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KRISLAI
Lietuviam Socialistam. 
Dr. Račkaus “DoVana”. 
Slopina Lietuvių Kalbą. 
Mokytojai ir Mokiniai.
Hitlerio Grąsinimas.
Rašo S. BROOKLYNIETIS

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulj!

Socialistų Partijos vadas
Norman Thomas, debatuodamas ■ ■
su Amerikos Komunistų Par- 283 Telephone STagg 2-3878
tijos generaliu sekretorium Ma
dison Square Garden, New- 
Yorke, kritikavo tulus dalykus 
Sovietų Sąjungoj, bet jis išreiš
kė gilią pagarbą tai socializmo 
vykdymo šaliai. Jis, tarp kitko, 
pasakė:

“Rusijos (Sovietų) gyvavi
mą aš laikau vienu žymiausiu 
pasiekimu, vienu skaisčiu vil
ties piliorium drumstame, su
jauktame pasaulyje.”

Reikėtų tikėtis iš lietuvių so- SOSTINĖJE IŠŽUDYTA IKI 250 REVOLIUCIONIE- 
cialistų bent tiek pagarbos So
vietams, kįek jos parodė žy
miausias Amerikos Socialistų 
Partijos vadas.
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Rr-^lllh .v Vvrianrolv BEDARBIAM GRASIA SUNKIAUSIA ŽIEMA, JEI Brazilijos Vyriausybe NEISSIKO$S TIES10CIN|y PMAU£
Skelbiasi, kad Jau Nu
slopinus Revoliuciją

RIŲ; VALDŽIA LAIMĖJUS ŠIAURĖJ

RIO DE JANEIRO, i 
I žili ja. — Valdžios cenzu 

Klerikalas žikagietis dakta- tomis DUni^ Press t 
ras Al. Račkus išgavo iš Lietu- Brazilijos prezidento 
vos valdžios 100,000 litų už sa-1 Vargaso kariuomenė lapkr., 
vo surankiotą “muziejų”. Bet 27 d. kanuolių šoviniais ir 
pirm išvažiuodamas iš Kauno lėktuvų bombomis sudaužė 
atgal Amerikon jis viešai pa- ir sudegino Vermelha ka- 
reiškė, kad tą muziejų “pado- zermes, revoliucinių karei- 
vanojęs” Lietuvai; o gaunamie- vjų centrą. Ęurie sukilėliai 
ji 100,000 litų tai esą tik at- ^ar kuvo išlikę gyvi, tuos 
lyginimas uz muziejaus perve- V so karįai durtuvais 
žimą ir parama trims Rackaus ? _ 
žadamoms knygoms išleisti. j smaiSe«

Tai vienas blofas, o kitas dar I Manoma, kad taip liko iš- 
didesnis. Račkus gyrėsi: | žudyta 150 iki 250 revoliu-

“Auksu vertinant, muziejus cionierių. 1,000 jų suimta, 
vertas apie pusę miliono, o Am-' tame skaičiuje ir kapitonas 
erikoj išparduodamas gautų ir • Agildo Barata, sukilusių ka- 
m’h°ną-’’—‘‘Liet. žmms. ’ i reivių vadas. Tarp žuvusių 
tokių patriotiškai-savanaudiškų ' 
blofų.

“Jūs patriotai, kada ‘švenco- 
na’ užuodžiate,” sakydavo drg. 
Žagaras apie tuos, kurie nau-(taipgi nuslopinus revoliuci- 
doja patriotizmą sau pasipel- ją Pernambuco ir Rio Gran- 
nyti.

fc Italai Rengiasi Bėgt Iš 
™°: Makale Miesto

pusiau-fašistinės v a 1 d ž ios 
gynėjų yra ir trys oficie- 
riai.

Valdžia praneša, kad ji

Smetona paskutiniu laiku už
darė devynias ekonomines ir 
kultūrines organizacijas Kaune. 
Tarp jų yra ir žydų literatūros 
draugija lietuvių kalba.

Taip Smetona išreiškia “mei
lę” lietuvių kalbai ir tautinei 
kultūrai.

Tulose kolonijose mūsų drau
gai atidaro žieminio lavinimosi 
mokyklėles.

Patartina pirmiausia išstudi
juoti “Komunistų Programa 
Pašalinimui Karų ir Fašizmo— 
Komunistų Internacionalo 4Sep- 
tinto Pasaulinio Kongreso Re
zoliucijos.”

Pastaba mokyklėlių lankyto
jams—joks mokytojas neišmo
kins, jei patys, draugai, nesi- 
mokinsite. Mokytojas tegali tik 
pagelbėti ir duoti nurodymų, 
kaip sėkmingiau mokintis ir la
vintis.

Pasikalbėjime su United Press i

de do Norte valstijose^ kur 
sukilėliai buvo. įsitvirtinę 
Natai ir Pernambuco prie
plaukų miestuose.

Sostinėje Rio de Janeiro 
valdžiai talkon atėjo pulkai 
žaliamarškinių fašistų.

Po šaudymosi prieita prie 
durtuvų kovos, kuri siautė 
kelias valandas, kol revoliu
cionieriai tapę nugalėti.

Iš Natai 500 revoliucio
nierių pabėgę laivu “San
tos.” •

Bet dar abejotina, ar Var- 
gaso valdžia galutinai su- 
kriušino revoliuciją, kaip 
kad ji skelbiasi.

Sukilimui vadovavo Tau
tinio Pasiliuosavimo Sąjun
ga, kurią rėmė visi imperia
listų priešai, tame skaičiuje 
ir komunistai. Pasiliuosavi
mo Sąjunga reikalauja iš- 
vyt Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų imperialistus iš,

WASHINGTON. — “ši 
žiema bus desperatiškai- 
sunkiausia bedarbiams”, pa
reiškė 50 socialių veikėjų, 
suvažiavusių į konferenciją 
iš New Yorko, Clevelando, 
Philadelphijos, Cincinnati, 
Detroit, St. Paul, Baltimo
re, Newarko, Washingtono 
ir kitų vietų. Tie darbuo
tojai atstovauja šalpos dar
buotojų organizacijas, tu
rinčias 10,000 narių. Jie ke
tina kovot išvien su bedar
bių masėmis, kad priverst 
valdžią ir toliau šelpti be
darbius, ir nubalsavo susi
siekti su Amerikos Darbi- 
ninku Sąjunga, su Naciona- atiminėja tiesiogines pašal- 
lėmis Bedarbių Tarybomis pas, idant stambieji, kapi- 
ir Bedarbių Lyga. talistai vėl paremtų jo kan-

Ta eilinių šalpos darbuo- didatūrą į šalies preziden- 
tojų konferencija kreipėsi į. tus.
pašalpinių viešųjų darbų! Amerikos Darbo Federa- 
administraciją. Antrininkas \ ei jos valdyba atranda, jog

kios programos toliau tie
sioginiai šelpti bedarbius,” 
nors daugybei jų ir nėra vil
ties gauti bet kokį pašalpinį 
darbą. I

Aubrey Williams nurodė, 
kad “vyrai anapus tvoros,” 
suprask, didieji kapitalistai 
kovoja prieš tiesioginių pa
šalpų tęsimą, o tuos “vyrus” 
atstovaudama fašistinė 
“Amerikos Laisvės Lyga” 
jau nuo pirmiau reikalauja 
“griežtai nukapoti pašal
pas” bedarbiams.

Rooseveltas nori pasiro
dyti taupąs šalies iždą, todėl

Įsiveržę 15,ooo Japo- ; 
nų Grobia Šiaurinės i 
Chinijos Provincijas

H f

UŽĖMĖ TIENTSINĄ, ĮVEDĖ KARO STOVĮ PEIPlN* 
GE; ŽYGIUOJA į SHANTUNGĄ

I vot Svantfvę Užkirti- Tientsin, chinija, Lap- Lygd OVdlbiyb UZKHlr kričio 28.—United Press ži-
mą Žibalo Italijai

&

ADDIS ABABA, Ethiopi- 
ja. — Italai jau iškraustė 
1,000 savo baltųjų kareivių 
iš Makale miesto šiaurėje. 
Lapkr. 27 d. Ethiopijos vy
riausybės pranešimais, ita
lai rengiasi visiškai apleist 
Makale.

Šiaurėje prieš italus su
telkta 50,000 ethiopų atka
riau! Makale.

Pietiniame fronte virš 50,- 
000 ethiopų maršuoja išvyt
Italijos generolo Graziani’o administratorius A u b r e y • 1936 m. pavasarį darbai ga- 
armijų likučius iš Ogadeno (’Williams prinažino, kad Ro- lės dar labiau nupulti negu 
provincijos. Italai persigan- oseveito valdžia “neturi jo- dabar.
dę bėga į savo koloniją So- 
malilandą.

Ethiopų komandierius Na- 
ssibu perkelia savo štabo 
centrą 90 mylių toliau į pie
tus, iš Jijigos į anapus Da- 
gabųro.

LIETUVOS ŽINIOS

c** United^Ptess ~ Žiniomis,11 aik^ ?otvin!?°x r<3T

LONDON. — Pranešama, 
kad Anglijos ministerių ka-

niomis, virš 15,000 Japoni
jos kareivių su visais karo 
pabūklais perėjo per Didžią
ją Sieną į šiaurinę Chiniją. 
Japonai visiškai užėmė

binetas lapkr. 27 d. ųutarė, Tientsin miestą, padvigubi- 
daryti spaudimą Tautų Ly-( no savo kariuomenės skai.

įčių Peipinge, senojoj ChinL 
jos sostinėj, įvesdami ten

gai, idant uždraustų alie-,*čių Peipinge, senojoj ChinL 
jaus išvežimus į Italiją. * . .

PARYŽIUS. — Sakoma, Į savo karo stovį.
jog Francijos ministeris pir-i _ T .. . . . .
mininkas Lavai sutiko, kad: .u JaPomJ°s kai o
už savaitės nuo šio penkta-1 Chmgwantao p r j e p laukėj 
dienio Tautų Lygos Draus- az^lse saJ.0 kanuoles botte 
mių. Komitetas pradėtų “5* chinus, jeigu jie pė» 

.„i.iv™, ^luinus sipnesins užėmimui tenaiti-svarstyt sulaikymą aliejaus 
išvežimų į Italiją. nio gelžkelių centro. ' 

Manoma, kad japonai pą- 
Pabrangino Auksą Italijoj sirengę tuoj žygiuot į pietus 

užimt Shantugo provinciją. 
. Japonija pasiryžus atkirst 
nuo Chinijos visas penkias 
šiaurines provincijas ir su
daryt iš jų neva “nepriklau
somą” chinų valstybę sū 
95,000,000 gyventojų. Ja
ponai jau paskyrė Chinijos 
išdaviką Yiri Ju-kengą to 
ploto valdovu. Yin yra ak
las Japonijos pastumdėlis.

Centralinės Chinijos faŠi-į; 
stinė Chiang Kai-sheko vaL; 
džia kol kas nieko nedarę J 
šalies apgynimui ir žada* 
diplomatiškomis derybomis; 
tą klausimą “spręsti.”

•> su

ROMA.—Mussoliriio val
džia pakėlė aukso kainą 25 
nuošimčiais. Tiek pat nu
puolė popierinių pinigų lirų 
perkančioj! vertė. Del to 
būklė darbo žmonėms 
labiau pasunkėjo.

Policija—Mfušeikos ve skundą Apel. rūmams, tvir-
t> ♦ x i • tindamas, kad vaikas ne jo ir 

l jį nepanašus.
Apel. rūmai bylą jau pasky

rę spręsti, bet neišsprendę ati
dėjo ir nutarė vaiko panašu
mui į tėvą nuštatyti eksper
tais šaukti skulptorių Zikajįą 
ir vaikų gydytoją dr. Matule
vičių.

“Vilnies” Redaktorius

torane kilo triukšmas. Pašauk
ta iš II nuovados policija 
triukšmui nuraminti. Policinin-

vienas juodaspalvis italų
oficierius, su 12 askarių ka- unsuiui

v — * i v • . kai norėjo vieną sulaikyti. Pil.
sen, pianese, jog ethiopai £javįckas į taį įsikišęs, pareikš- 
perkirto italų susisiekimus j daĮnas> kad policiją neturinti 
Šiaurę nuo Makale. teisės jį sulaikyti. Vienas po-
NUPLAKĖ KETURIS lieininkų davęs į ausį Navickui 

ETHIOPŲ GENEROLUS ir ii nugabeno nuovadom

naujas vyriausias italų ko
mandierius gen. P. Badog- 
lio, atvykęs lapkr. 27 d., pla
nuoja neatlaidžiais smar- 

“greit su-• 
| stambiųjų dvarininkų žemes, kriušint” ethiopų pasiprie-..

Ethiopų i m p ė f a toriaus' , Navickas padavė skundą Drg. V. Andrulis Jau 
paliepimu, kaip pranešama, P>°kurorui n Penkr policinin- f
tapo nuplakti keturi ethiopų įal. ~ B“lys Marc.nkęv.ems, MaSSaCUUSettS e 
generolai, kurie kėlė mals- »s ai ksas G 
tą del to, kad vyriausia ko- ’ 4
manda neleido urmu, be at
odairos pulti italus. ___ _ o______

ASMARA, Eritrea. — As- vick0 sulaikymą. Apyg. teis- 
sociated Press pranešimais, mas gušą ir Gailiūną pripažino

kaltais ir nubaudė po 7 paras 
arešto, o kitus išteisino.

mensas Buknys — patraukti 
kaltinamaisiais už valdžios 
p'eržengimą ir be pagrindo Na-

Lietuviai darbininkai, biz
nieriai ir profesionalai! Skait
lingai lankykitės į drg. V. An
drulio prakalbas, nes Andrulis 
kalbės visiems apeinamais 
klausimais, su kuriais visi lie
tuviai turim gerai susipažinti.

ju.0

s*.

Unijos Privertė Uždaryt 
Užstreikuotą Dirbtuvę

BARBERTON, Ohio. — 
Miesto darbo unijų taryba 
įgaliojo savo septynių na
rių komitetą šaukti čia vi
suotiną streiką, jeigu neuž
sidarys Ohio Insulator fab
rikas ir jeigu nebus tuojaus 
pašalinti iš jo visi skebai. To 
bijodama miesto valdžia pa
siuntė savo šerifą, kuris ir 
išvarė iš fabriko 52 skebus, 
privertė iškraustyti ginklus 
ir amuniciją ir uždarė patį 
fabriką, lapkričio 25 d.

Streiką veda Puodu Dar
bininkų Unija. Ne tik jos 
nariai, bet ir kiti darbinin
kai reikalauja nedaryt dau
giau paliaubų su Prekybos 
Rūmu ir Insulator kompani
ja, bet skelbt visuotiną 
Streiką, jeigu ta kompani
ja nepatenkins streikierių 
reikalaviųių.

Išsprogdinta Auto 
Unijos Raštinė

DETROIT, Mich. — Strei- 
kieriai Motor P r o d u c t*s 
kompanijos sako, kad tai 
bosų šnipai lapkričio 24 d. 
išsprogdino bombą raštinėj 
Amerikos Darbo Federaci
jos Motor Products unijos 
lokalo.

Dabartinį 1,500 darbinin
kų streiką veda Mechanics^ 
Educational Draugija (unfr 
ja). Jam abelnai pritaria 
nariai Darbo Federacijos 
unijos, bet federaciniai va
dai, kaip kad Francis Dil
lon ir Ed Hali siunčią savo 
liniiistiis i st.rpikinrin vipfftft 
dirbti.

Motor Products kompa- 
nija stengiasi sukiršinti vie
nus prieš kitus. Tuo tikslu 
matyt, jos šnipai bombonjįs 
suardė ne tik federacinio 
kalo raštinę, bet ir 
čius” vieno automobilių dar
bininko. Suprantama, kad 
jie antrąjį sprogdinimą tai
kė Avery Clarkui, veikliam 
streikieriui, kurio namas 
stovi greta to darbininko 
buto. .n-

m

litNORWOOD, MASS.
Lapkričio 30 d., Lietuvių Sve

tainėje, 7 :30 vai. vakare.

LAWRENCE, MASS.

Už Muštynes 6 Mėnesiai 
Kalėjimo

1934 m. rugs. 8 d. Linksma
dvaryje buvo gegužinė. Bešo-I

ką Liaudies Fronto valdžią.1 * -------- ---------- kant kilo nesusipratimas: šo- Lietuvių Lkėsų
' ----- ------------- Italija Turi už Viską Mokėt B,e^n:

r I 1 T) A J Grynais Pinigais
A £V / k <! GENEVA, Lapkr. 28. ,

(Atstovai 52-jų šalių pri- nūs mėgino skirti. Tada nety-| 
[klausančių Tautų Lygai nu- čiomis šoko iš užpakalio prie, 
! sprendė nieko Italijai ne- Baltrušaičio Bronius Giedraitis

jrasJKaiuejnne su unueu riešo -----,,..c . . , nnnliwinic!
žinių agentūros galva, Hitleris: Brazilijos, atimt ir padalint <iaisv puonmais 
lapkr. 27 d. užreiškė: | stambiųjų dvarininkų žemes, knusmt r

“Vokietija yra Vakarų tvir- ir įkurt plačiai-demokratiš- j šinimus.
tovė prieš bolševizmą, prieš 
kurį kovodama ji atsakys pro
paganda į propagandą, teroru 
į terorą ir prievarta į prievar-

LAVAL UžGIRTAS
PARYŽIUS, Lapkr. 28.— - , .. . .. . , . v 

Francijos seimas didele bal- kJtaip> kaip lk u.z

Baltrušaičiui ^liubo Svetainėje, 2-rą valan- 
Daniulaitis kėsinosi dviem pus-|^a diehą. Bus puiki programa, 
bonkiais smogth į'galvą. Kiti!
šokėjai susikivirčijusius vaiki-' ^DSTON, MASS.

Gruodžio 1 d., Lietuvių Sve- 
’tąinėje, E ir Silver Sts., 7:30 

vakare, bus puiki dainų 
programa. '

Tai naujas fašistinio galva
žudžio provokatoriškas grūmo
jimas Sovietų Sąjungai ir sykiu 
revoliuciniams darbininkams 
Vokietijoj.

Bet Hitleris užmiršta, kad sų didžiuma užgyrė minis- 
Sovietų Sąjunga tai ne Chinija terio pirmininko Lavalio fi- 
f
jėgos Vokietijoj yra stambes- “taikymo” 

4nės, negu Brazilijoj.

ir kad ^revoliucinės darbininkų nansinę programą ir jo 
politiką karui 

. baigti tarp Italijos ir Ethio- 
pijos.

tuoj sumokamus grynus pi
nigus, kas reiškia auksą ar-. 
ba tvirtus kitų šalių pini-i 
gus.

Laikraštininkai Atmetė Ge
nerolą Johnsoną

WASHINGTON. —Laik
raštininkų Gildija 31 balsu 
prieš 16 atmetė aplikaciją 
buvusio NRA galvos gene
rolo H. Johnsono, kuris no
rėjo įstot į tą organizaciją, 

beturčiams studentą ms, j Buvęs Chinijos užsienių!
kaip kad buvo žadėjus. Už (reikalų ministeris Wang iš-1 Cambridge, Mass. — Iš 
tai Chicago Universiteto vyko į Tokio derėtis su Ja- Harvardo Universiteto iš- 
valdyba uždraudė Studentų ponijos valdžia. Jis yra ži- 'mestas studentas B. Y. 
Sąjungą ir įsakė jai issi-1 nojnas . kaip Japonijos pa-. Ryan, turčiaus sūnus, už se- 
sklaidyti. !taikūnas. no džianitoriaus sumušimą.

Uždarė Studentų Sąjungų 
Chicago Universitete

CHICAGO, Ill.—Nationa
ls Studentų Sąjunga kriti-

Japonija Siunčia Daugiau 
Kareivių Chinijon

TIENTSIN, Lapkr. 28.—

ir peiliu smogė į nugarą, pa
darydamas sunkų kūno suža-

1 lojimą. Lapkr. 5 d. Kauno 
j apyg. teismas Giedraičio ir 
Daniulaičio bylą sprendė ir 
Giedraitį nubaudė 6 mėn. pa-1 
prasto kalėjimo, bet kaip ne-', 
pilnamečiui vieną trečdalį baus-1 
mes numušė; Daniulaitį išteisi-1 
no.

MONTELLO, MASS.
Gruodžio 2 d., Lietuvių Tau
tiško, Namo Svetainėj, 7:30 v. 

vakare, bus ir muzikalė 
programa.

kavo valdišką Administraci- Japonija siunčia vis dau- 
ją Jaunuoliams pagelbėti,' giau armijos per Didžiąją 
kad jinai neduoda paramos Sieną į šiaurinę Chiniją.

kaip kad buvo žadėjus. Už (reikalų ministeris Wang iš-

Alimentų Byloje šaukia 
Skulptorių ir Gydytoją Vai

ko Panašumui į Tėvą
Nustatyti

Vienas advokatas kaunietis 
bylinėjas su mergina del už
laikymo. Apylinkės ir apygar
dos teismas iš advokato mer
ginai priteisė po 50 lt. . kas 
mėnuo kol vaikui bus 14 me
tų amžiaus. Advokatas padar

BRIDGEWATER, MASS.
Gruodžio 3 d., 7:80 valandą 

vakare.
Ne tik tų kolonijų lietuviai, 

! bet ir iš apielinkių suvažiuokit 
į į artimesnes vietas išklausyt 
Andrulio prakalbų. Jos svar
bios visiems.

J. Grybas.

MASKVA.—Lapkričio 20 d. 
visa Sovietų Sąjunga iškilmin
gai paminėjo žymaus rusų ra
šytojo Leono Tolstojaus 25 me
tų mirties sukaktuves.

Italų Armija Laikoma 
Gatava Karui Europoj

ROMA. — Mussolinio val
džia kiek pirmiau buvo pa
skelbus, kad paleisianti 100,- 
000 kareivių trims mėne
siams, idant jie galėtų pa
dirbėti laukuose. Dabar tos 
kareivių vakacijos atšaukia
mos. Nes jie galėsią • būt 
reikalingi karui Europoj bei 
Libijos fronte (prieš Angli
jos valdomą Aigiptą), jeigu 
Tautų Lyga nutars sustab
dyt aliejaus, geležies bei an
glies išvežimus į Italiją.

Gazolino kaina Italijoj pa
kilo iki $1.08 galionui.

i NEW YORK.—čia pakilo 
sviesto kaina nuo 2 iki 3 centų 
ant svaro.

unijistus į streikierių vietas 
.......  J®

PARYŽIUS. — Francijos 
laivyno ministeris Pietri 
sako, jog nieko gero neišeis 
iš Anglijos šaukiamos karė 
laivynų apribojimo konfe
rencijos Londone.
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Sovietą Armėnijos Sukaktis
Lapkričio 29 d. sukanka penkiolika me

tų, kai buvo paskelbta sovietų valdžia 
Armėnijoj. Per tuos penkioliką metų 
Armėnija padarė milžinišką pažangą kul
tūriniam ir ekonominiam gyvenime. Iki 
Armėnijoj viešpatavo dvarponiai ir kuni
gija, ten nebuvo ramybės. Ne tik kad 
ten žmonės buvo žiauriai išnaudojami 
ekonominiai ir prispausti politiniai, jie 
buvo pjudomi: krikščionys kurstomi 
prieš mahometonus, o pastarieji prieš 
krikščionis. To pasėkoje tęsėsi nuolati
nes skerdynės.

Įsikūrus Sovietams, tas viskas prany
ko. Šalis šiandien sirpsta. Armėnija^tu
ri suvirš milioną gyventojų. Jeigu 1’920

• metais išviso šalyje studentų buvo 15,000, 
tai 1935—300,000. Tuomet armėniškų 
mokyklų tebuvo tiktai keturios (Šitos: 
turkiškos bei rusiškos), o šiandien — 
600.

Sovietų valdžia daro viską, kad juo 
greičiau pakėlus Armėniją augštesniam 
gyvenimo laipsnyj; kad išnyktų visokis 
vargas ir trūkumai. Ir tai jai vyksta. 
Būdama dalimi didelės šeimos—Sąjungos 
Socialistinių Sovietų Respublikų—mažy
tė Armėnija naudojasi visomis privilegi
jomis, kokias turi didžiulė Rusija, Uk
raina ir kiti sovietiniai kraštai.

Penkiolikos metų sukaktuvių proga 
mes sakome: Tegyvuoja Sovietų Armeni-

• ja!

tai pikietininkams primeta tik tam, kad 
padarius juos voldemarininkais.

Kad pateisinti pašovimą (o gal ir nu
šovimą) Juozo Sarpaliaus, fašistų spau
da bando įpasakoti svietui, būk, girdi, 
“įvyko susišaudymas.” Kas gi tą' susi
šaudymą pradėjo ? Aišku, smetoniška po
licija !
Toliau:

—   -v —m—.z- —

Vėlesnėmis žiniomis, sulaikyti ir kiti su
sirėmimo su policija dalyviai ir bendrinin
kai : Antąnas Grigalevičius, Antanas Gel
gaudas, Juozas Brazaitis, Vladas Petravi
čius, Pijus Treikauskas, Viktoras Damijo
naitis, Andrius Ambrazas ir Mikas Juodi- 
šius. Pasirodė, kad tai vis iš vagos išmušti 
žmonės. Pav., Gelgaudas jau teismo buvo 
baustas už brakonieravimą, Treikauskas— 
1919 m. baustas už degtinės varymą; Juo- 
dišius—kelis kartus teismo baustas už peš
tynes. Daugelis jų turi stambių skolų, pav., 
Juodišius—net 19,000 lt. ant 19 ha, Trei
kauskas—3,000 lt. ant 5 ha, Gelgaudas — 
2,000 lt. ir t.t.

Nustatyta, kad minėtų asmenų tarpe bu
vo ir uoliausi visokių atsišaukimų į ūkinin
kus platintojai Vilkaviškio apskr. Pav., Bra
zaitis ir Petravičius išplatino savo apylin
kėje 68 egz. atsišaukimo “Draugai ūkinin
kai” ir 12 egz. atsišaukimo “ūkininkai, 
naujakuriai, savanoriai.”

Aa, turėti skolų, pasak fašistų organo, 
taipgi nusidėjimas! Fašistų laikraštis 
bando tą išnaudoti prieš streikuojančius 
ūkininkus ir padaryti juos “iš vagos iš
muštais.”

Mūsų žiniomis, šiuo tarpu Lietuvos 
ūkininkuose verda labai smarkus bruzdė
jimas. Delta Kauno smetonininkai ne
riasi iš kailio. Valdžia grobiasi griež
čiausių priemonių neramuolius sukišti į 
kalėjimus. Daugelį jų sušaudė, neoficia
liai, žinoma, žodžiū, ūkininkų persekio
jimas labai nuožmus.
^Akiregyj šių baisių faktų, Amerikos 
laisvę mylį lietuviai turėtų smarkiai su
sirūpinti ir stoti pagelbon savo broliams 
Lietuvoj.
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• 1 ■ • • P* • I • • 9 ma imti atskirai. Reikalą-ir Atsteigimu Civiliniu Laisvių' ! vimas civilių teisių Lietu-

** •” *■ haiirhiai V'VO TITnm nfj-

priai susirišę vienas su kitu,

v

Sužinoję, kad x. Lietuvos. gija, Scottville, Mich.

Valstiečią Streikas Tebeverda 
Lietuvoj

Pasirodo, kad Lietuvoj ūkininkų strei
kas, vyriausiai atkreiptas prieš fašistų 
valdžią, tebeverda. Bet apie tai labai 
sunku ką patirti iš Lietuvos spaudos: 
Smetonos organai tą faktą slepia, o t. v. 
opozicinė legali spauda—nebegali nieko 
rašyti, nes cenzūra draudžia. Bet vistik 
ir smetoniškoji spauda ima kai kada ir 
prasiplepa. Štai, “Liet. Aidas” talpina 
Eltos pranešimą iš lapkričio 14 d.:

Lapkričio 9 d. Vilkaviškio apskr., Pilviš- 
kio valse., Sarmačinos kaime, pamiškėje vie
tos gyventojai pastebėjo kelis ginkluotus vy
rus. Jie apie tai- pranešė šauliams ir poli- 

, cijos organams, šauliams ir policijai atvy
kus į nurodytą mišką, ištikrųjų buvo pa
stebėti trys ginkluoti vyrai. Mėginant juos 
suimti, įvyko susišaudymas. Dviem iš jų pa
vyko pabėgti, o trečias, Juozas Sarpalius, 
buvo sužeistas į koją ir sulaikytas. Sarpa
lius per tardymą parodė, kad jie buvo su
sitarę ginkluotai pastot kelią ūkininkams ve- 
žantiems pieną į pienines.
Girdi, Sarpalius nurodęs ir “kitus gau

jos dalyvius.” Fašistų “Aidas” apšaukia 
“gauja” pikietininkus. Daugiau:

Mus solinio ir Hitlerio Agentas 
Amerikoje

Buvęs J. V. ambasadorius Turkijoj, 
gen. Charles H. Sherrill, pastaruoju lai
ku labai smarkauja už Mussolinį ir Hitle
rį. Kur tik iškyla klausimas apginti fa
šizmą, ten gen. Sherrill atsistoja pirmu
tiniu.
Savaitraštyj “N^v Masses” už gruodžio 

mėn. 3 dieną telpa visapusis straipsnis 
analizuojąs generolo Sherrillo politinę 
kryptį už pereitus pastarųjų penkioliką 
metų. Straipsnio autoriai, Henry Coo
per ir Walter Wilson, parodo, jog tas 
džentelmanas visuomet yra buvęs gar
bintojas reakcininkų, rojalistų, ir vėles
niu laiku—fašistų. Jis jau senai pasiro
dė dideliu neapkentėju revoliucinio dar
bininku judėjimo.

Todėl visai neįstabu, jeigu Sherrill an
dai pareiškė Amerikos žydams: netriukš- 
maukit del žydų persekiojimo Vokietijoj,( 
nes ir jums Čia gali būti panašiai...

Aišku, prieš to fašistų lakiejaus dar
belius reikalinga kovoti!

Vienas iš jų, Antanas Grigalevičius, be
turtis, gyv. Užnugarių kaime, Vilkaviškio 
valsČ., o kitas—Petras Sarpalius—dąrbinin- 
kas, gyv. Leitmargių kaime, PilviŠkio valsč., 
pasislėpė. Sulaikytas Juozas Sarpalius yra 
36 m. amžiaus, kilęs iš Strimiškių kaimo, 
Vilkaviškio valsč. Seniau jis turėjo sklypą 
žemės, kuris buvo parduotas iš varžytinių 
už skolas... Broliai Sarpaliai buvo apgin
kluoti vokiškais šautuvais, be to, pas Sar
palius I?uvo rasta visai naujų šovinių. Tre
čiasis Grigalevičius turėjo revolverį.;.

Taigi, suimtieji yra “nenaudėliai,” pa
sak “Aido,” kadangi jų vienas darbinin
kas, kitas turėjo tik “sklypą žemės,” ki
tas—beturtis! Jei tokius fašistų valdžia 
sugauna kovojant už bendruosius vals
tiečių reikalus, tai bando įrodyti ūkinin
kams: žiūrėkit, su kuo jūs einate—su 
vargšais, niekam netikusiais žmonėmis, 
biedniokais. “Vokiškus šautuvus” f ašis- •

Ne vykusiai Teisina
“Draugas” teisina Vatikano papą 

to, kad jis iki šiol nepaskyrė Lietuvai 
kardinolo. Nelabai senai papa padarė 
net 20 naujų kardinolų, iš kurių “15 ita
lų, du prancūzų ir po vieną gavo Argen
tina, Čecho^lovakija ir Ispanija.” Tūli 
lietuviai katalikai manė, kad ir arkivys
kupą J. Skvirecką padarys kardinolu, bet 
papa Lietuvą pamiršo.

“Draugas” mano, kad del to. kaltas 
Smetona. Jei jis būtų buvęs Vatikanui 
geresnis, tai ir kardinolą Lietuvai papa 
būtų paskyręs.

Mes negalime suprasti “Draugo” filo- 
zofijos. Mums išrodo, jeigu papa ištik
rųjų norėjo padėti Lietuvos kunigijai ko
voti prieš Smetoną, tai jis turėjo pada
ryti Lietuvai kardinolą, autoritetingesnį 
asmenį, kuris būtų galėjęs “kiečiau pasi
kalbėti” su Smetona.

Nepaskyrimas Lietuvai kardinolo, vei
kiausiai kėri kurioj nors kitoj priežas
ty j. Kiek tai liečia mus, tai atvirai pa
sakome: mums del to nei šilta nei šalta. 
Padarymas ark. Skvirecko kardinolu tik 
klerikalizmą sustiprintų.

del

NEW YORK.—Nesenai įvy- kovo 8-12 dd., 1936 m. 
kęs Komunistų Partijos plenu
mas nutarė šaukti Partijos na

bėgyje savaites laiko patiekė 
protestą Italijos valdžiai delei

MASKVA.—Lapkričio 19 d. prieš Sovietinių demonstracijų 
cionalę konvenciją New Yorke, Sovietų Sąjunga antru kartu Italijoj.

mą gyventojų dar nenori. 
Tegul Lietuvos liaudis išsi
renka tokią vyriausybę, ku
ria jie visi galės pasitikėti, 
su kuria visi šalies piliečiai 
kooperuos dabartiniam kri
tiškame momente. *

f. k , **

Tai tokie yra tikslai Na- 
cionalio Lietuvių Veikimo 
Komiteto ir nieko juose nė
ra paslėpto. Komiteto na
riai turi savo skirtingus po
litinius įsitikinimus ir ger
bia kitų pažiūras. Ant vie
no klausimo tačiaus mes vi
si galime ir turime sutikti, 

‘o tai, kad Lietuva dabar 
kritiškoj padėtyj ir tik di
džiausiom suvienytam pa
stangom, kaip pačios Lie- 

tauto, Gedemino, Sūnų ir ei jų Lietuvoj. Sulyg jų iš- tuvos gyventoji),1 taip ir už-

vos liaudžiai yra tuom pa
čiu kartu vienijimas spėkų

sužinoję, Kau nietuvob gija, ocullvuw, lyxicn. . apgynimui Lietuvos nepri- 
fašistine valdžia, nežiūrint I Knaucių Unijos lietuvių klau bgs. Kas kenkia 
didelio pavojaus is Vokieti- lokalas No. 54, Brooklyn, ofo.didelio pavojaus iš Vokieti
jos nazių, pastaruoju laiku 
smaugia visokią opoziciją, 
Nacionalis Lietuvių Veiki
mo Komitetas pasiuntė pro
testo kablegramą Smetonai 
ir jo kopijas visiem lietu
viškiem laikraščiam su pra
šymu, kad paminėtų tą fak
tą. Štai kaip atsinešė mūsų 
keturi ' Amerikos lietuvių 
dienraščiai:

“Vilnis” ir “Laisvė” at
spausdino ištisai, dar su pa
raginimu, kad ir kitos lietu- 

' vių organizacijos siųstų pa
našius protestus.

“Draugas”, lietuvių kata
likų organas—ne žodelio!

Ką “Draugo” redakto
rius šiuomi savo ignoravi
mu nori atsiekti, gal tik jis 
pats vienas žino. Nuo masių 
katalikų juk to fakto nega
lės paslėpti. Jeigu “Drau-1 
gas” nieko nemini apie mū
sų protestus Lietuvos val
džiai prieš uždarymą krikš
čionių demokratų ir kitokių 
katalikiškų organizacijų, tai 
juk Amerikos lietuviai kata
likai apie tai sužinos iš ki
tų šaltinių. Ką “Draugui” 
pasakys jo skaitytojai, kada 
sužinos, jog jis tiksliai už
slepia tokius svarbius fak
tus? O jie tą sužinos.

' “Naujienos” p a t a 1 p i no 
tekstą kablegramo in... savo 
komentarus. Į kaikuriuos 
“Naujienų” k o m e n t a rus 
matome reikalą duoti tulus 
paaiškinimus. Jos. rašo:

“Amerikos > lietuviai ko
munistai yra sudarę ‘veiki
mo komitetą,V kuris buvo iš
rinktas komunistų sušauk
tame ‘visuotiname darbi
ninkų seime’ Clevelande pe
reitą vasarą.”

Čia norėta pasakyti, kad 
Nacionalis Lietuvių Veiki
mo Komitetas atstovauja 
vien tik komunistus ir dėlto 
į tai nereikia kreipti rimtos 
domės. O kaip ištikrūjų da
lykai yra?

Sulyg mandatų, Visuoti
nam Amerikos Lietuvių Su
važiavime atstovauta visos 
lietuvių sriovės. Delei in
formacijų paminėsiu kelio- 
liką organizacijų, kurių jo
kiu būdu negalima pavadin
ti komunistinėm.

Lietuvių Socialistų Są- 
jugos 20 kp., Akron, Ohio.

Lietuvių Mokslo Draugi
ja, Pittsburgh, Pa.

švento Antano Draugija, 
Carnegie, Pa.

šv. Jono Draugija, Wil
merding, Pa.

Šv. Jurgio ir šv. Kazimie
ro Draugystės, Cleveland, 
Ohio.

Lietuvių ūkininkų Drau-

> lietuvių vienybei, kartu sta
to pavojun krašto nepri
klausomybę. Tą aiškiai pa
sako buvę Lietuvos prezi- 

jdentai ir ministerial pirmi- 
ininkai, o juk jų komunis
tais nė “Naujienos” nedrįs
ta vadinti.

Pagalios “Naujienos” ba
ra Nacional-į Komitetą, kam

Šv. Kazimiero ir šv. Jono
Draugystes, Montreal, Ka
nada.

Susivienijimo Liet. Ame
rikoj kuopos: 13, 35, 155, 
159, 285, 286, 311, ir tt.

Apart to, suvažiavime da
lyvavo daugybė lokalinių
draugysčių su tokiais pa- jis protestuoja prieš smau- 
prastais vardais kaip: Vy-]girną katalikiškų organiza-

Dukterų, Brolių ir Seserų ir vedžiojimo, katalikams ir sienio lietuvių bus galimi 
Lt Ar tas visas organiza- gerai, kad dabar fašistą! išvengti katastrofės.
cijas galima priskaityti ko- juos smaugia; prieš tai ne- 

Niekas apart reikia protestuoti.
~~ J—’ , | J ; . . I,(

Kada mes protestuojame ' 
prieš varžymą laisves, kada 
reikalaujame, kad Lietuvoj 
būtų atsteigtos civilčs teisėsi •« , , . v-ri • 
is leista piliečiam išsirinkti Vonej ii Iglfdė Kūdikį 
tokią vyriausybę, kokią jie 
nori, mes stojame už lygią 
laisvę visiem: komunistam, Susipykus su savo vyru, 
liaudininkam, soči aldemo-1 Virginia Pettitt prigirdė 
kratam ir krikščionim de-J maudynės lovyj savo 5 me- 
mokratam. Mes niekur ne-’ tų dukterį ir pati nurijo 
agituojam, kad nuversti fa-i nuodų. Virginia paimta li- 
šistų valdžiąz Lietuvoj ir goninėn ir išliks gyva, bet 
įsteigti ten Sovietų valdžią, bus teisiama kaip žmogžu- 
jeigu tokios valdžios didžiu- dė.

munistam ? 
“Naujienų” to nedrįstų da
ryti.

Pagalios “Naujienos,” pa- 
talpindamos patį kablegra- 
mos tekstą, prie žodžių 
“Varde šešiasdešimts tūk
stančiu” deda klausimo žen
klą (“?—‘N’ Redakcija)”. 
Reiškia, jos viešai pareiškia 
abejonės, kad Nacionalis 
Komitetas atstovautų tokią 
skaitlinę Amerikos lietuvių. 
Pamatysime.

Clevelando šuva žiavime 
atstovauta 56,000 organi
zuotų Amerikos lietuvių. Po 
suvažiavimui, to suvažiavi
mo priimto plano pagrin
dais susitvėrė lokaliai komi
tetai: Chicagoj, su 6,295 na
riais ; Pietiniam Illinois su 
637 nariais; Brooklyne, Wil
kes Barre apielinkčj, Eas- 
tone, Pittsburghe ir dauge
ly j kitų kolonijų. Į tuos lo
kalius komitetus įtraukta 
daug daugiaus draugijų ne
gu atstovauta Clevelando 
suvažiavimd. ^‘Tib komitetai

L. Jonikas
Nac. Liet. Vei|k. Koirt. Sekr.

3116 S. Halšted St.
Chicago, Ill.

BLOOMFIELD, N. J.—
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> : ' ' 1 i Tel:: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

veikia išvien su Nacionaliu siems atsakote, tai gal atsaky- 
Komitetu ir ant to paties site ir mano paklausimą, už ką 
programo. Taigi, Naciona- širdingiausiai dėkavoju iškal
bs Komitetas dabar tikre- no- 
nybėj ne 60,000 atstovauja, 
bet arti 100,000 organizuo
tų Amerikos lietuvių.

Pasakymas, kad Naciona
lis* Komitetas susideda iš 
“lietuvių komunistų” irgi 
nesupuola su teisybe. Į ko
mitetą įeina visokių pažval- 
gų ir įsitikinimų žmonės ir 
komunizmo ar socializmo 
klausimas to komiteto po
sėdžiuose nerišamas. Ant 
jo uždėjo tam tikras parei
gas visuotinas suvažiavimas 
ir tų pareigų komitetas lai
kosi. Tiesa, jame yra ir ko
munistų, ir socialistų (pa- 
vyzdin, draugas V. T. Ne- 
verauskas, atstovas Lietu
vių Socialistų Sąjungos 20 
kuopos). Svarbiausios ko
miteto pereigos yra: Pagel
bėti Lietuvos liaudžiai atsi
ginti nuo hitleristų ir iško
voti pačioj Lietuvoj civiles 
teises.

Šie du klausimai taip tam-

----------------------- -------------- -------------- ------------------------ - ------ ---------------—
Išsemtu Moterul® ' ’ -ganizmui^ukas iš jo išeikvota. 

~ . ! Maistas Jums daugiausia da->Drauge gydytojau, jus vi- . . ®
bJ J j » į lykus nusvers gerojon pusėn.

Ne tam, kad pasidarytumėt 
(nuo netikusių, negyvų val
gių) riebi, nutukusi, bet kad 
atjaunėtume!, p r a ž ydėtumėt 
taip, kaip žydi moters orga
nizmas, kada jam viso ko 
gamtiškai pakanka.

Tai, Drauge, vis vartokite 
daugiausia gyvą, nesugadintą, 
neišvogtą maistą. Daugiau ir 
dažniau žalių, šviežių daržo, 
vių ir vaisių ir jų sunkos. Gali
ma ir konservuotų ir džiovin
tų po truputį, bet konservuo
tų—pirktinių, ne naminio vi
rinimo. žinoma, reikia, ir pie
niškų, kiaušinių, jūros žuvų, 
šviežios mėsos (kepenų ypač), 
čiėlo grūdo duonos ir šiaip

Esu moteris 33 metų am
žiaus, vidutinio ūgio, sveriu 
120 sv. žiemos metu, o vasarą 
sveriu iki 113-14 sv. Turiu tre
jetą vaikų.

K Aš kažin kodėl jaučiuosi vi
sada pavargus. Kai eidavau 
pas daktarą, sakydavo, kad aš 
turiu mažakraujingumą. Turiu 
prastą atmintį, greit pamirštu 
viską, kas sudaro visokių ne
malonumų. Paskiau, kaip man 
atgauti krūtų pilnumą? Po tų 
visų vargų—gimdymų mano 
krūtys pasidarė suvytę, vien 
tik skūra liko, tai tas labai ne-
dailu moteriai. Kas tai būtų ?; javinĮ° maisto, iš Viso grūdo, 
Kitų moterų ir senų krūtys ^ad ir sumalto.
gražios, pilnos... v i Dažniau pasilsėkite ir die- 

Visa tai man, drauge dakta- nos metu.
per---- -----

* ««>;• M 
>> »

Kyla puikūs gyvenamieji namai Sovietų miestuose. Pa
veiksle matome naujus namus Baku mieste; tai vis dar

bininkams gyventi palociąi.

re, jei galėsite, atsakykite 
dienraštį “Laisvu.”

Atsakymas
. *

Jūs pati, Drauge, savo, mo
terišku supratingumu, visa ką 
gana taikiai nupiešėt. Jūs da 
jaunutė tebesate moteris, o 
“po tų visų vargų—gimdymų” 
(trejetą turite vaikų) ?Jums 
daug kas pasidarė negerai. 
Jūs, Drauge, tebesate išsemta, 
išeikvota nuo tų vargų—gim
dymų. Būtų nieko s.au turėti 
kad ir trejetas vaikų, jei jie 
gimsta po kokių penkių metų 
vienas nuo kito, kad moteris 
spėtų gerai atsigauti, atsipil- 
dyti.

Kiekvienos moteries nuo 
dažnesnių gimdymų labai su
mažėja organizme vitaminų ir 
mineralų rezervai. Nuo to mo
teris ir sumenkėja ir šiaip ir 
anaip. Krūtys, tiesa, yra pati 
ta grožė moteriško sudėjimo, 
figūros. Ir krūtų būklė nusa
ko ne tik moters gražumą, pri- 
plaikumą, magnetizmą, bet ir 
jos sveikumo laipsnį.

Tai Jums, Drauge, reikia vi
saip atsigauti, atsipildyti ora

Ilgiau miegokite, 
ir pasivaikščioti, 
pilvu, protarpiais

Bet eikite 
Kvėpuokite 
ir giliai.

Gaukite Brewers yeąst tab
lets. Imkite po, 10 ų- daugiau 
tablečių, prieš ; valgymą, tai 
bent po 30 kas diena: daug 
kuo Jums pad.ėp tie jų vitami
nai B ir G. Žuvies kepenų alie
jaus bent po šaukštą kas die
na, geriau po šaukštą 3 kar
tus. Visa tai vartokite kad ir 
metus ir daugiau. Tatai dąpil- 
do maistą. , x

lodo tinktūros po lašą kas 
diena keletą mėnesiui paskiau 
po lašą kas pora* dienų—visą 
gyvenimą. .

Iron ammonium citrate Vį 
1b. ištarpinkite puskvortėj 
vandens. Imkite po šąukštelj, 
su pienu, po valgio,, keletą 
mėnesių.

Pasidarysite, Drauge, po 
truputį svaresnė, r^umeninges- 
nė. Raumenys yrą daug sva
resnį už lašinius, už taukus. 
Raumenukai ir liaukos Jums 
papilnės nuo gyvo natūralinio 
maisto (o lašinių priauga nuo 
negyvų valgių, 'miltinių, krak- 
nwlu).
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LAISVĖ” 22 MfcTAI ATGAL.

Visuose žymesniuose Europos laikraščiuose

P. Buknys

vejasi

ŠIANDIEN KONTESTO LENTELĖ RODO šlAi£

gyvenime
M. Baltrušaitis (Tąsa 4 puslp.)

“Laisvės” Vajus Gavimui Nauyj Skaitytojų Prailgintas Iki 
20 d. Gruodžio; To reikalavo Draugai iš Mass. Valstijos

Senelių Prieglaudos 
Namas

BROOKLYN, N. Y.—r-Trumpu laiku Brooklynas mate tris

ELIZABETH, N. J.—41 d. lapkričio buvo mitingas šv. Ka
zimiero draugystes. Susirinkime tapo paskirti delegatai, kurie 
vaikščios po šventųjų draugijų susirinkimus ir kvies jas prisi
dėti, prie reikalavimo, kad valdžia vidus socialistus ištremtų 
už keliolikos mylių nuo miesto. Tokį prašymą-reikalavimą siųs 
Į Washingtoną, kad valdžia panašiai pasielgtų.

Bet ar žinote, už ką perpyko ŠV. Kazimiero Draugystė? 
Nagi 28 d. spalių Darbininkų Progresyvia Kliubas surengė 
protesto mitingą prieš kėsinimąsi įiriti į armiją ir nepiliečius. 
žmonių prisirinko pilna svetainė, Tapti priimta tam tikra pro
testo rezoliucija ir jos kopija pasiųsta prezidentui Wilsonui, į

•NASHUA, N. H. Nariū papeikti mūsų moteris ir merginas. 
Man rodosi, . kad vienos perdaug girtuokliauja, o kitos per
daug sportauja. * • > < .■ Uv , \
' Yra; iš merginų (nors iir^e yisos) tokių sportukių, kurios 
visą savo uždarbį praleidžia ant “pentim mosi.” Labai daug 
mėgsta sportąuti su ahglikais ir lietuviukais, kuriems nerūpi

BOSTON, Mass.—šiemet Boštonė Thanksgiving dienoj suėjo 
į poras 600 jaunavedžių. Tai rekordinis skaitlius, kada nors 
buvęs Bostone.

Dabar mūsų katalikai nori parodyti savo kvailumą ir Wash
ingtone. Nebereikalo priežodis sako': “Jeigu pats nepasirodys, 
kad yra kvailas, tai niekas ir nežinos.” J. R- Buch.

DETROIT, Mich.—M. Mockus apskundė teisman vietinės 
parapijos devynis katalikus už kreivą arba neteisingą prisiegą, 

amato gadinimą, šmeižimą, melagystę, ir tt. L. čečkauskas 
iš So. Bostono apskundė teisman tuos pačius katalikėlius ant 
5,000 dol. už sumušimą ties bažnyčia. Tai dabar Detroito ka
talikai prisivirė košės bent ant dviejų metų. V.

Walter Norkus, 
N. J., už $1 ir J. 
San Francisco,

prieglaudos namas

savimą 
vergijos

LONDON.—Talkininkų ambasadoriai yra pasirengę apleist 
Petrogradą, jeigu tik Rusija pradės tartis del atskiros taikos 
su Vokietija.

Laisvės” Num. 95, už Lapkričio Mėnesio 28, 1913

LONDON.—Rusijoj šiandien nėra pajėgos, kuri galėtų nu
verst Lenino spėką. Ir negalima laukti, kad tokia spėka greit 
atsiras. Taip bent mano Londonas. Pietinę Rusiją kontroliuoja 
kazokų generolas Kaledinas, kuris turi su savim Savinkovą ir 
Komilovą. Gi kitur viešpatauja anarchija.

Vajus Pailgintas—Proga Visiems Draugams Daugiau Pasidarbuoti!

Laisvės” Vajus 
PrailgintasTIK TUMAS SU SIRVYDU GERI, 

niuj redaguojamas klerikalų laikraštis 
sispausdino iš “Laisvės” moterų numerio kun. Tumo ir p. Sir
vydo atsakymus į anketą. Matomai, tie straipsniai “Vilčiai” 
tiko. “Viltis” betgi neparodo nei mažiausio bešališkumo, ne
duodama savo skaitytojams suprasti, ką rašė “L.” apie moterų 
reikalus kiti rašytojai.

pasižymėjas apysakų rašy
tojas Mikas Rasoda. Išleidi
mas knygos kainuos apie 
$2800.00. Tą sumą reikės su
rinkti jubilėjiniais pasveiki- 
nįmais. Todėl draugijos ir 
asmenys turi sveikinti savo 
dienraštį Sidabriniu Jubilė- 
jumi.

Visais būdais stiprinkime 
savo dienraštį, stiprinkime 
tą savo kovingąjį vadą už 
darbininkų klasės pasiliuo- 

kapįtalistinės

Viltis” (Smetonos Vii
-Dab. “L.” Red.) per

Šiandien, jau karo ugniai tiką, mes Amerikos 
liepsnojant Afrikoje ir Azi

sčiaus. Rūpinkimės tai at 
siekti. Tuom pat žygiu pla
tinkime Jubilėjinius certifi- 
katus, stiprinkim savo dien
raštį materialiai.

Su apvaikščiojimu Jubilė-

Puikiai Pavyko Sukaktuvių 
Parengimas

BERLYNAS
kaip Francijoj, taip Vokietijoj, taip Anglijoj ir kitur pasirodė 
atsiliepimas į visą civilizuotą pasaulį, šaukiantis protestuoti 
prieš barbarišką elgimąsį caro valdžios su politiškais kali
niais. Po protestais pasirašo 500 geriausių Europos vyrų, bū
tent, rašytojų, ir tt. Pastaba:

Šiomis dienomis Jubilėji
nius Certifikatus kaipo 
“Laisvės” rėmėjo garbės 
ženklą įsigijo šie draugai: 
P. J., iš Dearborn, Mich., už 
$2.50; Juozas Juodkojis, iš 
Elizabeth, N. J., už $2; Juo
zas Gerulis, iš Newark, N. 
J., už $1; 
iš Newark 
Kabliu, iš 
Calif., $1.

Augščiau suminėti drau
gai, apdovanojusieji dien
raštį, aiškus dalykas, bus 
paraginimu kitiems drau
gams atsiminti Jubilė j aus 
reikalus.

mūsų vientaučiai ir
šiandien stovi vėl fronto šalininkai, pasiekia- 

arti baisios karo ka-me Amerikos lietuvių su 
savo spauda. Juo platesnes 
mases mes pasieksime, tuo 
daugiau pasisekimo turėsi
me bendrame fronte.

Iš “Laisvės” Nųm. 96, už Gruodžio 2 d., 1913
Viename laikraštyje aprašoma J. Naudžiaus paskaita Wor

cester, Mass. Po paskaitos buvo kilusios diskusijos apie atly
ginimą kalbėtojams. Referentas pasakęs, jog kalbėtojui pa
kaktų vien kelionės lėšų. Kas tai iš publikos priminė, kad 
daugelis kalbėtojų ima “penkines.”

Kasžin kada užsibaigs tos šnekos apie penkines? Socia- 
listiški kalbėtojai tik nori, kad jiems atlygintų už darbą^ ir; 
sugaištą laįką (kas visur ir visuomet daroma). Imdami atly
ginimą socialistiški kalbėtojai prisitaiko prie aplinkybių. Dar
bininkų judėjimas pasiekęs tūlą išsiplėtojimo lapsnį, negali 
amžinai vien ant aukų remtis ir todėl J. Naudžiaus pasakymas 
klaidingas. y

Maskvoje darbininkų Atstovų Taryba įgijo teatrą, buvusią 
Zimino operą. Dabar vietos demokratijai jau tapo prieinamas C. 
žymus teatras, į kurį pirmiau galėdavo lankytis tik turtingoj 
klasė. Teatro durys atsidarė del plačios darbininkų minios

Punktai 
A. J. Smith, Phila. Pa.__ ______1933
A. Stripeika, Elizabeth, N. J._ 1760
G. Shimaitis, Montello, Mass._ 1212
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 1169 
Krance, Ratilis, Bridgewater 
A. Klimas, Hartford, Conn. 
Newark ir ’Apielfn. Kolek. _ 

apšvieta. Kada jau jie jas pameta jr pradeda juoktis—tuomet J- BakSys, Worcester, Mass, 
pradeda' jiėskotr. vaikinų dėl apsiyedimo/ Nekurtos tai net 
vaikinams užfundiją, o labiausiai yaikinų< giminėms, čia ne 
tiek vaikinai kalbina merginas, kiek-merginos vaikinus.

Turiu nupeikti ir ihoteris. Daugelis iš jų taip-pat mėgsta 
alutį. Vaikai liękasi; naipie. be priežiūros. Į ką tai panašu? 
Nėra tos dienos, kad nepamatytum, jog tą ar kitą moterį 
veda jau gerai įkaušusią namo. ’ • Smarkus Vaikas.

Nuo red.—Moterys ir merginos, argi tai tiesa ? Męs tikim, 
kad ir Nashua yra apsišvietusiu moterų ir merginų. Sutvenkite j. Mažeika, Cleveland, Ohio 
jfkvo draugiją, tuomet geriau galėsite darbuotis. f. S. Puidokas, Rumford, Me.

AMERIKA.—Socialistų Partijos kandidatas į prezidentus E 
Debs jau pribuvo į Denver, Colo; Jisai nutarė pagelbėti mai- 
nieriams. Kadangi Debs turi labai gerą vardą tarpe geležin
kelininkų, tai nutarta ruoštis prie streiko dėl išreiškimo sim
patijos mainieriams.

Vajus prailgintas iki 20 d. 
gruodžio (Dec.). To reikalavo
draugai iš Mass, valstijos. Jie mas Lietuvoje 
vis dar yra pasirengę savo val
stiją išlaikyti pirmoj vietoj.

Ar pastebėjote stebuklą? D.
J. Mažeikis, iš McKees Rocks, 
Pa., pralenkė visą Pittsburgho 
apielinkės apskritį. Bendras 
frontas Pittsburghe eina gerai, 
bet “L.” vajus silpnokai.

Prailginus vajų prašome"1 visų 
dienraščio skaitytojų rūpintis 
platinimu savo dienraščio.

Stengkimės gauti tiek naujų skaitytojų, kad “Laisvė” apvaikš- 
ščiotų savo 25 metų jubilėjų su daugiausia naujų skaitytojų.

vti sftiriamd “Laisvei.” Buvo 
gerai pasidarbuota, tai ir pa
rengimas gerai pavyko. Reikia 
atiduoti didelė padėka drau
gams Dančiavičiam iš Clifton, 
N. J., kurie aukavo r^nkų dar
bo mezginį, kuris buvo duoda
ma kaipo dovana geriausia ap- 
simaskavusiam. Draugai Dan- 
čiavičiai jr draugai Kerševičiai 
yra mūsų geri rėmėjai, visuose 
mūsų parengimuose prisideda 
su aukomis.

Buvo garsinta, kad kuopa 
duos tris dovanas, bet komi-

Spalio 6 d. ( ?—Red.) drau
gai Ig. Kirk turėjo surengę 
pietus paminėjimui 23 metų jų 
šeimyniško gyvenimo. Beval
gant pietus, buvo 
pavinčiavonės jų gyvenimo, l 
ant pabaigos vienas draugas Į 

________ t ___  ~__ ,..v__  ___  __  pakalbėjo apie dabartinę kla- prie ALDLD 161 kuopos, 
puikias vakarienes—aidiečių, biznierių ir progresisčių. Mani šių kovą visose kapitalistų ša-j Mes linkime viso gero jiems 
įgko būti ant visų trijų vakarienių ir aš turiu išreikšt norą, | lyse. Jis paprašė, kad zsvečiai jų 
Kad panašių vakarienių būtų kuoddugiausią. žmonės susieina, paaukotų kiek kas išgali del

ALDLD 84 kuopa surengė 
dienraščio “Laisvės” paminėji- 

metų jubilėjaus mas- 
sų yra būtinas reikalas gaut karadų balių (kurią dieną?— 
“Laisvei” naujų skaitytojų. Red.). Du trečdaliai pelno^bu- 
“Laisvė” yra ideologinis va- ( 
das visų išnaudojamųjų mū-1 
sų visuomenes sluogsnių. | 
Tatai privalo įmatyti tie 
sluogsniai. O įmatyti ir su
prasti jie gales tik tada, 

70 savo artimus talkininkus J<uomet Laisvė kasdien 
krikščionis demokratus. O an namus. Užtat ir 

yra labai svarbus musų už
davinys platint “Laisvę”. 
“Laisvės” vajus prailgintas' 
iki 20 d. gruodžio (Dec.).1 
Tad, draugai, su pasirįžimu 
stokime į darbą.

Rengdamiesi prie 25 metų sija nutarė duot net penkias

; lietu
viai, šaltai negalime žiūrėti 
Greitai ir pasirįžusiai turi
me jungtis po bendro, from

Senelių 
sudegė. Ugniagesiai išgelbėjo 
36 ypatas, bet dvi moterys su
degė, būtent, Barbora Sinke, 
47 metų ir Mary Duke, 77 me
tų. Ugnis padarė nuostolių už 
apie $35,000. Užsidegimo 
priežastis nežinoma. Spėjama, 
kad gal nuo elektros vielų.

W. Slegus, Akron, Ohio______
V. Saudargas, Inkerman, Pa. _ 
P. Wassell, Hoboken. N. J.__
M. Yuoces, Cleveland, Ohio__
J. Adams, Grand Rapids, Mich. 
M. Severinas, Brooklyn, N. Y. _ 
J. Briedis, Fair Oaks, Pa.----- -
P. Žemaitis, Detroit, Mich.___
J. Buzak, Dorchester, Mass.__
Wm. Trainis, Royalton, Ill.__

214 Jasilioniene, Mąčiukiene, 
Binghamton, N. Y.____

K. Karpich, W. Lynn, Mass. __
M. Janavičiene, Washington, Pa.
J. A. Rudzrnskas, Hartford, Conn. 39 
M. Kazlauskas, S. Boston, Mass._ 36
J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y._____35
P. J. Pabalis, Scranton, Pa.______32
J. Nalivaika, Brooklyn, N. Y.____30
M. Girdžiuviene, 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, Cotnn.__22
L. Colwell, Brooklyn, N. Y.______22
J. Julius, Moline, Ill.____________22
A. Navikauskas, Pittston, Pa.____22
O. Kučiauskaite, Baltimore, Md. _21 
V. Masonis, New Britain, Conn.__20
C. D. Long, Wrightstown, N. J.__10
J. Kondrota, Forest City, Pa._____4

Svarbu Visai Pirmeiviška jai 
Lietuvių Visuomenei

Punktai
A. Gudauskas, Georgetown, III.__75
J. Žilinskas, Lewiston, Me.__ :__ 74
J. Deltuva, Hanover, Md.________ 72
P. Petronis, Montreal, Canada____72
S. Massulis, Brooklyn, N. Y.
J. Purvėnas, Brooklyn, N. Y, 
J. Barkus, Brooklyn, N. Y. _ 
Ii I < o V ii n n ii olz Q Cf (vtadsiYi 1^41 

H. žukienė, Binghamton,’n. Y/UIeJ by. kokį darbininkų klasės 
p. Jackson, So. Boston, Mass. —55 pasijudinimą smetoninis fa- 
V. Globich, Wilkes Barre, Pa.__ 54 L J i i • i •
P. Buknys, Brooklyn, N. Y______ 50 SlZUiaS puola kaip aklS, 1S-
M. Deedas, Red Lake, Canada___ 50 degęs. Smetonai ir jo Šali-
a. Kauiakis, Auburn, Me. _ so! njnkam geriau pražudyti
F. Mankauskas, Tunkhannock, Pa. 50 _ . . ° ., , 1 ;
A. Sabulienč, So. Boston, Mass. __50 ' Lietuvos nepriklausomybę,
T. Sherry, F. Ramoška, Brooklyn, 50 ! negU išsižadėti SUVO ' nUOŽ- - , .

" mios diktatūros. Jiems no- Jubilėjaus, esame nusistatę J°yana®-. kad užganėdinti pu- 
' bliką. Pirmą dovaną laimėjo 
drg. Drabik, antrą drg. P. Sa- 
katauskas, trečią jaunas Ka- 
lantukas, ketvirtą dr<?:. M. Ši
mėnas ir paskutinę V. Klimas. 
Publikos parengime buvo vi
dutiniai.

Reikia ir tas pažymėti, kad 
šiame mūsų parengime buvo ir

,ZX> m - 

104Drg. A. J. Šmitas vėl pirmoj 
vietoj. Bet labai arti j 

drg. A. .Stripeika 
Nemanykite, kad drg, 

tis miega. Dar jis gali 
met įskn-sti, sposą, kaip jis yra *įaras taipgi pirmąją ugnį .vė 

paleis ant Lietuvos žemės.
Spaugas smetoninis fašiz- 

nesirūpina 
apgynimu Lietuvos nepri
klausomybės. Dabar, grę- 
siant pavojui nepriklauso
mybei, aiškus dalykas, reik
tų rūpintis kuo artimiausia 
subendrinti visų sriovių pa
jėgas apsigynimui nuo bar
bariško hitlerinio imperia
lizmo. Bet smetoniniai dik
tatoriai Lietuvoje pasirodė 
politiniai akli, kaip šuny
čiai, šiuo klausimu. Vietoje 
duoti Lietuvos liaudžiai de
mokratines laisves, tuomi 
vienyti tautą gynimui ne
priklausomybės, smetoni- 
ninkai dar labiau išsišiepė 
rodyti plėšrius fašistinės 
diktatūros dantis; puola net

501 risi geriau patapti Ethiopi- gauti daugiau naujų skai 
I jos Gugsa bei Chinijos Yin tytojų, negu bent kada ank- 
'Ju-Keng ir parduoti Lietu
vą Hitleriui, negu suteikti 
Lietuvos liaudžiai demokra
tines laisves, teisę visuoti- 

mo balsavimo būdu išrinkti 
(tokią valdžią, kokios didžiu
ma Lietuvos žmonių pagei- jaus esame pasisakę apdo- i beveik visi opozicijos draugai, 

idauja. i vanot “Laisvės” skaitytojus į išskyrus kelius. Man atrodo,
į Į tokią tautininkų parti- puikia apysaka: Martos kad Centro Biuras gerai daro, 
jos šalies išdavikišką poli- Vilkienes Divorsas. Ją rašo kad bando užmegsti ryšius su

J______________________________________ L___________  LDD Centru.
----  -..................    , . Kaip matosi iš komisijos pa- 
bi'jTK..............................................reiškimo, tai balius davęs pel-

no apie $30. Tai bus gera pa- 
Wji| rama mūsų dienraščiui.’
V x ' f '4 * čia dar noriu pažymėti, kad
y J4/ ! dfg- B- Kerševičius yra ūuko*

4 j M ■ jfefcj. IpJW j^s $1 del išmokėjimo “Lais-
• ■ 1 * t ' rįF Į vės” preso. Taipgi pereitais
įljf' ® .metais jis tam pačiam tikslui

j j B j aukojo 50 centų. Nežinia ko-
W ; del, veikiausia per klaidą, jo

; vardas netilpo pranešimuose 
r 1 j apie aukavusius preso išmokė-

" 1 * x i i jimui.
> Sudeg

1 .» v »

.881 

.850 

.715 
706 
589

O. Girnienė, Binghamton, N. Y._ 526
Valatka, Kasparavičius, Haverhill 497
P. Bokas, Waterbury, Conn._____492
C. K. Urban, Hudson, Mass.___ 486
S. Reikauskas, Bežemis_________470
Barčius, Krasauskiene, S. Boston 419 
J. Matačiunas, Paterson, N. J.__ 375
P. Š. A. Lipčius, Chester, Pa.__ 348
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.____323
J. Anvil, Montreal, Canada---------320

312 
276

V. Marihas, Waterbury, Conn. 274 
J. Mažeika, McKees Rocks, Pa. 266 
A.L.D.L.D. 4 Apskr. Pittsburgh —245

Vasiliauskas, Detroit, Mich. —243
J. Grybas, Norwood, Mass._____ 229
F. Gervickas, Athol, Mass.--------222
V. J. Stąnkevich, Wilkes Barre 
Geo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J. 194 
V. J. Valaitis, New Britain, Conn.192 
M. Krisas, Montreal, Canada----- 172
V. Padgalskas, Mexico, Me.------- 154
K. Mikolaitis, Baltimore, Md.__ J44
K. Rušinskiene, Minersville, Pa. _138
P. Šlekaitis, Scranton, Pa._____ 133
V. Januška, Richmond Hill, N. Y. 125 
M. Valatkiene, Bridgeport, Conn. 124
A. Levanas, Los A/ageles, Calif. _116 
F. Abekas, Chicago, Ill._______ 114
E. Skleris, Cleveland, Ohio_____ 110

Lideikiene, Great Neck, N. Y. 108 
Schwartz, Reading, Pa._____ 100
Valinchus, Pittston, Pa._____ 96
Giržaitiene, E. St Louis, Ill. _94

L. Žemaitienė, Waterbury, Conn. _91
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.__ 91
J. Shopes, New Britain, Conn. —87 
V. Judzentavičius, Girardville, Pa. 80 
P. Baranauskas, Brooklytn, N. Y._ 77
A. Kazakevičius, Minersville, Pa. _77 
A. Balčiūnas, Jr. Brooklyn, N. Y. _76

pasilinksmina, susidraugauja ir pripranta guodoti vienas kitą. 
Aidiečių vakarėlis buvo su gražiu programų ir d. V. Januška 
puikiai pirmininkavo. Juk tokių vakarėlių Aidas galėtų kuo- 
tankiausia parengt. Biznierių vakarienė šįmet buvo labai 
didelė, nes joje dalyvavo apie 200 žmonių, o tūli, del vietos 
stokos net turėjo grįžt namo, žinoma, tą smarkųjį snapsą ga
lima buvo ir panaikinti. Nuo to bėdos niekam nebūtų.

Progresisčių vakarėlis buvo labai puikus. Vakarieniaujant 
pirmininkavo d. Juozaitienė ir pakvietė visųpirmiausia d. Pet-1 joje, gręsiant pavojui Lietu 
rikienę pasakyt “spyčių.” Paskui sekė visa eilė kalbėtojų, vos nepriklausomybei ii 
Daugelis stačiai dyvijasi, kaip tai progresistės už tą pusę dole- hitlerinės Vokietijos ir taip ! to vėliava kovai už apgyni- 
rio galėjo surengt vakarienę, kuri verta viso dolerio. paį Lenkijos, kiekvienas 1 mą Lietuvos nepriklauso-

Dabar eilė devyniolikiečių, “Laisvės” bendroves, 93 kuopos, mąstantis žmogus yra stip- mybės ir kovai už demokra- 
gimnastikiečių, ir tt. • rįai susirūpinęs, kuom tas tines laisves Lietuvos liau-

Paeiliui, draugai! _ j viskas baigsis. Ypač mėsėdžiai.
Dalyvavęs Vakarienėse. lietuviai, to rūpesčio esame Bendro fronto pasiseki- 

kietai suspausti, nes mūsų mas labai daug priklauso 
šalis, mūsų vientaučiai ir nuo td, kiek mes, bendro 
giminės 
visai 
tastrofos. v

1914 metais pačios pirmo 
sios pasaulinio karo lieps 
nos svilino Lietuvos anta 
kius. Gi dabar, sulyg Hit-1 “Laisvė” šioje tvankioje 
lerio plano grobti Klaipėdą, karo atmosferoje atstovau- 
smaugti Lietuvą ■ ir kitas ja nuomonę tos lietuvių vi- 
Pabaltės valstybėles ir ben- suomenes, kuri stoja už de- 
drai su fašistine Lenkija , mokratiją, kuri yra priešin- 
veržtis į Sovietų Ukrainą, į ga karam, kuri gina teises 
rodo, jog naujas pasaulinis mažųjų tautų. Tad “Lais- 

išreiškia valią pirmei-
I viškųjų Amerikos lietuvių 
visuomenės sluogsnių. “Lai
svė” yra atstovas darbinin
kų klasės reikalų; ji kartu 
išreiškia nuomonę pažan
giosios inteligentijos, smul
kiųjų biznierių ir farmerių. 
Todėl “Laisvės” išsiplatini- 
mas yra labai naudingas da- 
lygas šiuo svarbiu kovos 
prieš karą ir fašizmą mo
mentu.

. Dabar eina “Laisves” va
jus. Tad kiekvienam iš mū- mo

Šimai 
ir šie

Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo. Draugai suaukavo 
$3.25. Aukotojų vardai: Zig- 
montas—$1, M. Baltrušaitis— 
50c, J. Burt—50c, B. Lind— 
50c, J. Kirk—25c, R. Kirk— 
25č, J. A. Stelma—25c. Pini
gai perduoti International La- 

trumpostbor Defense.
AČiu visiem aukotojam.
Draugai Kirkilai priklauso
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į Lietuvos Darbininkus ir Plačias 
Darbo Mases

ir kur bus apkalbėta ir pada
ryta taip, kaip darbininkai no
rės. Jeigu ' darbininkai lanky
sis susirinkimuose skaitlingai 
ir dalyvaus aktyviškai, tai bus 
padaryta taip, kaip darbinin- 

. , kam būtų naudingiau. O jeigu
..justa) iškėlė šauksmą kovos del gynimas Lietuvos nepriklauso- darbininkai paliks savo reika-

Fašistai išgirdę, kad komu- tinės laisvės Klaipėdos krašte,
Dietai aoiilzamo M T ________21_1_______

,t<, fašistinių savivaldybių ir vals-[mybės nuo hitlerinės Vokietijos įus kitiem, kad kiti nuspręstų 
o #wtybės tarybos paleidimo ir del ir fašistinės Lenkijos ir kova j ir viska padarytų, tai bus algų 

savivaldybių ir seimo sušauki- prieš pardavingą Lietuvos fa- j kirtimas, darbo apsunkinimas 
mo visuotinu, lygiu, slaptu, ne- šistų valdžios politiką, vedan- jr darbo valandų pailginimas.

,,.tarpiniu ir proporcionaliu bal- čia prie Lietuvos neprikl. laido- 
, savimu su suteikimu rinkimų 1 jimo.

teisės jaunimui nuo 18 metų j 
’ amžiaus ir kareiviams, ir prabi- 

“‘To apie seimo šaukimą. Bet fa- 
’“šistai tyli apie tai, kad jie 
L.^auks seimą. Mums aišku, koks 

fašistams seimas rūpi. Jiems 
rūpi seimas, susidedantis vien vėlėms; 
iš fašistų'- ir padedanti tauti-1 
ninku valdžiai dar labiau nius karus ir į 
smaugt darbo žmones. Komu- įtraukima į karą 
nistai šaukia plačius darbo žmo- naudai.

. nių sluogsnius, visą liaudį stot ■ Komunistai kviečia socialde- 
,į kovą prieš fašistinį seimą ir mokratus darbininkus, liaudi-

14) Uždraudimas licituoti, 
parduoti iš varžytinių, darbo į 
žmonių ir visų smulkių savinin
kų turto už mokesčius, skolas, 
nesumokėtą nuomą už butus gy
venimui, krautuvėlėms, dirbtu-

15) Kova prieš imperialisti- 
prieš Lietuvos 
l imperialistų

mink tokiem draugam, kad įvairūs laiškai ir buvo balsavi- 
pasistengtų gauti nors vieną mas į Centro 
laikraščio skaitytoją, tai pa-į 1936 metų, 
krato rankas ir sako, kad ne
galima gauti. O mano supra
timu, tai galima ir nesunku 
gauti bent vienas naujas 
“Laisvei” skaitytojas.

Taigi, nors pabaigoj vajaus,!,
v v»

Komitetą del

. Vabalas.

Nuo Red. —Kiek kuris kan
didatas balsų gavo nededame, 
nes
tyje vietos užėmimas. Atleisi-

tai bereikalingas laikraš-

ypatingai tie, kurie labai myli 
save pagirti prieš kitų miestų 
draugus, turėtų gauti nors vie
ną “Laisvei” skaitytoją.Taigi, darbininkai, žiūrėki-į na “Laisvei” skaitytoją, 

te savo klasės reikalų, nelau-l Kol kas čionai darbuojasi

JAPONAI APSUPO 
TIENTSIN MIESTĄ

Tientsin, Chinija, Lapkri-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

j kite, kad kas jums ką nors ge- tiktai du draugai del gavimo čio 27.—Japonijos armija 
su šarvuotais automobiliais 
ir tankais apsupo šį šiauri
nes Chinijos didmiestį ir už
ėmė dvi gelžkelių stotis.

Centralinės Chinijos val- 
I džia Nankinge bijo greito 
| karo iš Japonijos pusės, ir 
sustabdė visus tavorinius 
traukinius iš centralinės 
Chinijos į Peiping-Tientsin 
sritį. Traukiniai gal būsią 
reikalingi kariuomenei.

Laisvės” skaitytojų. Tiesa,i ro padarytų. Dirbkite patys ir 
kitus raginkite prie veikimo, buvo apsiėmę dvi moterys, vie- 

darbininkišką nok negavę “Laisvei” skaityto
jų, pakratė rankas ir su tuo 
viskas užsibaigė. Negerai, I 
draugės.

eina vajus už 
ir atnaujinimą

skaitykite savo 
spaudą.

šiuom tarpu 
gavimą naujų
senų skaitytojų del darbinin
kiškų laikraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies”. Todėl kožnas vie
nas, bent kiek susipratęs dar
bininkas, galėtų gauti bent 

laikraščių skaitytoją,

Senis.

Paterson, N. J

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

toj kovoj reikalaut, kad seimas ninkus valstiečius, o taipogi ir vieną 
būtų sušauktas demokratiniais visus fašistų priešus remti tuos jeigu tiktai pasistengtų gauti.

reikalavimus, kad prieš fašistų Į čionai yra nemažai tokių, ku- 
> tiktai susieina su 

draugais iš kitų miestų ir pra
šaliu fašistinis seimas! šalin sideda pasikalbėjimas apie 

veikimą 
ir kas čia daugiausia darbuo
jasi del darbininkiško judėji
mo, tai tuoj parodo sau pirš
tu į krūtinę, sakydami, “ve, 
kas geriausia dirba.” O prisi-

“ pamatais. Vienok jei seimas 
bus šaukiamas ir f ......

•"’pamatais, komunistai i 
plačią liaudį dalyvauti rinkimų

fašistiniais frontą pastatyt platų liaudies' rip kaip 
„i šaukia frontą. *

; ‘kampanijoj, kad sudaryt platų fašistų valdžia! Tegyvuoja pla-Į vietinį darbininkišką 
• •--'liaudies frontą prieš fašistų vai- fus liaudies frontas kovai prieš

I fašizmą.
i Lietuvos Komunistų Partijos

CENTRO KOMITETAS
1935 m. Rugpjūčio mėn.

džią.
Komunistai šaukia plačias1

• mases sąryšyj su fašistų pa- 
stangomis sušaukt fašistinį sei- 

•"•mą, kovot del šių reikalavimų:
• * 1) Kova del demokratinių 

'laisvių, del spaudos, susirinki-
-. mų, organizacijų laisvės; kova' 

del seimo ir savivaldybių ren-1 ^uo 
...karnų visuotinu, lygiu, slaptu,-' .

^tiesioginiu ir proporcionaliu,g,aU
LJ balsavimu su rinkimų teise vi
jusiems pasiekusiems 18 metų 
. amžiaus, tame skaičiuj ir karei- yra gerai žinoma, kad čionai 
L.viams; j kurpių dirbėjai dažnai duoda
i! 2) Kova del fašistinės kons- fabrikantams įvairių nusileidi- 

. ctitųcijos panaikinimo ir fašis- my. Vienok, kaip tiktai darbi- 
tinių savivaldybių paleidimo; i ninkai fabrikantams nusilei- 

,* 3) Kova del fašistinių ligo- džia, tai fabrikantai reikalau- 
7 nių kasų tarybų paleidimo ir(ja dar daugiau ir daugiau nuo 
‘ naujų išrinkimo demokratiniais darbininkų, žinoma, fabrikan- 

7,‘pamatais, su pilna ligonių kasų tai darbininkams prižada daug 
7narių savivaldybe, su paliuosa- darbo ir visko, tiktai didelė 
' vimu darbininkų ir tarnautojų bėda tame, kad darbininkai 
^nuo įnašų į ligonių kasas ir pa-| tiktai prižadais turi ir pasiten- 
r'šalinimu samdytojų ir valdžios kinti, 
’atstovų iš ligonių kasų tarybų 
ir valdybų;

“ 4) Kova del laisvės kurt prof-! bini;kų nusimušimo 12M> nuo- 
__ sąjungas, del likviduotų profsą- | 

jungų atstatymo ir jų turto
, ^profsąjungoms grąžinimo;
• - 5) Kova del karo stovio pa- 
. naikinimo ir del-laisvės politi- 
"Tiiams kaliniams;

6) Kova del atstatymo viso
kių organizacijų, tame skaičiu
je ir s. d. ir liaudininkų skyr 
rių, kuriuos likvidavo fašistų 
valdžia.

w 7) Valstybės iždo eikvotojų
J*ir kyšininkų areštavimas.

8) Kova del 8-nių valandų 
darbo dienos, prieš algų mažini
mą, už atstatymą mieste ir kai
me algų, gautų 1929 m. bet ne-

‘•^Tnažiau 5 lt. dienai Kaune ir 
""Įftemažiau 4 lt. dienai kitose Lie- 
—tu vos vietose; nemažiau 150 lt. 

-*-»nėn. Kaune ir 120 lt. kitur, pa- 
•SSuosavimas darbininkų nuo 
iZJnašų darbo rūmams.

9) Kova del panaikinimo mo- 
!Z3esčių fašistų valdžios įvestų, 
;^2>aliuosavimas nuo mokesčių 
!XMarbininkų ir kaimo biedniokų,

pusiau sumažinimas mokes- 
□fių kitiepns darbo žmonėms, mo- 
'SSesČių naštos perkėlimas ant 
■^kapitalistų, dvarininkų, banki-

• •■•ninku ir visų turtuolių.
10) Darbo suteikimas arba 

Zuiuolatinė pašalpa pinigais, mai- 
‘Xfitu, mišku ir t. t. visiems be- 
ZBarbiams mieste ir kaime.
«*• 11) Piniginės pašalpos ir be- 
i»procentinęs arba prieinamos pa- 
.'Skolos darbo valstiečiams, atsi- 
;^Jdūrusiems skurde, sunkioj pa- 

/;^dėtyj, paliuosavimas nuo išper- 
J * karnų mokesčių darbo valstiečių 

*4r naujakurių.
‘ .. Z! 12) Panaikinimas pašalpų iš 

.^valstybės iždo dvarininkams ir 
kurčiams, o taipogi panaikini- 

!Z£lnas atlyginimų dvarininkams 
~3Stiž nusavintą pas juod žemę, 

dvarininkų (senų ir naujų) že
mės konfiskavimas darbo žmo
nių naudai.

13) Pilna tautų lygybė vi
soms Lietuvos tautoms, *atsta- 
tymas autonomijos ir demokra-

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
, Iš Kuopos Susirinkimo

Lapkričio 17 d. ALDLD 
kuopa laikė susirinkimą. Rei
kia pažymėti, kad kuopos na
riai pradėjo skaitlingiau lan
kyti susirinkimus. Bet dar ne 
visi. Dar reikia pabarti tuos, 
kurie apsileidę ir “kuopos su
sirinkimų nepaiso.

t Susirinkime buvo skaityta [R KITIEMS UŽRAŠYK

Addis Ababa, Lapkr. 27.- 
i J Italai ištraukė 1,000 savo 

kariuomenės iš Makale ir 
pasiuntė į Adigratą, ku
riam gręsia pavojus iš ethi- 
opų pusės.
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SKAITYK LAISVE

Haverhill, Mass
Daugiau Duok, Tuo Dau- 
Nori Ir Niekuomet Nėra 

Gana

Jau “Laisvės” skaitytojams
STOKITE |

Lietuvių Darbininkų Susivienjimų
DABAR GALITE SUTAUPINTI NUO $2 IKI $5

Dabar, laike vajaus, patapdami Lietuvių Darbininkų Su- 
' sivienijimo nariu, galite sutaupyti nuo $2 iki $5, nes įsto
jimas j apdraudos skyrjus žymiai sumažintas. Jaunuo

liams nuo 16 iki 25 metų dar mažesnis įstojimas.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PTRTTQ VISADA ATDAROS 
* 11a X LU Dieną ir Naktį

Vedeja
Rhea Teitelbaum

r

Kambarys, 
plaukymui

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

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

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir 
ir naktį.

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

Pradžioj šių metų fabrikan- 
j tai pareikalavo nuo savo dar-

šimčių nuo dolerio bent ant 
šešių mėnesių laiko, o darbi
ninkams užtai prižadėjo daug 
darbo. Vienok darbai nepage
rėjo, kaip buvo mažai, taip ir 
yra mažai darbų. Kaip ten ne
būtų, o fabrikantai meluoti 
tai labai papratę ir savo pri
žadus labai greitai užmiršta.

Vos keli mėnesiai praėjo, 
kaip fabrikantai prižadėjo 
darbininkams daug darbo, o 
darbo nebuvo, nežiūrint, kad 
darbininkai neteko 12 1/2 cen
tų nuo kiekvieno dolerio. Tuo-
jaus ir vėl fabrikantai reika-j 
launa nuo savo darbininkų 
pratęsimo algų kirtimo dar ant 
šešių mėnesių laiko, tai yra,1 
ligi pabaigos 1935 metų. Dar-i 
bininkai ir vėl sutiko nusileisti,' 
o kadangi su pabaiga šių metų! 
pasibaigia tarpe darbininkų ir 
fabrikantų sutartis, tai kad at-i 
naujinti sutartį vėl bent vie
niems metams laiko, tai 
United Shoe and Leather 
Workers unija pradėjo su fa
brikantais pasikalbėjimą. Vie
nok fabrikantai nenori kalbė
ti ir uniją ignoruoja.

Todėl USLWN masinis su
sirinkimas įvyko 24 d. lapkri
čio miesto svetainėje, 6-tą vai. j 
vakare, kur dalyvavo apie 900 
publikos, šiame susirinkimo! 
paaiškėjo, kad fabrikantai1
rengiasi darbininkus priyerstij 
priimt Boot and Shoe Workers 
uniją arba ir visai be unijos, 
kad tiktai kaip galint darbi
ninkams numušti algas dar la
biau. O kaip darbininkai bus 
biednesni, tuo mažiau galės 
fabrikantams pasipriešinti, nes 
pagal bosų posakį, tai kuo 
darbininkai biednesni, tuo ge
resni; nes jie tuomet dirba už 
tiek, kiek bosai jiems moka.

• Lapkričio 24 d. masinis su
sirinkimas buvo tiktai pra
džia masinių unijos susirinki
mų, kurie turės atsibūti, vėliau

Vajus tęsis šešis mėnesius, iki 15 d. balandžio, 1936 m

Apdraudos Skyriai: $150, $300, $600 ir $1,000 
Pašalpos į Savaitę: $6, $9, $12.

PER 5 METUS SAVO GYVAVIMO LDS JAU IŠMOKĖJO
Pašalpomis virš $86,000; Apie 2,000 sergančių narių
Pomirtinėmis virš $41,000. aprūpino tinkama pašalpa.

Del virš 300 bedarbių narių, negalinčių užsimokėti duokles, suteikė progą 
pasilaikyti organizacijoj ir užtikrino jiem pašalpą ir apdraudę.

TVIRČIAUSIA LIETUVIŲ ORGANIZACIJA
Finansiniu žvilgsniu Lietuvių Darbininkų Susivienijimas dabar tvirčiausia 

lietuvių savišalpos organizacija. Finansine vertybė siekia net 168.15 nuoš.

Turtas siekia $110,000.
Narių turi virš 5000. Apie 1,000 jaunuolių. Virš 500 vaikų

Kuopos gyvuoja visose lietuvių (Jįdesnesc kolonijose, nuo Maine valstijos 
iki Californijos. Viso 167 kuopos. Jaunimo 32 kuopos.

Vyrai, Moterys ir Vaikai Gali Įstoti
• v

LDS nariais gali patapti vyrai, moterys ir vaikai. Asmenys nuo 16 iki 
50 metų amžiaus priimami į suaugusių apdraudos skyrius. Visi jie 

veltui gauna laikraštį “Tiesą”, LDS organą.

Į Vaikų Skyrių priimami vaikai nuo 2 iki 15 metų amžiaus.

Tuojąus įsirašykite į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą ir 
užtikrinkite sau tinkamą pašalpą ir apdraudą

' Pašalpą apdraudą jūs čia gausite pigiau, negu kur kįtur

Tėvai, įrašykite savo vaikus; apdrauskite ir jų sveikatą ir gyvastį.

Del platesnių informacijų kreipkitės į LDS 
kuopas savo kolonijoj arba šiuo antrašu:

UETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
419 Lirimer Street Brooklyn, N. Y

ROBERT LIPTON 
{staiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Tel. Slm 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4012 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVAN OAUSKAS) ' 

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

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.

Dovanos
3'

harman

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

su
Setų $10.00

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA, INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW 4*0 RK, N. Y.
Room 403-6-7

" Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ OCr 
.kirpimas

«

SKUTIMAS 15c
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Mauler Sts.

Patarnavimas

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu kermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paraamdau automobilius ▼eatorėM, 

partm, krikitynom ir kitokie* 
r«ik*lam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 

Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė- 
So8 išeikvojimai, 

a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 

. Mešlažamės LL
gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumališki 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 kokj 
au nesuprantamą nesveikumą, atei

kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

depų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 tol 16 Si, N. Y.

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

NEW YORK__
Valandos—9 Ą. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
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Kelionės Įspūdžiai Važiuojant iš 
Calif or ni jos į Mass. Valst. ir Atgal

• Mugianicnč <

šia maži miesteliai. Susipažįstu su apy-Žemiau talpiname d. Mugianienės 
įspūdžius, įgytus besilankant rytuose 
pereitą vasarą. Nors jie truputėlį pa
vėluoti (tai įvyko todėl, kad laikraš
tyje vietos stoka neleido anksčiau iš
spausdinti), tačiaus savo vertes ne
nustoja. Draugė Mugianienė yra veikė
ja Oaklande, Cal. Jinai puikiai parodo, 
kaip mūsų draugės ir draugai gali savo 
asmeninį pasižmonėjimą (sakysim, va- 
kacijas) surišti su bendra mūsų veikla 
ir tolydžio patarnauti darb. judėjimui.
—“Laisvės” Redakcija.
Birželio 15 d., vakare, apleidau Oak- 

landą ir traukiau per Oregon valstiją į 
rytus. Oaklandiečiai pridavė $10 sidab
riniais aukų nuvežti Visuotinam Liet. 
Suvažiavimui prieš Karą ir Fašizmą, 
Clevelande. Džiaugiausi, kad turėjau pro
gą dalyvauti tam svarbiam įvykyj.

Važiavau antros klasės traukiniu, va
dinamu “day coach.” Čionai toks patvar
kymas: jei pavargsti ir turi iš ko pasi- j 
samdyti lovą, tai turi laukti, kol konduk- Į 
torius praneša, kad jau yra tuščių lovų 
ir kas nori gali pasisamdyti. Šį vakarą 
buvau pusėtinai pavargus, tai ir prašiau, 
kad duotų man lovą. Gavau, tik viršuti
nę. Išmiegojau gerai. Nei nepajutau, kad 
jau rytas. Ir štai Oregon valstijos augšti 
snieguoti kalnai taip gražiai atrodo, ro
dosi, tik ir žiūrėk; rodos, kad va, tik už 
kelių mylių ir jau būsi visai arti prie tų 
kalnų, bet kur tau; kuo artyn važiuoji, 
tuo tolyn tie kalnai. Klausiu sale manęs 
sėdinčio sankeleivio: kaip toli tas kal
nas, ant kurio sniegas matosi. Atsakė: 
apie 50-60 mylių nuo čia. Negaliu atsi
žiūrėti, kaip Oregon gražu. Visur žalia, 
saulė nuo anksti ryto šviečia. Californi- 
ją palikom miglotą, kalnai išdžiūvę, mat, 
ten nėra lietaus per vasarą, tai ir gamta 
negraži.

Pakeliui važiuojant, matėsi mažų tro- j 
belių. Vienos dar laikosi, kitos visai su- i 
griuvę. Jose gyvena darbininkai; atro- j 
do, kad didelis skurdas pas juos. Vėl aš 
klausiu sankeleivio: Iš ko tie žmonės ga
li pragyventi, kadangi aplink nėra nieko 
apsėta, o miestas toli? Jis atsakė, kad čia 
tik “tramps” (praeivos) gyvena; jiem 
bile kur gerai; jie iš vietos į vietą kraus
tosi. Jis juos vadina “tramps,” bet tie 
darbininkai važinėja iš vietos į vietą 
dirbt laukų darbą. Kai to negauna, tai 
apsistoja ’kur nors pasislėpti nuo lietaus.

Kaip 4 vai. po pietų jau pasiekėm Ore
gon City. Važiuoju pas draugus Yozels- 
kius, ant farmos pabūti savaitę. Pasie
kus jų vietą, randu daugiau svečių, iš 
Los Angeles draugai Babečiai. Vieni 
uogas renka, kiti po lauką dirba. Pasiro
do, kad drg. Yozelskienė rengiasi turėti 
daugiau svečių sękmadienį, kad supažin
dinus mus su oregoniečiais draugais. 
Sekmadienį suėjo nemažas būrelis drau
gų pietums; visi dalinomės mintimis. 
Vieni pasakojom, kas dedasi Californijoj, 
kiti apie Oregoną. Kalbam apie darbi
ninkų veikimą, apie mūsų spaudą, apie 
Visuotiną Suvažiavimą; visi interesuoja
si ir pasirengę remti darbininkų reika
lus. Ir štai jau aukos suvažiavimui. Ant 
vietos surinkta $6.25. Vėliau drg. Mur
phy dar pridavė $5 nuo ALDLD kuo
pos. Iš Portlando gavome $2. Viso iš 
Oregon valstijos aukų man pridavė 
$13.25. Tai puiki parama nuo draugų.

Keliose vietose teko būt pas lietuvius 
Oregone, visur matėsi “Laisvė” ir “Vil
nis”; tas parodo, kad mūsų dienraščiai 
turi gana gerų skaitytojų ir rėmėjų.

Apleidau Oregon ir traukiu į rytus. 
Portlande turėjau mainytis traukinį. Di
delis miestas. Gyventojų 302,890. Dau
giausia medžio išdirbystės. Darbininkų 
bruzdėjimas, streikai—tai dienos klausi
mas čionai. Darbininkai smarkiai kovo
ja prieš išnaudotojus del didesnių algų 
ir trumpesnių darbo valandų.

Paliekam Oregon. Važiuojam • per 
Washington valstiją. Sustojame Tacdma, 
Wash. Čia irgi didelis miestas, gana įvai
rus. Išdirbystės irgi daugiausia medžio, 
arti stoties matosi būriai darbininkų 
grupėmis susirinkę kalbasi. Pasirodo, 
kad ir čia streikai. Jau kelinta savaitė, 
kaip darbininkai streikuoja.

Važiuojam pro Idaho valst. Daugiau-

semu sankeleivio. Jis važiuoja pas savo 
sūnų į North Dakotą dirbt ant farmos. 
Jau žmogus virš 60 metų, atrodo labai 
nuvargęs. Turėjau “Daily Worker” su 
savim. Mum bekalbant, jis vis tėmija į 
tą laikraštį. Klausiu jo, ar nori pasiskai
tyti; čia yra darbininkų laikraštis? 
Taip, sako, jau kokios dvi savaitės laiko, 
kai nemačiau “Daily Worker”... Aš čia 
norėjau jį supažindinti su “D. W.,” o jis 
jį skaito ir esąs rėmėjas to brangaus 
laikraščio. Jis man sakė, kaip darbinin
kai Idaho ir North Dakota valstijose or
ganizuojasi, kovoja prieš farmų trustą. 
Sako, mano sūnus turi farmą ir ją gali 
bile dieną atimti iš jo, bet, sako jis, mes 
kovosim ir visi farmeriai toj apielinkėj 
tą patį darys. Jau jar$ reikia lipti lau
kan iš traukinio N. Dakotoj. Net gaila, 
kad neteko daugiau pasikalbėti su juo.

Atsisėda greta manęs tūla sankeleivė. 
Ji taip atrodo susirūpinus. Kiek laiko ty
lime. Traukinys sustoja, išlipam. Ji pra
deda kalbėti. Žinai, sako ji, aš labai susi
rūpinus, taip man nesmagu. Užklausiau, Į 
kas yra. Sako, šiame traukiny j važiuoja I 
ir mano tėvelio lavonas. Jis užvakar mi
rė. Noriu nuvežti į Minnesotą valstiją, 
kur mūsų gimtinė. Mat, kai lavoną veža, 
tai turi kas nors sykiu važiuoti, kitaip 
traukinys neveža lavono. Ji rauda, kad 
kur nors įvyko klaida ir ne į tą miestą 
tikįetas nupirktas. Pasišaukė kondukto- } 
rių ir klausia, kas reiks daryt. Jis pra- L 
dėjo tyrinėti, kaip čia atsitiko, kad taip 
keistai sumaišyta. Kaip ten nebūtų tą 
nelaiminga moterėlė turėjo dar pridėti 
$60, kad ją nugabentų į jos vietą. Labai • 
buvo gaila žiūrėti į tą įvykį.

Šią naktį jau gulėsime kedėse. Visi 
esantieji šiam vagone nutarėm nesamdyti 
lovų, nes perdaug reikalauja. Pradėjom 
taisytis, kaip parankiau bus gulėti. Por
teris šaukia, kad kas nori pdduškų, gali 
gauti vieną už 25c už naktį. Didžiuma 
iš mūsų pasiėmėm, manydami, kad vis j 
bus minkščiau ant paduškos. Apie 12 v. j 
naktį užgesina šviesas, palieka tik ga- i 
luose vagono po vieną. Vis dar negalim 
užmigti; bėda, kad kojom šalta. Vienas 
sankeleivis sako, aš turiu gerą planą del 
kojų. Sako, jeigu turite popierinius mai
šus, tai užmaukite ant kojų, tai bus šilta. 
Ir be juokų, geras patentas! Buvo gana 
šilta, užsimovus ant kojų popierinius 
maišelius.

Šitaip susirietę ant sėdynių važiavom 
kelias naktis.

Sustojam Mandan, N. Dakota. Čia 
traukinys stovės 15 minučių. Visi lipom 
laukan, štai būrys indi jonų laukia prie 
stoties, ir prasideda koncertas. Vieni 
dainuoja, kiti šoka, treti pardavinėja in
di joniškus daiktus. Šiam mieste randasi 
nemažai indijonų.'Dar norėjom eiti ka
vos gerti, bet jau konduktorius šaukia 
“all aboard.” Southern Pacific kompani
ja nenori, kad pasažieriai eitų kitur val
gyti.

Jau važiuojam per Minnesotą valstiją. 
St. Paul daug keliauninkų įsėda į trau
kinį. Minnesota valst. lyguma. Niekur 
kalno nesimato, kai ant delno laukai. 
Californijoj, Oregon, Wash., Montanoj, . 
vis matėsi puikiausi kalnai. Tik vingiuo
ja traukinys po kalnus.

Aš traukiu į Rockford, Ill., porai die
nų. Iš Rockord važiuoju į Chicagą, pas 
draugus Ziksus keliom dienom. Įvažia
vus Chicagon, jau tų dūmų dūmų, rodos, 
kad visas miestas paskendęs juose, ir 
dar lietus pradėjo lyti. Tai, sakau, kaip 
čia ir gali žmonės gyventi surūkusiam 
mieste. Californijoj kas kita. Draugei 
Ziksienei sakau, kad Chicaga man nepa
tinka. Ji juokiasi. Sako, priprasi, ir man 
iš syk nepatiko, pakol apsipratau, žino-, 
ma, čia nėra taip gražu, kai San Fran
cisco j.

Buvom užėję į “Vilnies” redakciją. 
Draugai vilniečiai aprodė spaustuvę, 
svetainę; smagu .buvo susipažinti su 
draugais; visi apsikrovę darbais, rodos, 
tam darbui nėra nei pabaigos. Čia vėl 
rengiasi išleist Chi'cagos delegatus į Cle- 
velandą. Susipažinau su draugėm Joni
kiene ir Skeberdyte ir daug kitų draugių. 
Chicagietes irgi apsikrovę darbais ir

daug ima-laiko suredaguot Darbininkių 
Skyrių “Vilnyj.” Jos ragina mus, kad 
rašinėtumėm į darbininkių skyrių iš mo
terų veikimo.

Iš Chicagos važiuoju traukiniu į Cle- 
velandą į Visuotiną Lietuvių Suvažiavi
mą. Apsistojau pas draugus Romandus. 
Tai nenuilstanti veikėjai; seniau gyve
nom sykiu Lawrence ir Haverhillyj su 
jais.

Apie suvažiavimą nėra reikalo daug 
rašyti, nes jau draugai ir draugės gana 
rašė įspūdžius. Negalėčiau daugiau -ką 
pridėti; tik tiek galiu sakyti, kad džiau
giuosi galėjusi dalyvauti šiame taip svar
biame darbe, kur suvažiavo lietuviai nuo 
įvairių organizacijų, kliubų, chorų, etc. 
Iš Kanados buvo lietuvių draugijų atsto
vai.

Smagu buvo matyt jaunimo virš 50 
delegatų, taipgi didelis skaičius moterų 
delegačių, kurios visuose klausimuose 
ėmė dąlyvumą.

Po suvažiavimo palikau Clevelandą ir 
traukiau į Rochester, N. Y., keletai die
nų. Trumpam, laikui čia apsistojau, tai 
neteko sueiti su draugais, bet galiu 
spręsti, kad Rochestery veikimas nema
žas; net 5 delegatai buvo Clevelando su
važiavime.

Iš Rochesterio vykau į Brooklyną,

“Laisves” piknikąn. Važiuojant iš New 
York į Brooklyną turėjau nemažai pa
sistumdyti po subvę. Aš sali einu išlėto, 
rodos, ko čia taip skubintis; noriu ap
sidairyti, nes čia viskas taip nauja, bet 
neilgai man teko dairytis. Žmonės, kai 
pakvaišę bėga, stumia,^ rodos, kas nors 
dega. Bandau dasigauti į traukinį, bet 
kur tau. Tik žiūri, kad jau kitoj pusėj 
atsiduri ir vėl stovi. Mislinu sau, juk čia 
nestovėsi visą dieną. Ir aš pradėjau da
ryti, kai kiti. Taip dasigavau į traukinį. 
Galiu užtikrinti, kad jau kitą sykį kai 
ten važiuosiu, mokėsiu kaip apsieiti. Ca
lifornijoj požeminių traukinių nėra, 
todėl nėra reikalo taip bėgioti, kai New 
Yorke.

Pasiekus Brooklyną, su drauge Baltu- 
loniūte nuėjom į “Laisvės” * spaustuvę. 
O kiek čia svečių iš visur! Suvažiavo jie 
piknikam Visi nori aplankyti ir “Laisvę.” 
Draugai laisviečiai aprodinėjo spaustu
vę, svetainę; čia vėl visi užimti, rengiasi 
prie “Laisvės” pikniko.

Sekmadienį traukėme “Laisvės” pikni
kam Tiek svietelio! Kai į kokį atpusk^ 
suvažiavo. Bušai, automobiliai—jų galy
bė po visą parką. Jeigu nori pasimatyti 
su drąufeais, tai jau tikrai gera proga 
“Laisvės” piknike. Iš visur suvažiuoja.

/ (Daugiau bus)

leistas del to. Bet teisėjas f< 
sutiko ir pareiškė, kad 41 
lapkr. 10 d. tas Dūdininką

I bus sugautas. Nuo lapkr* 10 ■ 
Į d. vėl diena buvo nukelta. į 
lapkr. 25 d. Bet nei tas ne- - 
gelbsti. Liūdininkas Harris vis 
dar negrįžta. O jis “prisipaži
nęs” yra, kad dinamitavo tei
sėjo mašiną.

Dabar artinantis teismo die
nai pribuvo adv. Hays iš kąl- 
no, kad dažinoti, kaip teis
mas nusistatys ant toliau, nns 
juk dar liūdininkas laisvėje. 
Lapkr. 23 d. Hays, patyręs, 
kad teismas dar 
gęs” 
liau, 
ofise, 
tame 
Lean 

'štabo
j griežtai reikaiavo,' kad’, ši byla 
• būtų vedama paskirtoj, lapkr, 
25 dienoj. Teisėjai ir proku
roras aiškinosi, kad nesugąvą 
“materialio liudininko” ir to
dėl turi nukelti teismo dieną 
dar toliau. Hays prirodinėjo, 
kad tolimesnių atidėliojimų 

.nėra reikalinga ir kad jis tų* jWilkes Barre, Pa jonės, Glen Alden komp. strei
ko priešininkų gaujos.

Kad prisikabinti prie jo,
E. P. Jenningso Teismas Vėl buvo sugauti trys žmonės, ku- 

Nesu- rie liudijo, kad jis samdė juos 
tam darbui. Turėdamas teis
mas liudininkus skubinosi iš
kelti bylą ir jai jau diena bu
vo paskirta rugs. 30.
Jennings Susitvėrė Drūtą Ap

sigynimo Jėgą

Jenningsui esant atviram 
darbininkų draugui ir aktua
liai veikusiam angį, streike po 
Glen. Alden komp., neėmė il
gai, kad gaut sau užtarėjų. 
Akiregyj likosi sukelta per 
angį., $15,000 kaucija; dauge
lis organizacijų stojo įvairion 

S pagelbon. Tuoj likosi pasam
dyti advokatai, Hays iš NeW 
Yorko ir antras vietinis. Greta 
advokatų legalio darbo, dasi- 
dėjo įvairios organizacijos su 

1 protestais gubernatoriui, šito-

Atidėtas; Liudininkai 
gauti; Adv. Hays Prispyrė

Teismą Prie Sienos

Kaip jau senai žinoma,* Jen
nings yra po šį teismą tampo
mas neva už samdymą dina- 
mituotojų teisėjo Valentine au- 
tomobiliaus, kuris buvo su
sprogdintas pereitą vasario 
mėn. Apie tai buvo rašyta 
“Laisvėj” daug ir čia, manau, 
nėra reikalo vėl atkartoti. 
Svarbu apibudinti teismo eigą, 
kuri pasirodo taip naiviška ir 
nachališka, kad nugramzdinti 
kalėjjmąn jįą žmogų, kuris yra 
darbininkų draugas ir sykiu 
didis teismo politikierių šuny
bių kėlėjas aikštėn. Tiktai del 
to jam ir yra primetamas tas 
bjaurus darbas, kuris provo
katoriškai papildytas, be abe- kią drūta simpatija Jenning-

neįmisiren- 
ir bando dieną kelt to- 
apsilankęs prokuroro 
išsireikalavo diskusijų 

reikale su teisėjais Mc- 
ir Fine. Čia viso teismo 
akyse, prie teisėjų, Hays

sui iš darbininkų pusės ir uoli 
advokatų darbuotė prisirengi- rįs tokius puikius faktus, kąd 
me prie teismo, pavcjkė.i^frė- išgirdę teisėjai būtų nustebin- 
muotojus taip surfkiai, kad^i. O kaslink “materiąljo lįft- 
teismas pasijautė n pati ai k v-* dininko” ---------uciomao P«oij<xui,v neatlaikyT ■ dininko” Harriso, Hays nuro
siąs ir turėjo sugalvoti sky-,dinėjo, kad tąs dalykas jau 
mą, atidėjimui teisimo dienos.' taip nudėvėtas esąs ir jo fak.- 
O skymas buvo toks, kad de- tai išmuša jį iš figūros šioje 
tektyvas paleido iš savo nuo- byloje. Haysui prirodžius, kad 
žiūros dinamituotoją Harris, . teismas neturi tinkamų faktų 
kuris buvo ir vyriausiu liūdi-1 įrodymui J. kaltybės, • teisėją! 
ninku prieš Jenningsą. Ne-j sutiko ant to, kad prokurorų 
esant liudininkui, teismo diena ofisas ir J. advokatai veiktų 
nuo rugs. 30 d. likosi nukelta susitarime,apsimąinydąmi 
į lapkr. 10 d.

Advokatas Hąys Prispyrė
• Teismą prie Sienos

Advokatui Hays matant aiš
kiai, kad šioje byloje frėmavi- 
mas eina visu plačiu ruožtu, 
jau rugs. 30 d. reikalavo, kad 
byla būtų vedama tuoj, nes 
jau tada jis turėjo faktus pri
rodymui tam, kad J. nekaltas 
ir tas “pasprukęs liudininkas” 
nėra reikalingas, nes jis ir pa-

tais ir išvadą pristatyti teis- 
jmui, kuris įvyks vasario mėu., 
1936 m.

Taigi čia jau pasirodo, kad 
Hays prispyrė šiuos užąi 
lįus suminkštėti ir periną 
savo nusistatymą. Galimas 
daiktas, kad reikalaviinaą 
Hayso išbraukti ąią byją tuOmi 
ir išsipildys, žinoma, didesnis 
darbininkų spaudimas čia dar 
tebėra reikalingas.

Požemini*.

OPERETE “VESTUVES PUŠYNE”
RENGIA L. D. S. 1-ma KUOPA ’ . ; : J

Vaidins Lyros Choras iš Shenandoahrio, Vadovybėje Drg. D. Zdaniutės-Judzentavičienės J
• «

Nedėlioj, 15 d. Gruodžio (December), 1935
LABOR LYCEUM SALĖJE, 949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Lyros Choras, is Shenandoah, Pa. Vadovybėje D. Zdaniutės-Judzentąvičįenės

PRADŽIA VAIDINIMO 4:30 DIENĄ; ŠOKIAI 7:30 VAKARĘ.
ĮŽANGA 50 CENTŲ, 75 CENTAI IR $1.00; VIEN TIK ŠOKIAMS 40 CENTŲ
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Puslapis šeštas

Kaip Lietuviai Caro Armijos Kareiviai Ko- se Karo Revoliucinio Komi- laikraštį “Kž

vojo Už Spalio Revoliuciją
Rašo Senas Kareivis

Žemiau telpąs straipsnis yra tam, kad įvykusi buržuaziniai- 
painftas iš “Raud. Artojo” demokratinė revoliucija peraug- 

I (No^61). Tai įdomus istorinis tų į proletarinę revoliuciją. Jie i 
dokumentas, parodąs lietuvių1 proletarinės revoliucijos bijojo 
kareivių rolę Spalio Revoliuci- 
joje.-L.“L,” Red. s / •
Lietuvos buržuazinė spauda 

stengiasi įtikinti, kad esą, lie- 
tuviau caro armijos kareiviai

I nedalyvavę kovose už Spalio 
revoliuciją. Fašistams nepavyks 
apgauti plačių darbo masių, čia 
mes priminsim keletą svarbiau-

Į sių įvykių iš pilietinio karo lai- 
j kų.
j 1917- metais , buvo priskaito- 
j ma visoj senojoj rusų armijoj 
į 100 tūkst. lietuvių kareivių ir 
į apie 300 aficierių. Jie buvo iš- 

; mėtyti po įvairias karines dalis
Šiaurės vakarų, Vakarų, Rumu
nų ir Kaukazo frontuose. Tuo- 
jaus po vasario revoliucijos jų 

| tarpe pradėjo dygti įvairios or
ganizacijos, pirmoj eilėj tuose 
garniąpnuose, kur buvo dau
giausia susispietę lietuvių ka-

I reiviųf būtent: Peterburge susi
darė Ėietuvių Karininkų Sąjun
ga, Vitebske — Lietuvių Kari-

j ninku * Draugovė, kitur—Reve-
Į lyj, HDelsingforse ir t. t.—lie- ... o_ __ ,,

tuvių komitetai arba sekcijos k^e 5’
I prie lietuvių Kareivių Deputa- 
I tų Sovietų.
1 Išpradžių beveik visos šitos 

kareivių organizacijos buvo va
dinamos karininkų organizaci
jomis ir buvo vadovaujamos 
aficerių -tautininkų ir kartu su 
jais susiblokavusių liaudininkų, 
socialdemokratų-m e n š evikų ir 
kitų panašių oportunistų. Bol
ševikai jose nedalyvavo. Kova gi 
tarp lietuvių aficierių ir vis la
biau kairėjančių kareivių augo 
ir plėtėsi. Lietuviai aficieriai, 
kilę iŠ buožių tarpo, o dalis ir 
iš dvarininkų, buvo priešingi

1

j

J

:cinė kolęgija leisti 
Kareivis Socialistas”, 

išsiskirstę po buvo užmegsti artimi ryšiai ka-

pa
prasto kaimo biednioko, bu

kad apsigynus nuo kontr-revo- poetą; Vitą, išaugusi iš 
liucijos pasikėsinimų.

Norint nušviesti šiek tiek vusio partizano į inžinerių-ve 
plačiau klausimą, ant kiek 
jau buvo paaštrėję tais laikais 
santykiai tarp revoliucinių ka
reivių ir kontr-revoliucinių afi- 
cierių ir kur jie aštriausiai bu
vo pasireiškę, tenka pažymėti, laiko raudoną vėliavą savo ran- 
bent šį faktą. Tolimojo Sibiro koše.
laukuose, kuomet Kolčako val-l Kuomet mes šiandien džiau- 
džia sutraukė lietuvius į ats- giamės ir didžiuojamės drau- 

i kiras lietuviškas kuopas, pas- gaiš, iškilusiais iš kareivių ma- 
. , papildomus sių tarpo, kurie caro laikais

o______ 7 _____ i lietuviais darbininkais iš vieti- buvo paniekinti ir laikomi šu-
kiamos armijos, šiaurės fronto anglių kasyklų, ir pasiun-^nies vietoje, tuo tarpu visai ką 

te vieną geriausiai apginkluo-j kitą tenka pasakyti apie bu- 
.... . — - ■ ( kontr-revo-

teto nariai, išsiskirstę po buvo ūžmegsti artimi ryšiai ka
setinio garnizono dalis, ak- reivių sąjungos sekcijų, komi- 
tyviai dalyvavo Laikinosios JetV. su vieti.ngrT!is lietuvili bo1" 
valdžios nuvertime.* ševikų sekcijomis Petrograde,

TV v. . . ! Vitebske, Revelyj, Smolenske ir
Is pranešimų, padarytų kitur. Keletas atstovų daIyva_ 

antrame kareivių suvaziavi- vo jau pirmoj lietuvių bolševi- 
rne, įvykusiame 1918 metų kų konferencijoj, įvykusioj Pet- 

__________ ______ sausio mėneį Petrograde, iš^ograde 1918 metais sausio 5-8 
ir palaikė kontr-revoliuciją. Ka-: kareivių laiškų, korespon-, dd., kur jie išstojo su syeikini- 
reiviai gi, kilę daugiausia iš dar- dencijų matės, kad daugu- mais ir - pranešimais nuo kari- 
bininkų, pusiauproletarų ir iš ma lietuvių kareivių ne tik niM organizacijų, nuo Lietuvių 
vidutinių valstiečių, buvo linkę prijautė Spalio revoliucijai, vSo\arnSnoin^ darbin'
į revoliucionierių pusę, jie tike-1 bet aktyviai ]Oie dalyvavo. vlooIg° garnizono, biaurej vei | 
josi, kad nuvertus buržujų tvar- Pavyzdžiui, delegatas, atvy- ^.os .army°s’ “s “ iZv^a'Lriaus.^’aprMIuoA^ MnZ’Znt 
ka bus baigtas karas ir žemė ves armiios Danasakoio divizijos n kitų •). kQ4-qT ..q + . j k tą te pa
vaktieči-ims išdalinta Vi«?o-i in K^S - a.rmiJ0^ papasaKOJO į ir dauguma mūsų ka_ tą batalioną, organizuotą ir vusius Kerenskio
žemasi nosinis; suXatimfs ir S?Va?iavimHb £aiPJie> ^’’reivių buvo aktyviai kovoje del vadovaujamą lietuvių aficierių Jiucinius aficierių
troškimas kuogreičiau grįžti i eivia1’ kovoję fronte SU|Ke- buržuazinės tvarkos nuvertimo 1 čerepanovo rajoną prieš Si-• rinavičių, Natkev
u,n?v/o.dn A invno c,hLv5 renskio kontr-fevoliuciniais ir sovietų valdžios sudarymo, biro partizanus, tada jo karei-] Jie, pabėgę nuo

dėją. Apart čia paminėtų var 
dų būtų galima dar priskai 
tyti dešimtis, šimtus kitų drau 
gų, kurie pilietinio karo ko 
vų ugnyj iškilo ir augštai tėbe

met. minimos Spalio sukaktu
vės, kuomet vėl esame naujų 
imperialistinių karų ir revo
liucijų išvakarėse.

Senas Kareivis.

' reivių buvo aktyviai kovoje del j vadovaujamą lietuvių aficierių , Jiucinius aficierius—Bilą, Lau 
buržuazinės tvarkos nuvertimo i čerepanovo rajoną prieš Si- • rinavičių, Natkevičių ir kitus.

Žuvo Lakūnas Ellsworth?
DUNDEE SALA. — Nuo 

lapkričio 23 d. iki šiol vis 
dar nieko negirdėt nuo 
Amerikos lakūno L. Ells- 
wortho, kuris skrido į ledi
nes dykumas kaimynystėje 
pietų žemgalio, nors jis turi 
galinga radio įtaisą prane
šimams duoti. Ar jis žuvo, 
ar jo radio neveikia?

biro partizanus, tada jo karei-] Jie, pabėgę nuo sovietinės re- 
viai, vadovaujami darbininko ] voliucijos į Lietuvą, sudarė ten 
d. Steponaičio, užmušė savo smetoninės armijos branduolį, 
aficierius—Linkevičių ir kitus ginkluotą kumštį, su kurio pa
ir nuėjo su Kolčako ginklais gelba Lietuvos buržuazija 
pas partizanus jiems į pagel- smaugte smaugė ir kraujuose 
bą. Po to jie daugiau, kaip'p]ukdė ir tebeplukdo Lietuvos 
du metus, kartu su Sibiro par- 

i “Kariauti nusibodo. Grįšime į tizanais kariavo prieš Kolčako 
: namus.” I 

šitą kareivių nusistatymą la-l 
Žiemos Rūmus, bai gudriai mokėjo panaudoti, 

puolant Carskoje Selo ir savo kontrevoliuciniams tiks- į 
Gatčiną. -Iš Ukrainos atvy-į la™s Alininkai oficieriai. Jie 
k? įdegtai d Kamarauskas

ir sovietų valdžios sudarymotėviškę, sudarė jų tarpe svyravi- ....... • v. .
mą. Išpradžių jie buvo palankia iKaLotimaiS - K U n c inu ir bet vistiek, kuomet 1918 metų
dirva aficieriams tautininkams RarsklU, kaip lietuviai afi- pradžioj buvo išleistas CIK-to
ir šiaip visokio plauko tų lai- cieriai trukdę tai kovai. .Pa-1 dekretas apie tvėrimą Raudo-
kų socialpatriotams. j našių dalykų papasakojo ir . nosios Armijos ir mes kvietėme

Todėl pirmo Vakarų ‘ fronto: delegatas iŠ V armijos. Pe- demobilizuojamus lietuvių ka- 
trogrado garnizono delega- V1US stotl-l tai trumPal ir 
tai kareiviai — P. Beliaus- a‘!kiai ,dauK“™a, atsakydavo: 
kas, M. Miliauskas pranešė, 
kaip lietuviai kareiviai sy
kiu su savo dalimis kovojo 
užimant f

tėviškę, sudarė jų tarpe svyravi-

kareivių suvažiavime, įvykusiam 
kovo mėn. Minske, jie sekė bur
žuazijos apgynėjus aficierius, 
karo činovninkus ir karinius 
daktarus—Alseikas, Nasvičius, 
Grigaičius ir t. p. Tiesa, jau ta
me suvažiavime išstojo keletas 
kareivių su internacionaliniais 
obalsiais ir vedė agitaciją tarp 
kareivių.

Jau pirmame visos Rusijos 
kareivių (lietuvių) suvažiavime,

PAI N-EXPELLER
U A

Nuo Muskulų Gėlimo lt
Skaudėjimo , 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuria suteikia greitą ir tikrą

proletariatą ir darbo valstie
čius. Šią kruvinąją pamoką iš 
1917-1919 metų kovų už Di
dįjį Spalį mūsų draugai pri
valo visuomet atsiminti, kuo-

bandas—iki nebuvo visai lik- 
• viduota Sibire kolčakovščina. 
' Tenka pažymėti dar vieną 
! pasižymėjusią mūšiuose kari- 

lams tautininkai oficieriai. j‘ie' n« dali’ ,kuri buY° sudaryta ir 
is senosios armijos demobi- 

i • ir 
smarkiai agituoti visur, kad daugiausia tų pačių kareivių 
esą gana kariauti ir kad me- rūpesčiu suformiruot^, tai yra 
tas visiems grįžti į Lietuvą,1 V-tą Vilniaus pulką. Jis buvo 
kam esą svetimoj šalyj skursti suorganizuotas Maskvoje 1918 
ir savo galvas guldyti. 7 
reikįa greičiau grįžti į Lietuvą 
Organizuotai. Jie ragino visus 
kariškius mesti rusų pulkus ir 
eiti į lietuvių batalionus, orga
nizuojamus nuo Kerenskio laikų 
Smolensko ir Vitebsko miestuo- buvusių komisarų 
se. . Į komisaras Mečislovas

I kas žuvo mūšiuose 
prie žvėryno tilto balandžio 
mėnesį, antras jo komisaras 
d. Jančis, jau būdamas kelio
mis kulkomis sužeistas, neap
leido pulko, bet narsiai vedė 

nai pradėjo žymiai augti, ne-, pulkų kelis sykius į ataką 
žiūrint į kairiųjų kareivių agi- j prieš baltuosius lenkus ir lie- 
taciją prieš tautinius batalio-j tuvius, gindami Dvinską nuo 
nūs,.ir 1917 m. gegužio mėn.Ijų užpuolimų ir kovojo iki tol, 
kareivių suvažiavimo nutari- kol iš tūkstantinio belikęs ne
muš, sulig kurių buvo uždraus- skaitlingas karžygių kareivių j 
ta tverti atskirus lietuvių ba- būrelis, susilaukęs naujai atvy- 
talionus.

Kadangi lietuvių buržuazija 
vistiek ginklavosi, sudarydama 
savo tautinius batalionus, kilo 
klausimas ar negali ji susivie
nijus su lenkų generolo Dovbor- 
Musnickio legionais tapti pavo
jinga Sovietams jėga vakarų 
fronte, šį klausimą tebesvars
tant kokių priemonių griebtis, 
kad kuogreičiau likvidavus 
augantį kontr-revoliucijos liz
dą, 1918 metais vasario mėne
sį į L. K. Sovietą atėjo žinia, 
kad lietuviai aficieriai jau ren
giasi su pagelba lietuvių bata
lionų užgrobti Vitebską ir ati
duoti jį vokiečiams.

Jie manė taip padaryti, kad 
vokiečiai paėmę Dvinską galė
tų veržtis gilyn į Vitebsko gu- ■ 
berniją. L. K, Sovietas tą pa
čią dieną nutarė griebtis kuo- ( 
aštriausių priemonių, o jei rei
kės, tai net šu ginklais ranko
se išvaikyti lietuvių tautinius 
batalionus. Tuo tikslu buvo iš 
Petrogrado pasiųstas į Vitebs
ką it Smolenską įgaliotinis su 
tam reikalingais mandatais 
nuo L. K. Sovieto ir Glavko- 
vercho d. Krilenkos.

Įgaliotinio atsilankymo ba
talionuose pasekmės buvo se
kančios: abu batalionai tapo spaudoje 
išfomiruoti pas vokiečius, kita: B senų kareivių tarpOj ku. 
dais buvo pačių kareivių is- rie yra jaUg sykių pasižymė- 
vyta auk. žymi dalis kareivių kajp gabūs Raudonosios Ar- 
perčjo | Raudonosios armijos mjjog komandieriai ar narsūs 
pulkus, vietomis Į atskirus ba-|partizanai ir yra išIik gyvi 
talionus. Kareivių žymesnė ir )aike ilietini kovų 0 šian. 
daugiau kompaktinė grupė ;dien ]ošia žymi rol sociaIis. 
buvo nebe ta, kuri, vadovau-|tinės k0rybos frontuose-rei-! 
į i-L. Yč,!% P,?rėj0,kia pažymėti bent šiuos drau-
Sipolęhske i vietini Raudono-1 - - -
šio® armijos batalioną, iš kų-

r

i palengvinimą______ g

Konstancijos Menkeliuniutes
KONCERTAS

Įvyks Sekmadienį

Įžanga

50 centų

7.

8.

9.

10.

Gruodžio-Į-December
Am. Lietuvių Piliečių Kliubo Svetainėje
80 Union Avė. kampas Stagg St. B’klyn, N. Y.

ir Ramanauskas papasako
jo, kaip ėjo kova už sovietus 
Rumunų fronte. ♦ Ir dauge
lis kitų delegatų suvažiavi
me pranešė, kaip ėjo kova 
už sovietus tose dalyse, iš 
kur jie buvo atvykę ir kaip 
jiems patiems teko kovoti.

Vėliau, po antrojo suvažia
vimo, gautos žinios per Centra
linį, Lietuvių Kareivių Sovietą 
visa tai patvirtino pilnai. Ma
tės, kad lietuviai kareiviai net 
būdami tolimuose frontų už
kampiuose buvo visur aktyviai 
prisidėję prie kovų už Spalį. 
Pav., Užkaukazyje drg. Tarulio 

greičiau karas būtų užbaigtas, grupė išbuvo ligi 1918 ir 1919 
Tas suvažiavimas daugumą ' metų bekariaudama, ji aktyviai 

rezoliucijų priėmė tautininkų kovėsi su kontrevoliuciją, jai 
dvasioj ir aktyviai dalyvavo lie- teko dalyvauti net užėmime 
tuvių seimo lipdyme, nes kontr- Persų miesto Enzeli ir paremti 
revoliuciniai aficieriai tautinin- kovose Giliano respublikos re- 
kai ir socialpatriotai liaudiniu- ! voliucionierius prieš Persų ša
kai su socialdemokratais paėmė cho kontrevoliuciją. Vizgirdo 
viršų jame.

Kairieji kareiviai nepalio
vė kovoję už kairiųjų obal- 
sius ir kareivių mases, už iš
stūmimą iš sąjungos kontr
revoliucinių aficierių. Kar
eivių nusistatymui daug pa
dėjo bolševikų agitacija ir 
ypač jų spauda, kuri aštriai 
kritikuodama L a i k inosios 
valdžios darbus, atidarė 
daug kam akis. Lietuviams 
kareiviams žymiai tame pa
dėjo Petrograde leidžiamas 
laikraštis “Tiesa”, redaguo
jamas drg. Angariečio, o 
taipgi politiniai įvykiai bir
želio ir liepos mėnesiuose 
Petrograde ir frontuose, 
ypač Kornilovo kontr-revo- 
liucinis išstojimas rugsėjo 
mėnesį ir prasidėję valstie
čių sukilimai, kurie buvo 
malšinami Kerenskio buržu
azinių junkerių kardu ir ug
nimi. Kareivių masės rude
niop visai perėjo į bolševi- 
kų pusę, pirmiausia Petro- 

dainuos ir Lyros Choras po|gra(Jo garnizonas.

Petrograde, kur dalyvavo 88 de
legatai su sprendžiamu ‘ balsu 
nuo 16 tūkst. organizuotų ka
reivių, politinė kova buvo pa
aštrėjusi ir dalis rezoliucijų 
praėjo jau kareivių dvasioj, bū
tent: lietuvių kariuomenės or
ganizavimo ir karo baigimo 
klausimais. Kareiviams pasiū
lius jų balsais buvo nutarta: 1) 
Neardyti revoliucinės armijos 
pulkų ir neblaškyti jėgų, atski
rų lietuvių karinių dalių netver
ti ir 2) reikalauti, kad kuo-

smarkiai agituoti visur,

Jiems pavyko dalį karei
vių apgauti. Kai kas iš bežemių 
kareivių pradėjo tikėtis, kad su 
pagelba lietuvių bątalionų pa
vyks ir žemės gauti Lietuvoj. 
Baltųjų organizuojami batalio-

ESą. metų pabaigoj ir ištisus 1919 
metus kariavo prieš baltuosius 
lenkus, vokiečius, lietuvius ir 
latvius ir kaipo narsiauSis pul
kas sulošė žymią rolę kovoje 
už Sovietų valdžią. Iš visų jo 

geriausias 
Koba- 

Vilniuje

Pradžia: 
4 v. dienų

Minersville, Pa
i. A.L.D.L.D. 9-tas apskritys 

rengia puikų koncertą ir ba- 
] lių, kuris įvyks 30 d. lapkričio 
I (Nov.), ‘Miners Union Hall.

Programoj dalyvaus Brookly- 
no dainininkai: L. Kavaliaus
kaitė; Aldona Klimaitė, A.

■ Višniauskas. Jiems akompa-

♦ i

i

. p

'Aldona Klimaitė

nuos A. Depsiutė. Taip pat

vadovybe D. Judzentavičienės.
Prakalbę sakys drg. P. Buk- 
nys, ‘^Laisvės” Administrato
rius.

Šis parengimas svarbus ne 
tik kąd jame dalyvaus šios'vienas 
apieliiĮkės ir iš Brooklyno ge-'sonas 

.riausios meno ir muzikos spė-inaitjs jr kitas kairiųjų 
kos, bet ir todėl, kad mmėji-1 kareivįų (Al Sarpalis, R. 

Snas AL.DLD 20 metų Jubilę- Rasikas ir kt). Spalių mė- X i rr n t n 4- ' ltjaus. Nes ši organizacija at
nešė neapsakomai didelę nau-

cho kontrevoliuciją. Vizgirdo 
grupė aktyviai kariavo Besara- 
rabijoj. Račgaus būrys daly
vavo mūšiuose, apginant As
trachanės miestą nuo Dono ka
zokų puolimų. Miliūne būrys 
iš 300 darbininkų ir kareivių 
kovojo prieš gaidamokus Ode
sos apylinkėse. Buvo eilė kitų 
būrių ir didesnių grupių, kovo
jusių už Sovietus.

Antrame lietuvių kareivių su
važiavime, kaip jau anksčiau 
minėjom, įvykusiame 1918 metų 
pradžioje, vadovaujami bolševi
ką frakcijos revoliuciniai karei
viai, ne tik išvijo kontrevoliu- 
cionierius (Bilą, Natkevičių, 
Laurinaitį ir kt.), bet ir sudarė 
savo Centralinį Organą—Lietu
vių Kareivių Sovietą iš bolševi
kų ir jiems prijaučiančių ka
reivių**).

Suvažiavimo nutarimai nebu
vo pilnai bolševikų dvasioj, 
daug buvo juose neaiškumų, 
prieštaravimų. Bet svarbu tai, 
kad pats suvažiavimas, po išvi
jimo oficierių kontrevoliucio- 
nierių, ir jo nutarimai praėjo 
besivadovaujant bolševikų svar- 

. blausiais tų laikų obalsiais—ko- 
Rugsėjo mėnesį susidarė ^avaldžią—proleta- 

lietuvių karininkų sąjungos/ 
Centro 
mitete 
kitam

riato diktatūrą.
Po sausio suvažiavimo, L. K. 

Vykdomajame. Ko- govietui vadovaujant visos tie
du lageriai,. vienas tuvių karininkų organizacijos 
griežtai ’priešingi: buvo reorganizuotos į kareivių 
aficierių (Bilą, Eli-, organizacijas. Buvo sudaryta 
Natkevičius, Lauri- į---------

kusių pulkų paramos ir įsaky
mo pasitraukė iš mūšio, išnešė 
savo vadą kraujuose paplū
dusį.

Daugelis geriausių lietuvių 
kareivių, kovojusių už Spalio 
revoliucijos laimėjimus, yra 
kritę karžygio mirčia. Mūsų 
draugai dažnai prisimena pi
lietinio karo didvyrių vardus, 
kaip antai: Eidukevičių, buvu
sį partizanų būrio vadą, žuvu
sį mūšiuose prie Dvinsko; d. 
Damulį, 41 pulko komandie- 
rių, užmuštą taipgi prie Dvin
sko; d. Ragaišį, buvusį Char
kovo lietuvių sekcijos UKP(b) 
biuro narį, komunistų kovos 
būrio vadą, žuvusį mūšiuose 
prie Charkovo su Denikino 
bandomis; d. Balsevičių, vieną 
iš narsiausių ir smarkiausių 
odesiečių, kovotojų prieš de
santą prie pat Didžiosios Va-j 
karžos; d. Antaną Adomaitį, 
sušaudytą Čitos kalėjime Kol- 
čakui įsakius ir visą eile kitų 
žuvusių senų kareiviu. Daugy
bė draugų karžygiškai žuvo 
pilietinio karo metu, kurių var
dų mes nežinome, bei spėjo- 

j me užmiršti. Jau metas ir jų 
I visų didvyriškus darbus ir ko- 
i vos žygius nušviesti mųsų

nesio pradžioj CVK nariai 
kareiviai paremti Petrogra-dą netak apšvietoj, o ir gausią reviogia-

materialę paramą visam darbo do ^mzono lietuvių akty- 
žmonių judėjime linkui pasi-! Y? Karoso, P. BeliaUsko, 
liuosavimo iš kapitalistinės1 Y* karmos ir kitų), sudarė 
vergi jęs. Todėl kuo skaitlin-' slaptą Karo'Revoliucinį Ko- 
giausiąi dalyvaukime.

♦) Karo Rev. Komitetas buvo su
darytas iŠ Sių kareivių: P. Beliausko, 
A. Karoso, M. Miliausko, R. Rasiko 
ir M. Sarpaliaus. Spalio dienose Be- 
liauskas aktyviai dalyvavo revoliuci
joj su 42 automobilių būriu, Karosas 
—Raudonęsios armijos sanitarijos bū
ryj. Miliauskas su savo pulku daly- j 
vavo mūSiose paimant žiemos Rū
mus, Rasikas, Smolno Įgaliotas, va- 1 
žinėjo po pulkus ir fabrikus agitaci- rio tie sykį svarbesniuose mo
jos tikslais Sarpalius su artile- mentuosė draugai smolenskie- rijos divizijonu. __mitetą, kuris ir pradėjo sis-

Sokiams grieš Johnny Frei- temačiai vesti kovą prieš■%0' . _ . i i. v • • -. . . susiuare is siu Kareivių: auicko, iva- ' uuiyvavu šie
ler Orkestrą. Pradžia 7 vai. KOntreVOlJUClRlUS aficierius marausko, Marmos, Rasiko, Stašelio draugai: J. Mateika, V. Pavilionis, J. 
vakari įžanga 40 centų. Vien ir rengės prie Spalio rėVO- ir karinių dirbtuvių darbininkų at- ^atsS^; ?*®?ą® ir £* du ar 
tik šokiams 25 centai.

**) Bolševikų frakcijos aktyvas 
susidarė iš šių kareivių: Adicko, Ka-

čiai ėmė geriausius kadrus,
***) Konferencijoj dalyvavo šie

liucijos. stovo—Turlos. tris kareiviai, kurių pavardžių nebe- 
. , prisimenu. '

gus: Uborevičių — Baltarusi
jos karinės apygardos vadą, 
Putną ir Baltušį—NN divizijų 
komandierius; Firiną—Mas- 
kvos-Volgos kanalo statybos 
viršininko pavaduotoją; Da- 
bulį, iš dvaro darbininko iŠ-j 
augusį atsakomą žmogų—po
litinį darbuotoją, proletarinį.

' M

M. Dmetreeshina, Soprano.

Beniulio 
Orkestrą 

Grieš 
Šokiams

Įžanga 
40 centų

1. Pasirenkant.
A. VIŠNIAUSKAS. Baritonas.

2. a) “Prisinažinimas.” Iš Operetes “Tamyla.” 
žodžiai— J. Nalivaikos. Muzika—B. šalinaitės.

b) “Indian Love Call.” Muzika—R. Friml.
KONSTANCIJA MENKELIUNIŪTĖ, Mezzo-Soprano.

3 PclSl
Duetas. K. MENKELIUNIŪTĖ ir M. ŽIEDELIS

4. a) “Tango Delle Rose.”
b) “M’appari Tutt’amor.” Iš Oneros “Martha.”

PASQUALE COLA CINO, Lyriškas Tenoras.
5. Duetas. Iš Operos “II Travatore.”

PASQUALE COLACINO ir K. MENKELIUNIŪTĖ.
6. a) “Quiet Nierht.” Muzika—Stetzenko.

b) “Lovely Girls.” Muzika—Dakrgomishskv.
(Russian Songs) M. DMETREESHINA, Soprano.

a) “Rondo Canriccioso.” Mendelssohn.
Piano Solo. VICTORIA VALUKIŪTĖ

“Povilas Po Obele.” Muzika—V. G. Pergamento.
Vertimas J. Kaškiaučiaus.

K. MENKELIUNIŪTĖ, Mezzo-Soprano.
“When The King Went Forth To War.” Bv Koenemar.

BASIL‘ROMAKOF, Bass-Baritone. ę
“Night of Joy.” Muzika—J. Offenbach.

Duetas. MENKELIUNIŪTĖ ir DMETREESHINA
1 1 "Pfl Q IfAYtIzQ KI f

Smuiko Solo. VYTAUTAS DVARACKAS.
12. a) “Oi Berneli Vienturį!”

b) “Atjoio Bernelis Lvgiais Laukeliais.”
c) “Ar Aš Ne Jauna.”

Duetas. MENKELIUNIŪTĖ ir VIŠNIAUSKAS
13. Kvartetas iš Operos Rigoletto.
JENNIE R1UDICK, MENKELIUNIŪTĖ, COLACINO ir ROMAKOF.

Akompanistai: L. šalinaitė ir B. Petrov.

GRIEŠ BENIULIO 0RKESTR1P0 KONCERTO—ŠOKIAI

HUDSON COAL “VT
šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
Pigi anglis yra pigi, bet mūsų anglis ne brangi.

Pilnas svoris ir kokybė garantuojama.
šaukite 1

INgersoll 2-6767 į^°£ve j II Klauskite
BEN DUBIN
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Žinios Apie Karą lių, dabar gali usgrįžti atgal Į or
ganizaciją be jokio įstojimo mokes
čių.

Kp. Valdyba.
(283-284)

Iškyla Italy Melai
Kiek laiko atgal, kada 

ethiopų išdavikas Gugsa 
perėjo pas italus, tai Itali
jos fašistai paskelbė, kad su 
juom perėjo ir 15,000 ethio
pų kareivių. Vėliau paaiš
kėjo, kad pabėgėlių buvo tik 
1,500.

Italija paskelbė, kad ethi
opai atkeršino tų pabėgėlių 
giminėms ir būk sunaikino 
5,000 moterų, vaikų ir jų 
namus sudegino, būk jie su
degino Makale mieste .ii 
Gugsos palocių. Bet kada 
italai užėmė tas teritorijas 
tai pasigyrė, kad išdavikus 
džiaugsmingai pasitiko jų 
giminės, nieko daugiau ne
rašė apie jų sunaikinimą, c 
pagaliaus Ameriką pasiekė 
ir Gugsos palociaus paveiks
las ant kurio jau iškabinta 
italų vėliava, patsai Gugsa j 
stovi palociaus priešakyje. • 
Reiškia, pirmiau italų skel
biamos žinios apie žudynes 
ir deginimus buvo grynas 
melas. Fašistai puldami et- 
hiopus, naikindami juos 
ginklais ir nuodingais ga- 
zais, dar ir visokių melų iš
galvoja, kad apšmeižus tuos 
žmones, kurie drąsiai gina 
savo tautinę laisvę.

“Pravda,” rašydama apie 
dabartinius įvykius • Toli
muose Rytuose, primena jo 
žygius. Kada 1932 metais 
chiniečiai drąsiai kovėsi su 
japonas Shanghai mieste, 
tai vėliau net chinų buržu
jai sakydavo: “Mūsų 19-ta 
armija tą išmoko nuo Blu- 

♦ icherio”. Ta armija skau
džiai pavaišino japonus. To
liau “Pravda” rašo:

“1929 metais, kada chinie
čiai kontr-revoliucionieriai 
militaristai, kurstomi užsie
nio imperialistų, sulaužė su
tartis su Sovietų Sąjunga, 
tai tada vadovystėje drg. 
Blucherio Speciale Tolimų 
Rytų Raudonoji Armija ne 
tik sudaužė Chang Hseuhli- 
ango geriausią Chinijos ar
miją, bet tuom pat kartu 
laimėjo Mandžurijos žmo
nių simpatijas, parodant ne 
tik žodžiais, bet ir darbais, 
kad Raudonoji Armija, ku- 

: ri baudžia savo priešus, yra 
i draugas dirbančiųjų masių 
! visų šalių. Blucheris per ke- 

' lis pastaruojus metus pasi- 
' aukavusiai dirba apgynimui 
. Sovietų Sąjungos Tolimųjų
Rytų.”

Japonijos Imperialistai 
Pagrūmojo Anglijai
Japonijos užsienio reika

lais kalbėtojas Amau įteikė 
Anglijos atstovui reikalavi
mą, kad Anglija nesikištų į j 
Japonijos — Chinijos. reika
lus. Kaip, žinia, „paskutiniu

000 mylių su Manchukuo, 
Japonijos padaru, ir kelis 
kartus ilgesnis vandens ru- 
bežius, kuris gali būti ata
kuotas Japonijos karo lai
vų. Iš Tokio, Japonijos sos
tinės t rašo Hugh Byas, 
“New York Times” kores
pondentas apie Sovietų jė
gas: , - !

“Sovietų prieplauka Vla
divostokas labai strateginė. 
Sovietai turi daug didelių 
orlaivių bombininkų, kurie 
gali nuskristi į Japoniją, su
bombarduoti jos miestus ir 
aigrįžti. Tie bomberiai ir 
ižtikrina taiką... Sovietai 
ipfortifikavo rubežius. Jie 
ten turi daug plieno "ir ce- 
nento tvirtumų, didelę ar
ui ją, užtektinai ginklų. Bet 
Sovietus negalima kaltinti 
iž tą apsiginklavimą.”
Korespondentas toliau nu

bodo, kad jeigu Sovietų Są
junga nebūtų apsiginkla
vus, tai Japonija ją pultų, 
kaip ir Chiniją. Tik Sovie
tų galinga karinė jėga ati-i 
ma Japonijos imperialis-’ 
tams norą karą pradėti. Ir, 
taip nemažai karinių pro
vokacijų yra ant Sovietų— 
Manchukuo rubežiaus. Bet t 
tas viskas baigiasi tuom, n* 1 !• iZ n •" 
kad Sovietų pasienio sargai. DlddlS KafO FHVOJUS 
atremia japonus įsiveržė- j 
liūs. Žinoma, amžinai ne-' 
galės viešpatauti ir tokia1

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia “card par

ty” kazyrių vakarą, 4 d. gruodžio, 
kampas Ralph ir Theodore Sts., 
7:30 vai. vakare. Įžanga 35c. Bus 
duodama dovanos lošėjams; taipgi ir 
prie įžangos tikietų, prie durų. Vi
siems bus visokių užkandžių ir vai
šių. Ši vieta lengva visiems pasiek
ti, nes High Works busas priveža 
pi-ie pat durų. Visus širdingai kvie
čiame atsilankyti.

Rengėjai.
' ' (283-284)

BALTIMORE, MD. .
ALDLD 25' kp. metinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, 2 d. gruodžio, 
Lietuvių Svetainėje, 853 Hollins St., 
8 vai. vakaro. Visi nariai privalo 
dalyvaut, nes yra daug svarbių da
lykų apsvarstyt,'ir kaip visiems žino
ma, bus renkama nauja valdyba del 
1936 metų. \ r

O. Kučiauskaite.
•' ‘ ■ ■ ' ' • - (283-284)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 1 d. gruodžio, Labor 
Lyceum, 17 Ann St., Harrisone, 2 
vai. po pietų, šiame susirinkime bus 
apsvarstoma daug svarbių dalykų, 
tad visi meskite tinginiavimą ir da
lyvaukite skaitlingai.,

W. Zelin.
(283-284)

HATRFORD, CONN.
LVB Komitetas rengia jubilėjinį 

“Laisvės” balių, nedčlioj, 1 d. gruo
džio, po numeriu 57 Park St., 2 vai. 
po pietų. Jžanga tik 35 centai. Turė
sime skanių užkandžių ir gėrimų. Vi
si galės linksmai pasišokt prie geros 
orkestros, tad visus kviečiame skait
lingai dalyvaut.

J. A. Rudžipskas.
(283-284)

WORCESTER, MASS. mėnud. Tad sekantis susirinkimas at-< 
, Tzi- i. ’ ____________ . sibus 1 d. gruodžio (December) 7

Lwt. Darb. K iu o <yriio- lVa^’ vakare, pas drg. Navikauskus,
rinkimas jvyks nedehoj, . ? _. ’; Wyominge. Susirinkimai bus anks- 
džio, 10:30 vai. ryto, Liet. Svetainėje, I Hau .jemos Iaiku> tad vW jsitSmy. 
29 Endicott St. Visi draugai kliubie- ųjįe iajką jr dalyvaukite šiuo lai- 
čiai būtinai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Taipgi bus valdybos rinkimas del 
1936

IK «

Sekr. A. Vąlinčiufe.

WORCESTER, MASS.
29 d. lapkr. įvyksta vajininkų’8^ 

si rink ima s, tai yra, visų ALDLDlnorfL 
rių, “Laisvės” ir “Vilnies” skaityto5 
jų. Visus kviečiam pribūti 7:30 vai. 
vakare, po numeriu 29 Endicott St.

Vajininkai.
metų.

Sekr. A. Serbentą.
(282-283)

CLEVELAND, OHIO

Atsišaukimas
Brangūs draugai: Kurie esate pa

ėmę pardavimui tikietus gruodžio 
pirmos dienos teatro, tai malonėkite I 
grąžint? tą pačią dieną, kada įvyks , 
lošimas. Atneškite neparduotus ti- ■ 
kietus ir pinigus už parduotus ti- ■ 
kietus. Jūs atliksite gerą darbą, nes _ 
nereikės po stubas vaikščioti ir eik- H 
vot laiką ir pinigus važinėjimui. Į

Pasitikime, kad tatai padarysite. . ■ 
Rengimo Komisija. ■

ku.

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

arbata yra moksliškai sutaisyta iš
atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, ' J

* 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, 1 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymu^

ELIZABETH, N. J. |
Kalbės Dr. Kaškiaučiūs -m

t Gruodžio. 1 d. pas mus kalbės vi- g 
sų. gerbiamas Dr. Kaškiaučius. Jis 
kalbės sveikatos klausimu ir duos Vi- ' 
sienis gerų pamokinimų. Prakalbas 
rengia Lietuviu Darbininkų Susivie- Į 
nijimo 33 kuopa Rusų Svetainėje, 408 ! 
Court St. Prasidės 2 vai. po pietų. 
Visus kviečiame dalyvauti. Įžanga 
veltui.

S. Baltutis.
(282-283)

PHILADELPHIA, PA.
Visų Phila. darbininkų organizaci

jų rengiamas balius 30 d. lapkr. 
Darbininkų Centre, 735 Fairmount ’ 
Ave., neįvyks del tam tikrų zfiūsi- 
dariusių priežasčių. Tikietų platinto
jai gražinkite pingus kuriems buvote 
pardavę tikietus.

Komisija.
(281-283)

■LMl
kad Natūrali KyP 

M . . • • • ** I v « . • v . •
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelia
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už taf 

b Tea. Arba pri* jr* 
arbatos del išban- B*',

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y. 1-7

0.

jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pril 
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime i 

dymo. Rašykite šiaip:

•rp'

SU i

....

TsTVC

J

ii

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

PATERSON, N.
Vakaruškos

Lapkričio 30 d. vakare 
giamos bendros lietuvių vakaruškos 
po numeriu 62 Lafayette St. Bus ir 
koncertine programa, kurią išpildys 
jaunuoliai, kaip tai J. Bingelis ir 
M. Baubliutč. Šios vakaruškos yra 
rengiamos ne del kokio ten pelno, 
bet kad daugiau susieiti į geresnį pa
žintį, į geresnį draugiškumą. Todėl 
kviečiame visus dalyvauti.

J. J. Dulkis. I
(282-283) t I

PATERSON, N. J.
Kuopų Susirinkimai

LDS 123 kuopos metinis susirinki
mas įvyks gruodžio 1 d., 10 vai. ry- 
te, . .po* num* j 162; Lafayette J St.', Visi 
kuopos nariai dalyvaukite, nes ren
kama kuopos valdyba 1936 metams. 
Taip pat atsiverkite kandidatų į 
draugiją.

y
yra rcn-PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 2 d. gruodžio, 7:30 vai. 
vakare, 735 Fairmount Ave. Visi na
riai' dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, 
bus

Sovietų Sąjungos Raudo- 
, , . nosios Armijos organas

padėtis.' Sovietų Sąjunga “Krasnaja Zvezda”, 7 d. 
bus priversta pavartoti lapkričio, rašo: 
griežtesnius žingsnius tam,'
kad sudraudus Japonija ir; “Didelis Italijos pnsiren- 
Manchukuo, kad suteikus.Rimas’ atliktas karui pries 
ramų gyvenimą pasienio pi-, Ethiopiją. Šie prisirengimai 
liečiams. poli eina už rubežių papras-

-------------- i tų kolonialių karų. Italija 
-----  - — Ijau išstatė prieš Ethiopiją 

virš 400,000 kareivių ir ka-
I ras prarijo . virš du <» tbilįo- 
inus lyrų pinigų.

“Atsiekti Italijos nekurie 
pasisekimai kare prieš ethi
opus yra pirkti brangia kai
na—eikvojimu daug pinigų 
ir karo reikmenų ir tuo pat 
kartu susilpninimu strategi
nės pozicijos Europoje.

“Reikia atkreipti atydą į 
Anglijos atliktus žygius Vi- 
duržeminių jūrų baseine. 
Anglija ten sutraukė ne 
vien Viduržeminių jūrų ka- 

I ro laivyną, bet ir karo es
kadras iš Indiško ir Ramio
jo vandenynų ir tuomi su
silpnino Anglijos politinę— 
strateginę poziciją Tolimuo
se Rytuose.” *

Laikraštis daro išvadą, 
kad dabar yra didelis pa
saulinio karo pavojus.

įGrupė Ethiopų Du Kartu
laiku Japonija--vėl pradėjo NHn hal.| f
pulti Chiniją, kad atplėšus I rtMCgv Hilu liaių 
jos didelius plotus. Japonija 
tam tikslui organizuoja 
naują neva nepriklausomą 
valstybę. Žinoma, kad toji 
“nepriklausoma” valstybė 
bus pilnai Japonijos valdo
ma. Taigi ji persergsti An
gliją, kad nesikištų į tai. 
Anglija dabar turi daug 
klapato su Italijos-Ethiopi- 
jos karu ir veikiausiai pil
nai išpildys Japonijos rei
kalavimą.

Sulaiko Mulus, Arklius 
ir Kupranugarius

Grupė ethiopų kareivių 
jau du kartus pabėgo nuo 
italų. Jiex buvo italų Erit
rea kolonialėje armijoje. 
Kada Italija užpuolė Ethio- 
piją, tai 50 ethiopų, Italijos 
kareivių, su 110 šautuvų, 5 
kulkasvaidžiajs ir kitokiais 
ginklais pabėgo pas ethiopus 
ir prisijungė prie generolo 
Guksa armijos. Bet Guksa 
už kelių dienų parsidavė) 
italams ir savo kareivių i 
apie 1,500 ir šiuos pabėgė
lius pervedė italams. Bet jie 
nenusiminė ir tintru kartu 
pabėgo nuo italų.

Dabar iš Danakil dyku
mų išėjo 28 pabėgėliai ir

Taipgi 
rinkimai valdybos 1936 metams.

’ K. Buinauckas.
(282-283)

HARTFORDpCCINN.
Laisvės Choras' rengia šokius, ku

rie įvyks subatoj, 3d! d. lapkr., 7:30 
vai. vakare, 57 Park? St. Choras-, vi
sus. prašo skąitling^i dalyvaut ir 
juos paremt; chęras visuomet daly
vaują visų orgąniząęfjų parengimuo
se ir padeda išpildyt; Yrbgrama!% tad 
dabar prašė jiems įladėt.

Antras parehgimas, tai yra “Lais
ves” 25 metų jųbilėjąųs paminėjimas 
nedėlioj, 1 d. grųędži.o, 2 vai. po 
pietų, po tuo pat antrašu. Komisija' 
visus kviečia dalyvaut.

Komisija.
(282-283)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1161 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

» ALDLD 84 kuopos susirinkimas 
j įvyks gruodžio 15 d. toj pačioj vie
toj. Tai irgi bus metinis susirinkimas 
ir bus rėnkama valdyba 1936 me- 

nrTDniT MICH į tams. Visi nariai įsitemykite ir ne-
Ut 1 KOI 1, IVllVrl. Į pamirškite dalyvauti.

Aido ir Laisvės Choro radio komi-\ j# Matačiunas.
tetas rengia linksmą maskaradų ba- j _____________ ____
lių subatoj, 30 d. lapkr., 7:30 vai. | n a
vakare, 3014 Yemens St.. Už įvai-j PITTSTON-WYOMING, PA. 
riausius ir juokingiausius parėdalus | Atydai ALDLD 12 kp. nariams! 
bus duodama .penki !praizai, pinigais 1 Kuopos mėnesiniai susirinkimai at- 
-—$15.00. čia visi galės linksmai laikąsibus pirmą nedėldienio vakarą, kas 
praleist, 'nes turėsim gerą orkestrą 
šokiams, skanių valgių ir gėrimų. 
Įžanga tik 20 centų. Pelnas visas 
skiriamas del palaikymo radio pro
gramos.

' Rengėjai.
(282-283)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

MATTHEW P. B A LLAS, In

Iš Anglijos Sudano—Ai- 
gipto kolonijos daug buvo prisiungė prie ethiopų. Jie 
gabenama į Italijos Eritreą 
koloniją kupranugarių, mu
lų, asilų ir arklių italų ar
mijai. Per dvi savaites buvo 
išgabenta 1,698 kupranuga
riai.

Dabar Tautų Lygos pa
tvarkymu uždaroma toli- Į 
mesnis į Eritreą jų įveži-l 
mas. Nebuvo leidžiama nei I 
taip tais gyvuliais nuvykti 
neva savo reikalais, nes nu- 
vykusieji gali ten juos par
duoti. Turės palikti anglų 
kolonijoje arklius, kupranu
garius, mulus arba automo-

• bilius tie, kas vyks į Erit
reą, ir pėsti keliauti 25 my
lias.

Apie’Tolimus Rytus
Nuolatiniai Japonijos im

perialistų grobimai kitų 
kraštų sudaro Toli iriuose 
Rytuose .karo pavojų. Sovie
tų Sąjunga yra priversta 
laikyti galingą armiją ap
saugojimui savo rubežių. 
Jos rubežiai tęsiasi ant 2,- •

sako, kad kelyje dar liko 16 
pavargusių ir sergančių jų 
draugų. Pabėgėlius ethiopai 
apdovanojo pinigais, sidab
riniais medaliais ir suteikė 
naujus drabužius. Dabar jie 
prisijungė prie ethiopų ar
mijos ir kariaus prieš italus

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
660 Grand St. Brooklyn, N.Yr^

Tel.: STagg 2-5043

PRANEŠIMAS BR00KLYN0 IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko Graborystės Jstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko-, 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos- laidotuves taip brangios, o pas svetimtau
čius’ daug, pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais. viskas yra nupiginta. Todėl męs dabartinės 
depresijos laikais Suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnį kalną; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pipigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Temykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigui

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 1 d. gruodžio, Bennett’s, 
svetainėje, kampas Ralph ir Theo
dore St., 1:30 vai. po pietų,

Draugai ir draugės, malonėkite 
pribūti laiku > ir skaįt.lingai, kad ga-

[ lėtume tinkamai apsvarstyt svarbius 
reikalus, kurių yra gana daug. Taip
gi reikia gerai prisirengti prie pa
rengimo “card party’V kuris įvyks 15 

'd. gruodžio. High Works arba Ralph 
Ave. busas priveža prie pat svetai
nės. .Visi dalyvaukite.

, ' Sekr. I. Klevinskas.
; ' (282-283)

BALTIMORE, MD. ;
Dailės Kliubas rengia šokius ir 

koncertą, subatoj, 30 d. gruodžio, 20 
N. Calhoun St., 7:3,0 vai. vakare, į- 
žanga tik 25 centai. Bus graži kon
certine programa. Prie įžahgbs. tikie- 
to bus laiAi’ėjimas; kas laimės; tai 
gaus “Soviet RiussįaAToday” prenu
meratą ant visų metų. Kviečiam vi
sus atsilankyti, linksmai laiką pra
leist ir tuom pat ;kartu paremti 
Dailės KĮiubą. '

Draugas V. K. Blucher
Sovietų Sąjungos Tolimus 

Rytus saugoja Specialė 
Raudonoji Armija, kuriai 
vadovauja patyręs karo va
das draugas Vasili K. Blu
cher. Jis gerai atsižymėjo 
vadovaudamas Raudonos 
Armijos dalis kare prieš 
Kolčaką, Vrangelį ir kitus 
rusų k o n t r-revoliucionie- 
rius. Vėliaus jis buvo Chi- 
nijoje ir jo patarimai ir va
dovystė suteikė kantonie- i 
ciams pergalę ir Įsigalėjimą po pietų. 
Kuomintango partijai. Ka- lyvauti, nes turim 
U CK tz, • ]_ u i dalykų apsvarstyti, iaipgi turėsime noineuija. iro persLavymu ous somaiCla umang Kai-sneKaS ISUa- jgriktį naują valdybą ant kitų mėtų; ,Prie geros orkostros; taipgi bus ska- 
vė Chinijos liaudies revoliu- Nariai, kurio yra neužsimokėję duok- nių valgių ir gėrimų. Pelnas skiria-, 

tai drg. Blucheris gi į- j iSsibraUkę iš kuopos, iŠ prie-j 
ZO į Sovietų Sąjungą, žasties negalėjimo užsimokėti duok- . L

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

$150
Gen. S. Butler 

pareiškė: “Karas —- 
baus kapitalo raketas?’

stam-
. . Rengėjai.

, (282-283)

Cleveland; ohio
Rengiamas . teatras ir balius, nedė

liok 1 d. gruodžio,' Lietuvių svetai
nėje, 6835 Superior Ąye. Pradžia ly
giai 4:30 vai. po pietų. Įžanga iš

ar 
mažiau

« T

$225

n n 
**6^

-j-

■L- J

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

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

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

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pWt I 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligfrt, 
nines, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arb»' 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos iF' 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (pernvL* 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apjr-. 
linkėję; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokė 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasiriu 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

$225
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

lių, dabar gali sugrįžti atgal f or- mas Daily Workerio naudai. ! 
Kviečia Komisija.

(282-283) I

WILKES-BARRE, PA.
A.L.D.L.D. 51 kp. metinis susirin-1

! kimas įvyks ned., 1 d. gruodžio, 2 v. perkant tikiėtuš 30c; prie du-
Visi nariai malonėkite da- 35c; vien tik ■ Šokiaihs 25c. Bus

1 * * __ j daug svarbių sulošta 3 aktų drama ir vieno’akto
dalykų apsvarstyti. Taipgi turėsime komedija. Po perstatymo bus šokiai

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie j jį kreipsiT 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tek Stagg 2-5043' 
, * . , ,v ’ ♦ • .■ r ‘1
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
60years 
SERVICE

VALANDOS: 
12—2 p. p.NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

INVEST IN YOURSELF! 
Saiv with Safety at the 
BUM1WKK 
(AVIMI BANK 
tjRAND ST. ot GRAHAM AVE., BROOKLYN.

Puslapis Aštuntas

270 BERRY STREET
6—*8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Visi Demonstruokit Prie 
Šalpos Biuro Šj Rytą

Penktadienį, 29 lapkričio, 
V; ryto, prasidės demonstraci
ja prie bedarbių šelpimo biu
ro, S. 4th ir Grand St. Exten
sion, Williamsburge.

Šelpimo administracijos vir
šininkai skelbia, kad nėra pi
nigų ir pasiryžo numesti visus 
bedarbius nuo šelpiamųjų są
rašo. Bedarbių Taryba atsi
šaukia į visus bedarbius ir dir
bančius pagelbėti iškovoti 
jiems didesnę pašalpą ir kad 
kiekvienas bedarbis gautų 
$25 nusipirkimui žieminių dra- 

" panų. Todėl darbininkai-kės 
imkime dalyvumą tose demon
stracijose. Padėkime savo bro
liams, sesutėms ir jų šeimy
noms iškovoti maisto, drabu
žių, šilumos ir šviesos ateinan
čiai šaltai žiemai. Visi už vie
ną, vienas už visus! 

• *
Antradienį, 3 gruodžio, 

ryto, užpildykime Bridge 
za teismabutį. Tą dieną 
teisiamas jaunas vyrukas. Jį 
areštavo pereitą savaitę prie 
bedarb. šelpimo biuro,S, 4th ir 
Grand St. Ext., už tai, kad jis 
pikietavo ir turėjo iškabą su 
garsinimu Madison Sq. Garden 
įvykstančio bedarbių masinio 
mitingo. Prie to, dar pardavi
nėjo Komunistų Partijos orga
ną “Daily Worker,” kurio la
biausia neapkenčia šalpos biu
ro viršininkai. Masiniai daly
vaudami teismabutyje iškovo
site tam jaunam darbininkui 
laisvę.

Bedarbiai savo susirinkime 
jau Surinko aukų tos bylos ve
dimui $2.85. O advokatui 
reiks mokėti $10. Kas galite,) 

•- malonėkite prisidėti ir su 
komis. Remdami kovą už 
šalpą sykiu kovosime ir 
Darb, Bedarbės, Senatvės 
Social ės Apdraudos Bilių HR 
2827.

20,000 Susirinko Išgirst 
Istoriškus Debatus

9

ingston Ave.; Strauss Toy į 
Shop, 327—5th Ave.; “ 
wick Drug Co., 1434 
St., ir visos Albert Silk 
ry Co. krautuvės.

Bush-
Broad 
Hosie-

Darbininką Vadas Siūlo 
Mest Lojalumo Priesaiką

Aldermanai Pratęsia Taksus 
Ant Pirkinių

trečia-Aldermanų Taryba 
dienį nubalsavo palikti “sales 
tax’’ mažiausia dar 6 mėne-

• jsiams. Demokratai ir republi- 
jkonai pilnai parėmė fusionis- 
tus tuo klausimu.

Komunistas, New Yorko 
darbininkų vadas I. Amter pa
siuntė švietimo Tarybai laiš
ką, kuriame išdėsto, kad rei
kalaujamoji iš studentų ir mo
kytojų lojalumo priesaika yra 
hiekas daugiau, kaip tik para
ma karo rengėjams. Dalyje jo 
pareiškimo sakoma:

“Vertimą priimti lojalumo 
priesaiką galima išaiškinti tik 
tiesiogine parama karo rengė
jams. Pravedimas tokios prie
saikos šiandien yra pavojingas

dieni buvo masinis pikietas iš 
ne mažiau, kaip 200 žmonių.

Uždarius šapą, turėtų būti!lauko ligoninę, kuri talpintų 
paskirtas komitetas iš 9, riši- j 50 lovų, taipgi operacijų ir 
mui'nesusipratimo. Komitetan Į perrišimų kambarius. Toji li- 
siūloma 3 nuo darbininkų, 3 goninė bus aprūpinta viskuo 
nuo bosų ir 3 nuo kunigijos ar' reikalingu ir ji kainuos $3,000.

jos tikslas pasiųsti kilnojamą
Dr, JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

abelnai publiko

h

Trumpos Žinutės į

9 v.
Pla-
bus

3U- 
pa- 
už
ir

Gi palaikų taksai, kurie pa
liečia turčius, toj pačioj sesi
joj tapo vienbalsiai atmesti. 
Tuos dalykus tu rėty įsitėmy- 
ti balsavusieji už buržuazinių 
partijų kandidatus.

Kiti priimti taksai yra 3% 
elektros ir gaso, dešimtadalis 
nuošimčio ant biznio įplaukų 
ir penktadalis nuošimčio ant 
finansinio biznio įplaukų.

Visi taksai buvo priimti 
vienbalsiai, apart aldermano
L. Fairchild, kurte balsavo ci iausi elementai, 
pries sales tax. ------
taip balsavo ne iš meilės bied-Į ' ______ _____
niem, o dėlto, kad jis vieton1., n* 1 • • 
“sales tax” buvo pasiūlęs imti JNegFU DlSknmiIiaClja
PO
Toks 
meta 
užtai 
tax.’’

A. & P. krautuvėn, 1420— 
3rd Avė., atsilankė plėšikas. 
Vienas jaunas darbininkas ta
po pašautas, kuomet jis,, sker
sai barą, bandė sugriebt plėši
ką. Kiti 8 darbininkai kenais

Prašoma greitos paramos tam 
užmanymui.

Komiteto 
Committee 
Ethiopia, 
New York.

antrašas: Medical 
for Defense of 

2384—7th Ave.,

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare 

t Ir pagal sutartį 
Tel. Mansfield 6-8787

ne amerikoniškas palinkimas ^VU° plėšiką. y •
Bronxo darbininkai laimėjo 

masinio pikieto bylą prieš 
Toliau Amtęris nurodo, kad, Greenmill Supply Co. Teisman 

net pats, karo isterijos laiko- buvo patraukta 16 darbininkų, 
tarpyje, sumanytojas to pried i- kaltinamų “betvarkės dary
mo įstatymo, John L. Tildsley, me” ir “sulaikyme trafiko.” 
yra pasmerkęs tos priesaikos Teisėjas Oliver bylą panaiki- 
tikslą ir jos vykdymą. Už jos no.
vykdymą labiausia stoja Am' --------- ;
Legiono ir Am. Revoliuęijos Pirmas darbas į tris metus

link fašistinio’ protavimo ir 
veikimo.”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 2 d. gruodžio, “Laisvės” 
raštinėje, 8 vai. vakaro. Visi na
riai malonėkite dalyvauti. Nepamirš
kite ir naujų nariu atsivesti prira
šyti.

A. Bakaitis.
(283-284)

NEW YORK CITY
APLA 49 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 1 d. gruodžio, Astoria Hall, 
62 E. 4th St., 2 val.v po pietų. i

Šis bus metinis susirinkimas, tad . -
bus renkama nauja valdyba 1936 me-1____
tams. Taipgi nepamirškite ir naujų . 
narių atsivest prirašyt prie kuopos.

Valdyba.
(282-283)

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VA LANDOS: 
‘ 1—2 p p.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

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

Dukterų tūli stambieji ir reak- J°nui Kukol kainavo gyvybę. 
Y.—.Amteris £avo prieš šventę darbą 

Tačiau jis ~QT0‘^7priesaiką^ panaikinti naminių paukščių krautuvėj, 
— 1 640 W. 48th St. Prieš pat už-

1 darant krautuvę, trečiadienio 
■ vakarą, įsibriovė trys plėšikai. 
Du iš jų sulaikė savininką C. 
Baron, ir atėmė iš jo dienos 
įplaukas, $317. Trečias nuėjo 
į paukščių 
ten dirbusį 
kad Kukol, 
apielinkės 
no plėšikus 
šautas.

7c. važiuotos mokesties. i WpĄ DūlbuOSC 
jo pasiūlymas pereitą 
buvo atmestas, bet jis’ 
vis vien neremia

Vaiky Dresiy Siuvėją 
Derybos

sales

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITE) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Sekmadieniais—susitarus.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau vaikino apsivedimui. 

Amžiaus turi būt apie 25 iki 35 me
tų senumo, geros išvaizdos. Esu gera 
.ir linksmo būdo mergina. Rašydami 
laiškus malonėkite prisiųst ir pa- 
veikslą kartu. I

Lillian Staliuraitis, 229 Park Ave., 
Hoboken, N. J.

Dalyvaujant teisininkų, 
nyčių, liberalų ir bedarbių va- 

I dams įvyko viešas tyrimas ne- 
Igrų diskriminac. WPA dar
buose ir pašalpos davime. Da
lyvavo Victor Ridder, WPA 
administratorius, ir Daniel 
Ring, vienas Ridderio pagelbi- 

j Atleistas iš ' darbo del 
natvės ] 
John J. McClockey nusišovė, njų informacijų po šiuo antrašu: J.1 
Jis praleido tarnyboj 43 me- Lukoševičius, 1137 Blake Avė., Broo- 
tus ir negalėjo* pakęsti dabar klyn’ Y” aiJt antrų lu(283-284) 
ūmai tapęs nebereikalingu. I

Ot, jei “kapsai”'pagalvotų “ |
, * . . > ... .. . MAI i
beturi vietas, jie kitaip atsi-;
neštų į darbininkus bedarbius.! Reikalinga švari, teisinga mergi-: 

_______ na prižiūrėti dviejų kūdikių ir namų;
nereikia taisyt valgio. Atsišaukite j 

Derybos tarp Garod & Ep- “Laisvės” raštinę del kitų informa- 
sey, 12th St. ir University PI., cijų. 
N. Y., šapos savininkų ir dar-l 
bininkų nutrūko. Streikas ir(----
pikietas tebevykdoma. Unija 
sako, kad bosai baugino išmė
tyti iš darbo unijistus, norėda
mi įsteigti kompanišką uniją. 
Streiką veda Radio Factory i 
Darb. Unijos Lokalas 18609. !

To amato darbininkų 
su bosais sutartis pasibaigė 1:*.....
d. šio mėnesio. Nuo to laiko' Čion buvo daugybė liūdymų- 
vedamos derybos už naują su- įrodymų, kaip negrų diskrimi- 
tartį. Pirmadienį tikimasi bo- nacUa Yra praktikuojama ša - 
8ų atsakymo į paduotus rei
kalavimus, kuriuose paliesta 
algų, valandų, taipgi savaitės 
apmokamų vakacijų klausi
mas.

uni?‘°s ninku.

Tarpt Darb. Apsigynimas 
Išgavo Apeliaciją

I pos biuruose ir WPA darbų 
i davime. Bedarbių ir kitų orga
nizacijų negrai ir balti vadai 
reikalavo įsteigti diskriminaci
jos bylų tribunalą, kurio sesi
jos turėtų būti atdaros spau
dai ir publikai, taipgi daugiau 
negrų padėti į WPA ir šalpos 
vadovaujamas vietas.

peštuvę ir nušovė 
Kukol. Manoma, 
kaipo senas tos 

paži- 
nu-

gyventojas, 
ir dėlto tapo

(283-285)

IŠRANDAVOJIMAI !
| Pasirandavoja fornišuotas kamba- 

se- rys. Yra šiluma ir visi namų paran-
policijbs leitenantas *um^.Ga'i‘e ^vo valgį pasigamin- 
1 * ,v ti. Atsišaukite bile laiku dsl tplimes-1

(283-285)

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.PRANEŠIMAS
TAKAS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie
tuviam patogioje vietoj:
518 Grand St., Brooklyn

Labai puiki vieta užėjimui 
kiekvienam, čia patarnau
jama įvairiais vynais, degti
nėmis ir alumi. Gražus pasi

rinkimas visokių valgių.
Kazys Kuloka, kaipo įstai
gos gaspadorius - manager, 
užtikrina visiem malonų ir 

draugišką patarnavimą.
Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti.

Telephone, EVergreen ■ 8-9770

j. Garšva
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. -Ką Sako Lietuviai Kriaušiai 

Apie Bendrą Frontą?
TDA taktika — gynimas 

teisme ir masių spaudimu —- 
atsiekė didelį laimėjimą ir 
Clyde Allen byloje, išgauta 
teisė apeliuoti.

Clide Allen, jaunas negras 
darbininkas, buvo nuteistas 35

*£arl Browderio, Am.
munistų Partijos generalio se
kretoriaus, ir Norman Thomas, 
Socialistų Partijos vado, deba
tų išgirsti susirinko minios' 

. ..... ._ metams taip pat menkais, ne
ištirtais Pūdymais, kaip kad 
buvo ir Scottsboro berniukai. 
Jis pavadintas tuo baisiuoju 
“plaktuko vyru,” apie kurį bu
vo visokių kalbų, kad jis už- 
puldavęs moteris Central 
Brooklyno sekcijoj, plaktuku 
primušdavęs, tada bandydavęs 
pasinaudoti. Tuomi norėta įro
dyti, kad negrai, kaipo rasė 
esą nepataisomi moterų puoli- 
kai- , ' .

Teisme prieš jį vyriausia 
liudininke buvo Mrs. Ęerthą 
Smirles, kuri, sakėsi per jį už
pulta. Tačiau iš karto ji sakė
si negalinti pažinti: tas, ar ne. 
Tik paskiau, po tarimosi su 
policija ji jau atvirai sakė, 
kad Allen esąs tas vyras. Iš 
karto ji sakė, kad jis tik norė
jęs užpulti, o jau paskiau, 
kad užpuolęs. Ji, beje, sa
kė, kad tai buvęs šviesiaveidis 
negras, o Allen yra tamsus.

Bet nepaisant tų ir dauge
lio kitų priešginybių, be jokio 
įrodymo, Allen tapo nuteistas x _ _.lr
35 m. kalėjimo. Ten jis būtų Į 011110 SapOHl Uzdaryt BlUlį 
ir pasilikęs be jokio užtarimo, 
jei TDA nebūtų įsikišęs, išty
ręs dalykus, pranešęs svietui 
apie to teismo šovinistinį žy
gį prieš negrą darbininką. 
Sužinoję, masės sukėlė pro
testą, tokiu būdu išgautas 
naujas teismas^ Teismo vedi- majorą uždaryti šapą 
mui reikia prisidėti ir finan- nio įstaigą, kuri yra 
sais.

Ko-

svieto. Pirmu kartu didžiulės 
Madison Sq. Garden svetainės 
istorijoj įvyko toki debatai, 
kuriem visi tikietai buvo anks
ti prieš debatus išpirkti ir tūk
stančiams žmonių jų pritrūko.

Pirmu kartu istorijoj taipgi 
įvykę ir debatai tarp .žymiau
sių Komunistų ir Socialistų 
Partijų vadų.

Tūkstančiai susirinkusių 
karštai sveikino kiekvieną kal
bėtojų išsireiškimą už darbo 

* masių vienybę. Minia buvo 
mišri; komunistai, socialistai, 
nepartiečiai ir vidurinės kla
sės žmonės.

Tų įdomių debatų įspūdžiai 
tilps “Laisvėje” sekamuose nu- 

V menuose.

Laimėjo 1 Dienos Streiką

Kriaučiai yra viena iš di
džiausių organizuotų lietuvių 
grupių Brooklyne. Todėl lietu
vių gyvenime reiškia labai 
daug tas, ką sako kriaučiai. Ir 
tarptautiniam darbininkų gy
venime daug reiškia, ką sako 
lietuviai kriaučiai, kadangi jie 
yra unijistai. Unijistų balsas 
visuomet turi didelės svarbos.

Bendro darbo žmonių veiki
mo klausimas šiandieną yra 
degantis klausimas. Kriaučiai, 
kaipo organizuoti, žmonės, tą 
įmato. Dėlto Lietuvių Kriaučių 
Neprigulmingas Kliubas ruo
šia tuo klausimu diskusijas. 
Kliubas pakvietė “Laisvės” re
daktorių R. Mizarą pasakyti 
įvadą į diskusijas, o po jo kal
bės visi kriaučiai. Kviečiami ir 
tie kriaučiai patys dalyvauti 
diskusijose ir išgirsti, ką sako 
kriaučiai.

Diskusijos įvyks šį vakarą, 
tai yra penktadienį, 29 lapkri
čio (Nov.), Liet. Am. Piliečių 
Kliube, 80 Union Ave., Brook
line. Pradžia* -7 :30. Įžanga 
veltui.

Mūrininkų .Unijos 37-to Lo- 
kalo pirmininkas Jacob Mirs
ky užgyrė šaukiamą distrikto' 
prieškarinę-priešfašistinę kon-! 
ferenciją, kuri įvyks 21 gruo
džio. Jis ragina visas unijas ir, 
organizacijas susirūpinti šia 
konferencija ir pačiu prieška
riniu kongresu, kuris įvyks 3- 
4-5 sausio, Cleveland©.

Maliorių Lokalas 848 
taipgi užgyrė prieškarinį kon
gresą Ir jau išrinko delegatą.

Pagalba Ethiopijos Kariam
z . \

Nemažas skaičius įvairių or- 
ganiz*acijų atstovų turėjo pasi
tarimą Ethiopijos gelbėjimo, 
reikalai^ ir nusitarė veikti, po, 
vardu ir vadovybe Suvienyti 
Ethiopijos Gynimo Komitetai.

Iki šiol geriausia pasižymė
jo medikalė grupė, kuri jau 
pasiuntė 2 tonu medicinos ir 
medikąliškų įrankių. Ųabar

E. K

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

butelį

“BRONCOTONE”
• D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
\ D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti .skilvio virškinimui.
102 Kent St., B’klyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

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

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

g Telefonas: Evergreen 7-7771 g

i PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS J

S Senai dirbąs graborystės pro- X 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- e 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar Q 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja X 
§ balsamavimu ir palaidojimu S 
B mirusių. X

| Veltui Chapel Šermenim | 
9 Parsamdo automobilius ierme- 5 
g nims, vestuvėms, krikštynoms į 
g ir kitokioms parima X
g Saukiu diena •«* naktj J

| 423 Metropolitan Avė. į 
Į’! Brooklyn, N. Y. 5

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

PH KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
didelis nupiginimas tik trumpam 

mHRŠffiHSV laikui, tuojau naudokitės proga.

tebevedama pikietas 
teatrus: Sam Harris, 
42nd St.; New Yor- 

ir Broadway;

Ižkabų Rašytojų Lokalas 
230 praneša vienos dienos 
streiku laimėję pripažinimą 
unijos 7 teatruose, priklausan
čiuose prie Consolidated Cir- 
čtiit. .

Dar 
prieš 3 
226 W.
ker, 51st St. 
Prospect, 161st St. ir Prospect 
Ave^ Bronx. Taipgi pikietuo- 
jamos kitos sekamos įstaigos 
Brooklyne: keturios New York 
Dry Cleaning Co. krautuvės; 
Cantilever Shoe Co., 298 Liv-

Pralaimėjęs šiuose 
muose 8-tame A. I 
Yorke, aldermanas

rinki- 
New 

Samuel 
Feingold pateikė Aldermanų
Tarybai įdomų bilių. 
bilius būtų priimtas,

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuotą 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.

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

J 409 Lorimer Street* Brooklyn, N. Y.
Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Tel. Stagg 2-2996

kuota ir prie kurios

J ei tas 
įgaliotų 1 
ar biz- 
užstrei- 
per dvi

License L-1370

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.




