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EXTRA!
SUSTABDYSIĄ ITALIJAI 
ANGLJ, ALIEJŲ, GELEŽĮ

GENEVA, Lapkričio 21. — 
Pranešama, kad Tautų Lyga 
už savaitės svarstys sustabdy
mą aliejaus-žibalo, anglies, 
geležies ir plieno išvežimų iš 
Lygos šalių į Italiją.

PAŠOVĖ DAR TRIS AIGIPTO
STUDENTUS

Pirmas Lietuviu
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salųį, 
Vienykitės! Jūs Nieko

No. 277 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Lapkričio (Nov.) 22, 1935

Retežius, o Išlaimėsite
Pasaulį! x L

Pavienio Numerio Kaina 3c\ Metai XXV, Dienraščio

:KaipEthiopaiPaima tomąMOfiNEYnusmerkesTEiSEJisFR. a. Amerikos Komunistų PartijosCAIRO, Aigiptas, Lapkričio j 
21.—Policija pašovė tris aigip-1 
tiečius studentus laike demon-į 
stracijos prieš Angliją. Tokio
mis demonstracijomis dabar 
studentai stengiasi iššaukt vi
suotiną streiką prieš Anglijos ethiopų komandieriaus Wol- 
viešpatavimą Aigipte, reika-1 de Giorgis’o būrys 
laudami savo kraštui vi 
nepriklausomybės.

JAPONIJA KOL KAS UžlM- 
SIANTI TIK DVI CHINŲ 

PROVINCIJAS

TOKIO, Lapkr. 21.—Pra
nešama, kad Japonija rengia
si kol kas atplėšt nuo Chinijos 
tik dvi šiaurines provincijas, 
Hopeh ir Chahar, o ne pen
kias.

Meksikos Fašistai Nu
šovė Kelis Žmones

Italy Tankus
ADDIS ABABA.— Vieno

griffin dabarjpats atėjo jį teisint pĮenumo Sveikinimai G. Dimit-
SAN FRANCISCO, Cal.

Pernagrinėjant Tomo
_ 2 i Mooney bylą, atėjo pats Ca- 

. ... v v. . . , . l)ae/ie į lifornijos vyriausio teismo
isiskos sesis Italų tankus ir nuzu-, teis§iag F/ y. A Grif.

de sesis jų oficienus. Sako, I - - - 
kaip tik mes arti prieiname1 
prie tanko tai jam jau ir'neva u- b 0 dini.
galas. Svarbu atkirst tanką k 19K .
nuo pneso pėstininkų karei-, doj Griffin dabar *ako> 
vių. Tada ethiopai pripuola, J 
apipila tanką gazolinu ir 
uždega. O karštis priverčia | 
tanke esančius _ kareivius 
pasiduot. Tankas ethiopams! 
pavojingas tik iš toliai, bet 
jie tanko nebiją iš arti. i

i fin, kuris 19 metų atgal bu-
i vo nusmerkęs Mooney mirt Į

riausias tada liudytojas 
Frank Oxmanįprieš Mdoney 
buvo papirkta&r melavo; ir 
tik pagal tokį Rūdijimą bu
vo Mooney nusmęrktas.

Paskui masiniai darbinin
kų išstojimai jprivertė tuo
metinį prezi(l$itą Wilsoną 
pakeist Mooni ui mirties 

’ kad yra įsitikinęs, jog vy- bausmę amžinų kalėjimu.
f

JAPONAI ATIDEJį CHINIJ GROBIMĄ, BET

rovui ir Politiniam Kaliniam •'

MEXICO CITY. — Vals
tiečių demonstracijai be- 
maršuojant pro Meksikos

ADDIS ABABA, Lapkr. 21. 
—Vos neužklupo kariniai ita
lų lėktuvai ant Ethiopijos la
kūnų, tarp kurių skrido ir im
peratorius H. Selassie.

L./li’n <<011 w-> r-> vairini -Pn Italai Nukovė 10 Ethio-Jocių, auksamarskimar fa-. *
šistai ėmė šaudyt į komuni-' 
stus kalbėtojus aikštėje 
prieš palocių. Paleista apie 
300 šūvių; keli asmenys už
mušti ir daug sužeistų.

MEKSIKOS STREIKAS 
PRIEŠ FAŠISTUS

MEXICO CITY, lap. 21—, 
Gręsia visuotinas Meksikos 
darbininkų streikas protestui 
prieš prezidento Cardenaso 
globojamus fašistus, kurie prie 
pat jo palociaus nušovė bent 
4 komunistus.

py, o ne 6,000
ADDIS ABABA. — Bom- 

barduodami ethiopus iš oro, 
italai į pietus nuo Makale

■ išžudė ne 2,000 ar 6,000 
ethiopų, kaip kad italai gy- 

j rėsi. Jie ten nukovė tik 10 
ethiopų, sako Ethiopijos 
karinė vyriausybė. ' . . /

1,000 ethiopų šauliu at
mušė italus, kurie bandė 
praeiti viena tarpkalne ties

, Radowa, pietiniame fronte.
I ------------------------ «

Anglu Dvasiškiai prieš Ethiopai Prasilaužti į 
Žydų Persekiojimus Italy Koloniją Eritrėją

HARAR, Ethiopija. —Ge-LONDON. — Anglikonų HARAR, Ethiopija. —Ge- 
bažnyčios a r k i v y s k ūpas rai įsidrūtinę ethiopai at- 
Canterbury, Chichesterio i mušė italus pietiniame fron- 
vyskūpas ir kiti dvasiškiai te ties Saša Baneh; daugelį 
susirink, tos tikybos vadų I jų išžudė ir pagrobė 63 pri- 
priėmė rezoliuc., išreiškiau-’,krautus priešo trokus-auto- 
čią užuojautą Vokietijos žy- mobilius, 
dams su pasmerkimu jų 
persekiotojams, hitlerinin
kams. Canterbury’© arki
vyskupas sakė, kad toks hit
lerininkų atsinešimas į žy
dus ardo anglų “gerą valią” 
link vokiečių.

Narsiausiai kovojo papra
sti ethiopai, o dalis ethiopų

SVEIKINA KOMINTERNO SEKRETORIŲ DIMITRO-, sveikinimai nuo Centro Kt> 
VĄ, ĮKALINTĄ DRG. THAELMANNĄ, DRG. KRUM- mite to praplėsto plenumo, 
BEINĄ, MOONEY IR KT. POLITINIUS KALINIUS I kuris ką tik užbaigė savo 

sesiją. Mes prižadame saVo 
proletarinį solidaru mą 

•jums, kaipo žymiems kovė
to jams ir vadams Amerikos 
Darbininkų klasės. Pleriū- 
mas nužymėjo,taktiką, kaip 
patraukt Jungtinių Valstijų 
darbo mases į bendro frdn-

Pasiuntė Sekančias Telegramas:
Georgui Dimitrovui,
Kominternas,
Maskva, Sovietų Sąjunga.

Amerikos Jungtinių Vals-

LAIKO 150,000 ARMIJĄ PRIE CHINIJĄ Centro Komiteto Plenumas

kalinių ir už Vokietijos iš-į 
laisvinimą.

Earl Browder, 
Generalis Kom. Parti
jos Sekretorius.

Charles Krumbein, No. 2739 to kovą prieš karą ir fašlš- 
Lewisburg Pa. tinę reakciją, nuo kurios jus

’ iau kenčiate, kaipo jos au-
Broliški ir revoliuciniai kos.

sveikinimai nuo mūsų Cen- 
litinio lygmens, vienbalsiai tro Komiteto plenumo. Sek- 
užgyrė nutarimus Komunis- damas nutarimus Komin- ’ Tom Mooney No. 31921 
tų Internacionalo Septinto terno Septinto Pasaulinio. san Quentin, California. 
Pasaulinio Kongreso, priim
damas Browderio raportą 
apie jį. Plenumas džiaugs
mingai sveikino dar negir
dėtus iki šiol socializmo lai
mėjimus Sovietų Sąjungoj. 
Su begaliniu entuziazmu 
Centro Komitetas ir 300 
veikėjų pasižadėjo įvykdyt 
Septinto Kongreso pravestą 
liniją dvasioje jūsų paties 
padaryto dalykų nušvietimo 
kongrese ir paskutinio jūsų 
atsišaukimo delei bendro 
fronto; ir taip pat pasiža
dėjo organizuoti Amerikos 
masių suvienytą frontą. Di
džiojo Stalino vadovybėje 
mūsų Pasaulinė Partija 

'mis ir anglies gabalais pen- skelbti -visuotiną streiką.i^nar^u°ja pirmyn prie nau-Į

PEIPING. — Pranešama, i prižadėjo Japonijai didelių 
kad Japonija atidėjo neri- nusileidimų, idant jinai ne
botam laikui atkirtimą atplėštų penkių turtingiau- 
penkių šiaurinių 
provincijų ir

Chinijos siu provincijų nuo Chinijos. 
paskelbimą; Japonija dar tebelaiko 

armijosten “nepriklausomos chinų1 apie 150,000 savo 
valstybės,” žinoma, Japonų šiaurinėj Chinijoj bei Man- 
komandoj.' Bet Japonijos chukuo pasienyj, 
armijos atstovai pareiškia,! 
kad šiaurinėj Chinijoj 
“greit bus įsteigta nauja °’ 
valdžia.” 1 ’

Chinija yra Tautų Lygos 
narys. Bet abejojama, ar 

užsiėmus Italijos- 
i Ethiopijos karo klausimu, 

Fašistinis Chinijos dikta- galėtų padaryti sekmin- 
torius Chiang Kai-shek ii-' gų žingsnių stabdymui nau- 
gai slapta kalbėjosi su Japo- jo Chinijos grobimo iš Ja- 
nijos atstovais. Matyt, jis ponijos puses.

Pikietai Bombardavo Angly Mainieriai Nubal- 
Stręiklaužiy Traukinį i savo Generalį Streiką

LONDON. — AnglijosBARBERTON, Ohio. —
300 streiko pikietininkų už- angliakasių unija 409,351 

[ puolė bombarduot akmeni- balsu prieš 29,215 nutarė

kių vagonų tavorinį trauki- Reikalauja pridėt po 50 cen- 
nį, kuris vežė maistą ir ki- tų algos dienai ir padaryt 
tus reikmenis streiklau-! vieną bendrą sutartį, kuri 
žiams Insulator Kompani- ‘apimtų visus mainierius 
jos. Bosų sargybiniai ašari-1 įvairiuose apskričiuose. 
nių dujų bombomis daugelį • -- 
pikietininkų aptroškino; bet 
i • i • 1 — j v i* . t, ILJLllcVkiti padare antrą užpuoli-; - - - -
mą 
riai taipgi apdaužė du au- 
.tomobiliu su streiklaužiais.

i (įvykęs pereitos savaitės 
gale), po trijų dienų disku
sijų, pasiekusių augšto po- Earl Browder.

N _________

<«r J
Kongreso, plenumas ėmėsi. Broliški ir draugiški svei- 
nužymėt taktiką, kuria ga- kinimai nuo dabar poSė- 
lima būtų patraukt Jung- džiaujančio Amerikos Ko-
ttnių Valstijų darbo mases 
i bendro fronto kovą prieš 
fašizmą ir karą. Sustiprinti 
darbo unijų judėjimą ir su- 
budavoti Farmerių-Darbo 
Partiją yra vyriausi mūsų 
uždaviniai. Mes ir toliau ne- Į 
atlaidžiai kovosime už jūsul 
paliuosavimą. kad jūs vėl 
galėtumėte užimti vadovau
jamą savo vieta kovose 
Amerikos proletariato.

Earl Browder.

jų pergalių.

Angelo Herndon, 
Fulton Tower Kalėjimas, 
Atlanta, Georgia.

Sveikinimai nuo mūsų 
i Partiios Centro Komiteto, j

munistų Partijos Centro 
Komiteto. Tai yra tinkamas 
dalykas, kad Centro Komi
teto susirinkimas, pašvęstas 
išdirbimui taktikos delei 

.kovos prieš reakciją, fašiz- 
!mą ir karą, pasiųstų savo 
(sveikinimus jums, . seniau
siam kapitalistinės reakci
jos kaliniui, ištikimam dar
bo žmonių sūnui. Sykiu su 
visais reakcijos priešais ir 
kovotojais už darbininkų 
klasės ir liaudies teises, hies 
užtikriname jus, kad esame 
pasiryžę neatlaidžiai kovoti, • 
iki jūs būsite paliuosuoti. ■'

Earl Browder;
_________ • ■

J. Valst. Kom. Partijos tik užsibaigus i o sesija J* B. McNamara No. 25314, 
Centro Kom. Plenumas. įjyvo pašvęsta išdirbimui Calif. State Penitentiary, 
I. Amter, Pirmininkas, taktikos, kaip galima būtų San Quentin, California.

dešiniW Yad« Ernst fhaelmannui,
U pauare anei tį uz,puun-■, • • - ,,-5. s'! ®a“|7 , Moabit Kalėjimas,
i ant traukinio Streikie-1 ]als lr v.aldtzla buvo ^’'Berlynas N. W.* am uxctLi i i v. c ma pagaĮ aįskirų apskričių Vokietija

kareivių, kurie buvo išmusį- Streikui vadovauja Puodų 
truoti europiečių oficierių, Darbininkų Brolija. Darbi- 
bėgo mūšyje ties Anale. Pa- ninkai jau 9 savaites kovo- 
p r a s tieji, neuniformuoti ja algos pakėlimą 20. nuo- 

; ethiopai sušaudė bėgančius. šimČių ir kitus pagerinimus.
Trys ethiopų būriai šiau

rėje prasilaužė per Setiti 
upės rubežių ir įsiveržė į, 
Italijos koloniją Eritrėją., »

Dideles ethiopų spėkos/j 
komanduojamos Seyoumo, i 
maršuoja į šiaur-ryčius nuo 
Makale tikslu prasimušt j /r7vi/“s^tagos 
Eritrėją ir susijungt su ki- 
tais ethiopų kareiviais, jau strei^an prieplaukose

i įsiveržusiais j tą Italijos ko- -
CAMBRIDGE, Mass, -yiloniją, tarp Asmaros ir

20 Mirė nuo “Sodos”
SAN FRANCISCO, Cal. 

—Nuo nuodingos “sodos,” 
naudojamos kepimui-viri- 
mui, mirė jau 20 žmonių. 
Areštuota du pardavinėto
jai.

Gręsia 40,000 Laiva- 
kroviy Streikas

':; LOS ANGELES, Cąl. — 
'A. H. Peterson, organizato
rius Tarptautinės Laiva- 

, grasina

Padaužos Rooseveltukai

Massachusetts Technologi
jos Instituto studentas Cor
nelius Roosevelt, anūkas bu
vusio šalies prezidento Th. 
Roosevelto, šaudė iš “žais
linio” šautuvo suspaustu 
oru ir pataikė švino kulko
mis vienam pravažiuojan
čiam laikraštininkui j kak
lą ir dviem policininkam į 
automobilį. Rooseveltukas 
ir kitas toks šaulys, jo sėb
ras. tapo areštuoti “už už
puolimą pavojingu ginklu.” 

Dabartinio prezidento F.
D. Roosevelto vaikai taipgi 
yra pusėtini padaužos.

‘ . . . -- Broliški ir revoliuciniai
negrų Amerikos darbo žmo- į sveikinimai nuo Komunistų 
niu bendro fronto kovas, Partijos Centro Komiteto,

plačiau išvystyti baltųjų ir

• prieš reakcija, fašizmą ir dabar baigiančio savo sesi- 
i karą. Mes sveikiname jus , jų. Tai yra^ vietoje, kad mū- 
i kaipo žymųjį kovotoją už 

Amerikos Jungtinių Vals-! negrų paliuosavimą ir už 
____ Ltų Partijos'visų darbo žmonių išvada- 

___  Komitetas savo ple-^vimą nuo priespaudos. Mes 
numo susirinkime/ laikyta-'sykiu su-plačiomis Ameri- 
me delei Kominterno Sep- kos žmonių masėmis di- 

WASHINGTON. _  šim- Kongreso linijos pra-1 džiuojamės jūsų drąsiomis
to Amerikos miestų majorų. vedimo ir bendro fronto ir narsiomis kovomis, mes 
konferencija reikalauja, kad i P/ieš fašizmą ir karą, siun- ir tohaus dėsime visas pa- 
centralinė valdžia duotų eia jums, drauge. Ernst stangas, idant išplėšt jus is 
nuolatinės paramos šelpti Thaelmann, revoliucinius priešo nagu, iš piagannės 

kaip kad dau- sveikinimus. Jūs esate pra-1 viduramžinės surakintų ka- 
. ... i l/Aizln KziwUlr' 4-v. z-,-in n za'i 1 i n ii i olrxrlna

Miesty Majorai Reika-1 St™ °S!Ž 

Jauja (Šelpt “Pereivas

revoliučihius priešo nagu, iš pragarinės

sų Centro Komiteto susirin
kimas, pašvęstas išdirbinei 
taktikos delei kovos prieš 
reakciją, fašizmą ir kąrą, 
pasiustų sveikinimus ju)ns, 
ištikimam darbo žmonių sū
nui, įkalintam kaip vienam 
iš žymiausių darbininkų 
klasės kovotojų ir vadų. 
Mes užtikriname savo pa- . 
siryžimą be paliovos kovoti, 
kol jūs būsite paliuosuoti.

Earl Browder.-“pereivas,” 1
giausia vadinami pavieniai jJ
bedarbiai ^us Hitlerio fašistų nuožmių i

Bostono majoras Mans- kankinimų kalėjimo urvuo-
field nurodė,, jog prezidento se* Mes žinome, kad jokie 

darbų programa-ž#da darbo kinimai negaliu sulaužyti jū-

leidę jau beveik trejus me-’ihnių skylės.
* ~ * j Earl Browder

šaukti 40,000 laivakrovių į,1BIU uu ,uue’J.u5 r* navoiai gvvvbei iokie kan- Roosevelto viešųjų WPA Plojai gyvyoei, joKie Kan
rinio Amerikos pakraščio, 

. ._ - jeigu kompanijos ir toliau
Į-Į • . . , • • _ neims domėn laivakroviųl
Pietuose ethiopai Dėstą reikalavimu > . - -

Demtu komandoj taipgi už-; /kai daugumai kitų bedar-
ėjo italams iš už nugaros. - Amerikos Darbo Fedeya- .bių.

-------------------  '1 ei jos prezidentas Wm.Green1 -

tik 3,50(^000 bedarbių, ir 
vardantų darbų nutraukia 
tiesioginę pašalpa milžiniš-

sų narsios dvasios ir prieši
nimosi nazių terorui, kaip 
kad jie negali sukriušinti 
neatlaidžios kovos, kurią 
veda milionai Vokietijos 
darbininkų ir yisų fašizmo 
priešų, kurių mylimas vadas 
jūs. esate. Jūs ir didvyriškiLabai Pritrūksta Maisto ™“For«on * iOknri"kb™ Automobiliu Nelaimėse

Pentai Žuvo 36,000
WASHINGTON. — Jung- mą Vokietijoj esate viso pa- 

tinių Valstijų prekybos mi- šaulio viltis kovoj prieš pra- 
nisteris Roper paskelbė, jog žutinguš Vokiečių fašizmo 
pernai metais šioj šalyj ta- karo planus. Vardu milionų

prikrautas gazolino vežt 
Italijai, kariškiems Mussoli- 

'.nio lėktuvams.
ROMA. — Mussolinio vai-1 ------------- -

džia šaukia gyventojus me-1 Athenai. — Graikijos fa- 
džioti kralikus ir auginti šistinis diktatorius Knndv-

Italijoj

naminius paukščius ir tuo lis sudarė sąrašą venizelis- po automobiliais užmušta Amerikos darbininkų mes 
, - , . a .----t—L-.. „..i.nzi-.. 30 000 žmonių ir įvairiuose pasižadame neatlaidžiai ko-

darbuose žuvo 16,000. Su- voti už jūsų išlaisvinimą, už 
žeista gi buvo keli milionai. paliuosavimą visų fašizmo

būdu taupyti mėsą. Įsakyta tų ir kitų buvusių sukilėlių, 
auginti grūdus ir daržoves kuriuos p patars karaliui 
net apleistose dykumose. (Jurgiui paleist iš kalėjimų.

Baltųjų Grand Džiūre Išteisi-
Telegrama Sacramento, no Negro Žmogžudžius 

CaL, politiniams kaliniams 
ir Louise’i Tood,—įkalintai 
neva už kreivą priesaiką, j 
kas buvo tik kapitalistų ma
nevras. idant neleist Komu
nistų Partijai daly vau t rin
kimuose Californijos vals
tijoj : 
Caroline Decker No. 57617, 
Nor Conklin No. 57616, 
Louise Todd, 

California State Prison 
for Women, Tehachapi, 
California.

Jack Crane No. 570605, 
Pat Chambers No. 57589. 
Martin Wilson No. 57591,. 
Albert Hougardy No. 57590, 

San Quentin, California.
Broliški ir revoliuciniai 

t

ASHLAND CITY, Ton- 
nessee.— Kiek pirmiau pen- 
ki baltieji atėmė iš polici
jos areštuotą negrą Baxter 
Bell’ą ir sušaudė' Dabar pri
siekusiųjų teismas juos iš
teisino. Net vyriausias tek 
sėjas Wirt Courtney m 
stebėjo, kad grand džiu 
posėdininkai tuos žmo 
džius atrado “nekaltai. 
Bet kas tokius posėdinink 
parinko, ar ne pati baltų 
teismo mašina?

Indianapolis, Ind. 
valgę, ūmai apsirgo 72 
niai, ar tai del 
maisto ar del tyčia 
įmaišytų nuodų.
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USA Kompartijos Centro Komite
to Plenumas

Aną dieną buvome minėję, kad nese
nai įvyko USA Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto praplėstas posėdis—plenu
mas—kuriame dalyvavo virš 300 Parti
jos veikėjų greta C. K. narių. Plenumo 
sesijos tęsėsi tris dienas New Yorke per
eitą savaitę. Tai buvo istorinis susirin
kimą, kuriame taikyta Septintojo Komu
nistų Internacionalo Kongreso tarimai 
amerikinėms sąlygoms. Išdirbta planai 
kovai prieš karą ir fašizmą. Drg. Earl 
Ęrowder, generalinis Partijos sekreto
rius, savo išsamiam raporte apie Septin
tąjį kongresą, ryškiai iškėlė klausimą 
kovos už Farmerių-Darbo Partijos įkūri
mą, kuri, pasak jo, “negims gaivaliniai,” 
bet turi būti atsargiai ir apgalvotai įkur
ta pažangiausių darbininkų . ir darbo 
žmonių.

Greta Browderio, darė pranešim^ Gil 
Green, Komunistinės Jaunimo Sąjungos 
sekretorius, apie Komunistinio Jaunimo 
Internacionalo šeštąjį Kongresą ir dar
bą jaunime.

Kalbėdamas apie būdus kovai prieš 
karą ir fašizmą, d. Browder siūlė, be ki
tų, pravesti sekančią šešių punktų pro
gramą, su kuria sutinka ir kairieji socia
listai7 ir visi pažangieji darbininkai:

1. Priimdinėti rezoliucijas darbo uni
jose ir visose kitose organizacijose, smer
kiant karo ruošėjus.

2. Organizuoti prieš-karinius masinius 
mitingus, demonstracijas, paradus, etc.

3. Padidinti masinį spaudimą ant pre
zidento Roosevelto ir kongreso, kad ne
duot Italijai paskolų ir neremt jos įvaP 
riais. daiktais—uždėti embargo.

4. Sujungti visas už taiką stojančias 
pajėgas kiekvienoj vietoj ir visoj šalyj 
didžiajam nacionaliam kongrese, sušauk
tam prieš karą ir fašizmą. Tam tikslui 
reikalinga remti Kongresas Prieš Karą 
ir Fašizmą, kuris ivyks Clevelande, sau
sio 3-5 dd., 1936.

5. Organizuoti darbininkus sulaikymui 
visokių daiktų, gabenamų Italijon.

6 Subendrint veikimą tarpe socialistų 
ir komunistų šitoj šalyj ir kreiptis į An
trąjį Internacionalą, raginant jį priimti 
Komunistų Internacionalo siūlymus pla
čiam bendram veiksmui prieš karą.

Negalima mažinti fašizmo pavojaus J. 
Valstijose, nurodė Browderis. Didieji 
bankieriai ir monopolistai, stovį už Li
berty League ir Hearsto pečių, daro vis
ką, kad stiprinus fašizmą. Jų politinė ir 
finansinė gale didelė; jie gali pasigauti 
nemažai žmonių, jei prieš-fašistiniai nu
sistatę žmonės laiku to nepamatys ir 
prieš tai nekovos.

Kalbėdamas apie bendrą frontą su so
cialistais, d. Browderis ragino komunis
tus visur ir prie kiekvienos progąs suda
ryti kuodraugiškiausius ryšius su socia
listais, diskusuoti su jais, užmegsti ben
drus veiksmus, bandyti bendrai susitarti, 
bęndrai veikti prieš karą ir fašizmą ir už 
visus kitus bendrus darbininkų intere
sus.

Visa eilė draugų, suvažiavusių iš visos 
šalies, dalyvavo diskusijose, podraug 
pranešdami apie padėtį tose vietose, iš 
kur jie atvyko. Dalyvavo ir Kanados 
Komunistų Partijos atstovas, kuris nu
piešė esamą padėtį Kanadoje ir sveikino 
J. V, draugus.

Pasiųsta telegramos visai eilei politi
nių kalinių, o taipgi d. Dimitrovui, pasi
žadant pravesti nutarimus, kuriuos pa
darė Komunistų Internacionalo Septin
tasis Kongresas.

Plenumas, beje, nutarė' šaukti USA 
Kompartijos Suvažiavimą—jis įvyks ko
vo mėn. 8-12 dd.,^1936. Bet apie kon-

venciją i-r kitus dalykus bus plačiau ra
šyta vėliau.

Dar prie SLA Nominacijų
Užvakar dienos “Laisvėje” draugai 

skaitytojai matė SLA Vakarų Komiteto 
įdėtą didelį straipsnį, pavadintą “Išrinki
te juos SLA Viršininkais.” Mes mato
me reikalo del to pasakyti savo žodį. 
Mes nesutinkame su visu Komiteto pa
reiškimo turiniu ir būtume jį perreda
gavę, bet to padaryti negalėjome, kadan
gi jis buvo stereotypiškai prisiųstas, t.y., 
prisiųstas veik gatavas, kaip jis stovi.

Ten, pavyzdžiui, netiesioginiai bando
ma prikišti “bolševikų propagandai” pa
sitraukimas iš SLA narių. Tuo reikalu 
mes nemanome čia diskusuoti, kadangi 
apie tai buvo mūsų spaudoje plačiai aiš
kinta.

Del kai kurių kandidatų mes savo nuo
monę pasakėme pirmiau, todėl čia nema
tome reikalo tą kartoti. Mes pasakėme, 
jog šį sąrašą remiame tik todėl, kad ne
įleisti į SLA valdybą fašistų ir sandarie- 
čių, kurių laimėjimas būtų smūgiu vi
sam pažangiam lietuvių judėjimui Ame
rikoj. Sąraše yra keli asmens mums rem- 
tinesni, negu tūli kiti, bet kuomet padė
tis susideda tokia, kokia ji yra SLA šian
dien, tai mes kviečiame visus SLA na
rius nominuoti ir balsuoti už ištisą slei- 
tą, tilpusį užvakar dienos “Laisvėje.”

“Būkit Linksmi!”
Šiomis dienomis Maskvoje užsibaigė t. 

v. stachanovininkų suvažiavimas, kuriam 
dalyvavo Visa-Sąjtinginės Kompartijos 
Centro Komiteto nariai, su Stalinu prie
šakyj. Stachanoviniųkai—naujos siste
mos darbe pionieriai, pasekėjai Donbaso 
mainierio Stachanovo, kuris surado bū
dus, kaip greičiau dirbti, kaip daugiau 
anglies iškasti ir padaryti laimingesnį 
gyvenimą savo ir visų socialistinės šalies 
gyventojų. Dabar toji sistema taikoma 
visose pramonėse ir šis suvažiavimas bu
vo tam, kad tąjį darbą vykinus pirmyn 
smarkiau. Beje, suvažiavime dalyvavo ir 
Stachanovas, kuris šiuo tarpu yra vie
nas žinomiausių Sovietuose žmonių.

Drg. Stalinas, kalbėdamas suvažiavu
siems, pasakė:

“Būkit linksmi! Mūsų gyvenimas yra 
linksmesnis ir smagesnis šiandien, ir tai 
yra dėka jūsų pastangoms—jūsų, mūsų . 
darbo didvyriai!” I

Stalinas nurodė, kad kiekvienas geres
nis darbas, kiekvienas -pasivarymas pir
myn gamyboje—kokybėje ir. kiekybėje— 
lemia laimingesnį gyvenimą visų SSSR 
darbo žmonių—visų žmonių!

Drg. Vorošilovas užtikrino, kad šiuo 
tarpu Sovietų Sąjunga yra taip pasiruo
šusi, kad bile įsiveržėlis bus galima at
mušti. Bet stachanoviečių pastangos 
daugiau padaryti ir geriau padaryti dar 
labiau sustiprins visą Sovietų atsparu
mą ir priešai, kurie mierija lysti į Sovie
tų teritoriją, keliais atvejais turės ge
rai pamislyti, iki jie tą darys.

Stachanovo išradimas — naujos gady- 
j nes išradimas, pačių Sovietų Sąjungos 
i pasekmingesnis technikos užkariavimas. 

Leninas ir Stalinas mokino ir mokina, 
kad socializmo pasekmingumas rymo ne 
tik ant technikos ištobulinimo, bet ir dar
bininkų kadrų išsilavinimo ir jų pasi
šventimo darbui.

Kitas Sovietų Sąjungoj daromas žings
nis—panaikinimas Torgsinų. Šitos rū
šies krautuvės—kurių buvo keli šimtai 
—veikė po visą Sovietų Sąjungą. Jose 
galėjo pirkti tiktąi tie, ką turi svetimos 
valiutos; už rublį nieko nebuvę galima 
pirkti. Torgsinai buvo įsteigti tam, kad 
aprūpinus turistus ir svetimšalius speci
alistus įvairiais gyvenimo reikmenimis 
laike jų stokos ir kad gavus juo daugįau 
svetimos valiutos mašinoms pirkti. Bet 
dabar, kuomet maisto Sovietuose už
tenkamai—krautuvės pilnos ir Sovietai 
pasistatė fabrikus,—tai Torgsinai nerei
kalingi ir jie bus uždaryti su vasario 
mėn. 1 diena. Podraug bus įvesta rub
lio stabilizaciją. Rublis veikiausiai bus 
galima gauti tarptautinėje pinigų bir
žoje.

Akiregyj šitų laimėjimų, d. Stalinas 
ragina darbo herojus būti linksmais, 
juoktis, džiaugtis nauju gyvenimu, nau
jais laimėjimais, skaisčia ateitimi.

Rengiamės Prie Paminėjimo Sušaudytų 
Keturių Komunistų Lietuvoj

Reikalaukime Pąliuęsavimoįrodo. Alytaus, Mariampo- 
Politinių Kalinių ii* Civilių lės, Naumiesčio ir Vilkaviš- 

z Laisvių Lietuvos Liaudžiai, kį0 apskr. ūkininkai pakėlė
viešą protesto balsą reika
laudami: 1) pasitraukti 
-Smetonai su jo gauja; 2) 
padidinti kainas ant tų pro
duktų, kuriuos perka val
džią pardavimui; 3) nu
bausti buvusį “Maisto” di
rektorių J. Lapeną ir kitus; 
4) mažinti kai kurių fabri- 
kos gaminių kainas; 5) su
mažinti mokesčius ir dideles 
ponų algas ir 6) palengvinti 
išsimokėti senas skolas. Į 
tuos ūkininkų reikalavimus 
Smetona atsakė ginklu. Ke
letas ūkininkų nužudyta.

neku-

džiai Kaune ir atstovybei - Be to, tame skyriuje 
Washingtone. Visur ir vi-1 žinoti ir apie kitų miestų pa- 
suomet prie progos reikalin- • rengimus. O susiradę sau ką 
ga parinkti aukų šelpimui i Įdomesnio, turint galimybių, 
Lietuvos oolitiniu kaliniu ir nuvažiuoti ir dalyvauti ten.

žinau, kad mūsų miesto “L.” 
skaitytojai dar nepripratę tė- 
myti į Pranešimų Skyrių, ir 
kupmet ten būna 
pagarsinta, tai
skundžiasi, jog nežinoję, kad 
tas ir tas buvo rengiama, nes 
nebuvo jokios korespondenci
jos apie tai.

Bet, draugai, parengimų 
garsinimas, nėra jokia kores
pondencija ir maišyti su ki
tais raštais, parašytais iš kla
sių kovos, abelno darbininkiš
ko judėjimo ir šiaip žmonių 
gyvenimo visai netinka. Viso-

Lietuvos politinių kalinių ir 
jų šeimynų.

Liet. Draugų Kom. Sekr.
J. Weiss.

P. S. Siųsdami pinigus, iš- 
pirkite money orderį ižd. S. 
Sasnos vardu ir pasiųskite 
sekretoriui šiuom antrašu: 
J. WEISS, 857—55th St. 
Brooklyn, N. Y. z

Agitacijos Fondas
Gavome žiupsnelį Aukų
Smagu pranešti, kad lai-

kas nors 
jie vistiek

Gruodžio 27 dieną sukaks 
9-ni metai nuo tos dienos, 
kada Lietuvos kruvinieji fa
šistai sušaudė keturis žy
miausius Lietuvos proletarų 
ir revoliucinių valstiečių 
vadus: Juozą Greifenberge- 
rį, Rapolą Čiornį, Kazį Gie
drį ir Karolį Požėlą. Smeto
na su fašistais smurtinin
kais, bankierių, fabrikantų 
ir dvarininkų bei kunigų 
atstovais sumindžiojo visus 
likučius demokratijos, su
šaudė geriausius Lietuvos 
darbininkų klasės veikėjus,
nenuilstančius kovotojus už Daugelis areštuota, 
proletarų ir valstiečių rei- riem iš jų gręsia ilgų metų 
kalus. Po devynių metų fa- j kalėjimas. Bet tie ūkininkų. 
šistų valdžios viešpatavimo, žudymai ir kankinimai ka-1 
darbo žmonių padėtis labai Įėjimuose nesulaikys kovos 
daug pablogėjo. Šimtai re- prieš išnaudotojus. Teisybė, 
voliucinių darbininkų ir jų! pirmą mūšį Smetona laimė- 
vadų kankinama Smetonos 
valdžios kalėjimų urvuose. 
Tokioj mažiukėj šalyj, ku
rios skaičius gyventojų ne
siekia trijų milionų gyven
tojų, o'1 politinių kalinių 
skaičius siekia suvirs penkis' 
šimtus. Veik visi nuteisti 
nuo keturių iki 6-šių, 8-nių 
ir daugiaus metų sunkių 
darbų kalėjimo. Kalėjimai j dies bendras frontas ir pa
jau taip perpildyti, kad ka- i darys galą fašistinei val- 
merose, kurios pabudavotos džiai. Mes gi, Amerikoje gy
dei 5 žmonių, šiandien ran- venantieji lietuviai, turime 
dasi po 17 ir daugiaus. Ka- Lietuvos kovotojam pagel- į 
linių padėtis labai bloga, [beti. Šiuo laiku mes turime 
Pasivaikščiojimo lauke lai- i dar labiau sukuopti savo jė- 
kas suvis trumpas, darbi-' 
ninkiška literatūra uždrau
sta, pasimatymas su saviš
kiais ir parama iš lauko pu? 
sės labai daug aprubežiuota, 
maistas suviš prastas ir už 
mažiausį pasipriešinimą 
baudžiami. Tokioj padėtyj 
esant daugelis kalinių • su
serga įvairiomis ligomis. 
Džiova ir reumatizmas pa
kirto sveikatą daugeliui ką-

jo, bet tas dar neužtikrina, 
kad jis ir kitus būsiančius 
mūšius laimes. Praeitų mū
šių nepasisekimais ūkinin-, 
kai gaus pasimokinimo atei- ■ 
ties kovoms. Bendro fronto 
idėja, kurią skelbia Lietuvos 
K. P. prigys ir mažažemiuo
se ūkininkuose. Ateityje su
sidarys tvirtas darbo liau-1

kas nuo laiko mūsų revoliu-1 kiems mūsų parengimams yra 
cinės organizacijos neuž
miršta Centro Biuro labai 
svarbios įstaigos—Agitaci
jos Fondo. Štai gavome $5 
iš Worcesterio. Prisiuntė d.
D. Lukas. Tai Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 13 
kuopos auka.

Mūsų draugai baltimo-’ 
riečiai irgi susirūpino Agi-; 
tacijos Fo^du. Per “Lais-! 
vės” administraciją jie at
šovė $5.50. Tai auka Ame- ’ 
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 25 
kuopos.

i Draugas J. Daubar, iš 
Athol, Mass., prisiuntė $1. ’ 
Jis kasmet keletą dolerių 
paskiria darbininkiškiems

1 reikalams.
i Tiek šiuo tarpu. Lauksi
me paramos nuo kitų orga- i 
nizacijų ir pavienių draugų. Į

Lietuvių Centro Biuras, I
46 Ten Eyck Street

Brooklyn, N. Y. i

• tam tikra vieta, kaip augščiau 
nurodyta ir tame skyriuje bus 
pranešta apie miTsų vietos pa
rengimus, bei prakalbas, kada 
tik bus rengiama.

Visi skaitytojai yra ragina
mi tėmyti Pranešimų Sky- 

,rių, nes ten atspindi visas vei- 
i kimas Naujosios Anglijos mie- 
, stų, kaip ir visos šalies.

Taigi, ve, yra rengiamas 
puikus vakaras, bet žiūrėkite 
skyriuje: “Pranešimai Iš Ki
tur’’ ir sužinosite kas, kur ir 
kada bus.

Džei-Em-Kei.

REDAKCIJOS ATSAKYMAIgas kovai už Lietuvos žmo
nių civiles teises ir už poli
tinių kalinių sąlygų pageri
nimą bei besąlyginį paliuo- 
savimą visų politkalinių.

Paminėjimui 9-nių metų 
sukaktuvių nuo nužudymo 
Lietuvos draugų visur, kur 
tik galima, reikia rengti 
masiniai mitingai bei šiaip 
kokios pramogos. Mes turi- Dijeijs Ačiū! 

„ v. ,. . .. _ . me dėti pastangas, kad iš- inrną inička
hnnj. Fasistimai budeliai sa- judinus kuoplačiausias lie- J 4‘

ir persekiojimu politinių ka- vįSų srįovįų lietuvius. Masi-

Drg. Jurąįčiui, Maskva — 
Ačiū už porą rašinių—su
naudosime. Prašome rašinė
ti dažniau.

Drg. Ramučiui, Maskva.-- 
Visą eilę draugo straipsnių 
originalių ir vertimų—ga-1 
vome ir juos sunaudojame.

! Siunčiame

vo tokiu žiauriu kankinimu tuvių mases, kad įtraukti
linių mano atbaidys lauko 
pusėj esančius revoliucinius 
darbininkus nuo kovos ir, 
tuomi užtikrins savo vieš- įVbartinVpadėtį' Lietuvoj'

niuose mitinguose bei pra
mogose reikia išaiškinti po
litkalinių sunkias sąlygas ir

Geras Draugas 
“Girdėjau, jog velionisI Ų 7 V O

I Rapolas . buvo tavo geru 
' •• ......

'“Taip;'geriausiu. Jis nie
kad neprašė paskolint jam 
pinigų, nors gerai žinau, 
jog jam veik visada jų rei
kėjo.”

patavimą ant toliaus. Bet 
ar tas jiem pavyks? Ar Lie
tuvos darbo žmonės be mū
šio pasiduos? Į tai galima 
rasti tik vieną teisingą at
sakymą. Ne! Nepasiduos. 
Netik pramones bei ūkio 
darbininkai organizuojasi ir 
rengiasi kovon, bet jau ir 
mažažemiai ir net vidutinie- 
ji ūkininkai stoja į kovą. 
Smetona su savo sėbrais 
tiek apkrovė mokesčiais 
ūkininkus, kad šiem neliko 
kitos išeities, kaip tik stoti 
kovon. Šių metų rugpjūčio 
mėn. gale Suvalkijos ūkinin
kų, sukilimai tatai geriausia

Drg. A. Beržui.—Draugo 
straipsnį apie Lietuvos val
stiečių bruzdėjimą perda
vėme “Šviesos” redakcijai; 
jis, veikiausiai, bus sunau
dotas sekančiam “Šv.” 
meryje.

Ne šimtakojis
Tūlas pilietis skundė kitą 

už sutriuškinimą jam kojos 
piršto automobiliumi, rei
kalaudamas $200 už nuosto-

nu-

Masiniuose bei organiza
cijų susirinkimuose priimti 
rezoliucijas, reikalaujančias 
Lietuvos valdžios, kad: 1) 
Kuogreičiąusiąi sušauktų | 
Seimą, rinktą slaptu, visuo
tinu ir proporcionaliu balsa
vimu; 2) Suteiktų visuoti
ną amnestiją visiem prieš- 
fašistam politiniam korespondencijas ir ten
niam, 3)^Atsteigtų laisvę . nematysite garsinimų apie mū- 
spaudos, žodžio ir susirinki- su parengimus, tai nemanyki- 
mų; laisvę piliečiam organi- te, kad mes nieko neveikiame, 
zuotįs į politines, ekonomi-! ^fada pasižiūrėkite kasdien į
mų; laisvę piliečiam organi

Lowell, Mass

“Net $200 už pirštą, juk 
aš nebesu milionierium!” 
sakė apkaltintasis.

“O aš nebesu šimtakoju!” 
atsiliepė nuskriaustasis.

Gerbiami Lowellio ir visos 
apielinkės draugai ir prita
rėjai darbininkiškam judėji
mui! Kuomet jūs skaitysite

Matematika Pagelbon
Dvi kūmutės: “Jūsų dvy

nukai taip jau panašūs į 
kits kitą, kartais aš stebiuo
si, kaip jūs, kūma, galite 
juos atskirti vieną nuo an
tro?”

“Ant skaitlįavimo.”
“Kaip ant skaįtliavimo?” 
“Vienas iš jų suskaitliuo-

nes ir kultūrines organiza- pranešimų skyrių: “Panešimai ja iki 999, o antras vos tik 
cijas. Šias rezoliucijas rei- Iš Kitur,” ir tėn surasite, kas'iki 864.”
kįa pasiųsti Lietuvos vai- yra rengiama Lowelly ir kada. ‘ Surinko J. šilingas.

I Austrijos fašistines valdžios ramstis: ginkluoti auto
mobiliai, pasirengę kpušinti socialistų ir’ komunistų 

veiklą Austrijoj.
z \

. ' M,
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Apie šitą laikotarpį man ne-

nį laikr. Jie taip manė: “Kuo-TL.” dienraštis ir pasidarė tvir- 
daugiau bus socialistinių laik- ■ tesnis, pilnai atatinkamas dar- 
raščių, greičiau pavyks įtraukti bin inkų klasės reikalams.

• mą dovaną. O su ta kliūtimi n 
negalės puošti mano kambarį, 
jubilė jinis ženklas.

J. Ramanauskas.

Puslapis TrečiasLAISV®

Pažvelgus Atgal
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bury, Conn

terbury, Conn. <

už labai vergišką atly-
mui, tai jei ji

Francis patvirtina, kad bolševikų valdžia išties pienuoja nu-.leista! Iš tiesų, draugai, tu- pelnyti. Todėl “LaisVė” yrą ra^0 §DaltOse 
traukti mūšius ir užvesti taikos tarybas. Washington© virši-[ rėtumėte sarmatytis savo švietėjas ir ’vadas lietuviui į
ninkai laukia daugiau žinių. Amerikos valdžia, kaip sakoma | apsileidimo. darbininkiškai visuomenei. |

lietuvius darbininkus į LSS, irSkaitytojų Balsai
formų keliu.

di-
pamokas ateičiai.

' f

o.

pirmininką; už tai ir liko^};
atmestas.

787
706

nymo leisti “Laisvę.” Tokiu bū
du, pasitarę keletas draugų, nu-

K.
S,

šitas laikotarpis “Laisvės 
venimo svarbiausias!

A.
A.

Rusija. Petrogradas, Maskva ir veik visa Rusija šiandien 
yfa naujosios bolševikų valdžios rankose.

Svar- — 
pra-*>‘"T 
kur “ 4

Laisvė” gimė su privatiniu 
leidėjų išrokavimu, kad ji galės 
pasilaikyti iš progresuojančių

Drg. K. Vidikas praneša verčiąs garsią knygą “Militariz- 
mą”. kurią parašė Karolius Liebknechtas. Ta knyga yra gana 
svarbi ir, žinoma, ji turės pasisekimo tarpe lietuvių.

draugų. Aišku, daugelis 
dienraščio skaitytojų juos 
paseks. Nes jubilejinių do
vanų labai laukiame. Mat, 
išleidimas skaitytojams ju-

Ryga.—Lig šiol tik “Rygos Naujienos” buvo pagarsinusios, 
kad J. Bajoras, kuniginio “Rygos Garso” redaktorius, rašąs 
donosus. Dabar patsai Bajoras “Rygos Garse” prisipažįsta, o
jog taip darąs.

“LAISVĖ” 22 METAI ATGAL
t Iš “Laisvės” No. 94, už Lapkričio 25 d., 1913:

St. Petersburgas, 21 lapkr. šiaurinėj Rusijoj prasidėjo 
džiulis streikas, kuriame dalyvauja 18,000 darbininkų.

ti ‘Laisvės’ koncerto pama
tyti, bet žmona apsirgo. Su 
guodone, L. Chepelis.”

Iš “Laisvės” No. 94, už lapkričio 27 d., 1917:

Washington, D. C.—Amerikos ambasadorius Rusijoj

Su Kokiu Tikslu “L.” Įstei
gėjai Sumanė Leisti 

“Laisvę”?
Šičia yra svarbus klausimas. 

Nors laikas jąu apsenęs, bet 
L.D.S. 14' darbininkams nėra senas daly- 

. $5.! kas žinoti., Užtat aš jį pajudin-

P. Buknys.
Toliau drg. Chepelis rašo:! Klaidos atitaisymas: Per- į

darbininkų reikalus. “ 
vė”

“laisvės” Vajus Gavimui Naujų 
Skaitytojų Puikiai Įsisiūbavo

! J. T. Visockis ir visa eilė
Į kitų jaunų stiprių draugų
visai nekreipia domės į va-. leidžia ją darbininkų klasės 
jų. Tokia didelė lietuvių reikalų gynimui be jokių iš

_____ .r-------  —- ----- bilėjinės dovanos, apysakos. ^aiTls. \,okiu būdu iš laisviečių 
čiu, pasistatysite sau už pa-1 leidžiamas kelių individua- i Martos Vilkienės Divorsas, j nekuriems teko dirbti prie “Ke- 
reigą gauti nors po vieną' lų materialiam pasinaudoji- i kurią rašo Mikas Rasoda, leivio” už labai vergišką atly-

Lawrence, Mass.—Jonas Kriaučiūnas susiginčijo su J. Ka
valiausku dėl parapijų, tai Kriaučiūnas papjovė Kavaliauską. Į je. 
Kriaučiūnas yra senas Rymo-katalikų parapijonas, o Kava
liauskas priklausė prie neprigulmingos parapijos.

Frakcijinis Laikotarpis
Tarpe 1922-1929 metų suga

dino apetitą, atsidavusiai, pilnai 
ir visapusiai darbuotis “Lais
vės” naudai.* Bet negalima pa
sakyti, kad aš ją pertraukiau* 
skaityti, ignoravau kaipo nerei
kalingą ir atkalbinėjau darbi
ninkus nuo skaitymo dienraš
čio. Toki dalykai neatsikartojo. 
Aš pats “L.” skaičiau be per
traukos ir sekiau tų laikų laik
raštinę politiką. Ant kiekvieno 
darbininkų pareikalavimo pa-, 
siunčiau prenumeratą už dien-> 
raštį, nedariau jokių žingsnių 
atkalbinėjimui nuo skaitymo.. 
Tai dariau todėl, kad aš per- 
mačiau darbininkų • pažengimąų/AJ $ 
pirmyn klasiniam supratime, 
tik dėka skaitymui darbininkiš- F’ 
kos literatūros. Todėl ne laik-^ , Į, 
rastis kaltas už neganėtinai tin-*-*1'^ j 
karną politinį turinį, bet jo ve-^ L 
dėjai. Pataisymas klaidų taip- TįU 
pat priklauso patiems darbinin- ^Jt 
kams jeigu jie stovės bendru f *'*.»■ 
frontu organizuotai, tas lengva m*44 w j 
atsiekti.

Nors čia aš ir pasisakau, ’"^3 <

ŠIANDIEN KONTESTO LENTELE RODO ŠIAIP:
Punktai

Stripeika, Elizabeth, N. J. 1760
J. Smith, Philadelphia, Pa. —1748

S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 1049
Shimaitis, Montello, Mass. 901 H. Žukiene, Binghamton, N. Y. 61 visą perijodą nuo “L.

P. Jackson, So. Boston, Mass.___ 55 iki Šių dienų.
V. Globich, Wilkes Barre, Pa.___ 54

_50

N. J. __10
Pa_____ 4

“LAISVĖ” 18-ka METŲ ATGAL
Iš “Laisvės” Num. 93, už Lapkr. 23 d., 1917:

Berlynas. Berlyne kilo gana dideli sujudimai iš priežasties 
demonstracijos, kurią surengė Neprigulmingoji Socialdemo
kratų Partija. Policija vartojo ugniašuvius ginklus ir tapo 
užmušta gana daug žmonių.

četverge, 22 d. lapkričio John Reed, garsus rašėjas ir socia- 
listiškas karės korespondentas mušė telegramą dienraščiui 

f“New York Call”, plačiai aprašydamas, kas dėjosi Petrograde, 
kuomet nuversta Kerenskio valdžia ir laimėjo bolševikai. Te
legrama pasiekė New Yorką tik 21 d. lapkričio, nors ji buvo 
pasiųsta lapkričio 13 d. Tai yra pirma plati istorija šio su
kilimo.

“Visas sukilimas—sako Reed—yra tai žavėjantis spektak
lis proletarinių minių organizacijos, veikimo, drąsumo ir pra
kilnumo.” •

Darbininkų, Kareivių ir Valstiečių Taryba per dienraštį Call 
siunčia pasveikinimą nuo pirmos darbininkų respublikos tarp
tautiniams Amerikos socialistams.

, Manchester, Conn—Broliai katalikai! Jūs gązdinąte socia- 
įistus viešomis diskusijomis. Diskusijos nėra taip baisios, kaip 
kad jums išrodo. Mes, socialistai, senai to laukėme, nes per 
diskusijas galima prieiti prie teisybės, o juk teisybė yra viena. 
Todėl mes mielai sutinkame su jumis stoti į viešas diskusijas, 
tik malonėkite štai ką padaryti: 1. Pirm diskusijų turite mums 
pranešti ne vėliau trijų savaičių. 2 Duoti gvarantiją, kad lai-I 
ke diskusijų nekelsite jokios betvarkės. 3. Išanksto pranešti ; 
diskusijų temą.
išstatytu diskusantu, išskyrus Ramanauskutį, nes mums, 
cialistams, per žemas darbas su tokia ypata diskusuoti.

Sekanti savaitė bus labai bet dirbkime visi ir padary- 
svarbi savaitė “Laisvės” Si- kime vajų sėkmingu, 
dabrinio Jubilėjaus minėji-[ ---------
mui. Mūsų obalsis yra' Jubilėjaus certifikatai 
šiuom vajum gauti daugiau-' platinasi, bet lėtai. Vis dar 
šia naujų skaitytojų negu nevyksta plačiai įtraukti 
bent kuriuom kitu. Jei to draugijas, kad išanksto 
neatsiektume, tai pats pir- sveikintų savo dieųraštį du
rnasis mūsų žygis prie mi- bilėjum. Pasižymėkite savo 
nėjimo Jubilėjaus būtų ne- užrašuose, kad su pirma 
pavykęs. Į gruodžio pradėti Jubilėjaus

Tačiaus į pabaigą vajus' reikalą kelti draugijų susi- 
puikiai įsisiūbavo. Rytoj va-1 rinkimuose. “Laisvė” labai 
jaus sąraše matysite žymių1 daug padeda draugijoms, 
pasikeitimų skaitlinėse. Jei tai draugijos privalo “Lais- 
dar sekamą savaitę taip ei-1 vę” įvertinti ir sveikinti ją 
tų vajus, kaip jis eina šią Jubilėjum.
savaitę, tai gal savo tikslą' Drg. L. Chepelis iš. Phila- 
atsiektume. • delphijos rašo: “‘Laisvės’

Draugai, “Laisvės” skai-! Jubilėjus turi didelę reikš- 
tytojai. Pilnas, pasisekimas • mę pačios ‘Laisvės’ istorijo- 
gauti daug naujų skaitytojų : je. Bet jis yra dar reikš- 
yra jūsų visų geroje valio-1 mingesnis mūsų darbininkų 
‘ . Jei jūs darbininkiškai judėjimo istorijoje...” Tai 
susirūpinsite savo dienraš- yra tiesa. Kada laikraštis 
čiu.

naują skaitytoją, tai dar ta 
viena savaite mes galime 
šiuomi vajumi sumušti visų 
vajų rekordus.

Senas žmogus, draugas L 
V. Stankevičius iš Wilkes- 

! Barre, Pa., prisiuntė keletą 
[nauju skaitytoju. Bet ten 

4. Sutinkame diskusuoti su kiekvienu jūsų | t jraugai T- Globičius ir 
u. išskvrus Ramanauskutį, nes mums, so-; T m v:__

ninkai laukia daugiau žinių.
Washingtone, žiūrės į Petrogrado taikos aktą, kaipo į ženklą, j “ Baltimorėje, draugė O. 

' kad Rusija prisirokuos prie nedraugiškų šalių. j K u či a u s kaitė skundžiasi
[sveikata; drg. J. Balsys sa
kos sunkiai dirbąs, o kiti 
draugai iš ten nieko nesako 
ir skaitytojų* nedaug tegau
na. Draugai, skaitytojų ga
vimas yra ne vieno ar dvie
jų draugų dalykas, ale mū
sų visų dalykas. Neatsidė- 
kime ant keletos draugų,

“Laisvėje” ir “Kovoje” tilpo laiškas drg. Z. Angariečio, 
kviečiantis amerikiečius prisidėti prie išleidimo Vaidilos Ainio 
(Juliaus Janonio—dabartinė “Laisves” Red.) raštų. Taip, iš
leist minimus raštus yra darbas svarbus ir būtinai reikalingas. 
V. A. buvo vienas tų, kurie pralenkė savo eilių gerumu visus 
lietuviškus poetus, kokie ligšiol spėjo pasirodyti.

Rumford, Me.—Nors dabartiniai laikai .ir blogi, bet vietos 
lietuviai nenustoja veilęę. švento Roko draugija, su pagelba 
vietos lietuvių, pasistatė dailią svetainę. Draugija pasižadėjo 
išrandavoti svetaine visiems, kas tik norės, nepaisant pažiūru 
ir tikėjimo. Ji taipgi pasižadėjo neklausyti tų atbulakalnie- 
rių, kurie norės tarpe vietos lietuvių vienybę suardyti.

Chicago, Ill. Vietiniai socialistai apkalba reikalingumą so- 
cialistiško laikraščio. 15 d. lapkr. 4 kuopa turėjo ekstra susi
rinkimą ir apie dvi valandas ta klausima debatavo. Nubal
suota, kad reikalingas. Kuomet gi prasidėjo kalbos apie įkū
nijimą to sumanymo, tai pasirodė net kelios nuomonės: Vieni 
sakė, kad reikia parsikviesti kuri nors iš socialistiškų laikraš
čių iŠ rytinių valstij”. kiti, kad sutverti bendrovę, tretų kad 
pavedus dalyką vietiniam rajonui LSS. Nieko galutinai nenu
tarta.

t* Westville, Ill.—Pradėjus orui atšalti, tai ir jaunimas prade
da eiti į poras. Reikia pažymėti, kad daugumas vestuvių at- 

• sibūna po šerifo prievarta, nes jau per jo pagelbą net penkios 
poros susiženijo. Kurie nenorėjo su šerifo pagelba imti šliu- 
b^ pas teisėją, tai gavo apleisti Westvillę ir palikti ne plonas 
merginas. Gėda Westvilles jaunuomenei.taip elgtis! Ar ne 
geriau susiporuot iŠ liuosos valios? S. K-večia.

Teroristą Bado Streikas
' AIX - EN - PROVENCE, 

Franci j a. — įkaitinti kaipo 
dalyvavę nužudyme Jugo
slavijos karaliaus Aleksand
ro ir Franciios ministerio 
pirmininko Barthou, trys 
kroatai: Ivan Raitch, Zvoni-

• mir Pospešil ir Mio Kraj. 
paskelbė bado streiką, pa- 

Reikšdami protestą, kad tei-

smas atmetė jų advokata 
Jean Desbons’ą ir policija iš
metė jį laukan. Tas advo
katas buvo pasamdytas pi
nigais kroatų patriotų, gy
venančių Jungtinėse Valsti
jose.

Desbons pavadino valsty
bės prokurorą-k a 11 i n tojų 
melagiu ir išplūdo teismo

Daugiau jubilėjiniu dova
nų gavome nuo 
kuopoj, Maspeth, N. 
Nuo drg. L. Žemaitienės, iš[SR[- 
Waterburio, Conn., $5, nuo 
Stanley Shukis, Waterbury, 
Conn. ’ $2 ir nuo F Simas, j darbininkų ir iš sąjungiečių, 
Chicago, Ill. $1.50. Po Vieną Ikurje ją rems, bet kas link jos 
dolerį dovanų gavome nuo linijos, taktikos ir principų, ko- 
sekamų draugų: Michael K. kį kelią ji pasirinks eiti, tas 
Krugelis, Waterbury, Conn., priklausė tik nuo jos leidėjų. 
John J. Gudergis, Water- Nieko sąjungiečiai neturėjo 
bury, Conn., A. Chaponis, aPie tai spręsti. Reiškia, buvo 
Minersville, Pa., L. Menkus, Pilnai privatiškas laikraštis. 
Waterbury, Conn., Elzbieta Kokios Aplinkybės Privedė 
Kavaliauskienė, Brooklyn, Leist “Laisvę” Bostone, Ka- 
■^* y A.^ Garniu, Bingham-j^angi “Keleivis” Buvo tos 

m u „ Pačios Pakraipos?
Po 1905 m. Rusijos revoliu- 

Graži grupelė rūpestingų [ cijos sukriušinimo, užėjus reak
cijai, daug jaunuolių inteligen
tų išvyko į Jungtines Valstijas, 
kurie buvo dalyvavę revoliuci-l 
mani'judėjime. Tad jiems visgi;
ir darbas reikėjo susijieškoti, kad nebuvau priešas dienraščio 
kokis labiau atatinka stuften- “Laisvės” ir bjauriausiam frak-rofiy, 

ciniam laikotarpyje, bet visgi 
turiu prisipažinti, kad daug ža-r/**| 
los padaryta nesužiniai vien ^rr 
del to, kad trūko žinojimo stra- ,,, 
teginėj politikoj, klasinio dar-n^ 
bininkų tobulinimosi. Ne frak- , 
cijiniam susiskaldyme yra mū- "*• 
su spėka, o tvirtam bendram' T<; 
fronte. Reikia prašalint frak-^ : 
cijinį pasireiškimą, kuris daro*°*f 
blėdį darbininkams, o neša nau- - 
dą jų priešams.

“Laisvės” išlaikymas neiškry-
____ ______ _____ pstant iš linijos darbininkų kla-^įį 

‘“L.” sutiko gerą pritarimą, to-! sės dienraščio iki šių dienų yra 
i del ir pavyko išeiti iš to skur- 1 ačiū tik darbininkams už skait- « 
do. Bet kita nelaimė, tai “Ke-1 lingą įsitraukimą į šėrininkų 4 

jleivis” didelis priešas pasidarė, bendrovę. Vesta griežta kova..^f 
kad jam atsistojo konkurentas prieš oportunizmą, traukiantį įf ". 
ant kelio. Ir ta kova buvo ve-'dešinę pusę dienraštį iš tikro- 
dama iki “Laisvė” nepersikėlė I sios marksistinės-leninistinės Ii- 
iš Bostono į Brooklyną. | nijos. Jeigu ne darbininkų tvir-T;^

“Ūž tai mūsų pareiga yra [eitą savaitę buvo paskelbta,. Kaip Sąjungiečiai -žiūrėjo 'kininkams įsigalėti tai “Laisvė” --- 
^4.: 4-:v v----- AT DT D i Tuorri Laiku į “Laisvę”? į šiandien nebūtų ištikima dar-^į

Labai nuoširdžiai ir skaitė, \bininkų klasei. Po to istorinio <»

mui, tai jei jis ir išmeta kainuos apie $2,800. Tą su-[ginimą (toki atgarsiai buvo), 
žodį-kitą už darbininkų rei- mą tikimės gauti jubilėjinė- Tas pastūmėjo juos jrie suma- 
kalus, vis vien jis nėra dar- mis dovanomis. Tad, drau- 
bininkų klasei įrankiu bei gijos ir asmenys, kuriu,,
vadu jos sunkiose kovose su sveikindami “Laisvę,” pado- j stende sumanymą įvykdyt.
plėšriuoju kapitalizmu. Re- vanoja šiek tiek, jie tuomi 1 Pradžia jų sumanymo buvo 
akcijai siaučiant, tokie laik-1 apdovanoja visus dienraščio 1sunkl ’ reikia pripažinti ta be
raščiai dažnai išeina prieš skaitytojus gražia ir nau- są\ nes _f.inansmiai 1^bai,®1P- 

- ’ / oyvy ' in£a <ny£a* , gai, o tas pradžioje daugiausia
yra leidžiama 1,300, Va-aus ir Jubilėjaus rei-1 kankino. Bet darbininkuose 

zmomų-jos dalininkų. Jie . kalaigj draugai> tu<me vigį 
: rūpintis ir darbuotis taip,

p- kolonija taip skaudžiai ap- rokavimų finansiniai pasi- skaisčiai atspindėtų dien-

remti ‘Laisvę’ kas tik kuom j kad ALDLD 12-tas Apskri-! 
išgalime, kad ji ir ateityje | tys aukojo $5 kaipo jubilė- ..... ......... ........... .........
rodytų kelią, kuriuo eida- jinę dovaną, bet turėjo būt kad laisviečiai labai didelį dar- fierininkų suvažiavimo milžiniš- 
ma darbininkų klasė išsi- ALDLD 12 kuopa, iš Pitts-j bą atlieka, išleisdami socialist!- kais žingsniais pažengė pirmyn 
liuosuos iš kapitalistinės ton ir Wyoming, Pa., auko- 
vergijos... Čia randate mo-, jo $5. 
ney-orderį vertės dolerio, | 
tai bus Jubilėjinė dovana... 

“Labai norėjau atvažuo- su tuom bus galima ištraukti smagu prisiminti, kad aš dar 
valdžią iš buržuazijos rankų re- nebuvau politiniai pribrendęs

Todėl visus so-[suprasti žalingumą frakcijų. ir- 
i1 cialistinius laikraščius rėmė ir 
platino lygiai, kaip ir savo or
ganą “Kovą,” nekreipiant do
mės į tai, kad jie buvo privati
niai.

Tik 1914 m. pabaigoj pakėlė 
klausimą d. A. Baranauskas 
(Eidukevičius), kuris tuom lai
ku lankėsi J. V. kaipo atstovas 
nuo Lietuvos Socialdemokratų 

[Partijos, kad visa socialistinė, ,. .v ., ., ... . ...jr 1 . zinti, nes is klaidų reikia imti'spauda turėtų but po kontrole . 1- ------- 1 pamokas ateičiai.
redakcija _____ * 1

1 IR MANO ŽODIS KAS i 
LINK “LAISVĖS” 25 m. 

JUBILĖJAUS
“Laisvės” redakcija paskelbė 

žinią, kad galima kiekvienam 
- .. . . . .. . ... .. . i p • ♦ ir • skaitytojui rašyt savo atsimini-Jau tik apie savaite laiko beliko iki pabaigai vajaus. Visi j mus nuo “Laisves” gimimo iki) 
senieji ‘Laisvės’ skaitytojai privalo gaut po naują skaitytoją j*kJ^turinto*V’S- 

pa buvo, etc. Aš į tuos visus 
klausimus negalėsiu labai su- 

Punktai trumpintoj formoj atsakyti. Tu-
J. Barkus, Brooklyn, N. Y.__ ___64 l'iu viltį, kad man ] _
F. Abekas, Chicago, in.____ _____64 ' duos vietos plačiau pasireikšti. 1 Taš iškeltas klausimas, žino-
K. Bakanauskas, Easton, Pa.____ 62 Aš noriu po truputį apibudinti ma, nepatiko privatinių laik-

gimimo rašeių leidėjams, ypatingai P.
į Grigaičiui, kuris tam laike skai- 

a§ tesi kaipo vadas visų redakto- 
bet su'.riW socialistinių laikraščių, to

dėl greitai ir pakrikštino drg. 
A. Baranauską pažeminančiu 
vardu: ^“Tuščias maišas.” Bet 
sąjungiečiai darbininkai pradė
jo’ įdomauti pakeltu klausimu, 
kad savo laiku privatinė spau
da gali būt kenksminga darbi
ninkų klasei, kas neilgai trukus 
pasireiškė tikrenybe.

NAUJŲ SKAITYTOJU GAVIMUI VAJUS 
JAU BAIGIASI

G.
Krance, Ratilis, Bridgewater 
J. Bakšys, Worcester, Mass.
A. Klimas,-Hartford, Conin. ____704 p. Jluknys, Brooklyn, N. Y._ 
Newark ir Apielinkės Kolek._ 598
O. Gimiene, Binghamton, N. Y. _526 
Valatka, Kasparavičius

Haverhill __________________ 497
S. Reikauskas, Bežemis -----------470
P. Bokas, Waterbury, Conn._ 470
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa.___ 463
J. Matačiunas, Paterson, N. J._ 375
P. Š. A. Lipčius, Chester, Pa.__ 348
J. Mažeika, Cleveland, Ohio____ :312
C. K. Urban, Hudson, Mass.__ 310
I. Anvil, Montreal, Canada _____275
A. Barčius, -So. Boston, Mass. 271 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y. __ 234
J. Mažeika, McKees Rocks, Pa. 234
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh 233 
F. Gervickas, Athol, Mass. 222 
V. Marinas, Waterbury, Conn._ 207
V. J. Valaitis, New Britain, Conn.192 
M. Krisas, Montreal, Canada___ 172
S. Puidokas, Rumford, Me.____ 160
J. Grybas, Norwood, Mass.___ 158
K. Rušinskiene, Minersville, Pa. 138
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. _____ 133
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich.__ 124
V. J; Stankevich, Wilkes Barre 114 
A. Lideikiene, Great Neck, N. Y. 108 
V. Januška, Richmond Hill, N. Y.100 
C. Schwartz, Reading, .Pa.---------100
A. Valinchus, Pittston, Pa.____ __96
O. Giržaitiene, E. St. Louis, Ill. —94
K. Mikolaitis, Baltimore, Md. ____94
A. Levanas, Los Angeles, Calif. 94
L. Žemaitienė, Waterbury* Conn. 91
J. Shopes, New Britain, Conn.__ 87
P. Baranauskas, Brooklyn, N. Y. _77 
A. Kazakevičius, Minersville, Pa. 77

!._____ 74
______72

S. Massulis, Brooklyn, N. Y._ —70

M. Deedas, Red Lake, Canada___ 50
A. Kaulakis, Auburn, Me._____ _50
F. Mankauskas, Tunkhannock, Pa. 50 
A. Sabulienė, So. Boston, Mass. —50 
T. Sherry, F. Ramoška, Brooklyn, 50 
W. Slegus, Akron, Ohio_________50
V. £>andargas, Inkerman, Pa.____ 50
P. Wassell, Hoboken, N. J._____ 50
M. Yuoces, Cleveland, Ohio_____ 50
V. Padgalskas, Mexico, Me._____ 50
A. Gudauskas, Georgetown, III._ 50
J. Adams* Grand Rapids, Mich._ 50
M. Severinas, Brooklyn, N. Y.----- 50
J. Buzak, Dorchester, Mass_____ 44
Wm. Trainis, Royalton, Ill._____ 44
Jasilionienė, Mačiukie^iė,

Binghamton, N. Y. ________ 44
Karpich, W. Lynn, Mass.____ 44
Kuzmickas, Shenandoah, Pa. —41 
Judzentavičius, Girardville, Pa. 41 
Skleris, Cleveland, O.----- ------- 40

J. A. Rudzfriskas, Hartford, Conn. 39 
M. Kazlauskas, S. Boston, Mass. _36 
J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.____ 35
M. Girdžiuvienė, Collinsville, Ill. 30 
S. Peleckas, Brooklyn, N. Y.____ 28
J. Daubaras, Athol, Mass._______27
Griškus, Brooklyn, N. Y._____  25
J. Valatka, Brooklyn, N.’Y._____24
A. Kondrotas, Hartford, Conn._ 24
J. K. Alvinas, Detroit, Mich____ 22
J. Ynamaitis, Union City, Conn. —22 
L. Colwell, Brooklyn, N. Y-_____ 22
J. Julius, Moline, Ill. ____________ 22
A. Navikauskas, Pittston, Pa.___ 22

Kučiauskaitė, Baltimore, Md. _21 
Masonis, New Britain, Conn. -20 
Balčiūnas, Jr. Brooklyn, N. Y. _14 

C.- D. Long, Wrightstown, 
J. Kondrota, Forest City,

I Ne su pirmu numeriu 
“L.” užsiprenumeravau 
pirma’s metais, tik datos nepa
menu, kadangi aš savo archyve 
neturiu kompleto. Bet skaityti 
teko nuo pradžios, pavieniais 
numeriais nusipirkus.

“Laisvė” gimė tam laike, ka
da radikališkesnė dalis darbi
ninkų pradėjo klasiniai auklė
tis. Ir sulyg to laiko savo turi
niu, galima pasakyti, buvo so- 
cialistiškai-darbininkiškas laik
raštis.

Kaip perijodiškai darbininkų 
klasinis supratimas laipsniškai 
kilo augštyn—tobulinosi ir “L.” 
savo turiniu, nedarydama “kom
promisų atgal, bet žingsnis* po 
žingsnio žengė pirmyn, iki pri
ėjo prie pilnai proletarinio dien
raščio, šių dienų, ištikimai tar
naujančio visai darbininkų kla
sei.
Kada Geriausia “L.” Buvo 

Savo Turiniu?
Aš trumpai atsakysiu nuo sa-1 agentu prie progos užrašinėt 

vęs. Kaip senai skloka atsisky- “Laisvę” naujiems skaityto- 
rė, taip senai ji atsako visapu-(j jams. Savo prižadą pildžiau, 
siškai darbininkų reikalams. Ir ką liudija kad už bendradarbia- 

gy- vimą “Laisvė” atsiųsdavo savo 
laidos knygas.

kaip iš vidurio organizacijos 
oportunizmą prašalint, 
biausias momentas mano 
leistas kovojan iš lauko, 
reikėjo stovėt fronte ir iš vidų-*-; 
rio šluot laukan negeistiną ele
mentą. šita klaida padaryta del 
trūkumo pažint pilnai politinius“11 
uždavinius: Markso-Lenino te- f 
ori ją, taktiką ir principus.

Padarytą klaidą reikia pripa--.

Šiandibą aš sveikinu dienraš-yr< 
tį “Laisvę” jubilėjinėse sukak- r* • 
tuvėse 25 metų, kaipo laimin- ?*** 
gai, be suklupimo, nešusį moks-T**’ 
lą ir šviesą darbininkams per / * ■' 
tą visą laiką. • ‘’•jį

Linkiu, kad dienraštis “Lais-'^” 
vė” su šiuom jubilėjiniu vajum 
pradėtų lankyti kiekvieno lietu-1*<*; 
vio darbininko grintelę, teikda- o^ 
mas dvasinį peną.

Tik vienas dalykas man ne- ‘ H 
smagus: “Laisvės” jubilėjus ne-'''“’ 
tikėtai mane užklupo bedarbių ’ 

| eilėse. Nesu tuom patenkintas ir 
__ _ _ _ _ , nesijaučiu gerai, kad su pasvei-
Kas Mane Pritraukė Lais- kjnįmu negaliu pasiųsti tinka-

vę” Skaityti?
Niekas iš pašalies. Anksčiau 

minėjau sąjungiečių atsinešimą 
linkui socialistinės ąpaudos, tas 
pats buvo ir pas mane. Aš pre
numeravau visus naujai pasiro- Aigipto Nepriklausomybe, 
džiusius darbininkiškus laik
raščius, taip ir su “Laisve” bu-1 
vo. Ypatingai persikėlus f 
Brooklyn, N. Y., ir arčiau susi
pažinus asmeniškai su laisvie- 
čiais, pasipirkau du šėrus, pri
žadėjau būti nuolatiniu kores
pondentu—bendradarbiu ir net

Aigiptas ne sykį norėjo įstoti 
1 į [Tautų Lygą, bet Anglija už-i 

draudė. O Anglų imperialistai: 
dar bando kam tai apmuilint 
akis, būk jie pripažinę Aigiptui; 
“nepriklausomybę.” ;
Bet aigiptiečių šiandieniniai* 

sukilimai rodo, kad jie ištikrųjų y 
yra pasiryžę išsikovot tautinę J 
neprigulmybę. O tai būtų skau- y 
dus smūgis į šoną kolonialei *; 
Anglijos imperijai.



IT

Traukinys artėja pile Sevastopolio. Į 
mūsų kupę įeina Visasąjunginės kuror- 

^•to valdybos agentas ir išdalina važiuo- 
.‘ "jantiems į kurortą autobusų bilietus. 

Darbininkams, kuriuos įmonės siunčia 
ilsėtis, gydytis, apmoka gelžkelį, maistą 

kambarį kurorte, kultūrinį aptarnavi- 
zi mą, gydymą, autobusą...

Dalis atvykusių Sevastopolin turim 
•j 2-3 valandas laiko iki mums skirti auto-.

• busai išvažiuos iš Sevastopolio į kurortą. 
~~ Mums pasiūlo aplankyti istorines Sevas- 
U*. topolio vieta/, muzėjus. Gaunam ekskur- 
.'b sijos vedėją. Ir mes su dainomis einam 
o. iš vieno muzėjaus į kitą. Tūkstančiai, 
...x šimtai tūkstančių pereina tuos muzėjus, 
r?" visi jie semia juose naujų žinių, grudi-

narni kovoj už komunizmą. SSRS .muze- 
jų daug, visi jie pavyzdingai tvarkomi 
ir milionai semia sau iš jų naudingų ži- 

.K-nių. Didelę rolę lošia SSRS muzėjai jau- 

... nimo auklėjime, kuris brendo jau prie
• <» Sovietų valdžios. Jis apie kapitalistus ir

dvarininkus žino tik iš senesųjų žmonių 
pasakojimų ir knygų. O muzėjuos, kaip 

’2 veidrodyj matyti carų Rusijos valdovų 
gyvenimas.

Pervažiavus Baidaro vartus ir atsidū
rus Pietų Krimo kalnašlaitėj, prieš akis 

--apačioj sidabru tvaska jūra, prieš akis 
> atsidengia amžinai žaliuojanti parkai.

Ant aukštos uolos iš tolo blizga jau 
- šiek tiek aptriušėjęs buvusios cerkvės 

kupolas. Ties ta buvusią cerkve mūsų au- 
’• to sustoja. Pasirodo, kad toj buvusioj
• * cerkvėj dabar įtaisytas restoranas, kuris 
—.aptarnauja keleivius šiltu ir šaltu val

giu, gėrimais. . .
Alupkos paskirstymo punkte mes išsi

maudom pirtyj, apsivelkam švariais bal
tiniais, dezinfekuoja mūsų drabužius ir 
paskui nuveda į mums skirtą sanatoriją. 
Tenai paaiškina tvarką, supažindina su 
sanatorijos gyvenimu.

Gyvenimas kurorte tvarkomas taip/ 
kad atvažiavusieji kurortan ne tik būtų 
gydomi ir galėtų pailsėti, o kad ir kul
tūriniai augtų. Tam. rengiamos įvairio
mis temomis paskaitos, ekskursijos < į 
gausingus Pietų Krime muzėjus, esti ne
apmokami koncertai, spektakliai, kino, 
veikia bibliotekos. Laikraščiais aprūpi
na nemokamai.

Kurorte, kaip ir visoj Sovietų Sąjun
goj, išsiplėtęs sportas.

Pirmiau, iki revoliucijos, Rusijos dar- 
binihkai sapnuote nesapnavo apie spor
tą. Tik ponams pirmiau buvo sportas. 
Žiūrint į tai, prisimeni Lietuvą, jos su
vargusius, dažniausiai paniurusius dar
bininkus. Čia, Sovietų Sąjungoj, daugiau 
gerbiamas tas, kas savo darbu naudin
gesnis socialistinei visuomenei, o Lietu
voj—ir visose kapitalistinėse šalyse-r-tas, 
kas daugiau valdo kapitalo, aukso. Už
sienio Riviera, Lietuvos Palanga ar Birš
tonas—turčiams, ponams, dykaduoniams. 
Čia, Sovietų Sąjungoj, kurortai—darbo 
masėms. Darbo masės užkariavo sau val
džią, fabrikus, kurortus, sportą, visą 
kultūrą.

Nuo 1920 m. iki 1935 m. Pietų Krime 
gydės ir ilsėjos daugiau dviejų milionų 
žmonių. Dabar kasmet ilsisi 300,000. 
Apie šimtas tūkstančių ekskursantų pra
važiuoja, praeina, praplaukia Pietų Kri- 
mą. Apie trys tūkstančiai ilsisi Alupkoj. * * *

Dvidešimts penki laipsniai šilumos, 
vandenyj, dvidešimts aštuoni ore. Pliaže 
karšta. Čia mirga, kaitina saulės spindu
liai, maudės jūroj saule įdegę metalistai, 
inžinieriai, raudonosios armijos koman- 
dieriai, angliakasiai, tarnautojai.

Kur tik susirenka didesnis būrelis 
žmonių—tuojau daina, dažnai muzika ir 
šokiai. Linksmas juokas skamba kurorte.

Kapitalistinėse šalyse darbininkai ne
žino apmokamų atostogų. Ten darbinin
kams “atostogos” tada, kai darbiniiiką 
išmėtą iš fabriko gatvėn. SSRS darbinin
kai gauna nuo dviejų savaičių iki niėnė-

/Sislapis Ketvirtas
/ --- ------------------

Penktai, taplčr. 22, 193#

K rimo Kurortuos
J. Kubas.
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Newark, N. J.

KONCERTINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS: 
Sietyno Choras ir jauna talentinga šokikė, Gladys 
Micnell-Makušaaskaitė, kurią pirmu kartu matysime 

šokant Newarke

Su Koncertine Programa ir Šokiais
Rengia Amerikos Lietuviui Darbininkų Literatūros 

Draugijos 5 Kilopa

20 METU JUBILEJAUS 20
šio atostogų ii4 už atostogas moka, kaip 
ir už darbo laiką.

Daugelis darbiniukų atostogų metu il
sis poilsio namuos, kurorte, ką irgi žy
mioj dalyj arba pilnumoj apmoka fabri
kas, profsąjunga ar įstaiga.

Iki Spalių revoliucijos Alupkoj visa
galiu buvo grafas Voroncovas. Jis čia' 
valde gražiausius parkus, geriausius 
vynuogynus, turėjo i puikiausius' rūmus. 
Apie Voroncovo parką ir žėmę pynė šatr 
šiltas guštas tuometinės Rusijos aristo
kratija. If ji čia, atvažia'vusi sezono- me
tu 1-2 mėnesiams, lėbaudavo’, puotauda
vo ir paleistuvaudavo’. Caro politika Kri
me būvo tokia: pavergti totorių darbo 
masės, išstumti juos iš Krimo ir jų žemę 
išdalinti rusų dvarininkams, apgyvėhdi- 
nant tas žemes baudžiauninkais valstie
čiais iš centralinės Rusijos. Tos politikos 
paseka buvo sekanti: 1770 m. Krime bu
vo 500,000 gyv., o 1802 m. jų beliko 100,- 
000 (20%). Totorių darbo masės bėgo

Grafas Voroncovas pavartojo kiek ki
tokį būdą pavergimui totorių valstiečių. 

; Jis supirko žemes sklypus, per kuriuos 
teka vanduo, ir tokiu būdu, turėdamas 
vandenį—derliaus raktą,—pavergė Alup
kos totorius darbo valstiečius.

Po Spalių revoliucijos panaikinta čia 
toji koloni^atoriška, didžiafusiška caro 
politika ir dabar čia darbo totorių darbo 
masės gyvena ir dirba lygiomis teisėmis 
su rusais darbo žmonėmis statant socia
listinę visuomenę.

Ilupka buvo garsi grafo Voroncovo rū
mais ir parku. Tuos rūmus daugiau kaip 
per 20 metų statė (nuo 1825 m. iki 1846 
m.). Jie jam kainavo 8į m.ilioho aukso 
rubjių. Rūmai pastatyti iš tašyto tfachito 
akmens. Rūmai turi 156 kambarius. Da
bar dalis rūmų—ambulatorijos, valgykla, 
administracijos kambariai. Kita rūmų 
dalis—muzėjus. Vadinas, kaip grafo Vo
roncovo rūmai, taip ir puikus parkas 
šiandien tarnauja Sovietų Sąjungos dar
bo masėms.

Voroncovo į)afke yra palaidotas Vo
roncovo šuo vardu Šemlen, kiuriam pa
dirbtas akmens paminklas, jame įkalta 
metalinė lentelė su šunio vardu ir dato
mis, kada šuo gimė ir padvėsė. Savo šu
nis Voroncovas kur kaš daugiau gerbė, 

, negu baudžiauninkus. .
Rašytojas Čechovas svajojo paversti 

Krimą iš pasilinksminimo-restoraninio 
kurorto į gydomąjį. Jis dargi įsteigė 
“draugiją pagelbėti sergantiems ir netur
tingiems.” Bet jis taip ir numirė nepa
matęs vienos sanatorijos Kfime. Tarp 
caro ir grafų rūmų čia sanatorijai nė‘- 
buvo vietos.

Dabar numatyta grandiozinis Krimo 
perplanavimas, rekonstrukcija. Greit 
Krimas pasikeis. Bus pastatyti nauji rū- 
mai-sanatorijos. Visi kurortai skirstomi 
į rajonus: džiovininkams, nervų ligomis 
ir tt. Sevastopolio valstybinė elęktros 
stotis duos Pietų Krimui elektros, Nu
sities funikuleriai nuo Jaltos pėr Mašan- 
dę į miškų masyvus.'Nuo Livadijos kran
tų į Ai Petri viršukalnę, virš rūmus, 
parkus.' Kabantis kelias ore lys į Ai Pet
ri kalną iš Alupkos parkų. Funikuleriai 
bus ir Simeize ir Forosse. Išaugs savo 
aviacija. Kiekvienam kurorte bus aero 
portas. Jūros krantu praeis naujas gelž- 
kelis, sujungęs ^Sevastopolį su Sifnfero- 
poliu. Auto lėks dviem naujais plentais. 
Tramvajus eis iš Jaltos į Simeizą. Visi 
laukiniai Krimo pakrantės miškai pavirs 
į ištisą masyvą, miškus, parkus. Jūra pa
gyvės nuo tūkstančių luotelių katė r ų. 
Išaugs pliažai, maudyklės, uostai. Visas 
Jaltos krantas bus apdengtas dioritū. 
Bus pravesti, apsodinti nauji bulvarai.

, Gatvės bus perplanuotos.
Visa tai Krimą pavers vienu didžiau

sių pasaulio kurortų.
Visa tai daroma plačiausių SSRS dar

bo masių gerovei ir jų sveikatos apsau
gai.

< Laisve

Motorized army unit.

^?^>^Mctorized field artillery

Gen. Malin Cfaig, naujas J. V. armijos štabo galva, 
džiaugiasi naujais’ ginklais, paruoštais naujam karui.

T

į Tai yra vajus už “Community visi susipratę darbininkai tą 
j Čhest”. Nėra skirtufho, kiek tu svarbų darbą įvertina. Kuo-1 
Uždirbi į dieną, kiekvienas met užklausi nekuriu draugų, 
darbininkas turi atiduoti trijų ; ar šiaip susipratusių darbinin-' 

'valandą uždarbį. Ir tas yfa'kų, “kodėl neatėjot į mūsų 
pn nriAvnrfa, parengimą?”, tai gauni atsa-jdaroma po prievarta.

Pirmiausia kiekvienam, dar
bininkui bei darbininkei išda
lina atspausdintas korteles, 
ant kurių yra pažymėta, kad 
kiekvienas sutinka atiduoti į 
“Community Chest” savo tri-

kymą, “kad perilgai dirbti rei
kia”. O nuo kito gauni at-J 

(sakymą, “kad nežinojau”; o( 
vėl nuo kito, “buvau nuėjęs 
ant krutamu jų paveikslų.”

Draugai, jeigu mes taip ir' 
j.ų valandų užd'afbį. Ir darbi- toliaus darysim, tai gailėsimės j 
ninkas turi pasirašyti ant tos po laikui. Dabar laikas atmuš-' 
koftelės savo vardą ir pavar- ti fašizmas, dabar laikas ne-j 

1 dę, kad jis sutinka. O katras'prileisti kapitalizmo uždegti 
pasipriešins, tas bus išvytas iš ” 

1 darbo.
Šitokią prievartą pavartoję 

pfieš darbininkus, ponai deda 
į vietos laikraščius, kad darbi
ninkai sutinka su mielu noru 
aukoti trijų valandų uždarbį.

: Aš nebūčiau priešingas au
koti tam tikslui, jeigu mūsų 

į su aukotų pinigų nors vienas 
(trečdalis pasiektų bedarbių 
vargdienių rankas. Bet to nė-1, jot apie parengimą, tai pasi- 

kO-1 rodo, kad neskaitote “Lais-' 
į vės”, nors ją tufite užsiprenu
meravę, nes “Laisvės” prane
šimų skyriuje tilpsta visi mū
sų parengimai. i

pasaulį.
Nereikia manyt, kad val

džią ginkluojasi, kaip Roose-Į 
veltas sako', “apsiginti nuo už- | 
sieninio užpuoliko”, ne, vai-i 
džia panaudos ginklus čia pat, 
prieš darbininkus, kuomet i 
darbininkai pradės prieš bo-( 

'sus kovoti.
Na, draugai, kurie bandote • 

pasiaiškinti, kad nieko nežino- 1 .

Sekrriad.
Lapkr

JURG1NEJE SVETAINĖJE
180 New Yo'rk Avė.

PO VAKARIENEI BUS ŠOKIAI
VAKARIENĖ BUS 6-tą VALANDĄ

Įžanga 75c. Šauni Orkestrą Šokiams

Konstancijos Menkeliuniutes
KONCERTAS

Įvyks Sekmadienį

Gruodžio-l-December j
Am. Lietuviy Piliečiy Kliubo Svetainėje/
80 tlnion Avė. kampas Stagg St. B’klyn, N. Y^

Ėiskis is Dirbtuvių

• Negana to, kad darbinin
kams yra algos nukapotos iki 
Žemiausio laipsnio, bet dar vis 
reikalaujama nuo darbininko

daugiau padaryti darbo į mi
nutę arba valandą. Darbinin
ko ranka turi taip eiti, kaip 
geriausia ištobulinta mašina. 
O jeigu darbininko ranka ne
spėja; taip greitai dirbti, jeigu 
nespėja mašiną prišerti, tai jį

fa. “Community Chest 
įmitetą yra sulindę turčiai ir 
.(turi pasiskyrę sau riebiai al
gas. Po užbaigimo to jomarko, 

|i komitetas geriausiam viešbu
tyje surengia bankietą, kurio 

■ kaštus apmoka iš surinktą pi- 
' n'i'gų. Na', o. tiė pinigai' yra rėn- 
I kami neva bedarbiams ir naš- 
i laičiamš.

Tula.s Lėe Uhi'er parašė laiš
ką į “The Sun” “Ouf Republic 
of Letters” skyrių. Jis, be kit-’ 
ko, sako: “Tie vaikai, kurie 
mokykloj atsisako saliutuoti 
prieš Amerikos vėliavą, netu- 
retų būt išmesti iš mokyklos, i 
bet turėtų būt supažindinti,1

K. Menkehumute

Pradžia: 
4 v. dienų

Įžanga 
$1, 75 it 
50 cėntn

Beniulio
Orkestrą

Grieš 
Šokiams

Įžanga
40 centų

I Ot kaip mus, broliai darbi
ninkai, išnaudoja, kuomet mes 
esame neorganizuoti. Jeigu 
mes būtumėme organizuoti, tai kas tai yra Amerikos valdžia.” | 
taip nebūtų, nes mes turėtu- Jis toliau tęsia: 
mėme išrinkę savo ' komitetą, vi'ško, tie žmonės, kūrie atsisa-1 
kuris ’teisingai tvarkytų mūsų į ko saliutuo't prieš Amerikos 

' suaukotus pinigus. | vėliavą, turėtų būt daugiau

Puikiai Sutaisyta Programa:
Basil Romako'f, basd-baritonas; M. Dmitreeskina, sopranas; 
Viktoria' Valukas, duos piano solus; Mary Žiedelis, lyriškas 
sopranas; Menkeliuniutč su Višniausku dainuos populiaria* 
ką dainų, duetus; pati rengėja, šio puikaus koncerto, Kons
tancija Menkeliiih'iutė, dainuos solus; P. Colacino, lyriškas 
tenoras; Vytautas DvaYackas, smuikininkas, iš Newark, N. J.

Nežiūrint to

Amerikos

I Už tai, draugai darbininkai,■ geibiam1, ne^ . |
meskime šalin kazyriavimą ir’ 
bereikalingą laiko eikvojimą, 
štai’ Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Lit. Dr-jos 68 kuopa ren
gia diskusijas grū'od. 8 d., 1:30 
vai. po pietų, p'6 hum. 57^ Park 
St. Susirinkime, padiskusuoki- 
m*e apie darbininkų šiandieni
nius reikalus.. Tai bus niums • / • 
darbininkams tikrą mokykla.

Senas Hartfordietis.

Baltimore, Md.
y

Įvairios Žinios

Komunistų Partijos 3-čia 
grupė surengė draugišką va-

. liutuoja, nes jųjų širdyse yra, ' 
kad mūsų vėliava padirbta' iš į 
nešvaraus skuduro (“filthy ‘ 
rag”) ir yra naudojama per- 

' tuos, kurie kontroliuoja mūsų1 
I pinigus, mūsų anglį, mūsų ge- ;i 
i ležį, mūsų aliejų ir mūsų visą; 
turtą, . o milionus darbininkų , 
verčia1 prie ekonominio karo, 
tik del benefito bankierių ir 
ihdustrialištų.” •'

Matot, jau ir amerikonai 
pradėjo zurzėti prieš savo “ge
rą” valdžią. O dar netaip jaū 
pe’rsenai amerikonai sakyda
vo : “Jei^u ta'ū čia negerai, ta'i 
k’odel tu nė važiuoji, iš kur tu , 
atvažiavai?” Dabar jau to ne-1 
šako. Krizi's privers visus;

bininkas turi ką valgyti,'neap- ^ara J5 lapkričio, VV1R sve-1 pfotaut, tiek anierikėnus, tiek
eina, ar darbininko šeimyna tainėj, 20 N. Calhoun St., ku- ateivius. Bendras frontas yra1
turi kur nakvoti, tik pasako, Namė' dalyva'vo pusėfįh'a gru- gėras pamatas kovai prieš fa-
kad jis “too slow” ir atleidžia, pelė dfa'ugų ir draugią. Pel- šizmą ir kafą. > r

“ . nas šio vakaro buvo skiriamas! V-s.
Užėjo if kitas kapitalistų dėl Baltimorės mokyklos, ku- 

apga'vystėš j'omarkas. Sako, rią Kompartija ba’ndė sūtvert.
bosas paliuosuoja nuo darbo. Į kad tai del labo bįėdnų šeimy-' Tai yra pagirtinas komparti- .
Darbdaviui neapėina, ar dat-lnų arba n'ašliį fr našlaičių.į jos darbas, tik gaila, kad nė IR KlTlĖAS

GRIEŠ BENIULIO ORKESTRĄ. PO KONCERTO—ŠOKIAI

• 1 \ •''I!!*;'.3
' zK. _ rtL-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasis anglis, geriausiom 

rfliies ir pilnas svoris—2000 svarų. 
tonas, tai legališkas svoris. Prista 
tome greit j jūsų namus. Praiorn* 
isitSmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand, St., Brooklyn, N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY 
. (ĖfETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. T
Telefonas: EVergfeen 7-1661
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KOMUNISTŲ LINIJOS TEISINGUMAS 
IR JU VEIKIMAS

D. Manuilski

Komunistų Internacionalo , liepsnojimu naujų imperia- 
Septintas Kongresas patvir-1 listinių karų, daugiau žiau- 
tino teisingumų Komunistų 1 rių, didelių, kaip buvusieji 
Internacionalo generalės Ii-Ikarai iki šių laikų. Jeigu 
nijos. Ne buržuazija, jos [proletariatas 
mokyti vyrai, jos ekonomis
tai, jos valstybiniai žmonės, 
ne socialdemokratai, jų teo
retikai ir politikai buvo tei
singi apkainavime pasauli
nės padėties, perspektyvų 
kapitalistinio pasaulio vysti- 
mosi, o pasirodė teisingais 
komunistai, besinaudojanti 
teisingomis metodomis 
Markso - Engelso - Lenino- 
Stalino apkainavime visuo
meniniu ivvkiu.

Buržuaziniai ekonomistai 
tvirtino apie pradžia gady
nės ‘‘amžino gerlaikio” 
(prosperity). Socialdemo
kratija kalbėjo apie gadynę 
“organizuoto kapitalizmo.” 

Komunistai su tuom nesu
tiko ir sakė, kad kapitalisti
nis pasaulis nuo pereito pa
saulinio karo 1914-1918 me-i 
tų įžengė į gadynę savo ben
dro krizio.

Faktai parodė, kad komu
nistų buvo teisybė.

Buržuazijos ir socialde
mokratijos “mokslinčiai” 
tvirtino, kad kapitalistinė 
stabilizacija įsigalėjo ant vi
sados.

Komunistai priešinosi, jie 
sakė, kad ji yra tik laikina, 
kad tai tik trumplaikinis ap
sireiškimas.

Faktai patvirtino, kad ko
munistai buvo teisingi.

Su kriziais, nedarbu kar
ta ant visados užbaigta; ka
pitalistinis pasųulig įžengia 
į gadynę, kuri nežinos kri
zių — tvirtino buržuazijos 
ir socialdemokratijos moks
las.

Prie kapitalizmo, kriziai 
neišvengiami — jiems atsa
kinėjo komunistai.

1929 metais prasidėjęs 
baisus nedarbas, pasaulinis 
ekonominis krizis, pilniau
siai patvirtino komunistų 
pozicijų.

Kapitalistinis pasaulis ei
na prie mažinimo klasinių 
prieštaravimų, prie laipsniš
ko gerinimo medžiaginės 
padėties darbininkų ir visų 
dirbančiųjų masių, prie įvy
kinamo “socializmo” per 
buržuazinę demokratijų ir 
reformas, — taip mųstė ir 
mokino buržuaziniai pro- 
gresistai ir visokio plauko 
reformistai.

Komunistai manė priešin
gai: ne prie mažinimo, o šalyje į komunistų judėjimų 
prie dar nebuvusio klasių kitose šalysė; daugelis iš 

• ; priešingumo pasaulis eina. Į mūsų čia nematėme, nesu-
Ir jeigu darbininkų klasė1 
neišsisuks iš reformistų įta
kos ir nestos į pozicijų kla- 

\ šių kovos, tai jos ir visų dir- 
» bančiųjų padėtis darysis vis 

b 1 o g e s ne kapitalistinėje 
tvarkoje. Ne socializmų, o 
fašizmų ruošia buržuazinė j 
demokratija, likviduojant ir I 
atinjant nuo

buržuazijos 
nenuvers, sakė komunistai, 
tai buržuazija įtrauks pro
letariatų į karo pavojų.

Faktai rodo, kad komu
nistų buvo tiesa, o ne Kairi
škio tipo žmonių. Komunis
tų buvo teisinga pozicija ir 
proletarinės r e v oliucijos 
klausimu, ir klausime prole
tariato diktatūros reikalo, 
ir pasekmingo socializmo 
budavojimo Sovietų Sųjun
goje, jie buvo teisingi visais 
pamatiniais v i s u o m enės 
klausimais, Komunistų In
ternacionalo vadai — stra
tegai ir taktikos aiškintojai 
vedė leninistinę-stalinistinę 
generalę linijų esamoje ga
dynėje.

Bet ar tai reiškia, kad 
i komunistai nedarė klaidų, 
pritaikindami tų teisingų li
nija prie konkrečių darbi
ninkų judėjimo sųlygų ąts- 
kirose šalyse? Anaiptol. Pas 
mus buvo daug atsitikimų 
iškraipymų teisingos Ko
munistų Internacionalo lini
jos, iškraipymų sektantinėje 
dvasioje, kurie ardė bolše- 
vistinę masinę Komunistų 
Partijų politika.

Komunistų Internacionalo 
Septintas Kongresas drožė 
visu aštrumu į tuos iškrai
pymus. Komunistų Interna
cionalo istorijoje . nedaug 
buvo kongresų su tokia aš
tria bolševikiška savikriti
ka, kaip Septintas KongTe- 
*sas. Ir klaida būtų manyti, 
kad būk tarpe VI ir VII 
Kongresų buvo padaryta 
daugiau klaidų, kaip kituo
se perioduose Komunistų 
Internacionalo besiplėtimo, 
o tiesa tame, kad Komunis
tų Partijos šiame laikotar
pyje išaugo visa galva, kad 
jos gali daugiau kritiškai 
apkainuoti savo praeita ko
vos kelių, joms pasidarė 
daugiau matomos “kūdikiš
kos ligos,” jų augimas ir 
stiprėjimas.

Septintas Kongresas ati
dengė tokias^ komunistinio 
judėjimo silpnybes, kurias 
komunistai pirmiau nepas
tebėdavo, praeidavo pro jas. 
Paimkime, pavyzdžiui, tokį 
mūsų silpnumų, kaip mecha
niškų pernešimų komunistų 
judėjimo patyrimų vienoje

Keitėsi sąlygos, kuriose'kut jie aiškiai jaučia reika-l galutinas nugalėjifnas sOei jų,— vienu žodžiu, gyva
me patyrime susirasti takti
škų “Trojos arklio”, apie 
[kurį drg. Dimitrovas kalbė
jo. Tame darbe politiniai iš
augs tas aktyvas praktikų 
—masovikų, žmonių didelio 
revoliucinio darbo, kuriems 
prigulės djdelė garbė fašiz
mo nuvertime.

K o n g r esąs iškritikavo 
mūsų silpnybes darbo unijų 
šakoje, šiuom klausimu Ko
munistų Partijoms praeity
je parašyta ir pateikta daug 
gerų nutarimų, kurie nebu
vo įvykinti gyvenimam Kų 
taS reiškia? Ar blogi komu
nistų norai kenkė tuos ta
rimus pravesti gyveniman? 
Visai nė. >

Plyšys tarpe troškimų ir 
darbų buvo* todėl, kad ra
šanti rezoliucijas mažai 
Skaitėsi su ideališkomis gali
mybėmis jų pravedimo gy
veniman; pačios rezoliucijos

nebuvo laiku duota nurody
mų. Bet tie nurodymai bu
vo J/endro pobūdžio, jie rei
kalavo konkrečio apdirbi
mo. Darbas neis pirmyn del 
to, kad mes kartosime ben
drus uždavinius veikti masi
nėse fašistinėse organizaci
jose. Pamatinis klausimas— 
kaip vėsti tų darbų? Atliki
mas šių uždavinių — ne
lengvas darbas. Su dviem 
pavojais čia susiduria ko
munistai: arba duoti prie
šui progų tuojaus mus su
mušti, arba nuslysti ant to
kio prisitaikymo, kuris grū
moja virsti likvidatoryste. 
Didelio patyrimo šiame dar
be pas mus nėra; yra supra
timas, kad tai darbas sun
kus, todėl, kad jis tarnaus 
ne tiktai mūsų kadrų auklė
jime, bet ir , atidengdinės 
mūsų darbo metodas prie? 
šui, palengvinant jam kova 
su komunistais.

Bolševikų patyrimai iš 
slapto veikimo carizmo lai
kų — yra brangiausi paty
rimai, bet jie pilnai neišri- 
ša tų uždavinių, prieš ku
riuos stovi, pavyzdžiui, Ita
lijos ir Vokietijos komunis
tai, veikianti sųlygose ypa
tingo teroro. Nereikia už
miršti, kad fašizmas, apart 
teroro, turi ir kitų pusę — 
pusę socialės demagogijos, 
kurios neturėjo priedurnis 
ir gremėzdiškas carizmas, 
kad fašizmas mokinas^ iš 
carizmo sumušimo ir moka 
pastoti “išnaudojimui viešo 
veikimo” kelia, kad jis ap
supo savo masines organi
zacijas tokia sistema šnipi
nėjimo ir jo išsišakojimo', 
kokių nepavyko sudaryti 
caristinei žvalgybai, kad vi
sas valstybinis kapitalisti
nio viešpatavimo aparatas 
dabar daug galingesnis, ne
gu buvo carizmo aparatas. 
Čionai vien tik rusų parti
jos pagrindinio veikimo pa- 
tyrimąis viską nepadengsi.

O tuom pat kartu tingi-! • 
numas minties ir šabloninis 
bandymas išspręsti klausi
ma kenkė .įsigilinimui į jį. 
Vietoj to,i kad suprasti ypa; 
tingumų sųlygų, kuriose; 
tenka veikti komunistams 
fašistinėse šalysė, stengėsi 
viskų išaiškinti tuoni, kad 
komunistai nepildo tarimų. 
Ir su tokiais aiškinimais < 
mūsų nepasisekimų masinė
se fašistinėse organizacijose 
žmonės vaikštinėjo po kelis 
metus, nepastėbint, kad tas 
aiškinimas virto šablonu. 
Septintame kongrese drau
gas Dimitrovas gerai pakra
tė daugelį šablonų ir jų 
schemų, tejeo nemažai ir to
kiam ant narių bėdos nu
vertimui.,

Komunistų Partijoms fa
šistinėse šalyse, Italijos ir 
Vokietijos draugams pirmo
je eilėje, priseis nemažai pa
sukti galvas,> kad išsidirbus 
tikrus būdus veikimui masi
nėse fašistinėse organizaci
jose. Bus reikalinga, del pa- 
sekmi'ngesnio veikinio, pa
daryti didesnis skirtumas 
“legalio” ir nelegalio komu
nistą darbo fašistinėse ša
lyse, daugiau decentralizuo
ti priklausomybę mūsų or-

[parašytos buvo tos rezoliu- lihgumų bendro susitarimo 
ei jos, o žmonės kartojo se
nus žodžius, dar daugiau gi
linant plyšį tarpe teorijos ir

visų vienminčių, kad atsilai
kius prieš puolimų reformis- 
tinės biurokratijos, — ir jūs

listinių pažvalgų reikalą 
laiko; socialdemokrat: 
ideologijos liekanos dar 
rys įtakų į supratim^ n

praktikos. Tas dezorganiza- negalėsite pažinti tu pati jų Kom. Partijų 
-v. . ... v,. v’t .’ žmonių, kuriuos mes sian-lčia išplaukia 

.^n^dien kaltiname tame, kad dešiniojo opo
vo veikėjus, išmokino juos

priimtų rezoliucijų, susilp
nino jų valių kovoje nefr už 
lengvai pravedamus sieki- 
niūš, mažesnius reikalavi
mus.

Kiek pas mus buvo pri
kalbėta, pavyzdžiui, apie 
reikalų veikimo komunisti
nių frakcijų darbo unijose! 
O darbas nėjo pirmyn dar 
ir todėl, kad sudarydami ne- 
didelias savasias darbo uni
jas, mes užrakindavome ko
munistus nuo plačiųjų ma
išių, paaukavom juos tam, 
kad jie mirkytųsi savo sy
vuose, aukavome tokioms 
darbo sųlygoms, kur ir be 
to jau viešpatauja vieny-,1

naru
žmonių, kuriuos mes

i jie nemoka veikti darbo | Vojaus. 
unijose. Ir daTbo unijų vie- į 
nybė, už kurių! komunistai _ .
dabar kovoja, tūri, apart todėl, kad mės einame 
kitų pirmenybių, dar ir tų, | naujų 
kad ji sudaro sąlygas deljlio 
auginimo mūsų komunisti- kių, didelių 

kurios bus ne 
žmonėms politiniai 
laikantiems ir su 
nervais. Atminkite, 
stebėtinus d. Stalino 
apie žuvininkus 
tu! Vieni į 
liūs, valčia riėžia 
drąsiai plaukia 
prieš dūkstanti 
kiti sukrinta 
iš baimės

nių kadrų, del išauklėjimo 
tikrųjų masių vadų.

Bet ar tai reiškia, kad 
Komunistų Inte/riaeiohalo 
Sėptihtas Kongresas, kriti- 
■kūodamas sek tantiškumo 
klaidas, tuom pat kartu ne- 
dakainavo dešiniojo opoftu- 
nistinio pavojaus? Anaiptol.

Didelės masės socialdemo
kratinių darbininkų prade-

i

Tas pavojus dar

kapitalistinio j 
gretimų, griežtų

ų uraj 
valties

tankiai primindavo rinkinį |bė, kur frakcijos reiškė pa- da atsisukti linkui komuniz-
prastų formalizmų, o jų su- m'o. Jos suteiks naujų jėgų 
sirinkimai — betiksiu laiko 
eikvojimų.

Padėkite komunistus į to
kias sųlygas, kur jie kiek
vienų dienų susiduria su ne
savomis masėmis, kur jiems 
prisieina atsakinėti masių 
akyse į priešininkų argu- ku, nereikia užmiršti 
mentus, kur reikia išmokti kad masės,

bendrų nurodymų, padary
tų išvūdų iš maksimališkai 
tinkamų sųlygų jų pravedi- 
mui. O konkretė tikruma vi
sai kitaip atrodė,, ji suda
rydavo vis naujus ir naujus 
keblumus komunistų veiki
mui darbo unijose: komu
nistus braukė, vijo iš darbo 
unijų, mėtė laukan iš darbo, 
kankino pagelba nedarbo ir pačiam argumentuoti ir iš- komunizmo, netampa komu- 
4-4- ‘ ..RA A. 1 *4.?' vGcij-nifl T 0/1 IhiI/a*

mūsų judėjimui. Eilėje fa
šistinių šalių, kaip Austrijo
je, jos jau davė Komunistų 
Partijai neblogus kadrus, 
kuriė savo kovingumu nehu- 
sileitjžia seniems komunistų 
kadrams. Bet tuom pat lai

tai, 
einančios prie

tt.
v

mokti ginti savo pozicijų, nistais į 24 valandas laiko;

Mes norime, 
Partijos būtų 
drg. Stalino 
žuvininkais bijančiais 
ros. Todėl, ypatingai 
reikalingas didelis 
mas prieš dešinįjį 
nizma. Ar jau yra 
nistų Internacionalo 
jose staliniško tipo 
Taip, draugai, jų 

Vertė D

kad Komun 
tu žuviniai

Apvaikščiojimiii A.LD1.D. Draugijos 2(1 Metu Sukaktuviii
Rengia Amerikos Liėluviy Darbininkų Lite ratūrOš Draugijos 9-tas Apskritys

A. Klimiute

Šeštai
Lapkr.
Miners Union Hali

Minersville, Pa.

Įžanga 40 centų 
VIEN TIK ŠOKIAMS 25c.

L. Kavaliauskaite

Programą Pildys Dainininkai iš Brooklyno ir Shenandoah tyros Choras

gebėjome laiku atskirti pe
lus nuo kviečių; o “kviečiai” 
buvo teisingas uždavinys 
tarptautintį patyrimus iš 
mūsų judėjimo. Bet praves- 
dami tų reikalingų ir teisin
gų uždavinį mes tankiai pri- 
leisdavome mechaniškų mū- 

jtviuvjcmu ii j sų judėjimo klausimo ėmi- 
atirųant nuo darbininkų mų, pastatant silpnoms Ko
tuos ilgų metų kovų jų so-1 
cialius laimėjimus.

Eilės paskutinių : 
įvykiai patvirtino komunis-1 ei joms; mes neretai neimda-1 ganizaci jų nuo augštutinių, 
tų pozicijos teisingumų. | vome atydon ypatingumus [ tuom pat kartu sudarant

munistų Partijoms tuos už
davinius, kuriuos statėm ir 

metų galingoms Kominterno sek-

PROGRAMOJ DALYVAUS: 
j. l. Kavaliauskaite, 

Mežzo-Sčprano, Brooklyn.
■ A. VlšNIAUSKAS, 

Baritonas, Bayonnė
ALDONA' KLIMAITĖ, ■ 

Lyriškas Sopranas, Brooklyn
SHENANDOAH MAINlĖRlŲ

Kvartetas,
SHENANDOAH LYROS 

CHORAS
Vadovaujamas D. Judzėntavičienės

tų pozicijos teisingumų. | vome atydon ypatmgui
Gadynėje “viršimperializ- į atskirų šalių darbininkų ju- 

\ mo,” sakė Kautskiš, dideles dėjimo, jo politinį laipsnį, 
valstybės ekonominiai pa- ’ revoliucinio s u b r e n dimo 
vergia mažųsias, ir todėl jos laipsnį. O iš čia augo “pelų” 
nereikalauja karo. Imperia- kfūvos — klaidos, 
fizmas darosi pripratinamas 
ir veik taikus.

Imperializmo stadija ka- sinėse fašistinėse organiža- 
pitalizmo besivystyme, at-Į ei jose. Negalima išmetinėtu 
sakinėjo komunistai, neiš- Komunistų Internacionalui 
vengiamai surišta su užsi- tame, kad tuom klausimū

Arba paimkime klausimų 
apie komunistų veikimų ma-

tikrųjų kontrolę iš nelegalio 
veikimo, ant draugų, vedan
čių “legalį” darbų masinėse 
fašistinėse o f ganizacijose, 
užtikrinant tose organizaci
jose veikiančių draugų savi
stovybę ir iniciatyvų veiki
me, sudarant kadrus “lėga- 
lio” veikimo darbininkų ju
dėjime, įsigeriant į mases 
masinių fašistinių organiza-

šokiams Grieš Garsi 
,/OlINNY FREILĖR 

ORCHESTRA 
PRADŽIA 7 V AL. VAKARE

Šokiai Bus Tuojau 
Po Programai

P. BUKNYS
Laisvės” Administratorius
' Sakys Prakalbą

Antanas Višniauskas
Pianu Visiems Dainininkams Akampanuos A. Depsiute, iš Brooklyno

Gerbiamiėj’i ir Gerbiamosios: šis parengimas svarbus ne tik, kad jame dalyvaus šios 
apielinkės- ir iš Brooklyno geriausios meno ir muzikos spėkos, bet ir todėl kad minėji
mas A.L.D.L.D. 20 metų Jubilėjus. Nes ši organizacija atnešė neapsakomai_ didelę nam 
dų netik apšvietoj, o ir gausių materialę paramų visam darbo žmonių judėjime linkui 
pasiliuosavimo iš kapitalistinės vergijos! Todėl kuo skaitlingiausiai kviečiame dalyvaut.

—
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na-

Wilkes Barre, Pa

512

bar kad kovojo.

J. GARŠVA

A. L D. L. D. Žinios

policijos su ginklais ir lakė deg- 
tinęįftrek lakė,, kad Gražiškiuos 
neteko i degtinės. Tai kaip pasi-

Taigi, mielas broli ir sesute, 
jaunas ar senas savo amžium, 
prisirašyk prie APLA, nes tai

alkoholiu iki tie paliko žvėrim, 
darbininkai

žinta nepriklausomybė, bet 
Jungtinių Valstijų armija ir 
laivynas gins tą kraštą nuo 
pavojų iš užsienio, svarbiau
sia, žinoma, nuo Japonijos.

lėjimusi Taip ir Gražiškiuose 
keli ū'Cininkai suareštuoti. Dėl
to viswkaimai ėjo, kad juos r~ 
leistų aŠ Gražiškių, kad nevertų

I Išpildyk blanką, nueik pas

darbės ar kitų priežasčių, ir

sėdėti.. .
Agota Abramavičienė.

gavime tos pašalpos, 
anglių ir kitokių da- 
kurių negalima be- 
apsieiti. Tai ir būna 
demonstracijos su vi-

Atydai ALDLD 4 Apskričio 
Kuopų

Draugai nariai!
Apskričio Komitetas nutarė

ninku darbus pašalpos stotyse renciją rinkite daugiausia mo- 
ir kaip bedarbiai turės su jais teris, nes moterys pastaruoju 
kovot. Nebuvo jokio trukdymo laiku mūsų apielinkėje visai 

(šis laiškas gautas iš Agotos iš policijos pusės. 1 mažai veikia. Dėlto Apskri-

kalbų, paskaitų ir kokiais gerai stovinti, jos centai
Beje, jau ir sniegas aplankė klausimais; kiek šiaip įvairių saugūs, kiekvienam nariui 

šią apielinkę. Lapkričio 17 die- parengimų ir kokio turinio jie tikrinta pašalpa ligoje ir 
(na visą dieną taip nepaprastai ( buv0. kiek senų narių nustojo-

kad visas judėjimas likosi su-jvote. 
paraližiuotas.

V eisiejiškis.

Kaip Fašistai Nužudė 
Juozą Ąbramavičių
Žemiau talpiname “Darb. 

žodžio” laiškelį, rašytą Ab
romavičienės (iš Lietuvos) 
jos giminėms Kanadoje apie 
tai, kaip fašistai nužudė Juo
zą’ Ąbramavičių.—“L.” Red.

.Dabar pranešu, kaip atsi-

Abramavičienės giminių, kurie 
dabar gyvena Montreale, ku
riems jį prisiuntė, kreipdamosi 
aukų kryžiaus pastatymui ant 
sūnaus kapo. Šis laiškutis paro
do, kaip Lietuvos fašistinė val
džia brutališkai elgiasi su ūki
ninkais, kurie reikalauja teisiųlakė, tai kaip pamatė, kad atei

na minia žmonių, tai griebė už > gyventi. Prilakdino savo tarnus 
šautuvų ir ėmė šaudyti į žmo
nes. ūkininkai puolė į ravus. Kanados lietuviai
Kurie gulėjo ravuose (grabe- turime kelti kuodidžiausius pro
se), tai tiem nieko nepadarė, testus prieš tas žmogžudystes, 

o Reikalaukime paliuosuoti visus 
suimtuosius, patenkinti valstie
čių reikalavimus ir nubausti 
žmogžudžius. “Darbininkų žo
džio” Redakcija.}

tik labai dikčiai gavo mušti

Jurgis nespėjo atsigulti, tai 
jam peršovė koją. Kai atbėgo 
policija ir pamatė, kad da gy
vas, tai dėjo šautuvo buože į 
galvą ir užmušė.

Dabar policija padavė į laik- 
. raščius, kad būk tai ūkininkai į

-♦ Lietuvos fašistų nužudytas J. Abramavičius grabe.
tiko*šu tuo įvykiu. Dabar pas 

Lietuvoje eina streikas: 
negalima vežti javų ir šiaip vis- 
kas parduoti, nes kas veža, tai 
sudegina arba peršauja, nes ūki
ninkai negali išgyventi. Nemoka! 
mokesčių ir nieko neveža į mies- J\‘loršov'ė7'tai”'poncija‘‘turėjus! 
tus pąMuoti. Valdžia uz tai ūki- -uįk gintis. Bet ūkininkai į 
ahriciMkarestuoja. n sodina į ka-, juog vjsaj nešovė, nes ginklų 

nei vienas neturėjo.
„ O dabar tie visi, kurie ten1 
■stu kuv°, visi gavo kalėjimo po 2 ir 

piTmiškrj'Sjimą“. Ckinin-;3jrm»esiu^ i^po 2 savaites, 
kai nHĮarė juos išimti, tai ėjo 
per kaimus ir kvietė prisidėti. 
Taip ir mūsų Jurgį ir Juozą iš
sivedė eiti į Gražiškius, o Gra- . _ . ...
žiškiuoš laukė jų apie kokia 80 Jąu atsėdėjo, o kiti dar turi eiti

Bedarbiai, kurie turi tuos šal
pos darbus, yra labai išskirstyti. 
Didžiuma išvežama iš miesto, 
kitus veža net už apie 40 my
lių į darbus, o kitus atveža į 
miestą. Dabar tokiam ore at
viruose trekuose yra bloga va
žinėti.

Taipogi su ta mokesčia labai 
didelė netvarka. Kiti yra jau 
gana ilgai išdirbę ir da nega
vę mokėt ir daugumoj ta pa
šalpa sustabdyta, su kuria nors 
pusbadžiai buvo galima gyvastis 
palaikyt. Orui atvėsus, tarpe be
darbių ir mažiau dirbančių 
daugiau ir vargo atsirado.

MANILA, Filipinai.
• Amerikos valdininkai sako, 

yra viena iš geriausių pašai-!had nors Filipinams pripa- 
nos organizacijų. Dabar vra

Čio Komitetas nutarė kuopų 
narius paprašyti, kad nariai 
atkreiptų dėmesį į tai ir ban
dytų išrinkti kuo daugiausia į 
šią konferenciją moterų dele-1 pos organizacijų. Dabar yra! 
gačių. Po Apskričio Konfe-:vajus už naujus narius į šią 
rencijos bus moterų pasitari-; organizaciją. Įstojimas daug 
mas del veikimo ateityje Ųen- nupigintas, o buvusiems 
drai visoje Pittsburgho apie- riams, kurie pasitraukė iš,be
linkėję.

Yra labai svarbu subudavoti, v^sai nėra įstojimo mokesties. 
moterų komitetai, kurie galės - - _
veikti sykiu su vyrais arba at-1 daktarą, stok organizacijon ir 
skirai darbininkų judėjime, i 6 mėnesių būsi pilnas na- 
Moterys turi būti įtrauktos į j rYS. 
dabartinę taip svarbią kovą 
prieš nepakenčiamą darbinin
kių išnaudojimą. Svarbiausi 
šių dienų klausimai tai šie: 
Karas, fašizmas, nebepakelia
mas brangumas pragyvenimo, 
prieš ką mes visi išvieno turi
me kovoti.

Draugai, siųsdami delegatus

Prie Augščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoje gali 
prigulėti kiekvienas ir kiek
viena nuo 16 iki 55 metų am
žiaus. Taigi dabar, kada yra 
per 3 mėnesius įstojimo nu
piginimas, kiekvienas naūdo/ 
kitės ta proąa, o pasitraukę 
nariai grįžkite atgal į organi- 

į konferenciją, suteikite jiems'naciją. Kiekvienas darbinin-1 
paliudijimus ir raportą iš kuo-i kas ir taip pažangus lietuvis 

w - | pos veikimo su atžymėjimais : I žmogus privalo apie tai
dės geriau kovot, kaip lig da- per metus surengta pra-- galvoti. Mūsų draugija

Kasyklos ir labai prastai dir
ba; tik viena dalis kasyklų dir
ba po keletą dienų į savaitę. 
Kurie ir turi darbus, turi j ieš
kotis pašalpos, negali pragyvent 
iš tokių uždarbių. Bet kas bus, 
kaip bus visai sustabdyta pa
šalpa? Dabar jau daugelis kal
ba, rūpinasi, kaip tada bus? 
Gal tuom sykiu bedarbiai pra-

Visko Po Biski iš Mūsų Miesto
Lapkričio 16 dieną buvo su

rengta bedarbių demonstracija 
prie šalpos stoties, prie vyriau
sio viršininko Luzerne apskri- 
tyj. žmonių susirinko nedau- 
giausia, pagal tokį skaičių be
darbių turėjo būt daug daugiau. 
Nekurie iš bedarbių pradėjo 
dirbt, tai ir susirinkimus arba 
demonstracijas mažiau lanko.

Šiuo laiku yra daug visokių 
trukumų 

i kaip tai, 
lykų,- be 
darbiams 
rengiama 
šokiais bedarbių reikalavimais.

Komitetas, nuėjęs prie tų po- 
i nų, ilgai turėjo rokuotis su jais 
ir reikėjo pusėtinai ilgai laukti, 
pakol jie sugrįžo su raportu nuo 

| tų ponų. Iš komiteto raporto pa
sirodė, kad tie ponai nenori 
skaitytis visai su didžiuma be- šaukti 4 Apskričio metinę kon- 
darbių reikalavimu. | ferenciją gruodžio 15 dieną,

Draugas H. Spencer pasakė! 1935 m., 1 valandą po pie-

pa-j 
yra į 
yra ■ 
už- 
po- 

mirtinė atsitikus mirti. Yra ke- 
snigo, kad jojo tiek privertė, per meįus jr kiek naujų ga- Ii skyriai pašalpos ir pomirti

nės, kurių kiekvienas gali pa
sirinkti pagal išgalę mokėti.

Beje, mažoms draugijoms, 
kurioms dabar yra sunkumo! 
verstis, kurių daugelis bankrū-i 
tina, yra atdaros durys stoti | 
į mūsų organizaciją, nes di
delėje organizacijoje bus vi
siems lengviau. Atskirų orga
nizacijų valdybos privalėtų 
susisiekti su mūsų centru, su
sitarti ir stoti į APLA.

D. P. Lekavičius, 
APLA Iždo Globėjas, j

> Mūsų Juozas gavo dvi. savaites, praka]bą> kurios pasi. tų, Lietuvių Darbininkų svetai-
• ?. kiusas asen a, ai (Įar ne- ^]ausyįį luvo sustoję nemažai nėję. 1322 Reedsdale, St., N. 

žino, kiek gaus kalėjimo. ŠKune . J . T. __ _ Q n;HBk11w4» Pn- . vz... ir praeivių. Jis nurodė gana S. Pittsouign, i a. >tik buvo, tai visi gauna. Kiti .v. . . ... .. . v. i . . . . . . . . „
."Hou n kiti dar turi piti aiskiai vlsoklus blogus virsi-i Draugai, delegatais į kohfe-

kiek persikėlė na
rių; kiek išplatinta literatūros 
ir kokios; kokia literatūra 
daugiausia platinasi; kiek na
rių skaito organą; ar daro
ma kas nors organo platini
mui; kokis kuopos iždo stovis; 
kiek surinkta aukų darbinin- 

I kiškiem reikalam; kokius dar
bus kuopos nariai dirba; kiek 
bedarbių narių? Draugai, ra
šydami raportus, atsakykite į 
visus šiuos klausimus, nes to 
reikalauja ALDLD konstituci
ja, j

Dar vienas ir labai svarbus 
mūsų visų reikalas, tai vajus 

j mūsų dienraščių “Laisvės” ir 
į “Vilnies”. Mes daug atsilikę | 
nuo kitų kolonijų su skaityto-j 
jų gavimu. Mes dabar stovi
me net 1,6-toj vietoj “Lais
vės” vajuje, o “Vilnies”, tai 
tur būt nei tiek neturime. Gal 
draugai šiemet siunčia prenu
meratas ne apskričio vardu— 
ar visai nieko neveikia šiemet 
del spaudos? Jau mažai laiko; 
bepaliko ir mes turėtume su
krusti. Mes turime pakilti 
punktais nors iki 8-tos vietos.! 
180 kuopos apiėlinkėje yra 
plati dirva gavimui naujų 
skaitytojų. Kaip girdėt, tai 
dabartiniu laiku ir žmonės 
dirba daug geriau, negu per-' 
nai šiuo laiku. Iš 74 kuopos 
apielinkės ir nieko nesigirdi.1 
Pernai vajaus laiku draugas 
Chuplis darbavosi ir gavo ke-1 
lėtą skaitytojų, šiemet nieko' 
nesigirdi. Į

Praeitais metais vajuje ge
rai veikė 4 Apskr. knygius P. 
Martinkus, dabar jis yra pa
sitraukęs iš veikimo. Už tai 
dabar tą vietą turėtume užpil
dyti mes patys.

Draugiškai,
ALDLD 4 Apskr. sekr.,

4.P.L.A. REIKALAI
Kodėl Reikia Prigulėti 

Prie APLA?
Prie Augščiausios Prieglau-1 

dos Lietuvių Amerikoje, kaipo 
prie pašalpos draugijos, reikia 
todėl prigulėti, kad užtikrinus 
save *pašalpa ligoje ir pomirti
ne. Tas labiausiai reikalin
ga kiekvienam darbininkui, 
kada atsitinka kokia nelaimė, 
sužeidimas arba liga. Labai 
svarbu tokiu metu gauti pa
šalpą. žmogus nežinai, kas 
gali su tavimi atsitikti b ji e 
dieną, bile valandą einant 
darban, einant per gatvę, kiek 
tik automobiliai žmonių sun
kiai sužeidžia ir užmuša, žmo
gus nežinai, kur tave gali pa
tikti nelaimė.

Kas nepriguli prie organi
zacijos, tai ištikus tokiai ne
laimei nėra nei kas daryti.

[>
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FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

Telephone, EVergreen 8-9770

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš Lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y. 

Tel.: Foxeroft 9-6*01

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

1 HASHADHoPfUSfŲft 50 Y f A v

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liūdijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintele Lietuviška Vaistine Worcesteryie.
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Ne Delegatas.
(276-278),

Penktad., Lapkr. 22, 1935

prikrauk dideli karą. tai daug ^as įvyks nedėlioj, 24 d. lapkričio, darbas, senatvės ir abelnos sociąlės
* , 1O.OA Y\?nfn ‘VZic’i •»-» <» ■»•?•! i Li5Il- ____ 1_____ 1____ 1________ • _____ .Y ___________ 1__5___Baltimore, Md simu pilnai atsake.

geidu pamatyt jaunuolių she-1 kers ir Progressive Mine Wor- 
,, (nandoah’riečių skaitlingą gru- kers unijas į vieną galingą!

pę proletarinio meno darbuo- (uniją, tai tada bus galima ir
f n i n ! i • sz ■« i •

A. Vitkus.

PRANEŠIMAI IŠ KITURMinersville, Pa
Minersville Žinios

SU-

Georgetown, 111.

Ketvirtadienis 
šeštadieniais

apdraudos, kuris yra žinomas, kaipo 
Darbininkų Bilius HR 2827. Pasta
ruoju laiku pastebėta, kad daugelio 
draugijų, o ypač darbininkiškų (pro
gresyvių) delegatai nesilanko į mi
nėto visų Cleveland© lietuvių draugi
jų bendro fronto susirinkimus. Taip 
elgdamiesi • delegatai daro pirmą są
lygą pakrikdymui šio taip svarbaus

Kambarys, 
plaukymui

publikos, priims ar atmes tą 
1 klausimą.

geresnes sąlygas iškovoti.
Mainierio Vaikas

NEW YORK CITY
ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 

penktadlenj, 22 d. lapkr., pas Chas. 
Matthew, 410 W. 33rd St. Visi na- / 
riąi matonėkite dalyvauti, nes turime ' 
daug svarbių dalykų apsvarstyti.

Valdyba.
(276-277)Lapkričio 16 d.

engta ALDLD 14

dalykų, negu pirmoj dalyje 
prakalbos,

Taipogi, Dr.

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais,
penktadieniais.
sekmadieniais atdara dieną i 

ir naktį.

■ ttv ’ t ’ , |12:3O vai. po pietų. Visi nariai būti-ii sveis. Uz anglies toną m°-,naį dalyvaukite, ir’atsiveskite naujų 
Kalbėtojas pranešė apie ren- ka tik 68 centus. Taigi nuo narių.

Sekr.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 24 d. lapkr., 2 vai. po,
- - - - -- - b Ijetuvos 1 Najaus svetainėje, 302 S. Main

darbininkus ir apie Mussolinio ir Hit-

Kliubas bendrai surengė drg.! bu išgirst drg. Andrulio prakalbas.
Tad visus kviečiam skaitlingai daly- 

įVaut. Įžanga veltui.
Komitetas.

PITTSTON, PA.
Merginų Oketas rengia didelį ba- 

_ A 1 T . lių seredoj, 27 d. lapkr., CasinoDraugas Abekas ragino, Banroom> 91 n. Main St. Įžanga tik 
ikad visi veiktume tam, kad 25 centai, pradžia 7:30 vai. vakare. 
I sujungus United Mine Wor- Turėsim visokių gėrimų, saldžių ir. 

' karčių, taipgi bus visokių užkandžių.
Gera orkestrą grieš lietuviškus ir, 
amerikoniškus šokius. Kviečiame vi-Į 
sus dalyvaut ir paremt šį parengi- j 
mą, nes pelnas bus skiriamas Daily 
Workerio naudai.

Rengėjai.
(276-277) 1

NEW HAVEN, CONN.
! ALDLD 32 kp. ir LDS 16 kp. ben
drai rengia svarbias prakalbas suba
toj, 23 d. lapkr., 7:30 vai. vakare. 
Lietuvių Svetainėje, 243 Front St., 
Kalbės drg. V. Andrulis, “Vilnies” į 
redaktorius, iš Ghicagos. Drg. An-' 
drulis kalbės svarbiais dienos klau- Į

i St. Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes bus balsavimas į Pildomąjį Ko
mitetą. Taipgi yra ir kitų svarbių 
dalykų apsvarstymui.

Komitetas.
(276-277)

LO^VELL, MASS.
Lapkričio 17 d. sukako 3 metai,

Lapkričio 12 dieną ALDLD, s1i"\ais: kaipgi kalbės apie
v. • darbininkus ir apie Mussohn.^ aa.v- 

144 kuppa ir Lietuvių Piliečių ierį0 kruvinus darbus. Visiems svar-
• , Ik 1 A kJ K7V/A1V4.XVVA M VA U. XL V vv a. .

ne aip Abekui prakalbas, žmonių į
' prakalbas susirinko neperaau-

Puslapis Se

Dr. J. J. Kaškiaučiaus Prakal
bos Puikiai Pavyko

ALDLD 25 kuopa surengė 
prakalbas 17 d. lapkričio, ku
riose kalbėjo Dr. J. J. Kaš
kiaučius, sveikatos klausimu.: 
Pirmučiausia Dr. Kaškiaučius į 

pradėjo aiškinti, kas tai yra 
šaltis, nuo ko jį pagauni, kaip

lierius, ar rožančių, tik už- 
kvieskit.” Taipogi, buvo pra
šyta publikos, kad prisidėtų 
pagal išgalę lėšų padengimui, 
kur buvo, man rodos, sumesta 
$8.00 su viršum. Aukavusiems 
tariame širdingą ačiū.

Taipogi daktaras publikos 
prašė net kaktą suraukęs:

giamą koncertą ALDLD IX Ap-i t(my dirbąnt į dvi savaites tan- 
skričio lapkričio 30 dieną, ku- ’ algos tik tarpe

, $15-18, iš ko reikia gyvent suris įvyks Mmersvillej, kuri duos J . , . ,. .c, , , , . T .šeimyna, badauti ir vargt.Shenandoah rio Lyros ChoTas.!
Dalyvaus koncerto išpildyme ii”

į - 7 • Ti T ? i Ibrooklyniečiai; todėl bus žin-, 
koholio ir nerūkykit, jeigu no-

I rite gerą sveikatą palaikyti.” i 
nuo jo apsisaugoti, kiek šaltis p^u, žinoma, priklauso nuo 
yra kenksmingas žmogaus į 
sveikatai ir kaip nuo jo i.šsigy-1 
dyti.

Ir aiškino apie įvairių įvai
riausias ligas, kaip nuo jų ap
sisaugoti ir kaip nuo jų gydy
tis. Atėjus laikui, kuomet Dr. 
Kaškiaučius turėjo padaryti 
prtrauką savo prakalbos, pub
lika griausmingai suplojo ir 
taip ilgai plojo, kad Dr. Kaš-11 ,v , . _
kiančius turėjo ilgokai laukti,' draugiška vakaiienė. 
pakol gavo progą pareikšti,! m®s . buvo J* 
kad publika nesiskirstytų, nes Pubb^os atsilankė 
gaus progą išgirsti svarbesnių Patariančios parengimui.

tapo 
kuopos 
Pasek- 

pusėtinai gero£;
vidutiniai, 

’ '. La
ibai linksma! Bet tikrą tiesą 
pasakius, tai truputį

veikimo, kuomet visoje šalyje 
džios įstaigos eina prie atėmimo par 
šalpos bedarbių . šeimynoms. Jo 
nepaisymas iš apsiėmusių dele
pusės padeda Roosevelto valdžiai ne 
tik sumažinti bedarbiam 
bet ir visai jąją utimti. 
pasitaisykite!

tėję.
Pakels jausmus džiąugsmo ir! 

nusenusių darbininkų. Įsitrau-į 
kimas jaunuolių savo klasės 
auklėjimui meno darban yra la
bai svarbus. Todėl darbininkų 
užduotis skaitlingai atsilankyti 
į parengimą.

J. Ramanauskas.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS VISADA ATDAROS:
X XXV X XO Dieną ir Naktį _

MOTERŲ DIENOS
Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v. dieną iki 11 vai. vaka
re. Po 11 vai. vakare vyrams.

Rhea Teitelbaum
Vedėja ,

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naklj, bile laiku.
SPECIALES KAINOS PER SAVAITĘ

^a. Kaškiaučius sma£u> ta publika didžiu-^ prakalbąs susirinko neperdau- 
pareiškė, kad publika pilnai susidėjo is vidurinių zmo-j .ausia^ neg mūsų mįeste ]įe_ 
gali statyt klausimus, kokius 
ji tik turi, o katrie nenori: . ~
klausyti, gali kaip jis vadina1 daibininkų. 
pasiųsti jam “telegramą”. Bu
vo daug statyta klausimų, į 
kuriuos daktaras 
aiškiai. O jau kaip pradėjo ( 
plaukti “telegramos”, tai pri- mas neaiškus. Ar nesupranta | 
dėjo dideliausią krūvą ant sta- savo klasinių uždavinių, ari . . .
lo, į kuriuos J. J. K. neturėjo perdaug save pasistato indi-jt1 Smetonos valdžiai. Susinn- 
galimybės į visus atsakyti, nes vidualiniu pasiaugštinimu, kadįk'me priimta rezo lucija, ųz 
Kaškiaučiui liko tik apie 15, ir be bendrumo gali būti lai-! sušaukimą Lietuvoje seimo, 

V/ gėli peLUČtUg už! v , . i
palaikė paskelbimą, I cmlV kahnlll> uz suteikimą lai- 

svęs žodžio, spaudos ir orga-j 
nizavimosi. Pertraukoje d. 

I Abekas paprašė paaukoti Lie- 
' tuvos revoliucinių politinių ka- 

Katras yia”tvirtės-1 šelpimui. Po 25 centus:
aukavo: F. Dąugentis, K.! 
Adbminas, St. Bubnis, A. Lo-1 
das, M. Girdauskienė, A. Gar- 

Paskelbime kaip tik ir pa- bauskas, P. 
sireiškė tas skystumas tilpęs Stačiokas, A.

G i rd aus k as. 
Jdeąliš-■ ririkta $3.60, 

ugninis kalbė- siems, varde

nių, kurie dar netaip giliai in-! 
Lteresuojas dabartine situacija 

O tų, kuriem la- 
_i blausiai reikėtų suprasti šių 

nų užduotį, truputį buvo 
atsakinėjo, P^rmažai.

Kas tame kaltas? Atsaky-

'tuvių gyvena tik apie 70 fa- 
milijų.

Drg. Abekas pirmoje temo-

GARDNER, MASS.
Lyros Choras rengia šokius su di- kaip gyvuoja ii’ veikia Lowellio Dar- 

dele muzikališka programa subatoj,1 bininkų Kliubas.
. . v , 23 d. lapkr., Lietuvių Svetainėje, 205 j Paminėjimui trimetinių sukaktu-
je kalbėjo apie Lietuvos zmo- Main gti> 7.30 vai. vakaro. LyrosivIu kliubas rengia gražų metinį šo-
nių gyvenimą, jų vargus ir ko- Choras išpildys programą, šokiams ' vakarą su tūlais pamarginimais. Į 
vas prieš Smetonos diktatūrą. I grieš gera orkestrą lietuviškus ir Todėl bus skirtingas nuo paprastų

- -ii • amerikoniškus sokius. įžanga 25c, P«*reiiį,inių.Sake, kaip musų reikalavimai vaikams_15c. Kviečiam' viqUq afqiJ I šis šokių vakaras įvyks ateinantįodtve, Kctip niuaų vaikams—-15c. Kviečiam visus atsi-
Lietųvos Žmonėms buvo įteik- lankyti’ ir linksmai laiką praleist.

Komitetas.

LAWRENCE, MASS.

minučių laiko pasiekti stotį. įmingi?! O gal perdaug už
Išpradžių buvo manyta, kad skystą i 

mes neturėsim publikos, Dr.kur vienas asmuo rengė visą,®^ 
Kaškiaučiaus prakalbą girdė- ideališkumą! Mat, reikia su-i 
ti. Net Dr. Kaškiaučius pats' prast svarbą vieno asmens vei-' 
pareiškė: “Aš maniau kad aš kimo ir skirtumą organizuoto 
turėsiu tik apie tuziną drau-j veikimo. A _ 
gų ir draugių”, bet visai ki- nis? Pavienis asmuo, ar orga-( 
taip pasirodė. “Aš stebiuosi tiek nizuota grupė ? I
publikos matyt išgirsti mano1 
prakalbą, tokioj dienoj kai1 
šiandien. AČiu, ačiū draugai ir 
draugės”, čia buvo dvi prie
žastys, kad publikos ’' iŠ pra
džių mažai pasirodė. Viena, 
kad didelis lietus su sniegu ir 
su didele vėtra; šturmas buvo 
toks didelis, kad lietsargiai nie
ko negelbėjo. Daug žmonių 
atėjo į prakalbas lietsargius 
pasikišę po apsiautalu, kad 
vėtra nesulaužytų. O daug 
žmonių atvažiavo į prakalbas, 
su taxi cabs, nežiūrint, kad 
tūli turėjo tik keletą blokų 
ateiti.

i paliuosavimą .politinių revoliu- Liaudies Choro svarbus susirinki-

Gudauskas, Joe 
Gudauskas ir P. 
Viso aukų su- 
yisiems aukavu- 

rengėjų, tariame

pradžią 
nebuvo’ gali-

katalikų pa- 
pagavo pra-

pinigus.

$225

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

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

Tel.: STagg 2-5043 I

niniame gyveime,.ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo 'del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC
29-81 Morrell St. Kampas Debevoise St. Brooklyn^

I Hl' 11 I —■H"  ....................

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:39 vai. vakarais.

Šis šokių vakaras įvyks ateinantį 
Šeštadienį, Įapkričio-Nov. 23, prądžia 
7:30 vai. vakare, kliubo svetainėj: 
338 Central St.

Mes manome, kad Darbininkų 
Kliubas, dirbdamas apšvietos darbą 
ir remdamas darbininkų klasės rei
kalus per tuos tris metus savo gy
vavimo, užsitarnavo visuomeniškos 
paramos. Ir todėl prašome visus pa

mušų parengimą savo skait- 
atsiląnkymu.MEDUS

“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir 'įsigykite

MEDAUS

remti 
lingu

J. M. K. 
(276-277)

CLEVELAND, OHIO 
Visų

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avęnue J

Kampas E. 23rd St.

Lietuvių Darbininkiškų 
Draugijų Atydai!

lapkričio, 7:30 vąl. vakare,
Svetainėj, 6835 Superior!

įvyks susirinkimas Cleveland© '

26 d.
Lietuvių 
Avė.
Lietuvių Draugijų del bendro veiki
mo už pravedimą įstatymo del be-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New

“Laisvėje” lapkričio 14 d., kur 
sekė tokios tamsės: 
ka vakarienė”, 
tojas”, “žmonių mylimos, vie-. širdingą ačiū, 
tinės gaspadinės,” “po ideališ-* 
kam programai, draugiški šo-j 
kiai.” Tai ką gi čia reikią sų-i 
prasti po tuom visu ideališkų-1 
mu ?! O kaip užkvietimas pub
likos skamba?

“Kviečiami visi 
lietuviai iš visos 
susipažinimui su 
Internacionalo nutarimais.”

O kas liekasi su tais daryti, 
kurie da neprisirengę protauti 
klasiniai? Kas juos turi pri
rengti prie protavimo, jeigu 
mes organizuęti darbininkai 
nekviečiam į savo pąrengįmųs 
tam tikslui?! Ir kodėl čia ne
pasakyti : kviečiame visus lie
tuvius darbininkus atsilankyti; 
vietoj tįk, “visi protaujanti?”

O kaip užsibaigia 
mas :

“Rengia ALDLD 
Bet vietoj rengimo 
užkvietim®, pasirašo 
pistas”. Kas reiškia kaipo 
vieno asmens tas visas suma
nymas ir parengimas, o ne or- kalus jr galutiną pasįliuosavi- 
era n 1*7 linine nrimno rlnv ' -

protaujanti 
apielinkės, 
Komunistų

paskelbi-

14 kp.” 
komisijos 
“Komu-

Kitas dalykas, tai katali
kams lietuviams ne buvo ga
lima pradžią prakalbų išgirsti, 
nes iš bažnyčios išėjo 12:30 
vai., o prakalbos ant plakatų 
buvo garsinta, prasidės 1:30 
vai. po pietų. Tokiu būdu ka
talikams buvo tik 1 vai. laiko 
iš bažnyčios pareiti, pietai pa
valgyti ir pradžią 
prakalbų išgirsti 
ma.

Teisybė, daug 
siekė svetainę ir
džią prakalbos, bet tai jau ži- 
nojna, turėjo1 apleisti tos die
nos pietus. Bet tai nieko. Dr. 
Kaškiaučius savo prakalboj 
aiškino “kad diktokas trupu
tėlį turėtų mažiau ir rečiau 
valgyti.” O Baltimorėj lietu
vių yra gana diktokų.

Dr. Kaškįaųčius, savo gabur 
mu ir miklumu, rodydamas 
publikai, kaip reikia “barafra- 
nas” pastuksėt, pakraipyti, 
pamankštyti, ragožiumi persi- 
versti, šakes į viršų pastatyti, 
tiek publiką įjuękino, kad net 
prakalbą turėjo pertraukti 
ant kelių minučių, pakol Pub
lika pradeda 
juoko.

čia aš turiu 
ti, kad jeigu 
diena graži, tai būtume turė
ję tiek publikos, kąd būtume'karą ir fašizmą. Kaip tik del 
turėję užimti didžiulę svetai- šjtų Užduočių mums ir reikia 
nę. Dr. Kaškiaučius taipogi traukti* plačiąsias darbo mases 
pareiškė: “Aš pilnai sutikčiau į bendrumą, kurios iki šiam lai-

ganizuotos grupės padėtas dar
bas. šitokia /metodą paskelbi
mo rašėjo daro labai skystu vi
są tą- idealizmą.

Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau ąpsęrgat.e šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtieji et e.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS 
427 Lori|mer St., B’klyn, N. Y.

Ji'
Literatūros parduota už 

j $1.85. “Vilniai” gauta 5 
Į skaitytojai, kiekvienas ant pu
sės metų ir 4 atsinaujino; 
gauta 1 Laisves skaitytojas 
ant metų ir 1 pusmetinis. “Vii- Kas norite medaus prisiųsti 
niai” pasiųsta $2.5.5Q, o “Lais- jums į namus, rašykite bitinin- 
vei” $7.50, kartu mūsų spau
dai $33.00.

Taigi drg. Abek.o prakalbęs I 
tokio krizio metu davė gerųtokio krizio metu 
pasekmių.

Antroje kalboje 
kas kalbėjo apie 
Val.stijų darbininkų reikalus, 
nurodė, kaip kapitalistinėje 
tvarkoje mašinos atima nuo 
darbininkų ’darbus, meta juos 
į badą, o pelnai didėja kapi
talistų klasės. Aiškino, ką dar-, 
bininkai turi daryti, kad iško
vojus geresnes sąlygas, geres
nį gyvenimą, kaip reikia ben
dro fronto pagelba kovoti už 
HR 2827 bilių, kaip kovoti už 
kasdieninius darbinįnkų rei-

drg. Abe- 
Suvienytų

Mūsų apielinkėje yra 2 ang-, 
lies kasyklos-r-Unįted Statėsi 
Fuel Co. ir Peabody Coal Co. i 
Dirba po 2—$ dienas į savai
tę. Pastaroji kompanija turį 

, konvejarius, krovimo jnašinas
, , ---------------- Kurie dirba nuo j

savo darbo. | dienų, tai gauna už’7 valan-!
Draugas E. Milleris pasakė das $6.25 į dieną. O pas Unit- 

ląbai tinkamą prakalbą laike' ed States Fuel Co., tai pirmas 
vakarienėsi Jiš aiškino tą trū-' darbininkas gauna į dieną $5.- 
kumą darbininkams, kad mes ( 50, o antras $5.25 ųž 7 valąp- 
neganėtįnal protaujam apie ’ ‘ * ’ ’ ' A
bendrą frontą i ir .kokiu keliu 
darbininkams reikia eiti pra- 
šalinijnui prieš darbininkus 
prsiartinusį baįsiąusį pavojų,

Pirmininkė vakaro d. O. 
čiumberienė savo užduotį atliko 
gerai ir gaspadinės pagamino 
labai skanią vakarienę, jom pri
klauso tart' ačiū už paaukavimą1 £ kitokias" 

/4 orka •

susilaikyti nuo

dar tą pabrež- 
būtų prakalbų

pasakyti prakalbą bile kam, kui da neprotavo apie tą žiau- kodėl taip niąžai sveria, tai jis 
nežiūrint ar kas nešioja škap-|rų pavojų, prakalba tuęm klau- išsisujdnėjąnčįąi

das. Bet tankiausia tenka 
dirbti nuo tonų, o čia mažą 
užmokestis.

Anglių karai sako sveria po 
5 tonus, bet būna pajmarkiuo- 
ta tik po 6,700 arba 5,900 , 
svarų ir retai kada 7,000 sva
rų. Jeigu užklausi svėriko,;

atsako, kad

kųi adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.

PRANEŠIMAS
TAKIAS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie

tuviam patogioje vietoj:
518 Grand St., Brooklyn

Labai puiki vi^ta užėjimui 
kiekvienam. ČU patarnau
jama įvairiai^ vynais, degti
nėmis ir alumi.'gražus įrasi- 

rinkimas visdkių valgių.
Kazys Kųloka, kaipo įstai
gos gaspądorius - manager, 
užtikrina visiem malonų ir 

draugišką patarnavimą.
Kviečiame ątsįląnkyti, o bū

site užganėdinti.

o • »■ > oc 1
S Telefonas: Evergreen 7-7778 X

PAUL (JUSTAS į 

| LIETUVIS GRABORIUS g 
5 Senai dirbąs graborystčs pro- 8 
5 fesij.oie ir Brooklyn© apielin- g į 
8 kči plačią! žinomas. Tik dabar g j
2 atidarė savo'ofisą ir patarnauja 5 ;
g balsaiąąvijin.ų. lt pąĮanįojimu g 
8 ‘ ‘ mirusių. - — • r

5 Veltui Chapel Šermenim 8
3 Parsamdo automobilius ierme- g 
g nims,. vestuyėms, krikštynoms S ' 
2 ir kitokioms parems g
H Saukite dienu' ^naktj ' C

Į 423 Metropolitan Avė. & 
X Brooklyn, N. Y. 0 '

a

Nuo Roumątiškų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
M į*į&

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų piylimųjų pašarvojijno.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pįgesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yrą nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų

$150
ar 

mažiau
Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $22$
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimąs kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arbą 
dyesė: žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permj- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima.gauti už prieinamą kainą.

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

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir pąduŠka to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėže taip pat padaryta iŠ kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; Žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
Ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną ąutęmobilj į yįsąs kapipes N,ew Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę niivežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin- 
kĖnų tąip patf gulima gauti ųž *prieinamą kainą.

Bieliąųskas patarnavo daugumui svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
miliūdiipo valandoj; o patarnavimas buą kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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Puslapis Aštuntas L Al'S V 8

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Apskričio parengimui, nede-’ 
lioj, kur mes taipgi dainuosi- I me.

Draugai Ruošiasi Matyli Lituanica Radio Valandos 
Operetės “Vestuvės Pušyne” • Šaunus Parengimas

Jau dabar matosi, kad LDS
1 kuopos jubilėjinis parengi-(lapkričio 
Inas, 
operetė
būs didelis parengimas. Drau-ltą Radio Valandą 
gai iš apielinkėš ruošiasi daly- Kazys Jurkevičius. Jis duoda 
vauti. I programas kas

Draugas P. Janiūnas, iš Bą- nuo 8:30 iki 9 vai. vakare, per 
yonnės, jau užsisakė tikietus. i WMBQ, 1500 kilocycles. Tos 
Jis rašo: “Prisiųskite man du valandos palaikymui turės pa- 
tikietu del operetės ‘Vestuvės rengimą Piliečių Kliubo sve- 
Pušyne’.” Tai pirmas užsaky-; tainėje, 80 Union Avė., Brook- 
mas iš toliau. Laukiame ir(lyn. Perstatys dvi komedijas 
daugiau tokių draugų. I “žento Nelaimės” ir '“Pirma Fašistai PcrSlStatO

Be to, apielinkėš draugai, o j Naktis.” Lošimas prasidės 7 v. DnĮptĮyynję 
ypatingai LDS nariai turi bū- v. Po perstatymui bus šokiai. c c J 
riąis organizuotis dalyvauti 1-------------- -------
kuopos parengime. Dar da>'-! Kaltina Viršininkus Sukus 
giau, LDS 1 kuopa prašo savo * i E* J 
broliškų organizacijų talkos. .kaipOS lOIMUS 
Tai yra, paskleisti skelbimus, I 
pardavinėti tikietus, organi
zuoti būrius dalyvauti paren
gime.

Tokios talkos mes jau gau
name. Piliečių Kliubas buvo 
berengiąs tą dieną vakarienę. 
Žinoma, tai būtų pakenkę 
abiem parengimam. Bet drau
gai kliubiečiai savo parengimą 
nukėlė kitam laikui. Tai svei
kiname tokį pasielgimą. Ir pri
žadame, kad jūs galėsite da
lyvauti tos gražios operetės 
yąidinime, o mes galėsime da-

Sekantį šeštadienį, 23-čią d. 
(Nov.), Lituanica 

kuriame bus vaidinama. Radio Valandos palaikytojai 
Vestuvės Pušyne”, į turės savo parengimą. Minė- 

palaiko

j pos Biurų direktorė Miss Carr Trafj|ę0 StOtiS “I” PraŠO JŪS 
pranešė, kad benamiai bus ,
šelpiami miesto ar valstijos le-, lą Perskaityt ir Pagalvot 
šomis, nors federalė pašalpa ir j '
sulaikyta su 1 lapkričio. Būtų j 
buvus ir miesto pašalpa sulai- tomobilistas 
kyta, jei ne protestai. 1

sekmadienį,

Paimkim, kad jūs, kaipo au- 
važiuojate 20 

įmyliu į valandą. Oras ir kelias 
Mitingas pasisakė už mar- g.eras> breikiai tvarkoj ir jūs 

šavimą į Miesto Rotužę, rei-> įnįyje važiuotė, kaip staiga 
kalaujant padidinti pašalpą, .v vežimo išbėga vaikas 30 
Tikimasi įtraukti desetkus . v .
tūkstančių darbininkų į tąip® ų pries jus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 3 Apskričio valdybos nariam! 
Draugai, apskričio posėdis įvyks ne- 
dčlioj, 24 d. lapkr., “Laisvės” svetai
nėje, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Tad draugai, turinti gerų sumany
mų, naudingų del LDS, malonėkite 
parašyt bei ypatiškai dalyvaukite ir 
priduokite^juoš.

V. J. Kasparas.
(276-277)

mn. d m ri.r.

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį 

Tel. Mansfield 6-8787

■ -.k!2S_L_........ ..... ------- ------ ----■■■■".

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr, JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarūs 
Tel. Evergreen 8-9229

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas, arba gali eit! 
partnerystę. Labai gera vieta ir 

Ar galėtum' geras biznis daromas. Atsišaukite 
'šiuo antrašu: 794 Grand St., Brook-

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

uunoLcuiv.y v«c.vx t ...... . . v • ' šiuo antras
maršavimą. Dieną nustatys da-jsus^0^ i laiką, kad neuzgaut )yn> N y. 

virsi- vaika? 
i 
! Einant sustojimo tolio brai- 

•! žiniais, surinktais per polici- 
į ją, su keturių ratų breikiais 
jūs turėtumėt sustot už 22.2 
pėdų. Atrodo, kad turėtum 
sustot beveik už 8 pėdų. Bet 

\ 

ima laiką perkelt koją nuo ga- 
so ant breikių. Jeigu jūs min
tis be galo greita ir smarkiai 
veikiat, jūs tą atliksit į apie 
6 dešimtadalius sekundos. 
Tuo laiku jūsų mašina nueis 
18 pėdų prieš pradedant stab-' 
dyt. Gi 18 ir 22.2 sudaro 40.2, 
arba 10 pėdų pravažiavus vai- padik-1 .ka.

lyvavusių organizacijų 
ninkai.

(277-282)

subvėjPrisikimšusioj IRT 
jaunas vaikelis spraudėsi pro 
keleivius šaukdamas: “Skaity
kit ‘Daily Worker’! Sužino-

Eugene Minor prisiektame kit apie maisto stoką Vokieti- 
liūdyme kaltina Hunter Kole- joj! Sovietų Sąjungoje algos 
gijos WPA projekto viršinin- pakilo!” 
kus, Charles Robinson ir Mrs. 
Sidro, raketierizme ir išnaudo
jime fondų.

REIKALAVIMAI
Reikalingos patyrę merginos dirbt 

prie žarnų mieravimo. Greitai atsi
šaukite sekamų Antrašu:? Psaki and 
Mustakis 205 Duane St., New York 
City. 5 ■ (277-279)

Reikalinga patyręs darbininkas' 
prie restauranto darbo kaipo (coun-' 
ter man), vienas kuris gali greit 
dirbt per pietus. Trumpos valandos 
ir geras atlyginimas, 
restaurantą ant 518 
Ave., Brooklyn, N. Y.

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE
• _ MASPETH, N. Y.

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Atsišaukite į
Metropolitan

(277-278)

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare .

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

Jo taką užblokavo išpurtęs 
storulis. “Išsinešk iš čia su ta 
mazgote,” suriko į vaiką.

Minor dirbo dvejus metusi “O kas tu, kad man 
pasiuntiniu tame projekte. Ji-Įtuosi?” 
sai sako, kad Mrs. Sidro rei
kalaudavus jį pasirašyti $15 
pasiuntinio išlaidų, kuomet jos 
ištikrųjų buvo tik $1.30. Ir ne
leido jam pačiam čekį keist, 
bet liepdavo jai atnešt, o ji į namą detektyvą, o tas čiup

PAJIEŠKOJIMAI

Esu detektyvas. Eik 
Parodyk detektyvo

lauk!” 
ženk-

Būrys žmonių apsupo vadi-

Pajieškau Petro Deveikos. Pirmiau 
gyveno Racine, Wise./ bet dabar jo H 
nerandu. Jis paeina iš Labanoro pa- ■ 
rapijos, Utenos apskričio. Turiu labai m 
svarbų reikalą su juo. Prašau jį patįi| 
atsisaukt, arba kas apie jį žinote, 
kur jis randasi, malonėkite rašyt se- H 
karnų antrašu: Chas. Vidžiūnas, 284 ■ 
Scholes St., Brooklyn, N. Y. «

(277-280) I

išTaigi, važiuojant 20 mylių, 
jūs negalit sustot į laiką iš
vengt nelaimės. Galimas daik
tas, kad jūs pasuksit ir ap- 
lenksit vaiką. Bet kam rizi- 

važiuok 
ir nepa- 
pastaty-

'•’H------- - --------- <=> ; UUl ucpuavv JCU cimcov, J1 'įLalllcį U e Lth. L_y V iį, V '-luP>

lyvauti jūsų surengtoje vaka-| grąžindavo jam $1.30. O kasĮčiup ir ženklo nėra, pradėję ikuot gyvybS- Geriau —i — •? - - — ..... llxXiaii Krilr Kiidvna ineneje.
Draugas A. Aleksynas dar

buojasi program© reikalais. 
Manome, kad lietuviai biznie
riai, kurie garsinsis operetės 
programe, išgarsins savo biz
nį ir padės pašalpos ir ap- 
draudos. organizacijai.

Tad, nepamirškite, operetė 
bus vaidinama gruodžio 15 d., 
1935 m., Labor Lyceum sve
tainėj, 949 Willoughby • Ave., 
Brooklyn, N. Y. Veikalą “Ves
tuvės Pušyne” vaidins jau ke
lintu kartu Lyros Choras 
Shenandoah’rio.

atsaky-atsitiko su likusiais pinigais visaip sukinėtis nuo 
pas viršininką ir jo sekretorę mų. .žmonės, iš simpatijos vai- 
jis nežinąs. \ | kui, pradėjo pirkti laikraščius,

“Aš tapau pravarytas iš dar-|0 “detektyvas” išdūmė lauk 
bo, kuomet aš bandžiau tą nu- pirmoj stotyje.
rodyti ponui John Zinnaman, 
federaliam tyrinėtojui,” pa- . 
reiškė Minor. “Daily Worker”) . 
atkreipė į tai atydą WPA ad- 1 
ministratoriaus pagelbininko 
Daniel Ring. Jis ’pasižadėjo 
pasitarti su Projektų Darbinin
kų Unija ir pareikalauti 
dugnaus ištyrimo.

Pasirodo, kad tokių “detek
tyvų” šiomis dienomis, daug, 

į jais dangstosi visi fašistai, bet 
darbininkų spaudos platintojai 
jų nepaiso, išmoko, kaip 
atsikratyti. į

j y

iš

lėčiau, būk budrus 
prastai atsargus, kur 
ta mašinos.

Menininkų Trečio Apskričio 
Vakarėlis Sekmadieni

*

svetainėj, 
Brooklyne,

Reikalinga pora be vaikų sykiu 
gyventi. Yra 5 dideli kambariai su 
visais įtaisymais, mes tik abu ir ga
na vietos bus del visų. Namų ra
kandų nereikia, nes visi kambariai 
fornišiuoti. Renda mėriesiui $25.00. 
Atsišaukite sekamai: J. Žilinskas, 
411 So. 15th St.; Newark, N. J.

(277-279)
Pajieškau drauges apsivedimui. 

Turi būt tarpe 20 iki 40 metų senu
mo. Protinga, mokyta—be vaikų. Ne
reikia, kad būtų bagota. Aš esu 
mokytas ir turtingas. Rašan malonė
kite prisiųst ir paveikslą 
laišku. Rašykite sekamai: 
Rt. 1, Warren, Mich.

kartu su 
Box 428,

(275-277)

Lietuvių Atletų Kliubas 
Duoda Parę

“’Sekantį šeštadienį, 23-čią 
lapkričio (Nov.), Lietuvių At
letų Kliubas turės puikią pa
rę savo patalpoj, 168 Marcy 
Ave., Brooklyn. Pradžia 8-tą 
vah vakare.
"Rengėjai prašo vietos visuo

menę skaitlingai dalyvaut šia
me pasilinksminime. Atletų 
Kliubas visuomet dalyvauja 
kitų organizacijų parengimuo
se, tai ir kitos organizacijos 
turi dalyvaut ir paremt juos.

Garsinimų Shmtinėtojams
Siuntinėjančius paštu garsi

nimus, kalendorius, katalogus 
ir tt. paštas perspėja išsiųsti 
juos anksti, kad pasiektų ga
vėjus prieš 10 gruodžio. Nuo 
tos dienos paštas būna užvers
tas šventadienių siuntiniais ir, 
dedama pastangos juos išleisti 
pirm visko. Į paprastus siunti
nius, nieko neturinčius su 
šventėmis, mažiau kreipiama 
domės, tad siuntėjai minėtų 
gar s inimų-komplimentų turi 
suskubti anksčiau, jei nori už- 
tikrint jų gavirAą prieš šven-

t ;- White Plains teisme milio- 
nferius Young skundėsi, kad 
žmonos neištikimybės nuožiū
ros dėka jis pasijutęs' mažes
niu, paniekintu, nugalėtu ir į- 
gavęs nervų ligą. Jis buvęs 
pasamdęs šnipą sekioti žmoną, 
taipgi jis girdėjęs tarnų pa
sakojimų, bet jis nenorįs tikė
ti. tačiau prašė perskyrų.- . Gi 

Young reikalauja 
į savaitę

ponia 
$800

PO
pragyveni-

Operos Muzikantam 
Pakėlė Algas

nuo-
I “Mirties Sargyba” JPrie 
Miesto Rotužės

muzi- 
skalę

Metropolitan Operos 
kantai atgavo unijinę 
algų, kuri mažiausia yra $128. 
Iš tos algos, aukų formoje,

Perėjūnai bedarbiai pastatė 
“mirties sargybą” prie miesto 
rotužės New Yorke, protestuo
dami sulaikymą pašalpos, 
gyba eina savo pareigas 
nuo pereito pirmadienio,

1932 metais buvo atimta 10% na ir naktį, 
ir taip tęsėsi iki šiolei. Sulyg 
sutarties ta alga bus mokama .
už 8 ar mažiau programų į, ls
savaitę, kiekviena po 4 valan-| apip ys^’ 1 
das. Philharmonic C __
nariams atsteigta algos po $90 
į savaitę. Tuo rūpinosi Muzi
kantų Unijos 802 Lokalas.

Penkiolika

Sar- 
jau 
die-

Šį sekmadienį, lapkričio 24 
dieną, : “Laisvės 
419 Lorimer St;, 
įvyks menininkų koncertinis
vakarėlis. Programoje daly
vauja visi 3-čio apskričio cho
rai : Aido ęhpras iš Brookly- 
no; Sietyno Choras iš Newar- 
ko; Pirmyn .Choras iš Great 
Necko; Bangos Choras iš Eli
zabeth©. Iš tikrų šaltinių teko 
sužinot, kad Elizabetho mergi
nų Raudona žvaigždė prisiren
gus su naujomis dainomis pil
dyti programą minimam vaka
re.

Šokių mėgėjai taipgi galės 
prisišokti iki valios prie vi
siems gerai žinomos Wm. Nor
ris orkestros.

Minimam vakare yra svarbu 
kiekvienam dalyvauti ir finan-

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja šapa 25x60. Dviejų 

augštų, plytinis namas. Gera vieta 
del kriaučių .šapos. Vieta randasi ant 
24 Catherine St., Brooklyn, N. Y., 
šalia Grand St. tilto. Atsišaukite po 
šiuo antrašu del tolimesnių informa
cijų: 676 Manhattan Avė., tarpe 9 
ryto ir 6 vakaro. Arba telefonuokite 
EVergreen 8-8114.

(275-281)

vyrų eilėj, 
negrai, pavargę, 
vienas iš jų turi

Orkestros1 plona PloščilL eina Jie aplink
-- J miesto rotužę, nešdami iška- 

bas, reikalaujančias pašalpos.
Jie pasakojo pasibaisėtinų j siškai paremti menininkų 3-čią 

dalykų, kaip nęžmoniškai su I apskritį, kad ir ant toliau ga-
ISDŪdin^dS ŠalDOS Protesto jais aPs*einarna* \ Išmesti per lėtume palaikyt chorvedžių 
-policiją iš Washington prie- mokyklėlę. Tad visi ir visos
Masinis Mitingas glaudos, 149 Washington St., 

Brooklyne, 220 negrų benamių
dalyvaukime menininkų vaka-! 
re. Pradžia 6 v. y. Įžanga 25cJ 

1 ypatai.Trečiadienio vakarą minios numaršav© į 23-čią policijos 
bedarbių, šalpos darbininkų ir stotį, New Yorke, ir pareikala- 
šiaip kovotojų už pašalpą be- vo vietos miegoti. Po ilgų de- 
darbiams pripildė milžinišką rybų jie tapo subrukti į 5 tro- AidicČilį Atyddi! 
Madison Square Garden sve- kus ir nuvežti į miesto prie- '

Meno Mylėtojas.

tainę. Minios entuziastiškai 
1 sveikino kalbėtojus, kaip savo 
! organizacijų vadus, taip ir ki
tus, kurie pasireiškė žmonių 
t<‘ Ikininkais kovoj už pašalpą. 
Vienu tokių buvo kongresma- 
nas Marcantonio, kurią pasi
žadėjo ateinančiam kongrese 
pareikalauti tirti visą šalpos 
sistemą.

Kitais kalbėtojais buvo Hey
wood Broun, B.' L. Riback, 
Liaudies šalpos Agentūrų Dar
bininkų Susivienijimo sekreto
rius; John Lapham, Elektros1 
Darbininkų Unijos 3 Lokalo 
manadžeris, ir David Lesser, 
WA of A pirmininkas.

Mitingas šauktas protestui 
prieš atleidimą iš darbo 950 
Šalpos Biurų darbininkų, prieš 
sulaikymą šalpos benamiams, 
prieš kapojimą pašalpos. Vien 
trečiadienį atleista 350 šalpos 
Biurų darbininkų. Tačiau šal- tyje tarnaujančius policistus.

E. 25th St., New

čia jie negalėjo 
prisiėjo jieškot

Šį penktadienį Aido Choro 
nariai malonėkite susirinkt 
7:30, nes choras turės dainuot 
Irving Plaza svetainėj tą patį 
vakarą ir dar reikia kelias

glaudą, 432
Yorke.*

Pasirodo, 
sutilpt, tad
Salaveišių Armijos^ Ir taip jie

| buvo stumdomi iš vietos vie- dainas praktikuot Meno 3-čio 
ton. Pasėkoje to jie nuspren
dė pikietuoti tol, kol gaus tin
kamas sąlygas benamiams. LSS 19 KUOPOS

Graftas Priežasčia Šovinių VAKARIENE
Diskusuojant miesto sąma

tą 1936 metams, buvo viešai 
i pareikšta per Joseph Gold- 
| • •>* ■— ■—j- į

j policijos esąs dėlto, jog jie ne
pasidaliną*’ graftu. Goldsmith 
yra’ namų savininkų organiza
cijų patarėjas. Pastaruoju lai-

PUIKI PROGRAMA IR ffl OC 
SKANI VAKARIENĖ Už

Įvyks Šeštadienį
smith, kad šaudomasis tarp, y Dieną (Jruo(Įžjo (Dec.) 
noiiAimn oana rtnlrn ino* no np- *■ y '

Rengėjai prašo išanksto įsigyti 
bilietus.

GRAND PARADISE SALĖJE 
ku buvo nušauti policistai vir-.318 Grand Street, Brooklyn 
šininkai savo stotyse Queens 
ir New Yorke per toj pat sto- , P0 VAKARIENEI BUS ŠOKIAI

Pradžia 7 vai. vakare,

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam garbingas laidotuves 
nepaisant kaštų. Turime puikiai 
įtaisytą pagrąbam patalpą, pa

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVĖ.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kesėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
arba norite palengint kokliušo 
antpuolius jūsų vaikui, užeikitė į 

vaistinę ir nusipirkite butelį.

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, gazai, šir
dies pykimas arba praradimas no

ro valgyt, naudokite r 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

102 Kent St., B’klyn, N. Y.

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

šita arbata yra moksliškai sutaisyta 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių,

1 \ šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 

būdų sutvarkyti pairusius vidurius.
* New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural* 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tėa, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arbą pri- 

’ siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban
dymo. Rašykite šiaip:

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

ROBERT LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Dovanos

Žemos
*l- Kainos

Vedybių 
Susižiedavi-

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Grabam & Manhattan Ares.

su

Tel. Stagg 2-0783 . » NOTARY
Night Tel. Juniper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

t CHARLES UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis Saviilinkas 

PLAUKŲ nr-- 
kirpimas

SKUTIMAS 15c
1 Prielankus

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

Patarnavimas

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuTSas. 

parCm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Motery 
I Chroniškos Ligos Gydomos 
S Gydoma Kraujo

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi* 
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n fai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidal. Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
ų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
au nesuprantamą nesveikumą, atei

kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir* 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. Z1NS 
110 East 16 Si, N. V. 

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė ir Irving Pi. 

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
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