tuvių. Maršavo po du, sukda- 
dami pro Sun Shipyard Co., 
pikieto vietą.

Bosai ir policija šnairavo į 
maršuojančius. Tai jau antras 
darbininkas žuvo kovoj. Pir
mesnis žuvo nuo mušeikų, ka
da jie užpuolė streikierius.

“JL.” Korespondentas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Gyvam Seniui. — Ačiū už 

trupinėlius “Iš Gyvenimo Už- 
pečkio,” bet nesųnaudosime. 
Neapsimoka juos tokioj for
moj kabinėti. Jūsų eilutės til
po “Laisvėje” ąpie savaitė lai
ko atgal.

Ginčas del $4,00.0,000,000 
Calif. Žibalo Šaltinių

Los Angeles, Calif.—Skai
čiuojama, jog pietinėje Ca- 
lifornijoje po žeme esą 
$4,000,000,000 vertės žibalo- 
ąliejaus. Jį pasisavino Ca
lif. valstija. Bet dabar tū
li kapitalistai jausdamiesi 
‘^nuskriausti,” . kreipiasi į 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybę, kad atimtų tuos žibalo 
šaltinius iš Californijos 
valstijos. Sako, kad jinai 
pasisavino Juos be šalies 
kongreso nutarimo.

Beveik kiekviena valstija 
turi WPA projektą del proti
nio pagydymo. Sergantieji 
nerviškomis ir protinėmis li
gomis mokinami kaip kaurus 
austi, ir kaip gaminti gurbus, 
ir kitus amatus. Keliuose New 
Yorko ligonbučiuose, kaip ir 
Jacksonville, Floridoj, muzi- 
kališki “therapy” eksperimen
tai vedami WPA Federalio 
Muzikos Projekto po varžinga 
medikališka priežiūra.

Federalis Muzikos Projek
tas taipgi veda eksperimentinį 
darbą dėl kurčių keliuose 
Michigan valstijos miestuose. 
Su specialiu fonografiškd išra
dimu kurti žmonės gali girdėti 
vartojant ausies foną. Daug 
vaikų šitose klasėse niekad 
negirdėjo muzikos.

. WPA siūlo daug patarnavi
mų 120,000 aklų žmonių per 
visą šalį, šimtai aklų vyrų ir 
moterų mokinasi naudingų 
darbų, kaip austi, kaip gurbus 
daryti; nuo WPA mokytojų. 
Kiti dirba su WPA darbinin
kais pagaminime Braille kny
gų ir konturos-žemlapių mo
kykloms ir įstaigoms del aklų 
žmonių.

Akli žmonės, talentingi dai
lėje, gavo progos dailės ir mu
zikos klasėse veltui. Jas veda 
WPA mokytojai.

Yra federalis teatras ak
liems Muskogee, Oklahoma 
valstijoje, kuris duoda persta
tymus visuomenei. Teatro di
rektorium yar aklas žmogus 
ir visas personalas gautas iš 
Oklahoma Aklų Mokyklos.

WPA dabar prisideda prie 
naujausio ir žingeidaus darbo 
akliems, tai — produkavimas 
“kalbančių knygų.” Tai yra 
ilgai griežianti fonografo re
kordai knygų ant specialių 
mašinų. Rekordai ir knygą- 
skaitančios mašinos valdžios 
dalinamos už dyką akliems 
žmonėms visoje šalyje.

Kalbančių knygų projektą 
remia Kongreso Knygynas, jis 
yra “American Foundation for 
the Blind” prižiūrimas. Ta or- 
ganizacijia veda eksperimenT 
tus šitoje dirvoje per dešimts 
metų. Profesionaliai teatro ir 
radio skaitytojai jau padarė 
rekordus 125 knygų nuo Bib
lijos ir Shakespearo iki leng
vų ir aiškiai suprantamų pa
sakų. Specialės mašinos skai
tyti rekordus yra gaminama 
WPA fabrike, New Yorko 
mieste. Tenais dirba net 270 
vyrų. Tikima turėti 15,000 
mašinų užbaigtų ateinančių 
metų birželio mėnesį.

Kongreso Knygynas dalina 
rekordus ir mašinas per visą 
šalį ir departamentai akliems 
visuose knygynuose skolina 
juos įstaigoms akliems ir ne
matantiems žmonėms savo na
muose.

WPA Administration 
Information Service.

Japonija Ištraukia Matinin
kus iš Chinp Prieplaukos

Tsingtao, Chinija. — Ja
ponijos generolai ištraukė 
savo marininkus-kareivius 
iš šio Chinijos prieplaukų 
miesto. Matyt, prisivengia 
Chinijos gyventojų augan
čios vienybės prieš įsiveržė
lius.

Fašistai Imtiniai Ispanijoj 
Turės Užsidirbt Duoną

Valencia, Ispanija.—Pa
imti nelaisvėn fašistai bus 
siunčiami į koncentracijos 
stovyklas dirbti reikalingus 
darbus, kaip kad patvarkė 
respublikos teisingumo mi- 
nisteris. Sako, jie iki šiol 
buvo laikomi kaip svečiai; 
bet nuo aabar turės užsi
dirbti duoną, kaip ir bįle is
panas.

Gaukite “Laisvei’' Naujų 
Skaitytoju
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Puslapis Trečias

Didelį Darbą Atlikęs 
Kliubas

Daugelis manome, kad 
mūs radikalis judėjimas 
Amerikoj tik todėl išaugo 
proporcionaliai, palyginant 
su kitomis ateivių tauto
mis, didesnis, kad mes vi
suomet turėjome gan didelę 
spaudos, laikraščių jėgą. 
Vargiai kas mėgins tą fak
tą atmesti; tas jau aišku... 
Vienok nėra galima užsi
merkt ir prieš kitas taip di
delę reikšmę lošusias įstai
gas lietuviškame radikališ- 
kame judėjime.

Čia norisi pakalbėti apie 
darbininkiškus klubu s,— 
ypatingai apie tūlą klubą,— 
apie kurį geriausiai žinau. 
Darbininkiški klubai lošė 
dikčiai ir dikčiai didelė rolę 
kaip organizaciniame, taip 
ir klasiniame darbe. Jie 
prisidėjo labai daug prie iš- 
mokinimo darbininkų klasi
niai protauti. Ir jų nemažai 
lietuviai darbininkai turi, 
ypatingai rytuose. Be tokių į 
klubų, rodosi, nebūt galėjęs 
lietuviškas darbininkų ju
dėjimas prirengti tiek daug 
veikėjų—galinčių dirbti vi
suomeninį darbą.

Elizabetho Progresyvis 
Lietuvių Darbininkų Klubas 
yra, apie kurį noriu pakal
bėti. Todėl apie jį norisi 
pakalbėti, kad jam sukako 
šiemet dvidešimt metų nuo 
jo įsteigimo, ir kad jis atli
ko darbą, kuriuo Elizabetho 
lietuviai darbininkai gali 
pasidžiaugti ir pasididžiuo
ti. Tokiame mažame rašte 
nėra galima aprašyti, kiek 
tas klubas atliko naudingų 
darbų darbininkiškame ju
dėjime, vienok mėginsiu 
nors kiek nušviesti jo dar
bus, idant galėtume matyti, 
kain Elizabetho lietuviai 
darbininkai uali pasidžiaug
ti ^pvaikščiodami savo klu
bo avidešimtmetines sukak
tuves.

Klubas susitvėrė 1917 me
tais, kada karas jau ėio vi
sais garais. Elizabethui bū
nant sunkiosios industries 
miestui, nemažai darbinin
ku reikėio del karo darbu- 
Jų nemažai ir privažiavo, 
tarp kurių buvo gan geras 
skaičius jaunu lietuviu, lie
tuvaičių. Todėl klubui buvo 
dikčiai medžiagos iš ko 
tvertis, nors ta medžiaga 
buvo žalia—labai žalia poli
tiniai ir klasiniai. Tarn ku
rių ir aš ir mano moteris ir 
daugelis dabartiniu mūsų 
draugų buvome. Vieni dar 
buvome su škaplieriais, kiti 
nors ne,—bet klasiniai dar 
žabali; o dar kiti, nors ma
žai tokiu buvo, iau buvo oo
litinio vėio mėtvti ir vėtv- 
ti. Šie paskutiniai ir buvo 
gimdytojai ir ganytojai klu
bo.

Štai Bostono laivakroviai, kurie griežtai atsisakė iškrauti laivą Mobile City, nes laivo įgulą su
darė streiklaužiai. Kasdien vis daugiau laivakro vių remia jūreivių streiką, nepaisant reakcionie
rių vadų, kurie jiems liepia persimušti per strei kuojančių jūreivių pikieto linijas ir iškraut skebų 
valdomus laivus.

X

Iš sykio klubas neturėjo 
daug narių; bet klubo tvar
ka ir aplinkybės, kuriose jis 
buvo tvėrėjų laikomas, pri
traukė nesvietiškai daug 
narių į gan trumpą laiką. 
Mat klubas nebuvo uždaro
mis durimis, taip sakant, 
kaip tūli klubai kad esti, 
kur vien tik nariai gali lan
kytis ir naudotis jo geru. 
Šis klubas buvo tokioj tvar
koj, kad bile kas ir bile ka
da, bile tik prisilaikė reika
lingos ir pripažintos tvar
kos, galėjo ateiti ir juomi 
naudotis. Taip ir būdavo: 
juo naudojosi kas ir kam 
patiko.

—Prie ko pristosi, tuo ir 
pastosi.—sako žmonės. Ta 
dar žalia medžiaga, tas dar 
su škaplieriais lietuviškas 
jaunimas lankėsi kluban 
žingeidaudami, kas ten yra 
naujo. Ateidami, rasdavo 
arba tokių pat jaunuolių, ar
ba ir suaugusių žmonių, ku
rie draugiškai į juos atsi
nešdavo ir širdingai su jais 
kalbėdavo arba linksminda
vosi. Tas padarvdavo į sve
čius gero įspūdžio. Jie net 
nesijausdavo, kaip jie ten 
priprasdavo ir pradėdavo 
jaustis, jog ių vieta visuo
met ten. Tada jau nebe
reikėdavo nei agituoti ir nei 
raginti, kad prisirašvtų prie 
klubo: jie patys tatai pada
rydavo savo liuosa valia.

Mano moteris man papa
sakojo, kaip ji pakliuvo tan 
kluban. Būnant jai labai <<

Ir taip daugeliui šis klu
bas buvo pirmoji apšvietos 
mokykla. Jis buvo ir man ir 
daugeliui, daugeliui kitiems, 
kurių yra dabar pasisklei- 
dusių po beveik visus Ame
rikos didmiesčius. Iš čia iš
ėję, ėjome plačiau mokintis 
klasinio susipratimo...

Kad yra pasiskleidusių po 
visus didmiesčius buvusių 
elizabethiečių—tai faktas. 
Kas tam miestui yra—neži
nau. Kiek nors pagyveno 
jame, tik žiūrėk jau ir lekia 
kur nors kitur. Nemažai 
kliubiečių net ir Maskvą pa
siekė.

Klubas organizuoti ir klu
bas įsteigti yra du skirtingi 
dalykai. Vien tik suorga
nizuoti klubui narius dar 
neužtenka. Reikia įsteigti ir 
patį klubą, jo vietą. Čia ir 
pasidaro tas didysis darbas. 
Kas klubo nėra steigęs, tas 
gal mano—tik niekis.

Kad šį klubą padarius tin
kamu ir patraukiančiu jį 
lankyti, reikėjo supirkti tin
kamus rakandus ir—be ko 
visai nebuvo galima apsieiti 
—pianą. Čia pasidaro suma 
keliolikos šimtu dolerių. To
kią sumą sukelti pinigu vie
no miesto draugams buvo 
taip sunku, kaip yra sunku 
sukelti pinigus del laikraš
čio didesnei visuomenei..Ne
vienam, kaip* ir man pa
čiam. kainavo dešimkė ir 
daugiau klubo įrengimo 
pradžiai.

Klubas išaugo dideliu ir 
praturtėjo. Syki jau buvo 
pasiekęs, kaip draugui pa
sakoja, net arti šimto na
rių. Kada jame pinigų ra
dosi. tai užteko visokiems 
darbininkų reikalams.) Iš jo 
iždo ne po dešimke būdavo

dievobaimingai”, ji niekuo- i aukojama,—kai Komparti
jai. unijoms ir kitieįns pa
našiems reikalams,—ale po 
kelias dešimkes!,

Šiam klubui ■ > organizuo- 
zuoiantis, buvo ir audru, 
kurios mėgino pakenkti vi
sais galais ii progresui... 
Matvdami, jog prie šio klu
bo visa jaunuomenė kryps
ta. tautininkai ir kiti nėrėsi 
iš kailio. »Kai kada pas juos 
užeidavo koks šturmas pa
kilusių jausmu, tik žiūrėki 
jau ir suorganizuotas koks 
nors mažo didvyrio dideliu 
vardu klubas. Bet kas iš to. 
Pas juos viskas ėio jausmu 
ir nykčio pakilimu. Kai tik 
kiek jausmai nuslūgdavo, 
tai žiūrėk jų klubo iau ir 
nėr.—jau ir susileido, kai ta 
lepšė ant saulutės. Per no
rą metu tautininkai ir kiti 
buvo sutvėrė apie koki pus-| 
tuzinj skirtingu klubu, kad 
tik pakenkus Liet. Darbi- ' . . , ,, ,
ninku Progresyvini Klubui. I 
tačiaus jie visi sutirpo, kai 
sniegas prieš saulę.

Buvo pavoju, nėr kuriuos 
klubas galpio nukrypti nuo 
darbininkišku pamatu, ant 
kurių tvėrėjai ii pastatė, 
nes nevisi atėjusieji prie 
klubo prisiėmė jo idėjas.

met nesidraugaudavo su 
laisvu minčių žmonėmis. Ji 
visuomet būdavo bažnvčioi 
ir maldaudavo... Taipgi ji 
nemažai nešdavo ir savo 
sunkiai uždirbtu skatikėliu 
vietiniui kunigui. Ji dievų ir 
bažnyčia buvo tain susiinte- 
resavus, kad jau buvo daė- 
ius iki to, iog norėio stoti i 
klioštorių. Buvo ji jau susi
tarus su vietiniu kunigu, 
kuris jai prižadėjo surasti 
Chicagos lietuviškame klin«- 
toriuje vietą, ir liepė ateiti 
iau prisirengimui ten va
žiuoti. Bet. velniuko būta 
nesnausta, ir visi tie jos pla
nai sugedo.

Jai einat iš darbo, kokis 
velniūkštis prie jos prisuko 
jauną vaikinėli. kuris i a pa
vadino ant prakalbų. Ji su
tiko. Po prakalbu, ar ta pat 
dieną ar kita, ii jau atsilan
kė ir į klubą, čia ū susipa
žino su naujais pažįstamais, 
kurie vėliau pasidarė jos 
draugai. Ji nei nepaiuto, 
kain ji pamiršo dievą, baž
nyčia, kunigą ir visus klioš- 
torius. Tik pasijuto, kad jos 
v jota klube, ir kad ji savo 
valia turi prie jo priklau-

■ syti...

Vienok klubas pasiliko išti- bti gavo darbą ir dirba ir kad 
kimas d a r b i n i n kiškiems 
principams ir idėjoms todėl, 
kad jame radosi tūli nariai, 
kurie nebuvo papučiami jo
kių politinių kreivų vėjų. 
Jų senai įsitikintos komunis
tiniai darbininkiškos idėjos 
pasiliko iki šių dienų. Kam 
nepatiko ir kas nepritiko, 
tas turėjo prasišalinti, kai 
vėjo pučiamas sausas lapas, 
o tie darbininkiškų idėjų 
nariai pasiliko, kai kokie 
sargai, kai kokie plieniniai 
nepajudinami ir negendanti, organizuotis į uniją, o susior-
stulpai...

Tais nariais buvo Krasau
skas, Makutėnas, Wizboras, 
Šeralis, Poškus, Kęntrus ir 
dar keli kiti, kurių vardų 
del senų laikų nebeatmenu. 
Jie kaip tyčia ir pasiliko 
Elizabethe, išskyrus Kra
sauską, arba prie pat to 
miesto, iki pat šių laikų.

Savo pirmose dienose, 
klubas buvo tuo šaltiniu, iš 
kurio nariais augo kitos or
ganizacijos. Pabuvęs kiek 
klube, bile vienas buvo tin
kamas stoti į socialistų kuo
pą, vėliau į komunistu, taip
gi ir į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą, ir į kitas dar
bininkiškas organizacijas. 
Jie ir stodavo. Kiek iš drau
gų sužinojau, tai ir po šiai 
dienai taip pat eina.

Krizio laiku, kaip drau
gai pasakoja, klubas buvo 
sumažėjęs gan dikčiai na
riais: buvo belike tik keli. 
Vienok, būnant klubui geroj 
tvarkoj anksčiau, jo ižde 
radosi keli doleriai daugiau, 
negu reikėdavo tu o i auti
niams reikalams. Todėl, ka
da krizis užėjo ir nariu su
mažėjo. klubas vis tiek tu
rėjo jėgų palaikyti buveinę 
ir gyvuoti toliau. Dabar, 
draugai sako, narių vėl pra
deda atsirasti, ir ateitis ro
dosi vėl bus gera.

Aną dieną suėjau seną 
klubo veteraną, d. Taraške
vičių. kuris šiuo laiku dirba 
“Laisvėje”. Su juo apkalbė
jome ir pasidžiaugėme klu
bo praeitimi—jo taip didele 
reikšme lietuviu darbininkų 
judėjime. Juk ir mudviem 
jis buvo ta pradine klasinio 
susipratimo mokvkla.

Kadangi šiemet sukanka 
klubui dvidešimt metų nuo 
jo. įsi steigi m o. mudu priėjo
me prie išvados, kad dabar
tiniai klubiečiai būtinai tu
rėtu surengti kokį nors ba
liuką ar vakariene, ir su
kviesti ne tik elizabethie- 
č.ius. ale ir visus buvusius 
klubiečius apvaikščioiimui 
tain svarbiu sukaktuviu. O 
buvusių klubiečiu randasi

• linkėję. Juk Bayonne. New- 
arkas ir Jersey Citv knibž
dėte knibžda buvusiais klu- 
biečiais. Jie visi juk turi 
geru atsiminimų link klubo; 
ir, be abejonės, norėtu da
lyvauti tokiame uokilyje, 
kur galėtų pasikalbėti ir pa
sišnekėti apie praeitus link-
smus laikus Lietuvių Darbi- 
bininkų Progresyviam Klu
be.

A. Gilman.

Waterbury, Conn.
Kodėl darbininkams keliamos 

algos? x
Į trumpą laiką antru kartu 

tapo darbininkms pakeltos al
gos po penktą nuošimtį ir ki
tos kompanijos duoda kalė
doms bonus. Skoviles kompa
nija paskelbė, kad duos sa
vaitę vakacijų su apmokama 
alga savo darbininkams. Pa
viršutiniai žiūrint atrodo, kad 
jau blogi laikai pasibaigė, su- 
grįžo tie patys laikai, kurie 
buvo per pasaulinį karą, kad 
kožnas norintis ir galintis dir-

darbininkų trūksta, kad kom
panijos taip geros, jog be jo
kio baderio pakelia algas. 
Nėra reikalo organizuotis, nei 
streikuoti. Ponai patys susi
prato, kad darbininkams rei
kalinga daugiau pinigų, už tai 
ir algos yra keliamos. Dauge
lis darbininkų taip protauja.

Eina kalbos, kad prie uni
jos nėra reikalo prigulėti, nes 
kompanijos ir taip algas pake
lia pagal išgalę. Bet taip nėra. 
Kompanijos algas ’pakelia už
tai, kad darbininkai pradėjo 

ganizavę gali pareikalauti sa
vo teisių. Tą kompanijos ma

KNYGOS-JŪSŲ APSV1ETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas! 

_____________ \________ ______

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir savo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausių 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—paraše M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c. 

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

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 kitiį 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 apįaikėme iš Sovietų Sąjungos. Kai
ną $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
Vjlena iš.?-geriausių istorijų apie praeitį. 
Knygą turi ■320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 

centų,
AMimtKOS DARBININKĖ—parašė A. Bimba. 

Įst’^rijk AmeHkos darbininkių gyvenimo ir 
R6vų. Knygbj yra 220 puslapių. Jos kaina 
Hye $1.25, o dabar tik 30 centų.

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

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

CARO KALĖJIMUOSE—paraše Vincas Kapsu- 
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties, šią knyga 
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 FRANCI J O J— 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. Jljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių 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.

ALIEJUS—para^ U. Sinclair. Viena iš žingei
džiausių 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 geriausių 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. Knygoje 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 Francijos *1914 metais. Baisūs karo 
Jauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

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

KaškiaučiUd. Kn^ga turi 628 pusk . Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą 
taip nuo llgtį apsisaugoti. ■ Sveikata kiek

vienam yra brangiausia daiktas. Knygos 
kaina buvo $8.00 dabar $1.00. (ALDLD 
nariams 25 centai). <,.• i '•«!

PIRMOJI PAGĖLBA—parašė Dr. J. J. Kaškiaū- 
Čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

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

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

250 puslapių. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija 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—parašė 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 Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

Knyga tik iš spaudos. 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 1986 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO*’ 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitu knygų istorijos, abeino 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi- 
giausis knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo
laidoj 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.

tydamos ir pakelia algas ir 
daugelį darbininkų sulaiko 
nuo stojimo į uniją. Tą darbi
ninkai turėtų permatyti ir sto
ti į uniją.

Nors kompanijos kelia al
gas, bet bile kada gali numuš
ti. O kada darbininkai bus or
ganizuoti, jau nebus taip len
gva algas nukapoti, turės 
skaitytis, kaipo su organizuo
tu kūnu. Dabar šapos gerai 
dirba ir algas pakelia, bet se
nesniems* darbininkams dar
bas negalima gauti, žmogus 
sulaukęs 45 metų, jau šapoj 
laikomas per senu. O ką tas 
žmogus turi daryti ? Atrodo, 
kad turi žudytis. Čion ir yra

;a=s------- rssstsss1 ■" 1 _ ava
reikalas organizuotis ir kovoti 
prieš Šitą begėdišką kompani
jų įstatymą. Kurie jaunesni, 
gali šiandien pasakyti, kad 
“aš dirbu.” Bet už kelių me
tų tas pats laukia ir tavęs, 
mielas drauge. Čionai yra rėk 
kalinga kovoti ir vieningai ko
voti. O vieniša kova nieko ne
reiškia, reikalinga stiprią uni
ją turėti. Tiktai tada bus ga
lima kovoti ir kovą laimėti. 
Šiandie visas algų kėlimas pri
klauso tiems darbininkams, 
kurie priklauso i unijas ir ko
voja. Tai jie iškovojo tą algų 
pakėlimą. Pastapedis.
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Liet. Mokyklos BSSR
J. STANKUS.

m

'V ir VI klasė, 1935 metais ir 
IX klasė, šiais mokslo metais 
yra nuo III iki X klasės imti
nai.

Šiemet mokykla pastatė mo
kiniams naują bendrabutį, re
montavo mokyklą, mokytojų 
butus ir tt. Kas metai plečiama 
mokyklos biblioteka, didinamas 
kabinetų, knygų ir mokslo va
dovėlių skaičius (šiais metais 
tam paskirta 3,500 rub., o per
nai—2,010 r.), daugiau įsigija- 
ma laboratorinių, mokslo kabi
netų įrengimų ir tt. (Nesu
prantama tik, kodėl lietuvių vi
durinės mokyklos BSSR-je or
ganizatoriai tą mokyklą organi
zavo Dimanovoj, kame nebuvo 
lietuvių kaimų, kur jų ir arti 
nėra. Dimanovoš liet. vid. mo
kykloj daugiausia mokinasi mal- 
koviečių (apie 50), o Malkova 
nuo Dimanovoš randasi arti 
200 kilometrų; sofeiskiečių Di
manovoj mokinasi apie 30, o 
sofeiskiečiams, Dimanovon irgi 
apie 200 kilometrų, cegelniečių 
—apie 15, o jiems Dimanovon 
apie 100 kilometrų ir tt. Būtų 
buvę daug geriau tėvams ir vai
kams, jei tokia mokykla būtų 
buvusi organizuota Malkovoj ar 
kitam kuriam lietuvių kaitne, 

, tada būtų buvę galima mokyk
los jėgas panaudot lietuviškam 
kultūriniam darbui).

Pasirengimas naujiems mok
slo metams lietuvių mokyklose 
ėjo be gero Narkomproso vado
vavimo, be jo kontrolės. Nar- 
komprose buvo lietuvis mokyk
lų inspektorius d. Zakarauskas, 
bet pradedant naujus mokslo 
metus lietuvių mokyklų jis ne
aplankė, nepatikrino, kokioj pa- 

m^tąįs, toje mokykloje įuvo tik: dėty j jos randasi. Narkomprose

Partija ir Sovietų vyriausybė 
rūpinasi sudaryt sąlygas, kad. 
SSRS gyvenantiems lietuviams, 
kaip ir kitoms taktinėms ma
žumoms, neapmokamas mokslas 
būtų prieinamas gimtąja kalba. 
Todėl prie lietuviškų ir inter
nacionalinių kolchozų BSSR 
veikia lietuviškos pradžios mo
kyklos (Sofeiske su apie 50 mo
kinių, Veretėjoj su 40 mokinių, 
Suslaukoj su apie 20 mokinių, 
Ivoniuos, Litvinkoj, Glinkuos, 
Slednevičiuos, Krasnoj ir tt.) 
ir nepilnos vidurinės mokyklos: 
Malkovoj su 52 mokiniais, Ce- 
gelnėj (Vakarų srityj) su apie 
80 mokinių ir pilna vidurinė 
mokykla Dimanovoj su 160 mo
kinių.

BSSR lietuvių jaunimas ver
žiasi mokintis, jaunimo noras 
mokintis labai didelis.

Dimanovoš Angariečio vardo 
lietuvių vidurinė mokykla buvo 
numačius šiems mokslo metams 
turėt 130 mokinių, o jų priva
žiavo net 173. Nevisi baigę pra
džios ir nepilnas vidurines mo
kyklas lietuviai jaunuoliai pa
stoja mokintis į Dimanovoš lie
tuvių mokyklą, dalis jų stoja į 
baltarusų ir rusų vidurinės mo
kyklas. Mokslas visose mokyk
lose yra nemokamas, o Dimano- 
vos liet, vidurinėj mokykloj 
valstybė moka 50 rub. stipendi
jos į mėnesį, kas suteikia visą 
užlaikymą ir nuo 1 iki 15 rub. 
į mėnesį pinigais sulyg moky
mosi.

Veržiantis lietuvių jaunimui 
mokytis, mokyklos plečiamos. 
Imkim kad ir tą Dimanovoš lie
tuvių vidurinę mokyklą. Mo
kyklos įsteigimo metais, 1929

reikia turėti tvirtą lietuvių mo
kykloms vadovauti' darbininką.' 
Tuo labiau šis kląusimas opus, 
kad dabar vienintelis lietuvis 
darbininkas Nąrkomprose ' d. 
Zakarauskas paskirtas dirbti 
Dimanovoj.

Dimanovoš liet. vid. mokykloj 
trūksta pavyzdingos tvarkos. 
Sanitaras, kurio pareiga žiūrėti 
švaros mokykloje, blogai atlie
ka jam pavestą darbą? Del šito 
kaltas ir buvęs Dimanovoš liet, 
vid. mokyklos direktorius d. 
Juškevičius, kuris tuo dalyku 
tinkamai nesirūpino.

Tenka taipgi pastebėti, kad 
Dimanovoš lietuvių vidurinėj 
mokykloj (ir kitose lietuvių 
mokyklose) nei’ seniau, nei šie
met politauklėjimo darbas veik 
nevedamas. Dimanovoš liet. vid. 
mokykloj partorganizacijos nė
ra. Komjaunimo ir pionierių or
ganizacijos. veikia, bet silpnai.

Prie Dimanovoš liet. vid. mo
kyklos yra kino. Kino esti kas 
septintą dieną; kino apart mo
kinių, lanko ir apylinkės kol-^ 
choznikai. Kino rodomas veltui? ir

Prie mokyklos veikia moki
nių dramos, muzikos ir choro 
rateliai, kurie surengia išstoji
mus kartais ir kolchozuose.

Opiausias šiuo metu lietuvių 
mokyklose BSSR yra mokytojų 
klausimas. Dimanovoš liet, mo
kykloj trūksta 5 mokytojų: is
torijos, geografijos, baltarusų 
kalbos, matematikos ir liet, kal
bos. Trūkstant mokytojų, esan
tieji priversti daug dirbti, kas 
atsiliepia į pamokų kokybę ir į 
mokytojų kultūrinį augimą, nes 
jie užimti pasirengimu pamo
koms ir jų pravedimu; lavini
muisi laiko nėra. Pagaliau 1938 
metais vidurinių mokyklų mo
kytojais galės būti tiktai tie, 
kurie bus baigę augštąjį moks
lą. Dimanovoš liet. vid. mokyk
los mokytojai (išskyrus d. Do-
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REIKIA DOVANU DAIKTAIS IR PINIGAIS

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

Bazaras bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remiančiosios 
mases gausiai pasirodys su dovanomis. Labai naudinga yra dovanos 

naujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia bazarui 
pripirkti reikalingų daiktų.

Reikalinga draugų, kurie rinktų dovanas ir 
reikalinga bazarui darbininkų. Prašome padėti 
šiame svarbiame reikale savo dienraščiui. Tuo
jau praneškite į “Laisvės” raštinę kas kuom 

galite padėti prie bazaro.

‘LAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February
Visi dienraščio “Laisvės” rėmėjai, visi 
apšvietę mylinti žmones privAlp rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisvė” 

turėtų iš jo materiales naudds.

Kiekvieną dieną šokiams grieš gera orkestrą ir įžanga bus tik 10c 
Taipgi kasdien bus puiki niuzikale programa, kurią pildys 

iš kitų miestų ir iš Brooklyno talentai.

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO
Iš visų miestų bei vadinamų kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba
zaro. Daiktais ar pinigais remkime bazarą visi. Atsiminkime, kad 
šiemet turime daug. kampanijų rinkliavom aukų, tai mūsų dienraščiui 
aukų nerenkam. Todėl pasirūpinkime, kad bazaras būtų sėkmingas, 
o jis gali būt sėkmingas tik visiem, šiuom-tuom prie jo prisidedant.

r

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE

vidaitį) nėra baigę augštąjį 
mokslą, o gauti augštojo moks- 
,lo cenzą iki 1938 metų, esant 
apverstiems darbu, vargu ar jie 
sugebės. Vienur, kitur yra lie
tuvių mokytojų atatinkamu vi
durinei mokyklai pedagoginiu 
pasirengimu, bet juos del įvai
rių priežasčių sunku perkelti 
mokytojauti Dimanovon.

Pagaliau silpni mokytojai ir 
nepilnose lięt. vid. mokyklose 
(Malkovoj, Cegelnėj), kurie ne
turi reikalingo pedagoginio pa
sirengimo; ten mokytojų dali
nai taipgi trūksta. Cegelnės ne
pilna liet. vid. mokykla praei
tais mokslo metais del mokytojų 
stokos mokslo programą pilnai 
neišpildė; tą spragą teko užpil
dyti papildomais užsiėmimais 
rateliuose.

Tokis opus mokytojų klausi
mas lietuvių mokyklose, ypač 
Dimanovoš liet. vid. mokykloj, 
pasibarė todėl, kad Narkompro- 
sas ir kitos atatinkamos orga
nizacijos nesirūpino pedagogi
nių kadrų papuošimų nepilnoms 
ir pilnoins lietuvių vidurinėms 
mokykloms* Juk jei būtų iš 
1932 metų Dimanovoš lietuvių 
mokyklos pirmos mokinių laidos 
dalis pasiųsta į pedagoginį ins
titutą, tai jau šiandien būtų 
pakankamai lietuvių mokytojų 
nepilnose ir pilnose lietuvių vi
durinėse mokyklose. Bet to ne
buvo daryta. Tik pernai metais 
buvo pasiųsti iš Dimanovoš 4 
mokiniai Minskan pedagoginin 
institutan, iš kurių tik Bikelytė 
P. išlaikė kvotimus į pedagoginį 
institutą ir dabar jame moki
nasi. Be jos pedagoginiam in
stitute Minske mokinasi ir Ge
gytė, kuri prieš tai mokytojavo 
ir pati pastojo institutan, ir 
Bartašiunas, kuris pastojo in
stitutan baigęs pirmą Dimano- 
vos liet, mokyklos laidą.

Paskutiniu laiku nuimtas nuo 
mokytojavimo Dimanovoš liet, 
vid. mokykloj Vilūnas. Dėstyda
mas SSRS istoriją X klasėj ir 
liesdamas VKP(b) ir jos kovą 
su Trockiu, Vilūnas mokiniams 
dėstė trockizmą.

Metus laiko Dimanovoš liet, 
vid. mokykla išbuvo ir be direk
toriaus. Mokslo metų pradžioj 
pasiuntė Dimanovoš liet. vid. 
mokyklos direktorium buvusį 
lietuvių mokyklų inspektorių d. 
Zakarauską. Jei Dimanovoš liet, 
vid. mokykloje bus gera vado
vybė, geras direktorius, tai pa
dėtis mokykloje žymiai pagerės. 
Pastaruoju laiku direktorium 
paskirtas d. Svotelis.

Galop reikia pasakyti, kad 
lietuviai mokytojai nepakanka
mai dirba visuomeninį, kultma- 
sinį darbą. Pavyzdžiui, Malko- 
vos nepilnoj liet. vid. mokykloj 
mokytojai net tarp mokinių pio
nierių darbą apleido. Ten pas
kutiniu laiku nebuvo suruošta 
vaikų vakaro, nebuvo pravesta 
nė, viena paskaita įvairiais vi
suomeniniais klausimais. Tos 
mokyklos visi mokytojai . pris
kirti prie sieninių laikraščių iš
leidimo, bet tą darbą atlieka 
blogai. Blogai dirba visuomeni
nį darbą ir Cegelnės lietuvių 
nepilnos vid. mokyklos mokyto
jai. Dimanovoš liet. vid. mo
kykloj kultmasinis darbas pa
skutiniu laiku kaip ir neveda
mas. O tą darbą būtinai reikia 
gerai pastatyti.

Lietuvių pradžios mokyklose 
kultmasinis darbas irgi blogai 
vedamas. Sofeiske lietuvių pra
džios mokyklos mokytojais yra 
S. Kūnčinaitė ir Ruzgus.- Juodu 
ypač pasižymėję kaip blogi vi
suomenininkai. Panašių moky
tojų yra ir kitose lietuvių pra
džios mokyklose’ (Litvinkoj Sa- 
rapaitė ir Dervinaitė) ir kitur.

Praeitais mokslo metais Nar-. 
kompresas premijavo už peša- 
.goginį darbą Dimanovoš liet, 
vid. mokyklosmokytoją Dovi- 
daitį ir Veretėjos liet, pradžios 
mokyklos mokytoją J. Bivainį. 
Gerai mokytojauja ir Malko vos 
nepilnos liet, vid; mokyklos mo
kytojas Juodka, jis ’yra geras 
pedagogas.

Reikia pažymėti, zkad nepa
kankamai mokytojai (Malkovoj 
ir kt.) ir selsovietai kovoja 
prieš , vaikų nelankymą mokyk
lų. Malkovoj kaikurie mokiniai 
vietoj eiti į mokyklą gano gy
vulius. Mokytojai ir selsoviėtas 
tinkamai nesirūpina, kad toki 
mokiniai | lankytų mokyklą.

stoja 
atgal 
atva-

vid

' Lietuvių nepilnoms viduri
nėms ir Dimanovoš liet. vid. 
mokyklai trūksta lietuvių kal
bos vadovėlių ir lietuvių lite
ratūros chrestomatijos augštes- 
nėms klasėms. Jie jau paruošti, 
bet šiuo laiku šių vadovėlių iš
leidimas Belgizo vilkinimas, ne
žinia, kada jie bus išleisti.

Del visų šių priežasčių kai- 
kuriose mokyklose labai šlubuo
ja mokslo kokybė.

Cegelnės selsovieto lietuvių 
nepilna vidurinė mokykla šių 
metų pavasarį išleido pirmą 
kartą VII klasę, bet reik pasa
kyti, kad toji mokykla išleidžia 
mažaraščiu 1̂ Įietuvių kalba mo
kinius. Pavyzdžiui, Adukauskas 
P. 130 žodžių lietuvių kalbos 
diktante Dimanovoj padarė 34 
klaidas, žvirblytė Gale — 28, 
Grigalytė Pole — 26 klaidas. 
Toji mokykla išduoda lietu
viams mokiniams mokyklos, bai
gimo dokumentus su mokyklos 
direktoriaus Bartašiuno, moky
tojų Masenio ir Ruzgaus para
šais, kuriuose lietuvių kalba 
priskirta prie svetimų kalbų. 
Reiškia, tie mokytojai gimtąją 
kalbą skaito svetima kalba. Toj 
mokykloj net išduoda moki
niams paliudijimus, kaip bai
gusiems mokyklą, kurie patik
rinimų visai nėra išlaikę. Pav., 
žvirblytė G. neišlaikė geomet
rijos, lietuvių ir rusų kalbų 
kvotimų, o paliudijimas jai iš
duotas kaip pabaigusiai mokyk
lą. Toki mokiniai, jei jie 
kitur mokytis, grąžinami 
ton mokyklon, iš kur jie 
žiavę.

Cegelnės nepilnoj liet,
mokykloj praeitais mokslo me
tais trečiame mokslo kvartale 
nepaspėjančių mokinių buvo 
net 15 nuoš. Tokis didelis ne
paspėjančių mokinių skaičius 
rodo blogą mokslo pastatymą 
toje mokykloje. Del to kalta 
daugiausia mokyklos vadovybe, 
mokytojai. Toje mokykloje taip
gi bloga mokslo disciplina. Pa
našių trūkumų esama ir kitose 
mokyklose. ( . f

Iš viso pasakyto seka iąvada, 
kad BSSR lietuvių mokykloms 
reikalinga atkreipti dau£ dau
giau domės, negu ligšioL buvo ( 
kreipiama. Visai eilei mokyklų, 
ir pirmiausia Dimanovoš mo
kyklai, reikia geros vadovybės, 
gero direktoriaus, kuris būtų 
geras organizatorius, pedagogas 
ir visuomenininkas.

Mokytojų klausimu Dimano- 
vos lietuvių vidurinėj mokyk
loj (o taipgi nepilnose vid. 
mokyklose) reikia visiems susi
rūpinti, kas gali tik prisidėti 
prie to klausimo išrišimo, kam 
rūpi, kad BSSR būtų ruošiami 
reikalingi lietuviški kadrai.

Reikia operatyvinio vadovavi
mo iš Narkomproso pusės lie
tuviškoms mokykloms. Dimano- 
vos lietuvių vidurine mokykla 
(ir kitomis lietuviškomis mo
kyklomis) reikia daugiau įdo
mautis “Rąud. Art.” redakcijai, 
jos darbininkams dažniau lan
kyti kaip tą mokyklą, taip ir 
kitas lietuviškas mokyklas, ir 
padėti joms išgyventi nedatek- 
lius.

Prie tų Dimanovoš liet, vi
durinės mokyklos nedateklių iš
gyvendinimo turi prisidėti ir 
“Priekalo” redakcija. 1

Lietuviškos mokyklos turi bū
ti pastatytos į atatinkamą augš- 
tumą, jos turi tapti pavyzdingo
mis tautinių mažumų mokyklo
mis BSSR. O šito galima at
siekti.

(Iš ’’Priekalo”)

Madrido Fronte Sužeisti Du 
Amerikiečiai Kovotojai

—*--- f---
Madrid^Mūšiuose su Is

panijos fašistais Universite
to Mieste, Madrido priemie
styje, tapo sužeisti du ame
rikiečiai: Tarptautines Bri
gados leitenantas Stephen 
Dėduk iš New Yorko ir ka
rys Gerald Fontaną iš Wa
terbury, Conn. Jiedu dabar 
randasi Madrido ligoninėje.

Tarptautinėje Brigadoje, 
be kitų amerikiečių, yra ir 
newyorkietis Umberto Gai
liam, buvęs redaktorius ita
liško bendro fronto laikraš
čio “La Stampa Libera/’

Pirmad., Gruodžio 28, 1936
....................... T" ........................ ................. ....................... ........

New Yorke. Jis tarnauja 
kaipo susisiekimo oficierius 
tarp įvairių tarptautinių 
būrių, kovojančių prieš fa
šistus.

i,

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZ AM UOTO J AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

r
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GARSINKITĖS SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Smarkus ištrynimas 
I malonumas ir palengvini- 
' xu_3 kuomet muskulai 

t liaini.

PAIN-EXPELLED 
žinomas lietuvių šeimoms 

... jau per tris gentkartės. 
ik* i v; i in»o. ■ .n ->.r »»i v iv'-

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
I tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 

j prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
j kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstclėjimą, nuovargį, Šaltį, 
ranku-koju tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk D E K S N I O GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiŠkus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

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

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

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

Hartford, Conn.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pijriai.
306 John S * Vnol 
Harriso .

Telefonas: Harris d 6-1693

KALENDORIUS
1937 metams

Kaina 25°

"vilnies"
LEIDINYS
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1937 Metu 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 
f sveikatos užlaikymą. Tad tuojau, be atidėliojimo 

reikalaukite

Darbininky Kalendoriaus 1937 Mėty
♦

Tai svarbus žinių ir mokslo šaltinis.
A.

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

štampų vertės 30c., nes kainuoja persiuntimas.

“Laisvė” 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Fašistų Melai ir
Grąsinimai

T!

Daugelis mano, kad 17-20 
birželio įvykiai Kaune buvo vien 
del to, kad nusišovė vienas dar
bininkas. Fašistai gi priduria, 
kad komunistai pasinaudojo 
jiems gera proga ir sukurstė 
darbininkus. Vienok, ar lyg taip 
buvo? Ar galima buvo per taip 
trumpą laiką “sukurstyt” to
kias darbininkų ir kitų darbo 
žmonių mases, kurios dalyvavo 
demonstracijose ir streikuose 
Kaune ir kituos miestuos, jei 
nebūtų buvę gilesnių priežas
čių? Tiesa, kad viso Kauno dar
bininkų judėjimo priešakyj bir
želio mėnesį stovėjo Komunistų 
Partija. Vienok svarbiausia įvy
kių priežastis glūdėjo ne vieno 
darbininko nusišovime ir ne 
komunistų agitacijoj. Svarbiau
sia priežastis glūdėjo tame ne
pasitenkinime, kuris paskuti
niais laikais taip smarkiai iš
augo Lietuvos darbininkuos.

Padėtis darbininkų labai sun
ki, organizuotis kovai—uždraus
ta, o čia dar fašistai organi
zuoja Darbo rūmus, kad jų pa- 
gelba dar lengviau būtų slopint 
darbininkų judėjimą. Be to ant 
darbininkų ir tarnautojų fašis
tai uždeda mokestį Darbo rū
mų užlaikymui, bet neleidžia 
darbininkams ’ turėt Darbo rū
muos tokius atstovus, koki 
jiems patinka. Fašistų vyriau
sybė pasityčiodama iš liaudies 
masių, suruošė rinkimus į fa
šistinį seimą, o iš liaudies atė
mė «teisę turėt tame seime savo 
atstovus. Tai vis didino darbi
ninkų ir kitų darbo žmonių pa
sipiktinimą visa fašistų politi
ka.

Kaune ir kituos miestuos ge
gužės, birželio mėnesiais buvo 
pakilę streikai, samdytojai at
statė nuo darbo nemaža strei
kuojančių darbininkų, o fašis
tų valdžia su Darbo rūmų ir po
licijos pagelba kliudė darbinin
kams priešintis tiems atstaty
mams.

Darbininką masėse augo ne
pasitenkinimas. Darbininkai vis 
aiškiau mate, kad be rimtos ko
vos, nieko gero nebus. Degama 
medžiaga didėjo. O čia dar vie
nas atstatytas darbininkas nu
sišauna.

Mes nepritariam darbininkų 
kovoj fabrikantų užmušimams; 
komunistų mokslu — tai klai
dingas kelias. Kaip lygiai mes 
nepritariam ir nusižudymams. 
Vienok, mes puikiai suprantam 
žingsnius tų darbininkų,, ku
riuos fašistinė Lietuvos tvarką 
ir samdytojųzsauvalė varo prie 
nusižudytpų. Taip suprato ir 
plačios Kauno darbininkų ma
sės. Kauno darbininkai, norė
dami pareikšt užuojautą savo 
žuvusiam draugui ir pasipikti
nimą fašistų valdžiai, skuba į 
žuvusio darbininko laidotuves 
ir iŠ įmonių nešasi vainikus. 
Fašistų gi agentai neleidžia pa
laidot savo draugą ir jie nor 
atimt išz darbininkų lavoną. 
Darbininkai Beklauso ir laidoja 
jį iškilmingai. Fašistai į tai 
atsako areštais ir šaudymais. 
Fašistai prieš darbininkus pa
vartoja smurtą. Tai iššaukia 
naują pasipiktinimą darbinin
kuos ir Kauno darbininkai į 
n^ują fašistų smurtą atsako vi
suotinu streiku. Sustoja įmonės, 
dirbtuvės, spaustuvės, autobu
sai, užsidaro krautuvės. Strei
kas persikelia į Jonavą, Anykš
čius, ir kitose vietose daromi 
išstojimai.

Ką gi tuo metu daro fašis
tai? Jie vartoja smurtą, daužo 
darbininkus ir paleidžia mela
gingus gandus, būk. demonstra
cijose dalyvavo ne tūkstančiai, 
o vien keli šimtai darbininkų 
ir visokių smalsuolių. Be ' to 
fašistai savo spaudoj visą kal
tę už šaudymus, už darbininkų 
daužymus melagingai verčia 
ant komunistų. Girdi, “laidotu
vės būtų praėjusios ramiai, 
jei... nebūtų įsikišę visokie 
provokatoriai, komunistiški ele
mentai, kuriems rūpėjo su
drumst viešą ramumą ir tuo

pademonstruot savo nusistaty
mą” (“L. Aidas”).

Tiesa, laidotuvės galėjo pra
eit ramiai. Vienok ne komunis
tai, ne darbininkai ardė ramu
mą. Darbininkai atėjo į laido
tuves ir nešėsi apie 50 vainikų, 
o fašistų policija ir žvalgyba 
kliudė darbininkams savo drau
gą ramiai laidot, užpuldinėjo 
darbininkus ir savo agentų pa
gelba provokavo juos, kad pas
kui kaltint darbininkus. Už 
darbininkų kraują, 17 ir 18 bir
želio pralietą, atsako išimtinai 
fašistai ir jų agentai.

Vienok fašistams nepakanka 
melų. Jiems nepakanka ir dar
bininkų kraujo, 17 birželio pra
lieto. Jiems nepakanka šimtų 
areštuotų. Jie ruošiasi prie dar 
didesnio smurto ir jau grasina. 
Fašistų “Lietuvos Aide” (NN 
279 ir 280) tilpo pilni grasini
mų straipsniai. Tai pašėlusių, 
tai pamišusių kruvinųjų fašistų 
grasinimai, kuriems rūpi nauji 
darbo žmonių lavonų kalnai ir 
kraujo tvanai. “Paskutinių 
dienų įvykiai tebūnie paskuti
nis pamokinimas, kurie iki šiol 
dar nebuvo įsitikinę, kad val
džia turi pakankamai priemonių 
pasipriešinti smurtui, kad ir iš 
kur jis kiltų,”—šaukia smetoni
niai kraugeriai.

Vadinas, reikia laukti dar 
didesnio fašistinės reakcijos pa
didėjimo.

Bet ar išgelbės visos fašisti
nės priemonės fašistų kraugerių 
valdžią, ar pasiseks jiems nau
jomis teroro priemonėmis pa
smaugt revoliucinių darbininkų 
judėjimą? Ne, nepasiseks. Kau
no įvykiai parodė ne tik tai, 
koks žiaurus liaudies priešas 
fašistai, bet kartu parodė ir 
tai, kokia didelė jėga glūdi dar
bo masėse, kada jos vieningai 
išstoja į kovą. Darbininkai iš 
Kauno ir kitų Lietuvos miestų 
įvykių išėjo labiau užartavoti 
kovoj, geriau apsiginklavę revo
liuciniu prityrimu, ir jie toliau 
tęsdami savo kovą su naudo
tojais ir fašistų valdžia dar la
biau sustiprins savo jėgas; dar
bo masėse dar labiau augs vie
nybės jausmas. Ir nesuturės 
juos nuo kovos joki fašistų me
lai ir grasinimai.

Darbininkų kovoj stiprės ben
dras darbininkų frontas, dar
bininkai stoję priešakyj liaudies 
fronto sudarys tokią jėgą, prieš 
kurią neišlaikys joki fašistiniai 
smurtininkai.

Z. A.
(“Tiesa”)

tai iš keturių būtų nebuvę nei 
vieno.

Ši konferencija netik, kad 
nebuvo skaitlinga delegatais, 
bet ir apskričio valdybos kelt 
nariai nedalyvavo — pabijojo 
sniego. Turim žiūrėt ir dėt pa
stangas, kad ateityj tas neat
sikartotų, nes šis suvažiavi
mas padarė daug rimtų ir 
svarbių tarimų, kurių įvykdy
mui reikia visų kuopt] ir narių 
nuoširdžios kooperacijos, o ne|^ 
prižadų.

Konferencijos protokolas 
greitai tilps spaudoje, tai visi 
galėsite tuos klausimus pradėt 
svarstyti ir vykdint gyvenimam 
Į apskričio valdybą 1937 me
tams išrinkta A. žvirblis, J. 
Urbonas, E. K. Sliekienė, V. 
J. Količienė ir P. Norkus; į al- 
ternatus išrinkta E. Gasiunie- 
nė ir J. Norkus.

V. J. Količienė, 
Suvažiavimo Sekr.

SLA. 3-čio Apskričio Metinis 
Suvažiavimas ir 40-tos Kuopos 

Vakarienė su Šokiais.
SLA. 3-čio apskričio suva

žiavimas įvyks 27-tą d. gruo
džio šių metų arba po Kalėdų 
nedėlioj, L. M. D. name, 142 
Orr. St., Pittsburgh, Pa. Visų 
kuopų išrinkti delegatai būti
nai dalyvaukit, nes po apskri
čio suvažiavimui S.LA vietinė 
40-ta kuopa turės puikią vaka
rienę su šokiais, tai de/ega- 
tams iš kitų kolonijų nereikės 
rūpintis skubėjimų į namus, 
kad nepavėlavus ant vakarie
nės, nes čia vakariene bus tuo- 
jaus po suvažiavimui. Taip 
pat visi 40-tos kuopos nariai 
draugai ir visi prieteliai nepra
leiskit progos. Visi dalyvauki
te busimoj vaakrienėj. Pasi
matysim visi 27-tą gruodžio 
LMD name.

• V. J. Količienė,
SLA. 40-tos kp. narė.

boso, kodėl taip elgiasi su 
darbininkais, tai bosas sako : 
“Shut up, ba ir tu eisi namo! 
žiūrėk,—sako bosas—tas vy
ras turi unijos kortą!” Mat, 
bosai turi užtektinai tų savo 
draugų, giminių ir švogerių, su 
kuriais ir unijistus darbinin
kus begėdiškai skriaudžia. 
Mano supratimu, tos unijos 
kortos pačios nekalba, turėtų 
tie darbininkai, kurie priklau
so į tą uniją, dirba tuos dar- 

___ > ir tuos ponelius užlaiko, 
susiprasti ir jiems parodyti, 
kaip reikia tvarkyti, kad kiek
vienas turėtų teisę, kaip dar
be, taip ir unijoj, būtų visi ly
gūs.

Turiu pranešti visiems Car
negies ir Pittsburgh© lietu
viams, kad dvį kaiminkos 
SLA kuopos 128—Carnegie ir 
93 —Heidelberg, rengia šau
nią vakarienę su programa, 
sausio 24, 1937, APLA 3-čios 
kuopos svetainėj, 313 Center 
St., Carnegie, Pa. Taigi, Įren
gimo komisija prašo kitų apy
linkės draugysčių tą dieną 
nieko nerengti ir širdingai už
prašome visus geros valios lie
tuvius ir lietuyaites dalyvauti 
mūsų virš minėtame parengi
me; atsilankiusieji būsite visi 
patenkinti skania vakariene ir 
galėsite pašokti prie geros mu
zikos.

Gerai žinomas darbuotojas 
Jonas Arbušauskas atidarė an
glių kasyklą kelios mylios at- 
stoj nuo Carnegies, tai yra 
darbietis. Iš mūs, lietuvių, kam 
reikalingi angliai šilumai, pa
tariu kreiptis pas mūsų drau
gą Joną Arbušauską. Tele
phone 1721, W. Carnegie.

Linkėtina draugui J. Arbu- 
šauskui gerų pasekmių nauja
me darbo užsiėmime.

E. K. Šiurmaitienė.

Išrinkta delegatas į miesto 
komitetą rėmimui Ispanijos 
liaudies. Susirinkime parinkta 
aukų parėmimui Ispanijos 
liaudies kovos. Aukavo šie 
draugai-gės: J. Veiveris $2, J. 
Rėkus $1.25, J. Aibavičius, J. 
Vasiliauskas, V. Vasiliauskie
nė, P. Rauliųaitis ir M. Mar- 
gaitienė po $1.00. Z Yuška, J. 
Beržinis, M. Norbutienė, K. 
Vilkas, M. Kriščienė, M. Pin- 
kaitienė, M. Nikzentaitienė ir 
M. Pilkauskienė po 50c.

J. Plitnikas, V. Klimas, M. 
Čupas, P. Giraitis, A. Šimans
kis, M. Seliokas, A. Klimas,1 
M. Maršalienė, J. Lubomirs-' 
kas, O. Vilkaite, V. Gerulaitis, 
J. Kulis, A. Seliokas, A. Ra
moška, A/ Stankevičius, K. Mi- 
euta, K. Brazauskas, P. Kriš- 
čius, O. Kalesinskienę, M. Vai
tiekus, M. Vilkienė, M. Rama
nauskas, P. Milišauskienė, S. 
Amšejutė, 
Micukonis, 
linaitis, J. 
Baltulionis
surinkta $1.98. Viso $21.73.

Varde Ispanijos kovotojų 
prieš fašizmą, visiems aukavu
siems tariu širdingą ačiū!

Draugai, kurie yra išrinkti į 
miesto komitetą rėmimui Ispa
nijos, praneš spaudoj, kas yra 
veikiama. J. K.

J. Bernotavičia, A. > i
J. Geckis, A. Rau- 
Kazlauskas ir J. 
po 25c. Smulkių

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 4-to apskr. metinė 

konferencija įvyko 20-tą gruo
džio, šių metų. Nors Pittsbur- 
gho apylinkėj beveik kiekvie
noj dalyj yra šios organizaci
jos kuopa, bet metiniam suva
žiavime tik 7-nios kp. prisiun
tė delegatus. Be abejonės, kad 
visos kuopos priklausančios 
apskrityj buvo išrinkę delega
tus, bet kad pas mumis ne- 
naujiena nei nepirmiena išrin
ktiems atstovams netik į šio 
apskričio suvažiavimą, bet ir į 
buvusius kitokius suvažiavi
mus neatvykti. Kuomet rinki
mai, tai kandidatų yra, bet 
kuomet reikia delegatams su
važiavime būti, tai jų nėra, at
siranda vienokia ar kitokia 
priežastis, delei kurių “negali” 
dalyvauti. Toks paprotys yra 
labai peiktinas ir ateityj turim 
to vengti, kad del blogo oro 
ar del kitų menkų priežasčių 
nebūtų išsisukinėjimų atli
kimui apsiimtų pareigų.

Kaip kad 33-čia kp. buvo 
išrinkus du delegatus ir du al- 
ternatus, o suvažiavime daly
vavo tik vieną delegatė. Bet 
jei ir ji būtų pasibaidžius blo
go oro, kaip kad kiti padarė,

kalbas rengią 
kad būsią didelės muštynės. 
Todėl policija nenorėjo duoti 
leidimą toms prakalboms. Tik 
paskutinėmis dienomis polici
ja turėjo duoti leidimą. Fašis-

■i

Puslapis Penatas
t

■
komunistai ir tų skundas nuėjo veltui.

Aukų Ispanijos kovotojams 
surinkta $47.12. Tai gera pa
rama iš tokios mažos kolonĖ 
jos, kaip Cliffside.

Ten Buvęs

SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM

“Laisvė” turi puikų pasirinkimų sieninių 
kalendorių 1937 metams. Yra labai gražūs 
į spalvuoti paveikslai iš gamtos vaizdų, 

vandenys, miškai, kalnai ir tt.

Didžio: 15 colių pločio ir 20 colių ilgio. Kaina 20c
Tie patys paveikslai mažesnių :

12 colių pločio ir 16 colių ilgio. Kaina 15c
Pasiunčiame ir į kitus miestus už tą pačią kainą. 
Reikalaudami į kitus miestus malonėkite iš kalno 

prisiųsti užmokestį pašto stampomis.
Padarome su lietuviškais kalendoriais, kur 

yra pažymėta Lietuvos oficialės šventės
,z ir katalikiškos šventės.

Daugelis siunčia iš Amerikos sieninius kalendorius 
į Lietuvą anglų kalboje su amerikoniškomis šventė- 

■ Inis. Lietuvoje tokie kalendoriai mažai naudingi. 
'‘Laisvė” turi prirengusi lietuviškus kalendorius, ku
rie tinka Lietuvoje. Tad norintieji pasiųsti į Lietuvą 
kalendorius užsisakykite iš “Laisvės”.
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Cliffside, N. J

Hartford, Conn

Carnegie, Pa
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šaliana, sniego vi- 
bet pasirodo, kad 
darbai pusėtinai

Bedarbių vis vien

lauskas, Fin. Rast. — J. Vasi
liauskas, Iždininkas — V. Ka-

o
<>

Giraitis, Iždo Globėjai —XZ. 
Yuška ir J. Plitnikas; Maršal
ka — P. Giraitis; durų sargas 
— B. Muleranka; organo pri-

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Rėmimas Ispanijos turi Prita
rimo Darbininkuose.

pasiklauskite manęs su pasitikėjimu

' kintas. Kraujo Tyrimai, Šlapimo 
j Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi-

namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

i Valandos 9 A. M. iki 1/ P. M. 
žiūrėtojas — A. Klimas; orga- Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M. 
has — “Laisvė.

Apie tarptautines prakalbas, 
kurios buvo surengtos gruo
džio 13 d. del Ispanijos dar

bininkų paramos.
Buvo keturi kalbėtojai — 

anglų, rusų, lietuvių ir italų. 
Nuo lietuvių kalbėjo drg. R. 
Mizara. Visi kalbėtojai aiški
no apie dabartinį Ispanijos ci
vilį karą, kuriame dabar žūs
ta tūkstančiai nekaltų žmonių. 
Pagelba Vokietijos ir Italijos 
ginklų, Ispanijos fašistai griau- 
,na puikiausius miestus, žudo 
vaikus ir moteris nekaltai.

Prakalbose žmonių buvo ne 
per daugiausia. Priežastis ta
me, kad pirma prakalbas bu
vo apskundę fašistai ir iškėlė 
didelį burbulą, kad tas pra-

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

Žiupsnelis Žinių ir iš šios 
Tarpkalnės

šiuom laiku oras yra ne blo
gas, mažai 
sai mažai, 
žiemą čion 
gerai eina.
randasi dėlto, kad darbininkai 
neorganizuoti, darbdaviai el
giasi su darbininkais pagal 
savo nuožiūrą. Čion yra plie
no išdirbysčių dirbtuvių apie 
4, bet tik viena neva priklau
so unijai (Amalgamated of 
Iron, Steel and Tin Workers 
of North America). Didžiumoj 
darbininkai yra ukrainąi ir 
lenkai. Jie į organizaciją suvi
sai nekreipia atydos. Jie į 
darbdavį (bosą) taip tiki, kaip 
į kunigą ir sako, kad prie
šintis ar reikalauti iš darbda
vio kokio pagerinimo negalima 
jokiu būdu, nes prieš vėją

Ispanijos žmoniii kovai prieš 
fašizmą surinkta per A. Toto- 
rėlį $3. Aukavo po $1: A. To- 
torelis, J. Totorėlis ir C. Aks- 
cin.

LDS 79 kp. susirinkime 3 d. 
gruodžio surinkta aukų $3.00. 
Aukavo: 50c, O. Visockienė; 
po 25c.: M. Seliokienė, A. Da
gilienė, P. Giraitis, A. Remen- 
čius, M. Maršalienė, A. Arri- 
son, M. Raulinaitienė, V. žal- 
tauskas ir B. Muleranka. LDS 
kp. aukavo $7. Surinkta iškal- kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau

do T TA O • • 1 - ~ (MA ’ smo ir nesmagumų priežastys, Strė* 110 $3, LDS susirinkime $10. . nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner- 
Viso $13.00. i vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški

Lietuvos Sūnų ir D. D. me- ' Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
tinis susirinkimas atsibuvo 10 j irki‘"3 Vyrų ir Moterų yra se- 
d. gruodžio. Buvo išrinkta vai- ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
dyba del 1937 metų. Išrinkta kok& kurios Jūs nesuprantate, . ... . pasiklauskite manęs su pasitikėjimu,
šie draugai: Pirmininkas — A. ; ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš- 
Klimas; Viee-pirm. - K. Vii- į
kas; Užrašų -Rašt. — J. Kaz- mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei-

dulkės nepapūsi. Džiaugkimės, j zlauskiene, 3-čias Rast. J. 
ką darbdavis, gerbiamas bo- L'~ 
sas, mums duoda. Tie bosų iš
tikimieji ir dirba po 10 vah ir 
daugiau į dieųą, 6 ar 7 d. sa
vaitėj, o kurie taip bosams ne
pataikauja, tai didesnę pusę 
laiko paliuosuoti nuo darbo.

Yra čion didelis bravoras, 
kur dirba alų ir ledo įtalpas, 
darbininkų apie 150. Ten yra 
unija ir moka darbininkams 
unijos algą. Dirba 8 vai. į pa
kaitą, paprastas darbininkas 
gaunia 65 centus į valandą. Tas 
bravoras yra šėrininkų, didžiu
moj vokiečių. Yra daug ir 
vietinių Carnegies gyventojų, 
kurie turi ten darbus ir uni- 
jistai moka duokles paskirtas 
į unija lygiai, bet ne vienodai 
dirba. Nueina rytmetį į' darbą 
darbininkas, tai bosas sako, 
šiandien mažai darbo, eik na
mo, gal ryt ar po ryt bus del 
tavęs darbo, pašauksiu. Tas 
nueina atgal, o už kokio pus
valandžių, ar biskį daugiau 
pribūna kitas darbininkas ir 
užpildo to atleistojo vietą. O 
kuris iš darbininkų užklausia

VYRU IR MOTERŲ LIGOS , 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS !

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui-, 

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abęlnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau-
smo_ ir nesmagumų priežastys, Strė-

j vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
i keblumai, _Nosies, Gerklės. Plaučių,

: ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra se- 
j kmingai gydomos sų patenkinančiomis

(MES KALBAME LIETUVIŠKAIS

NASHUA, N. H., LIETUVIAM
Kalėdom ir Naujiem Metam avalynę ir smulkesnius 

drabužius kajp tai: marškšinius, paniekas, pirštines 

) daugelį ktokių pirkitės pas

JOSEPH SIMUTIS
Laiko lietuvių išdirby; stės ČEVERYKUS, kurie 

stiprūs ir g'rai tinka ant kojų:

OVER GLOBE SHOES
Yra didelis pasirinkimas avalynės ir drabužių.

Prašome įsitėmyti antrašą:

35 HIGH STREET NASHUA, N. H.

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 pasirinkimai 
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 Į 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.
Kampas Union Avė. ir Gran St.

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Jis Atsisakė Iš Bado 
Mirt Per Kalėdas

Lietuvių Ko-operatyvės 
Spaudos Direktoriams

BMT Busmanų Derybos 
Su Bosais Nutrūko

Pykstantiem Už Bedarbių 
Šelpimą Gera Žinia

Kūčios dieną “Laisvės” raš- 
tinėn atėjo jaunas vyrukas, I. 
Simon. Jis buvo pusėtinai 
įraudęs ir nepaprastame ūpe. 
Paklausinėjus, pasirodė, jog 
šalpos biuras buvo nuspren
dęs, kad jis gali sau laisvai 
mirt badu per kalėdas. Jis pa
sakojo, kaip jam pavyko nuo 
to išsisukt:

“Būdamas senai be darbo, 
badavęs jau kelias dienas, api
plyšęs, be pastogės, nuėjau 
(negalėčiau nei suskaityt ke
lintąjį kartą) šalpos biuran, 
bet ir šiandien nieko man ne
duoda. Neiškenčiau, pašokau 
ir pradėjau kalbėti į šalpos 
lankiančius darbininkus, pa
sakodamas, kaip mane varinė
ja iš vietos vieton ir kaip mi- 
lionui tokių pat, kaip aš, pa
vienių bedarbių yra atimta 
duona ir pastogė per dabarti
nę administraciją.

“Kiti laukiantieji pašalpos, 
patys negaudami iš viršininko 
jokios atydos, reiškė man prie- 
jautą. Bet mano duonos klau
simas tebebuvo neišrištas ir, 
desperacijos apimtas, nei ne
pajutau, kaip iš po mano ran
kų kėdės pradėjo skrist link 
viršininko deskos ir lango.

“Išsigandęs viršininkas Sil
verman pašaukė tris musku- 
lingus ofiso kietsprandžius ir 
tik su jais išdrįso prie manęs 
prieiti. Apsistatęs policija, jis 
pradėjo man aiškinti, kad jis 
skųs mane už gadinimą mies
to nuosavybės. Bet aš jam nu
rodžiau, kad jeigu adminis
tracija būtų davus tuojautinę 
pagelbą, to nebūtų buvę, al
kaniem pavieniam bedarbiam 
nereiktų daužyti nuosavybę. 
Jam stipriai pareiškiau, Kad 
jis yra atsakomingas už 65-tos 
stoties pašalpgavius ir kad ne 
aš, o jis yra kaltas.

“Po to viršininkas Silver- 
man pasakė norėjusiems mane 
ąreštuot. policistams, kad jis 
atsisako mane kaltint. Tokiu 
būdu likau neareštuotas. Prieš 
apleidžiant raštinę gavau pa
žadą, kad maisto ir rendos če
kis man btfs pasiųstas šešta
dienį. Iki šeštadienio pragy
vent draugai padės.”

Nežiūrint pažadų ir pareiš
kimų, būk gerovė sugrįžus, 
mHionai darbininkų tebėra ant 
pražūties kranto ir tik griež
tos kovos keliu tegali apsigin
ti nuo bado mirties ar saužu- 
dystės bei plėšikavimo palai
kymui gyvybės. Ir taip dedasi 
net kočioję, kuomet dvasiški- 
ja ir sufašistėję elementai už
simerkę, tarsi gaidžiai, gieda 
“ramybė geros valios žmo
nėms,” o tie žmonės miršta 
bado.

Pirmadienį 28 dieną gruo
džio, bus Lietuvių Koopęraty- 
vės Spaudos direktorių susirin
kimas. Pradžia 7:30 v. vaka
ro. Visi direktoriai pribūkite 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. J. Nalivaika, Sekr.

Lankėsi “Laisvėj” Jos 
Žymus Vajininkas

BMT bosam atsisakius iš
pildyt tos linijos busų draive- 
rių reikalavimus, unijos vadai 
praleido visą kalėdų dieną 
diskusuodami planus streikui. 
Streikas kol kas atidėtas ke
lioms dienoms. Unija pirm to 
■nori gauti atsakymą iš Nac. 
Darbo Tarybos Washingtone, 
kuriai unijistai perdavė savo 
skundus po to, kaip šios apy
linkės tarybos sekretorė Her
rick sugrąžino, aiškindamosi, 
kad ši byla neįeina į jos sritį.

Tragedijų Rugiapjūtė

iš

Padėkos Žodis
irAčiū visiems draugams 

draugėms, o ypač ALDLD 
138-tos kuopos nariams, kurie 
mane nepamiršo laike mano 
sunkios, ligos skaitlingai lan
kydami ligoninėj, taip pat ir 

• namie. Taipgi dėkoju už gė
les ir kitas dovanas.

Šiuos žodžius rašydama, 
jaučiuos pusėtinai gerai ir ti
kiuosi greitai galutinai pasvei
kti ir vėl sykiu su jumis daly
vauti bendram organizacijos 
darbe.

Ona Kalvaitienč, 
Maspeth, N. Y.

“Lankėsi “Laisvėje”
Švenčių proga pribuvęs 

slmatyti su savo draugais ir 
pažįstamais d. Frank Šatas, iš 
Worcester, Mass., aplankė ir 
“Laisvę”, kurios jis yra skai
tytoju ir rėmėju. Drg. Šatas 
turi fotografijų ėmimo studiją.

Rep.

pa-

Jie labai gerai 
Bridge wateryje, 
mažas bažnyt-

Šiomis dienomis lankėsi 
“Laisvėje” pagarsėjęs jos va
jininkas Geo. Krance, iš Brid
gewater, Mass., kuris su d. Ig. 
Katilium jau per daugelį me
tų figūruoja “Laisvės” vajuo
se. Be abejo, jiedu ne kartą 
būtų nunešusiu pirmąsias do
vanas, jei gyventų kur nors 
didmiestyje, 
pasirodo ir 
kuris yra tik 
kaimis.

Drg. Krance pribuvo su sū
num Gene, studentu, daly
vauti dukters Mildos su Anta
nu Balčiūnu, Jr. vedybų šei
myniniame pokilyje, kuris 
įvyko pas tėvus A. Balčiūnus, 
kalėdų dieną. Porą dienų pa
sisvečiavęs, tėvas išvyko atgal, 
o jaunasis Krance, turėdamas 
atostogų iš mokyklos, pasili
ko pabuvoti keletą dienų pa
matyti miestą ir susipažinti su 
čionykščiu lietuvių jaunimu.

Jaunasis Krance yra “Lais
vės” angliško skyriaus kores- 
pondentu-bendradarbiu.

Rep.

Liet. Moterų Mokykla
Moterų rašybos ir skaitjia- 

vimo mokykla jau prasidėjo 
ir painokos įvyksta- kąs antra
dienio vakarą, “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Broolc- 
lyne. Mokinamą nuo 8 iki 10 
vakaro. Norinčios mokytis dar 
gali ir dabar pradėti. Priima
mos visos merginos-moterys, 
nei neklausus jų amžiaus ar 
pažiūrų. Mokinimas visoms 
veltui. Pirmose dviejose pa
mokose dalyvavo nedidelis bū
relis, bet po švenčių tikimasi 
geroko skaičiaus studenčių.

Mokyklos palaikymu rūpi
nasi ALDLD Moterų 81-m a 
kuopa.

Skaitymui pirmąja knyga 
paimta “Gamta ir žmones,” 
tad visos ją turinčios — atsi- 
neškit, o neturinčios — ban
dykit pasiskolinti pas ALDLD 
narius. Neturinčioms ir ne
gaunančioms pasiskolinti, mo
kykloj galima nusipirkti. Stu
dentėms knyga parduodama 
nupiginta kaina. M.

Kūčių ir kalėdų dienomis 
įvyko visa eilė tragedijų New 
Yorke:

“Kalėdų dėdukas” atnešė 
po lėliukę trim seserim, Fran
ces, 6 metų; Ruth, 9 metų, ir 
Alice Johnson, 11 metų. Jos 
linksmai išbėgo iš namų, 247 
Senatoi* St., pažaisti. Bėgant 
skersai gatvę automobilis par
mušė ir mirtinai sužeidė jau
niausią—Frances.

Bevalant langą, Mrs. Fran
ces Mason, 33 metų, iškrito 
pro penkto augšto langą, 1610 
Mahan Ave., Bronxe ir ant 
vietos žuvo.

Penkių vaikų motina, Mrs. 
Rossi, 42 m., 37-25 Lawrence 
St., Flushing, smarkiai susiar- 
gumentavo su savo sūnum. 
Mat, jie šventė sūnaus Egidio 
18-tą gimtadienį ir motina pie
tums norėjo valgyti, iškeptą 
didelį “keksą,” o sūnus reika
lavo, kad paliktų vakarienei. 
Supykus motina nuėjo į savo 
kambarį ir nusišovė.

Miss Jean Jacques, 30 me
tų, ir jos meilužis’Albert El- 
Vįns dalyvavo kūčių parėj.” 
Po iškilmių jiedu susiargumen- 
tavd ir pasėkoj to mergina iš
šoko pro ketvirto augšto lan
gą, 930 West End Ave., ir pa
vojingai susižeidė.

Laiks nuo laiko man pasi
taiko susieiti lietuvių, ypatin
gai “Vienybės” skaitytojų, ku
rie mano, kad valdžia be rei
kalo leidžia taksais surinktus 
pinigus palaikymui “raudonų
jų”. Esą, jiem aiškinta, kad 
visi, kurie nori WPA darbų ar 
pašalpos, visi nėra niekas ki
tas, kaip tik “raudonieji”, 
“apskurėliai”.

Manau, tų mano gerų pažį
stamų širdis daug palengvės, 

f , 

kada sužinos, jog nuo dabar 
bus išleidžiama nemažai pini
gų apsaugai tokių piliečių, 
kurios turi mažiau proto, ne
gu pinigų ir nešioja ant kak
lo pasikabinusios šimtų tūks
tančių dolerių vertės blizgu
čių.

Užteks tokiai poniai šūktel
ti į telefoną, kad jau ji įvalias 
prisilinksmino ir “nusilesė”, 
ir, kaip bematant, prisistatys 
policvežimis, kuris palydės po
nios limoziną iki pat kamba
rio durų, žinoma, policijai 
apmokės miestas iš taksų mo
kėtojų pinigų.

Bedarbis.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

OFISO VALANDOS 
nuo 1—1 diena ir nuo 7—8 vakaro 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 Vai. iš ryto 

■■ • — 
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J
Kampas dE. 21rd St.

T—

Du “Kalėdų Dėdukai”

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Liet. Jaunų Vyrų Kliubo 
Balius Pavyko
Jaunų Vyrų Sąjungos 
metinis balius, įvykęs 
vakarą, Grand Para-

Liet. 
19-tas 
kalėdų 
dise, buvo gana turtingas pub
lika, kurios didžiumą sudarė 
jaunimas. Kadangi aplink 
“Laisvę” sukinančiosios orga
nizacijos nieko nerengė tą 
dieną, tad Jaunų Vyrų baliu
je matėsi nemažai tų organi
zacijų jaunimo, ypač aidiečių.

Aidiečiai, beje, tikisi, kad 
J. V. S. nariai ir draugai pa
rems jų vakarą, kuris įvyks šį 
ketvirtadienį, “Laisvės” svetai
nėj, pasitikimui Naujų Metų.

Drg. J. Buivydas Serga
Gana stipriai susirgo d. J. 

Buivydas, veikėjas Liet. Amal- 
gameitų Lokale, Liet. Pil. Kliu- 
be ir narys eilės kitų organi
zacijų, taipgi “Laisvės” skai
tytojas. Guli namie. Rep.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Paraamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
,402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

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.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P, Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam 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.

&

□

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—j 

Nėra valandų sekmadieniais.

PRANEŠIMAS LIETUVIAM
LIETUVOS DEGTINĖ-VODKA

Dabar galima gauti Manhattan Liquor Store, tai vienatinė 
krautuvė New Yorke, o gal ir visoj Amerikoj, kuri turi 
Lietuvos Degtinės. Mes išpirkom paskutinę Amerikoj bu
vusią Lietuvos Degtinę ir dabar mes suteikiame ją už 

už labai žemą kainą
$1.59 UŽ BONKą‘

Mes jaučiame, jog didele dalim mūsų pasisekimo yra to
dėl, kad lietuviai iš mūs perka, su mumis draugauja. 
Atsilyginimui savo geriems kostumieriams, mes apsiribuo- 
jame pelnais bei uždarbiais ir padarome kainas taip že
mas, kad kiekvieni lietuviški namai gali turėt bonką gry

nos Lietuvos Degtinės Kalėdom. Parduodama tik po
* vieną kostumieriui.
Mes padidinom savo sandėlį šventėms ir dabar mes turime 1,000 skir
tingų rūšių savo krautuvėj. Mes turim šimtus specialų, 

visus suminčt. štai keli iš jų:

Importuota Lietuvos 
Degtinė-V odka 
$1.59 už pt.

Oak Mellow, 9 mėnesių 
59c puskvortė, $1.15 kvorta 
Baltimore Club, 2 metų 
Gryna Maryland Rugine 
98c puskvortė, $1.89 kvorta 
Galionas Saldaus Vyno 

98 centai
Port, Muscatel, Sherry 

ir kitų.

Duokite Likerį Kaipo 
Kalėdų Dovaną

Tai bus labai įverti
nama dovana.

būt per daug

ŽemiausiųPirkitės 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 ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Miesto rotužės apylinkėje 
pereitą penktadienį buvo ma
tyti du “kalėdų dėdukai”. Pir
masis buvo oficialis dėdukas, 
kuris stovėjo po 40 pėdų aug- 
ščio eglaite ir dirigavo grupei 
vaikų, kurie dainavo kalėdų 
daineles. Jis irgi perstatė ma
jorą LaGuardiją pasakyti ke
letą žodžių.

Antras “kalėdų dėdukas”, 
Kris Kringle, vedė 50-ties W- 
PA darbininkų pikieto liniją. 
Pereitą savaitę jie buvo atleis
ti iš darbo. Bepikietuojant jie 
atkartotinai šaukė: “Palaiky
kite WPA”.

LaGuardia susiraukė, kuo
met jis pamatė pikietų neša
mą iškabą, ant kurios buvo 
nupiešta eglaitė su pažymėji
mu “Nėr darbo”.

Lankėsi Drg. A, Stripeika
Pereitą šeštadienį “Laisvė

je” lankėsi d. A. Stripeika, 
“L.” vajininkas, laimėjęs pir
mą dovaną pernai ir šiemet.

Sakė, kad laike vajaus jis 
smarkiai darbavosi ir gerokai 
pavargo, bet liautis dirbti ne
mano.

Su d. Stripeika lankėsi eli- 
zabethietis d. Domašauskas.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJ IEŠKAU vyro, kuris supranta 

apie ūkį ir vest biznį. Turi būti 
pavienis, be kliūties, neskiriant am
žiaus. Galim būti pusininkais, jeigu 
įvesit kiek pinigų. Del platesnių in
formacijų prašhu rašyti laišką “Lai
svės” Administracijai, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y/

(302-308)

Sav. Vincas Vilniau akas 
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.

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

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

A

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

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

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

Pirkt 
ir Im- 

Likerius 
yra Že-

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

Kitokių Likerių 
Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET 

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

(Pigiau niekur negausit)

J. KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

49 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS IŠ KITUR ATVYKUSIUS

i Tel. EVergreen 8-8520

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

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

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenės, 
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 žmogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausią paliuo-

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

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

NOTARY PUBLIC 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.
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