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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Vi»ų San*. 
Vienykite!I Jūs Niek< 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesit '* 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

KRISLAI
Priminimas Simpatikams.
Kautskis Virto Sovietų

“Gynėju.”
Reikšmė Socialdemokratų

Darbininkų Pakairėjimo.
LDS ir Brooklyniečiai.

Rašo J. Siurba

Komunistų Internacionalo 
7-tas Kongresas pateikė nau
jos orientacijos liniją: svar
biausia suvienyti darbininkų 
klasės spėkas kovai prieš ka
rą ir fašizmą, prieš kapitalo 
ofensyvą, už suvertimą krizio 
naštos ant turčių klasės.

Daug darbininkų, komunis
tinio judėjimo simpatikų, sa
ko, jog tai labai puikus žings
nis. Ir mūsų judėjimo sim- 
patikai tame mato didelį žing
snį linkui darbininkų klasės 
vienybės. Bet tiems draugams 
mes štai ką turime ]

Minn. Konferencija už
VISU MIUONU, NEŽIŪRINT KARO DARBU FarmeriVDarb’ Partii?

Trukšmingas Žydy So-ITALIJOS BEDARBIU SKAIČIUS PAKILO 
cialistų Suvažiavimas
CLEVELAND, Ohio. — 

Gruodžio 2 d. užsibaigė Žy
dų Socialistų Sąjungos su- 
važi avimas. Jame buvo 
t r u k š m ingų susispyrimų

IŠ

S3 

į“ į 
3Ethiopai Prasimušė 

Skersai Visos "Ita
liškos” Somalijos

Kiek Žuvo Italą?

8

miesto, idant italai iš oro 
nebombarduotų Hararą.

ti-
4ai

500 Bombų Veltui
Ethiopų valdžia oficialiai

DIDELIS PAVOJUS SVARBIAUSIAI ITALŲ PRIE 
PLAUKAI MOGADIS CIO PIETUOSE

------------------- MINNEAPOLIS, Minn.
VEDYBŲ ŽIEDŲ MUSSOLINI GAUŠIĄS 82 TO-Į—Įvyko plati Minn. Progre- 

NUS AUKSO KARIŠKIEM TIKSLAM jsyvės Jstatymdavystės kon
ferencija, kur dalyvavo 460 
delegatų nuo įvairių darbi
ninkų ir farmerių organi
zacijų. Priėmė rezoliuciją, 
užgiriančią steigimą Nacio- 
nalės Farmerių Darbo Par
tijos. Tarp kitko, konferen
cija pasmerkė Wm. Greeno

NŪS AUKSO KARIŠKIEM TIKSLAM

ROMA. — A s s o c i ated. dusias poras aukoti savo 
vininmis imi nnsijiiiU 1 Cl U t Cll 1 10 O C k kJ t- y-v V • • • • • I

pasakyti: tarp dešiniųjų ir kairiųjų. Press žiniomis, jau pusiau aukso žiedus karo tikslam.mes štai ką turime pasakyti: taip uebimųjų u naiiiųjų. ’ j r .
Stokite į Komunistų Partiją ir Net Socialistų Partijos cen-i ĮįuPa°le . Italijos produktų 
darbuokitės, kiek jūsų spėkos tro sekretoriaus Cl. Senioro į Išvežimai į užsienius ir įve- 
ir aplinkybės leidžia, vykini- j kalbos negalima buvo gir- žimai iš svetur, kaipo pasė- 
mui to svarbaus Komunistų • <įĮet per trukšmą. Kraštu- ^a Tautų Lygos pradėtų 
Internacionalo pasibrėžimo. įįnįu dešiniųjų vadas Cha- prekybos drausmių prieš 
Daugelis mūsų draugų šimpa- nin Seniorui: Z - —’
tiku dar dabar vis mano, jog ar^ytojas!” Mat, Senior' bedarbių skaičius Italijoj

K.-a„ iaiko k<ek kairesnę’ pozici. pakilo visu milionu. Ekono-
minės drausmės verčia už-

Dešinieji laimėjo, 69 bal- sidaryt daugelį ypač mažės-
— - — « i Lx Irll /-v T-l

Internacionalo
“Tu | Italiją. Del tos priežasties

Sakoma, kad i^i gruodžio 2 
d. iš tų žiedų jau gauta keli 
tonai aukso. Kadangi Itali
joj yra apie 16,000,000 ve
dusių žmonių, tai Mussoli-vALIoJLLA aj 11111A LcVJL J.YJL lAuu Lz 1 A" I e A •

ni tikisi iš jų žiedų sudaryt J° a£’ent° Meyer Lewiso 
22 _ * _ _ * > j _ bandymus išbraukt komu-
160,000,000 lirų.—Dabar Ii- nistus ir'šiaip V----- -
ra verta tarp 8 ir 9 centų. s^us. Minneapolio unijų, 

meuijoKue to. iviusų rarujoj . . |n|u dirbtuvių kurios nėr- ^a^s knr^ius pnnukojęs ke- P f i k 1 a usanęių Amerikos
dabar labai rimtai atsižvelgia- SU didžiuma atmesdami įne-1 U , _ P i lias aukso plyteles. Darbo Federacijai.

jiems būtų “sunku” priklau
syti Komunistų Partijoj, nes,
esą, reikalaujama daug veikti, i 
Nebijokite to. Mūsų Partijoj

minės drausmės verčia už-

dabar labai rimtai atsižvelgia- »U uiuziuiud auucsuaini piv- —j
ma i tai, kiek kuris narys gali, Šimus delei bet kokio ben- j d i r b i n e d avo medžiagas, 

-• n i i . j * 1 rrnnno m oa mcianin

82 tonus aukso, apie

ra verta tarp 8 ir 9 centų
i “raudonuo

sius” iš Minneapolio unijų,

Darbo Federacijai.
’ I gaunamas iš užsienių. 1 Be to, fašistai mobilizuo 

Nedarbui mažint, fašistų 
Patapkite Komparti- IXmnl-Z 19 launiinliii va^^^a ketina įvest 30 va- 

iu, ir jūs veiksite pagal Willvlv JdUIlllUllŲ lo landų darbo savaitę. Rasti- 
ifff Dariui n? PrnfacH nių tarnautojams jau įvesta 
III 1/dlDŲ UŽ rrUlColį (• valandų darbo diena.

žiedai Kąro Reikalam
Fašistų vadai šaukia ve-

***** J A * 1 J KJ W .

veikti ir ką gali veikti. Kiek- dro fronto su komunistais.
vienas narys veikia pagal savoj ---------------------
išgalę.
jos nariu,
savo išgalę.

New Yorko Socialistų Par
tijos “Senosios Gvardijos” or
gane “The New Leader” (lap-

YORK, Pa. — Karininkų: 
teismas išmetė iš CCC pa-Į 

kričio ird^ftelTaVKaX1 Upinių darbų stovyklos 
kio straipsnis “Socializmas ir Glen Rock dvyliką jaunuo- 
Tautų Sąjunga”. Jis pabrėžti-: Hų ir išdavė jiem “negarbin- 
nai karto ja savo seną pasaką: g° paleidimo” popierius už 
apie “didžiausią Sovietų Są-'tai, kad jie veikliai dalyva- 
jungos despotizmą.” Bet tiek WO 200 jaunuolių protesto 
jau jis padarė progreso, jog j susirinkime prieš blogas są- 
nebeskelbia, kad bolševizmą lygas. •

i Be to, rasistai mooiiizuo- ir «v* • m r> v* T\ *1 
ja praeito karo kareivių KeiCiaSl 1Ų rdClŲ DaiK- 
motinas ir moteris vaikš
čioti po namus, agituojant 
nepirkti jokių užsieninių 
produktų, taupyti valgį ir 
kurą ir aukoti valdžiai at
liekamus geležinius ir kito-^ 
kio metalo daiktus.

tij Sunkumas
' MASKVA^ — Sovietų 
Mokslų' Akademijos moks- 

, lininkai patyrė, kad Kau- 
j kaze metai iš metų šiek tiek 
(įvairino j a^i svoris tų pačių 
i daiktų, reiškia, ne vienoda

JIJIGA, Ethiopija. — 
“New York Times” kores
pondentas gruodžio 3 d. pra- 

I neša iš pasitikimų šaltinių, 
kad ethiopų armijos divizija 
prasimušė ' skersai visos 
“itališkos” Somalijos ir pa
siekė Eil miestelį, Indijos! 
vandenyno pakraštyj.

Spėjama, kad ethiopų ei- Lygai, kad iškrausto savo 
lės, vadovaujamos impera- kariuomenę iš Hararo, au
toriaus Haile Selassie žento tro didžiausio Ethiopijos

ROMA. — A s s o c i a ted 
Press pranešimais gruodžio 
2 d., Tembien'srityj į šiau
rę nuo Makale ethiopai už
puolė italus, bet italai apsi- 
gynę, nušaudami 15 ethio
pų; iš italų pusės žuvę 6.

GENEVA.— Ethiopų vy
riausybė pranešė Tautų

(žinoma, kartu ir Sovietų Są
jungą) reikia sunaikinti, kai
po “didžiausią civMizacijos 
priešą.” Jis jau pasisako už 
gynimą Sovietų Sąjungos, štai 
ką jis sako:

“Socialistai, kurie skaito sau 
už pareigą priešintis Sovietų 
despotizmui Rusijoj aštriau
sioj formoj, bus išjudinti rem
ti Sovietų Rusiją, jeigu ją tuo 
pačiu sykiu užpuls Vokietija 
ir Japonija. Negali būt jokios 
abejonės, jog tokiam atsitiki
me Socialistų Internacionalas, 
kaip ir Tautų Lyga, bus Sovie
tų Rusijos pusėj.”

Tai taip dabar kalba ide
ologinis vadas Socialistų Inter
nacionalo reakcinio sparno.: žėjų jr 123 mechanikai pa- 
Tas didelis pakairėjimas so- galniniuose WPA darbuose,

JAPONIJA REIKALAUJA SAU KARO LAIVYNO 
LYGYBES SU ANGLIJA IR AMERIKA ; eina milžiniški " medžiagos 

■judėjimai bei • persitvarky- 
________ ( LONDON, Gruodžio 4. — | apie apribojimą karo laivų maL , 

i nnn II v-e Ci •! J ^aro l^vynU apribojimo (dydžio, jų kamuolių ir kitų1IjUUU VeZejŲ streikas konferenciją atvyko Japoni- tokių dalykų.
jos admirolas Osawu Naga
no su 28 kitais japonų spe
cialistais ir diplomatais. Na- 

PHILADELPHIA, Pa. — Sano reikalauja savo šaliai 
Gruodžio 2 d. sustreikavo tiek pat tonų karo laivyno, 
1,000 trokų vežėjų; reika- kiek turės Anglija bei Jung- 
lauja geresnių algų ir sąly- tinės Valstijos. Jeigu ne

bus Japonijai pripažinta to
kia laivyno lygybė, tai jos 
delegatai, pagal Associated 
Press pranešima, visai atsi
sakys konferencijoj svarstyt

Philadelphijoje

gų. Streikui vadovauja 
Transporto Darbininkų 
Brolija.
R O C H E S T E RIO WPA 

DARBININKŲ 
_ STREIKAS

ROCHESTER, N. Y. — 
Streikuoja šimtas trokų ve
žėjų ir 123 mechanikai pa-

cialdemokratų d a r b i n inkų, rejkalaudami daugiau algos.
matomai, paveikia net į di
džiausią Sovietų Sąjungos 
priešą s o c i a 1 d e mokratijoj. 
Kad Socialistų Internacionalo svarbą ir reikalą apdrausti sa-

imperia- vjų Darbininkų Susivienijime

Streikas stabdo darbus ir 
kitų 8,000 darbininkų.

didžiuma narių bus Sov. Sąj. 
pusėj atsitikime i
listų puolimo ant Sovietų kraš
to, tai, kaip dabar dalykai at-. Susirinkimuose : 
rodo, mažai tenka abejoti. Bet Į 
labai, labai daug reikia abejo
ti, ar Tautų Lyga palaikytų 
Sovietų Sąjungos pusę. Taipgi 
abejotina, ar Kautskis su re
akciniu socialdemokratijos lio-

/ geriu stotų Sovietų Sąjungos 
pusėn. Juk dabar jie augščiau 
stato bendradarbiavimą su 
buržuazija, su imperialistais, 
negu mobilizavimą darbininkų 

.spėkų kovai prieš karą ir fa
šizmą. Kaip tik Kautskio ti
po socialdemokratijos vadai 
dabar sabotažuoja 
fronto budavojimą.

bendro

Aną sykį rašiau apie Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
vajų, nurodydamas, kaip da
bar yra žymiai nupigintas įs
tojimas. Po to jau Brookly- 
ne teko girdėti atsiliepimų 
nuo norinčių įsirašyti. Bet, gir
di, kur ir kaip galima įsirašyti.

Tie “Laisvės” skaitytojai,

top’dt‘-kU;, ■ ■ /EXTRA!Pnvatiskai Japonijos de
legatai išsireiškė, kad nieko 
gero neišeis iš šios konfe-. 
rencijos, kas liečia karo lai
vynų apribojimą bei mažini
mą.

Pagal pirmesnes sutartis, . italus, sakosi iš-
Japonijai buvo leista turėti ^dę 500 priešų,^uz^ 20 my- 
po 3 karo laivus prieš 5 to
kios pat rūšies laivus, turi
mus Anglijos ar Amerikos.

Anglijos Valdžia Atidėlioja Drausmes 
Prieš Italiją; Vėl Žada “Taškyti”

susi-

vo sveikatą ir gyvastį Lietu-

galite įsirašyti sekamų kuopų

LONDON. — Anglijos Tautų Lyga ketino 
ministerių kabinetas gruo- rinkti gruodžio 12 d. spręsti 
džio 2 d. posėdyj nutarė dar (klausimą sustabdymo Itali- 
nereikalauti, kad Tautų Ly- j jai aliejaus, geležies, an
ga stabdytų Italijai aliejų, | glies ir gal dar bovelnos. 
geležį ir anglį iš kitų šalių. 

į Šį klausimą ministerial ati-
LDS 1 kuopos susirinkimas dėjo svarstyt kitame savo 

įvyks sekančio ketvirtadienio posėdyje. Tuo tarpu steng- 
vakare, 5 d. gruodžio, “Lais-Įsjg susiderėt SU Mussoliniu 
vės” svetainėje. I Ethiopijos.

LDS 50 kuopos susirinkimas 
taipgi įvyks tą pačią dieną, 5 Anglija, kaip praneša 
d. gruodžio, 723 5th Ave., So.! “New York Times” kores- 
Brooklyn. pondentas, reikalaus, kad

LDS 13 kuopos (East New italai sulaikytų karo veiks- 
York) susirinkimas įvyks 11 mus Ethiopijoj, kuomet 
d gruodžio, Kibuno svetainėj, idgg taikos derybos su 
950 Jamaica Ave. ,

“Vargšė” Paliko $200,000
WESTWOOD, N. J.—EI- 

Iena J. Ackerman’ienė, ku
rią kaimynai laikė suvargu
sia sene, mirdama paliko 
$200,000 pinigų. Vieni jų 
buvo sukaišioti į visokias 
dėžes jos sename, apleista
me name, 70 Elm St., kiti 
sudėti į bankus.

ETHIOPAI IŠŽUDĘ 
500 ITALŲ

ADDIS Ababa, Gruod. 3. 
—E t h i o p a i iš Tembien 
tarpkalnės Abaro netikėtai

lių į šiaurę nuo Makale.
ROMA, Gruod. 3. — As

sociated Press žiniomis, mū
šyje ties Abaro liko nukau- 

, ti keli ethiopai ir penki 
lai kareiviai su vienu 
cierium.

Dėstą Demtu, vydamos ita
lus, dasivė jau iki Abruzzi 
Kunigaikščio sodžiaus, prie 
Webbe Shibeli upės, tik už 
50 mylių į šiaurę nuo Moga
discio, kuris yra svarbiau
sias italų prieplaukos ir san
dėlių miestas pietuose.

Didžiausios italų armijos 
jėgos, pasak pranešimų iš 
Romos, tebėra ties Gorahai. 
Jei taip, tad ethiopai pačia
me pietiniame fronte būtų 
užėję 275 mylias užpakalin 
svarbiausios fašistų armi
jos.

Italų armijai ypač pavo
jingai gręsia atkirtimas nuo 
jos sandėlių Mogadiscio.

JIJIGA, Ethiopija. — Su
rasta ketvirtas didelis italų 
tankas, užklimpęs tankiuose 
krūmuose už 4 mylių nuo 
Anale, su negyvu oficieriu 
viduj.

Ties Fit-Amsaldos ethio
pai suėmė du italų tanku.

ROMA. — Italijos vai Ižia 
skelbia, jog nuo š. m. snusio 
1 d. iki gruodžio 2 d. 
nėj Afrikoj žuvo 229 
darbininkai ir 241 italų ka
reivių ir oficieriu.

Tenbuvių askarių ir So
maliu Italijos kareivių, su- 
prąųtąma, žuvo kur kas 
daugiau, nes jie visuomet
siunčiami į pirmą karo ug- • 
nį, bet fašistų valdžia ne
duoda jokių skaitlinių apie 
ūskarius ir somalius.

Lapkričio mėnesį buvę 
nukauti 6 italų kareiviai, 
ir oficieriai, 41 žuvęs nuo 
žaizdų ir 35 nuo ligų.

Mūšių laukuose italai su
skaitę 1,631 nukautą ethio- 
pą.

ita- 
ofi-

Ethiopų Kareivių Alga
Ethiopijos kareivis gauna 
Maria Theresa dolerius 

mėnesiui. Už tuos pinigus

Nazią Futbolininkai 
Žaidžia Anglijoje

DEL PROTESTŲ PRIEŠ FA-, perkasi ir maistą. 5 dolerių 
...................    FRANCI- užtenką maistui.ŠISTUS UŽDARE 

JOS SEIMĄ 
PARYŽIUS, Gruodžio. 3.

—Franci jos seime kairieji 
atstovai sukėlė audrą pro- praneša^ kad nors italų lėk- 
testų, kad ministeris pirmi- tuvai paskutinėmis dieno- 
ninkas Lavai, vis dar neuž-1 mjs išmetė 500 bombų ant 

Daggah Bur pietiniame 
fronte, bet nei vienam žmo
gui ten nepataikė.

daro ir neišblaško fašistų 
organizacijas. K o m unistai 
ir socialistai atstovai nuro
dė, jog fašistai atvirai or
ganizuojasi ir ginkluojasi 
piliečių karui, ruošdamiesi 
padaryt perversmą ir pa
grobi valdžią į savo rankas.

Lavalio šalininkams ne
pajėgiant sustabdyt kilusio 

Ji buvo 88 metų amžiaus.,“™’ tapo uždarytas
j Mussoliniu. Anglų diploma- Pirmas jos vyras mirė, ant- seimo posėdis. (Radio p ra
tai nereikalauja, kad Itali-Įras pabėgo. 20 metų atgal nešiuias.) 
in tunimis dpi tn ištrauktu ITų kuopų susirinkimuose . . _ . , , .

taipgi galima įrašyti ir vaikus Ja tuojaus* del to ištrauktų 
į Lietuvių Darbininkų Susivie- sav0 armijas iš Ethiopijos. 
nijimą. Tuojaus, be jokio vii-. Paryžius. — F r a n c ijos
kinimo padarykite nuospren- ministeris pirmininkas La- keJ» 
dj kad tunte patapti nariu vaI šeštadienį kajbėsis su ’ I inriixnn I in Iru SJn man

(Anglijos užsienių reikalų 
ministerių Hoare apie nau
jus taikos pasiūlymus Ita-1

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo.

Tie “Laisvės” skaitytojai, 
kurie turite paaugusius vai- , _
kus, jaunuolius, būtinai juos kjaL Lavai tikisi, kad tai- 
įrašykite į LDS. Lai jie dar- kos derybomis galima bū- 
buojasi kartu su šimtais kitų šią suturėt Tautų Lygą 

kurie gyvenate Brooklyne ir jaunuolių, kurie yra LDS na- nuo aliejaus sustabdymo 
Italijai.apielinkėj ir kurie matote riais.

LONDON. — Nežiūrint 
smarkių protestų darbinin
kų ir įvairių sporto organi
zacijų, Anglijos ponija su
ruošė futbolo rungtynes 
tarp anglų ir atvykusių iš 
Vokietijos nazių žaidėjų. 'A

senė vargonininkavo baptis
tų bažnyčioj, bet mirus jos 
mylimam kunigui G. Dec- 

iui, jinai nustojo ėjus ir1 
į bažnyčią. Užsidarius vie
na gyveno, senais skarma
lais dėvėjo ir prastai maiti
nosi.

Dabar keli desėtkai toli
mų giminių atsiliepė, reika
laudami sau senės palikimo, 
kuris niekam nebuvo užra
šytas.

HAILE SELASSIE NORfS 
TAIKYTIS

Cairo, Gruodžio 3. — As
soc i a t e d Press žiniomis, 
Ethiopijos imperatorius H. 
Selassie kreipėsi į patriar
chą J o h a n n es, vyriausią 
koptų krikščionių bažnyčios 
galvą, kad jis pradėtų pasi
kalbėjimus su Italijos pa
siuntiniu Cairo, Aigipte, 
delei karo baigimo tarp Ita
lijos ir Ethiopijos.

CHINIJA NUSILEIDŽIA 
JAPONIJOS PLĖŠIKAM
SHANGHAI, Gruod. 2.-- 

United Press pranešimais, 
fašistinė Chinijos Ch’ang 
Kai-sheko valdžia sut’nka 
duoti beveik visišką savival
dybę 5 šiaurinėms provinci
joms, kad patenkint Japo
niją. Chiang Kai-shek tvoim 
nori išvengt, kad Japonija 
neatkirstų tas provincijos ir 
nesudarytu iš jų atskirą ne
va “nepriklausomą” cbinų 

i valstybę, panašią kaip Man- 
ratorius‘Hade Selašsie‘nu-ich/kl*°: k/r japonų irpe- 
vyko į šiaurinio fronto sri- j ria^lstai pilnai viešpatauja, 
tį ir apsistojo Dessye. Lau
kiama didžiausių karo mū
šių ties Alaji, už kokių 50 
mylių į pietus nuo italų už
imto Makale miesto.

430,000 Ethiopų Greitai 
Atakuosią Italus

ADDIS ABABA. — Asso
ciated Press žiniomis, 400,- 
000 ethiopų armija, vado
vaujama Seyoumo ir Kass- 
os, šiaurėje galės pradėt už 
dienos kitos visu smarkumu 
atakuot italus. Pats impe- ’ 

t • -v-v /-M 5 •

796,297 VALDŽIOS TAR
NAUTOJU ŠTABE

WASHINGTON. — Vy
ri a u s y b ės skaitinėm mis, 
spalio mėnesio gale fe^ra-

Kita 30 iki 40,000 ethiopų lės valdžios raštinėse m ki- 
armija rengiasi šturmuoti tose įstaigose buvo 7«r °97 
italus pietiniame fronte ties tarnautojai bei valdiniVSai. 
Dolo prie “itališkos” Soma- i Per mėnesį jiem išmokama 
lijos sienos. | $119,867,437 algos.

tw
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tas “juodas auksas,” už kurį ne kartą 
imperialistai vedė karus ir darė visokius 

, susigrupavimus. Japonija puola Chini- 
* ją, grobia jos aliejaus kraštus. Ji tuom 
pat kartu vagies akimis žiūri į Holandi- 
jos kolonijas, Sovietų Sibirą ir Sachali
ną. Anglijos ir Jungtinių Amerikos Val
stijų imperialistai net “revoliucijas” Me
ksikoje kėlė tikslu užkariavimo aliejaus 
laukų. Italija mano rasti aliejaus Ethi- 
opijoj, bet jos kare jai grūmojama užda- 
ryt jo įvežimas ir sulaikyt visas karo ma
šinas. Mussolinis šaukia, kad jis atsa
kys karu į aliejaus įvežimo uždraudimą.

*

į f

Kovon prieš Badą
Roosevelto valdžia visiškai panaikina 

federalę pašalpą bedarbiams, mažina 
CCC kempių jaunuolių kiekį, kapoja al
gas prie W.P.A. (Viešų Visuomenės Dar- 
bų).

Kovo 1 d., 1935 metais, pati valdžia 
pripažino, kad šalyje yra 12,000,000 be
darbių. Sako, kad per šį laiką darbus 
gavo 969,000 darbininkų. Taigi dar yra 
11,000,000 bedarbių. O kur jaunimas, 
kuris per šį laiką priaugo ir reikalauja 
darbo? Aišku, kad bedarbių yra toli 
daugiau kaip 11,000,000.

Valdžia prie W.P.A. darbų turi vietos 
del 3,500,000 darbininkų. Kur dėsis kiti? 
Tuom pat kartu iš CCC kempių, kur pir
miau buvo 500,000 jaunuolių, jų paleido 
apie 100,000 namo. Ką darys visi tie be
darbiai, kurie negaus nei pašalpos iš fe- 
deralės valdžios, nei darbų ? Kaip gyvens 
jų šeimynos? Kur jie pasidės žiemos me
tu? Kaip galės gyventi be maisto, kam
barių, šilumos?

Šie klausimai stojasi prieš visus. Mes 
komunistai ir visi revoliuciniai darbinin
kai sakome, kad Roosevelto valdžios pa
sielgimas stumia milionus į badą, į laips
nišką išmirimą, į besveikatę augančius 
vaikus!

Ir prie W.P.A. darbų vargas auga. Jau 
Virginia valstijoje nukapojo darbinin
kams 10 nuošimčių algų, iibrs jos ir pir
ma buvo mažos. Tas daroma ir kitur.

<Mes sakome, kad nedarbo našta turėjo 
gulti ne ant bedarbių ir jų šeimynų, bet 
ant bankierių ir didelių kapitalistų, ku
rie milionais kraunasi pelnus. Mes sa
kome, kad tie turčiai turėjo būti aptak- 
suoti. Iš to turėjo būti sudarytas reika
lingas fondas šelpimui bedarbių. Mes 
šaukiame darbininkų mases į kovą prieš 
skurdą ir bado padėtį, už H. R. 2827 bi- 
lių/už darbininkų klasės socialę apdrau- 
dą, už tuoj autinę bedarbiams ir jų Šei- 

k mynoms pagelbą!

Levas Tolstojus
Antroje dalyje lapkričio Sovietų Są

jungoje buvo minėta 25 metai sukaktu
vių nuo Levo Tolstojaus mirties. Caro 

. laikais prieš tą garsų rašytoją buvo daug 
piktų vardų paleista: “melagis,” “valsty
bės prasikaltėlis,” “pasaulio klajūnas” ir 
daugelis kitų.

Bet tik Leninas teisingai įvertino Levo 
Tolstojaus tą, kaip jis didelis ir kame 
taip silpnas. Tik bolševikai matė to gar
saus rašytojo geras ir silpnas puses.

Tolstojus gyveno sąlygose tik “paliuo- 
suotų” iš baudžiavos valstiečių, kur buvo 
laužomas senas jų gyvenimas ir keičia
mas į naują, kur augo nauja buržuazijos 
klasė ir todėl Tolstojus atvaizdavo kaip 
kokis veidrodis tų laikų Rusijos gadynę, 
jos klases. Čia buvo dvarponiai, buržu
jai, valstiečiai ir darbininkai.

Pas Levą Tolstojų buvo atspindys, kai
po neapykanta prieš seną feodalistinę 
sistemą ir baimė prieš naują kapitalisti
nę sistemą. Tolstojus buvo didelis, kai
po rašėjas, piešėjas, vienas iš geriausiai 
atvaizdavusių žiaurumą feodalistiniai- 
buržuazinės tvarkos, nuplėšiantis nuo jos 
visas maskas, parodant tikrą prasmę jos 
teismų, kultūros, bažnyčios, valstybės, ar
mijos, civilizacijos, supuvimo, išnaudoji
mo masių. Taip, Levas Tolstojus tame 
buvo genius, vienas iš gabiausių rašy-

vyriausiai nuversti buržuaziją, kaipo 
svarbiausią ekonominį ir politinį išnau
dotojų atstovą; visiškai sumušti išnaudo
tojus; sutriuškinti jų besipriešinimą; pa
daryti taip, kad jie negalėtų daryti jo
kių pasikėsinimų išnaujo įvesti jungą 
kapitalizmo ir samdomosios verguvės.

“Antras uždavinys yra ne tik visą pro
letariatą arba stambią jo daugumą įkvėp
ti ir vesti pėdomis Komunistų Partijos, 
kuri sudaro pirmutines revoliucines pro
letariato eiles, bet taip pat įkvėpti ir to
mis pėdomis vesti ištisą minią darbo 
žmonių ir tų, kuriuos kapitalas išnaudo
ja; šviesti, organizuoti, įstruktuoti ir dis
ciplinuoti juos bėgyje visos drąsios ir be
galiniai griežtos kovos prieš išnaudoto
jus; išplėšti tą milžinišką žmonių daugu
mą visose kapitalistinėse šalyse iš pri
klausomybės nuo buržuazijos; pagelba 
tikrų patyrimų įskiepyti jiems pasitikė
jimą vadovaujama role proletariato ir 
pirmutinių jo revoliucinių eilių.

“Trečias uždavinys tai yra neutralizuo
ti arba nekenkiamais padaryti neišven
giamus svyravimus tarp buržuazijos ir 
proletariato, tarp buržuazinės demokra
tijos ir Sovietų galios, neutralizuoti tuos

svyravimus, kurie pasireiškia gana skait
lingoj, nors ir sudarančio j gyventojų ma
žumą, visose pažangiose šalyse,—klasėje 
smulkių savininkų, kurių randame lauko 
ūkyje, pramonėje, prekyboje ir atatinka
muose sluogsniuose inteligentų, tarnau
tojų ir tt.”

Toliaus šie teziai apibūdino, kad pir
mas ir antras uždaviniai yra savistovūs. 
Trečias gi uždavinys išplaukia iš pirmes
nių dviejų veikimo, jų teisingo pritaiky
mo.

Šie uždaviniai dabar dar daugiau yra 
sujungti dirbant pravedimui plataus ko
vingo darbo žmonių bendro fronto, 
trumplaikinių susitarimų, kantraus iš
klausymo visokių užmetimų, kada eina
me prie sudarymo bendro fronto prieš 
karą ir fašizmą, už Lietuvos darbo žmo
nių demokratines laisves, už kasdieninius 
mūsų reikalus, už socialę apdraudą ir be
darbių reikalus.

Bendras frontas nėra mūsų tikslas, jis 
yra tik priemonė tam, kad atmušus ka
pitalistų užpuolimus, tam, kad pagerinus 
darbo žmonių reikalus esamoje tvarkoje 
ir priruošus mases prie kovos už darbo 
žmonijos galutiną pasiliuosavimą.

“LAISVES” VAJAUS REIKALU Perša Fašistu Pataikūną 
Borah į Prezidentus

“Laisvės” Vajus Gavimui Naują Skaitytojų Faktinai Baigsis 
su 15 d. Gruodžio-Dec. Iki 20 d. Gruodžio Turi Būt “Laisvei” i 
Prisiųsta Visos Vajaus Laiku Gautos Prenumeratos, 0 21

Dieną Bus Paskelbta Kas Laimėjo Dovanas

New Britain, Conn

Bet Levas Tolstojus neturėjo išsiliuo- 
savimui programos, pas jį matėsi griež
tas esamos tvarkos atmetimas, pasmerki
mas, bet ateitis tik tuštuma. Jis meilę 
prie dievo vertė į meilę prie žmogaus. 
Jis buvo kritikas, bet ne tas, kuris su 
ginklu būtų kėlęs pavergtuosius prieš iš
naudotojus, carus, buržujus, dvarponius, 
už savo klasės galę, viešpatavimą, klasių 
išnaikinimą. Tolstojus atsisakinėjo nuo 
kovos, nuo politikos, nuo aktyvaus pasi
priešinimo. Bet Rusijos valstiečiai ir 
darbininkai mokėjo perimti tą viską, kas 
pas Tolstojų buvo gero, vadovystėje Le
nino ir Stalino nugalėjo savo pavergė
jus. Literatai mokės perimti Tolstojaus 
realistinius rašytojaus davinius.

Drg. A. Stripeika smarkiai 
pakilo. Jam nepatiko drg. 
Šmito išsireiškimas: “Stripeika 
lipa man ant kulnų.” Jis sa
ko— “Gerai, lai Šmitas lips 
man ant kulnų.”

Smarkiai triumfuoja Bosto
nas. Drg. A. Taraška praneša, 
kad už dienos kitos Bostonas 
bus pirmoje vietoje. Jie susi
darė didelę talką ir pasirįžu- 
siai metasi į darbą. Tačiaus d. 
Stripeika rimtai pareiškė, jog 
jis nesitrauks iš pirmos vietos 
iki pat pabaigai vajaus. Kiek 
teko girdėti, tai drg. A. J. 
Šmitas irgi gaus naujos talkos.

J7*‘ į t'/. , y
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Aliejus ir Jo Svarba
Visame pasaulyje 1933 metais buvo pa

gaminta 1,369,700,000 bačkos po 42 galio
nus aliejaus. Jungtinės Amerikos Vals
tijos pagamino 851,100,C'5 .,ačkas; So
vietų Sąjunga—148,900,OL Venezuela— 
120,900,000; Rumunija—bi. >0,000; Per
sija 49,000,000; Meksika— 33,900,000; 
Holandija savo kolonijose—38,000,000; 
Colombia—13,200,000; Argentina 13,- 
900,000; Peru respublika—13,000,000; 
Trinidade—9,600,000; I n dija—8,500,- 
000 ir Lenkija—3,900,000 bačkas.

Kaip matome, čia nėra Japonijos, kuri 
nors nedaug pasigamina, bet su pagelba 
randavo j amų Sovietų Sachalino saloj šal
tinių į metus gauna apie 250,000 tonų. 
Nėra dar eilės kitų kraštų, pasigaminan
čių kiek nors aliejaus. Bet pasaulyje 
yra didelės šalys, kurios jo visai neturi— 
Italija, Vokietija, Franci ja savo krašte 
taipgi neturi ir eilė kitų.

" Sovietų Sąjungos žibalo gamtiniai tur
tai dar neištirti, bet ir tai jau priskai- 
totna apie 3,000,000,000 tonų, apie 40 
nuošimčių pasaulinio aliejaus kiekio.

Žibalą perdirbant iš jo gauna: gazoli
ną (aliejų), tepamą aliejų, kerosiną, ben
ziną ir eilę kitokių kuro ir tepimo me
džiagų. Net ir likusis tirštis—mazutas, 
dabar naudojamas kurui.

1 Su atsiradimu motorų, išsiplėtimu au
tomobilių, traktorių, tankų, orlaivių, gar
laivių ir daugelio kitokių mašinų, aliejus 
pasidarė tartum gyvenimo kraujas, be 
kurio, šalis negali gyventi. Be aliejaus 
negalima apsieiti. Aliejus buvo ir yra

Darbininkų Uždaviniai
Komunistų Internacionalo Septinto 

Kongreso rezoliucija sako:
“Kapitalistinis pasaulis pereina į ga

dynę griežtų Susirėmimų pasekmėje pa
aštrėjusių vidujinių ir išlaukinių kapi
talizmo prieštaravimų.

“Vaduojantis tomis perspektyvomis re
voliucinio išsiplėtojimo, Komunistų In
ternacionalo Septintas Kongresas šau
kia Komunistų Partijas prie didžiausio 
politinio veikimo ir drąsos, prie neper
traukiamos kovos už sudarymą bendro 
darbininkų klasės veikimo. Sudarymas 
bendro fronto darbininkų klasės — tai 
sprendžiamasis grandinys priruošimui 
dirbančiųjų prie būsimų didelių antros ei
les proletarinių revoliucijų mūšių. Tik 
apjungimas proletariato į vieną masinę 
politinę armiją užtikrins jo pergalę ko
voje prieš fašizmą ir kapitalo galią, už 
proletariato diktatūrą ir Sovietų galią. 
‘Revoliucijos pergalė niekados pati neat
eina. Ją reikia paruošti ir laimėti. O 
paruošti ir laimėti ją gali tiktai galinga 
proletarinė revoliucinė partija’.” (Sta
linas).

Dar Antras Komunistų Internacionalo 
Kongresas, 1920 metais, apibūdino šiuos 
tris darbininkų uždavinius tam, kad dar
bininkų klasė galėtų pasiliuosuoti iš ka
pitalistinio išnaudojimo ir galėtų būda
vot! socializmą, kaipo pirmutinį komuniz
mo laipsnį:'

“Visų pirma nuversti išnaudotojus, o

čionai kalbėjo d. V. An
drulis, “Vilnies” redaktorius 
iš Chicagos. Kadangi pasitai
kė pirmadienis, lapkričio 25, 
žmonių į prakalbas suėjo ne- 
perdaugiausiai.

Prakalba buvo labai intere
singa, nurodanti baisenybes 
karo, kuris gali iškilti pasauli
nis, nes imperialistai kasdien 
planuoja užimti svetimus plo
tus. Jau Mussolinis lenda į 
Ethiopiją, o Hitleris rengiasi 
iš povalios paimti Klaipėdą, ir, 
aišku, nebus gana to; Hitleris 
taip ir visos imperialistinės ša
lys rengiasi užpulti vienintelę 
darbininkų šalį, Sovietų Sąjun
gą. Fašizmas veikia keliose 
šalyse, o nuogiausioj žiauru- 
moj vykinamas Vokietijoje.

i Ten nėra vietos žydams, susi- 
pratusiems darbininkams, nė 
krikščionims, kurie nesutinka 
su Hitlerio rėžimu. Tokius 

Į visus lygiai siunčia į koncen
tracijos kempes. Šioj šaly fa
šizmas taipo pat kyla gana 
sparčiai. Vienintelė darbinin
kams išeitis, tai sudarymas 
bendro fronto, kurie nusista
tę prieš karą ir fašizmą. Drau
gas Andrulis aiškino ir dau
giau svarbių klausimų.

Baigiant prakalbas atsirado
Bo- trukdytojų, kurie mėnulio 

I šviesos jau apgadinti ir nėra

WASHINGTON. — 
dinamas “progresyvis” 
publikonas senatorius 
rah persergsti Jungtinių I vilties iš jų ko geresnio tikg. 

tis.
Buvo platinama naujai iš

leista knygelė “Komunistų 
Programa Prašalinimui Karų 
ir Fašizmo.” Knygelė labai in
teresinga ir daug pamokinanti. 
Todėl jos nemažai išleista.

re-

Valstijų valdžią, kad neuž-' 
imtų griežtesnės pozicijos 
prieš Italijos karą Ethiopi- 

! joj. Sako, tatai galėtų pa
čią Ameriką įvelti į karą.

Fašistinis kongresmanas j 
Fish iš New Yorko pradeda 
piršįi Borah kaip republiko- taftos draugi
nu kandidatą } salies prezi-;,urgtų be juoko padirb6ti už. 
dentus 1936 m. rinkimuose. - rašinėjant žmonėms “Laisvę”. 
Pasak Fisho, Borah gautų Dienraštis nėra sunku užraši- 
daugiau balsų, negu bet ku-1 nėti, tik reikia daugiau pasi- 
ris kitas republikonų kandi- ryžimo. . Padirbėkime visi, 
datas.

Kadangi “Laisvės” vajus

Vajaus Draugas.

DARBININKŲ
SVEIKATA

4

A. Stripeika.

Pasispauskite, draugai, nes vajus tuojau baigsis.
Draugas Taraška rašo: “Naujų skaitytojų lengva gauti. 

Ypač mažuose miestukuose. . . ” Drg. Taraškos žodžiai lai bū- j 
na paraginimu visiems dienraščio platintojams, žinokime, jog ' 
šis vajus yra nepaprastas, ale jubilėjinis. širdingai darbuoki
mės, kad gauti kuo daugiausia naujų skaitytojų.
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šaukštą ir žuvų aliejaus (cod 
liver oil arba halibut liver 
oil), džiovintų mielių (Bre
wers yeast tablets—po 10 tab
lečių prieš valgymą. lodo tink
tūros po lašą kas' pora dienų.

Gaukite vaistinėje potassa 
sulphurate 1 dram,

zinc sulphate 1 dram, 
rose water 4 ounces.
Per kokią savaitę kas va

karas prieš gult eisiant, suvil
gykite tuo skiediniu sau veidu
ką ir palikite taip per naktį. 
Ant rytojaus nusimazgokite, 
kaip ir nieko nebūta. Kitą sa
vaitę nieko nebedarykite, nesi- 
vilgykite tuo skiediniu. O pas
kui ir vėl savaitę vilgykite. Ir 
taip varykite paeiliui, pakai
tomis. Jeigu nuo šito skiedi
nio pasėkos atrodytų nelabai 
kokios, tai po kelių mėnesių 
galėtute kitokio gauti:

Sublimed sulphur, 
compound tincture of laven

der,
extract of witch hazel, 
camphor water and glycerine, 

one ounce of each.
Vartokite tada šitą skiedinį, 

irgi tokiu pat būdu. Neužmirš
kite dažniau būti ore, pasi
vaikščiokite. Nepavirskite na
mine vazono gėle, nesidžiovin- 
kite persausam ir perkarštam 
kambarių ore. Ant saulės daž
niau pabūkite. Kada gali
ma, ir po atdaru langu. Vasa
ros 
kai 
nai 
čia

j PUČKAI ANT VEIDUKO

Drauge daktare, aš esu 
“Laisvės” skaitytoja ir aš ran
du visokių jūsų patarimų. Aš 
norėčiau pasiklausti jūsų apie 
savo nesmagumą. Aš esu 18 
metų mergina, ir man yra puč- 
kų ant veido. Aš bandžiau • 
keletą -vaistų, bet nie vienas; 
man nieko negelbėjo. Labai 
aš įkainuočiau jūsų patarimą 
man per “Laisvę”. Atleiskite, 
kad angliškai rašau.

ATSAKYMAS

Atleidžiu. O vis viena 
sistengkite pramokti ir lietu
viškai: bus ir visai neprošalį.

Jums vaistai paviršium ne
norėjo išnaikinti tų pučkų. 
Drauge, patarčiau netik vei
dą kuo gydyti, vilgyti, bet gy
dyti, gaivinti ir visą organiz
mą. Yra daug tokių atsitiki
mų, kur pučkai paeina dėl sto
kos tūlų vitaminų maiste. Vis, 
matote, tie vitaminai. Taip vi
taminai neapsakomai svarbūs 
sveikatos ir nesveikatos daly
kuose.

Ot tik' nusispręskite, Drau- 
ZZZZ27 ge, ir bent porą savaičių pasi- 
---- 25 darykite vegeterijonka. Gy- 
—"^.venkite tik daržovėmis ir vai- 

. luij. iv. jviv.na«, ueuvu, m.c... „ZZZ22 siais, riešutais, šakniavaisiais. 
„110 I J. Ynamaitis, Union City, Cotnn. „22 Bent porą savaičių. Geriausia,
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V. J. Stankevich, Wilkes-Barre „264 Ig. Kubiliūnas, So. Boston, Mass. 50 
A.L.D.L.D. 4 Apskr. Pittsburgh „245 P. žemaitis, Detroit, Mich. __ 
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. „243 J. Buzak, Dorchester, Mass. _
J. Grybas, Norwood, Mass._____ 229 Wm. Trainis, Royalton, Ill. _
A. Kazakevičius, Minersville, Pa. 227 Jasilioniene, Mačiukiene, 
F. Gervickas, Athol, Mass.------- -222 j
L. Žemaitienė, Waterbury, Conn. 207 
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. —144
K. Ručinskienė, Minersville, Pa. _138 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.-------- 133
V. Januška, Richmond Hill, N. Y. 125
M. Valatkienė, Bridgeport, Conn. 124 J. Daubaras, Athol, Mass. — 
A. Levanas, Los A/ngeles, Calif. _116 Griškus, Brooklyn, N. Y.-----
F. Abekas, Chicago, Ill._______ 114 | J. Valatka, Brooklyn, N. Y. —
A. Balčiūnas, Jr. B’klyn, N. Y-----114; A. Kondrotas, Hartford, Conn

Kuzmickas, Shenandoah, Pa. Ill j J. K. Alvinas, Detroit, Mich.
E. Skleris, Cleveland, Ohio------
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y. 108 
C. Schwartz, Reading, Pa._____ 100
A. Valinchus, Pittston, Pa.-------- 96
O. Giržaitienė, E. St. Louis, Ill. _94 
J. Shopes, New Britain, Conn. —87 
V. JudzentavičiuS, Girardville, Pa. 80
P. Baranauskas, Brooklytn, N. Y. —77 

• A. Gudauskas, Georgetown, Ill. —75

„47
„44
-44

Binghamton, N. Y._______ 44
K. KarpichJ W. Lynn, Mass. :—44 
M. Janavičiene, Washington, Pa. —42 
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, III. —30 ! 
S. Peleckas, Brooklyn, N. Y.------- 28

pa-

*

s.
L. Colwell, Brooklyn, N. Y.-------- 22 vis švieži, žąli, nevirti bū-
A. N^TkaXri'Htsi'on7Pa72:i22. <-« tie daiktai. O paskiau grįž- 
K. Muganiene, Oakland, Calif.___ 22 I kite prie maišytos dijetos. Ša-
o. Kučiauskaite, Baltimore, Md. _211 jįa dražovių ir vaisių, vartoki- 
V. Masonis, New Britain, Conn. „20, . „„i
C. p. Long, Wrightstown, N.J. -iolte lr gulimo paėjimo vai- 
J. Kondrota, Forėst City, Pa.------- 4 |glU« Be to, imkitę bent po

metu paprastai tokie puč- 
nuo saulės šviesos pusėti- 
nunyksta, ir be kokio ty- 
gydymo.
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Puslapis Trečias

Darbininke ir Seimininke
Bėgamais Reikalais

Sektinas Pavyzdis

Kaip sau norite, bet už su
manumą ir darbštumą moterų Prieškarinis Kongresas, Cleve- 
ręikalais pirmenybė tenka chi- landė. Moterys ypatingai pri- 
cagietėms. ALDLD 1-mo Aps
kričio konferencijoj, kuri

Prieškarinis Kongresas

Už mėnesio įvyks, Trečias

valo rūpintis, kad jis būtų sėk
mingas ir kad moterys jame 

įvyks 15 d. šio mėnesio, jos tu-[turėtų gerą atstovybę. Moterys 
rėš moterų sešiją, užsibaigus 
bendroms sesijoms. Ot, kad 
taip visur turėtume tokį susi- 
interesavimą, daug ką atliktu-1 našta visuomet puola ant la
me. Pabandykime, geriau vė 
liau, negu niekad.

Ką Darom Vajuose?

“Laisvės” vajuje pagirtinai 
laikosi d. O. Girnienė, bing- 
hamtonietė. Nors ji gyvena ne 
didžiausioj lietuvių kolonijoj, 
tačiaus iš 8-tos ir 10-tos vie
tos kontestantų lentelėj ji ne
sitraukia.

turi būt prieškariniam darbe.
Mes žinome, kad karo lai

kų baisenybės ir karo pasėkų

. biausia pavergtos visuomenės 
; dalies, o viena iš tų labiausia 
pavergtųjų ir yra darbo mo
terys.

Dovanos, Kam Reikalinga

žmonės yra įgyvendinę do
vanų ir pokilių įprotį šventėse, 
kaipo išraišką draugingumo. 
Tankiai einama į gana stam
bias išlaidas dargi nežinant ar

. [gavėjas dovanos ja naudosis, tam tikslui. 
I ar ne.

Jeigu jau kam neramu ne
atlikus sulyg tų papročių, tai 
kodėl nepasukti juos ta link
me, kur reikalinga. Pavyzdin, 
šį mėnesį minėsim 4 sušaudy
tus Lietuvos darbininkų vadus, 
Požėlą, Greifenbergerį, Gied
rį, čiornį. Gi kaip tik pastarai
siais laikais, ta pati Smetonos 
valdžia, kuri sušaudė anuos 
vadus, dabar vėl kraujuos pa- 
plukdė Lietuvos valstiečių su
kilimą ir šimtus geriausių val
stiečių subruko į kalėjimus. 
Jiems reikalinga parama.

štai čia ir yra puiki proga 
pasukti dovanų ir pokilių ūpą 
ten, kur reikalinga, būtent su
teikti būtiniausių dovanų-aukų 
savo kovingiems broliams, dar
bo žmonių politiniams kali
niams anapus vandenyno. 
Draugės, prisiminkime juos 
būsimuose švenčių pokiliuose. 
Lai nepraeina nei vienas šei
myninis pokilis nepanaudotas

liudija reikalingumą tokių in
formacijų.

Dešimčiai milionų darbininkų 
Jungtinėse Valstijose yra atim
ta teisė dirbti. Dar daugiau va
roma elgetų padėtin, o mote
rims tenka juo didesnė to naš
ta. Kas metą miršta 15,000 šios 
šalies moterų gimdymo laiku. 
Tas parodo moterų sveikatos 
silpnumą. Kasmet milionas mo
terų pasiduoda pavojingoms 
aborcijų metodoms, kad išvengt 
padaugėjimo šeimos.

Tūlos bažnyčios palaikys gim
dymo kontrolę draudžiančius bi- 
lius, taipgi baugins
klaidingu gimdymo kontrolės 
aiškinimu. Gimdymo 
nėra atėmimas gyvasties, kaip 
kad tūli bando aiškinti. Jeigu 
nėra gyvybė sutverta, tai ji ne
gali būti ir atimta. Gimdymo 
kontrolė neatima galimybės 
tverti, kaip kad atima romi j i- 
mas.

moteris

kontrolė

Moterų Žinios
! motinos galvojote apie tai ? 
Jei galvojote, jūs tikrai būtu- 

| mėt pasiryžę ką nors daryti, 
i Jei negalvojote, daug prasi- 
I žengėt prieš jaunimą. Jie yra

MERGINA—NE ŽMOGUS
Nesenai užsibaigė Virginijoj 

keista byla, nuteista jauna mo-[ 
kytoja, Edith Maxwell, už bate-1 
lio kulnim mirtinai užgavimą sa-j žmonės ir jie privalo gyvent, 
vo tėvo. Tačiau teisme ėjo ne i kaip pridera žmonėms. Bet 
tiek užmušystės klausimas, kiek' kapitalizmas atima nuo jų tą 
taip vadinamas Curfew įstaty- > teisę.
mas, kuris skiria merginas am- j Mot VeikIa užsienyje 
žinai tėvo vergovei. |

Teisėjų suole sėdėjo rūstūs* 
kalniečiai, daugelis taipgi dūk- i 
l®r.ų ?™i.’..kur.ie. šve,nta\^!suš7u‘kė‘'^ orga;

nizacijos. Kalbėjo visa eilė 
žymių moterų, vadovaujančių 

j Įvairių pažiūrų taikos organi
zacijom. Jos pasmerkė Musso- 
linio fašistinės valdžios puoli
mą Ethiopijos ir pasisakė dar-

~ 1 ..........................................— ■ »

roast”, du ar trys pirmuf ;ai_- 
šonkauliai. Kaulus gali mesi- 
nyčioj išimt ir suvyniot. Nerei
kia pirkt jau gatavai suvynio
tą, nes daugel kartų būvą vi
duj apgedus mėsa. Geriausia,, 
kept su kaulais, 
daugiau, kaip tai 
liūs.

Nereikia mėsą

kada perki 
2—3 šęją-

o

■

Lentelėj matome dar 15 į- 
vairių kolonijų merginų-mote- 
rų. Bet to negana. Pasinaudo
damos prailgintu vajumi, pasi
darbuokime nors kiek, gauki
me nors po vieną prenumera
tą. O tas galima. Iš to bus 
nauda darbininkų judėjimui ir 
pačios jausimės smagiau, atli- j Milionas Klausimų, Gautų Per Organizacijos Vadovę,

Liudija Reikalingumą įstatymo, Kokį Siūlo HR 5600
Bilius

kę darbininkišką pareigą.
“Vilnies” vajaus lentelėj 

trečią vietą užima žymi vaji- 
ninkė d. A. Deikienė; penktoj 
vietoj — E. Sklerienė ir B. 
Plungienė, clevelandietės; 7-toj 
vietoj D. Slavinskienė, 
fordietė, ir 18 kitų.

Tuo pat laiku eina
kanadiečių lietuvių darbininkų 
laikraščio “Darbininkų žo
džio” ir ten nemažai draugių 
dalyvauja, bet apie jas kitą 
kartą pakalbėsim.

rock-

vajus

S. Sasna.

Gimdymo Kontrolės Bilius yra Darbininkų 
Judėjimo Pareiga

mazgot, o * 
tik su peiliu nugramdyt, kur 

j reikia. Tada kept, neužden
gus. Pusę, kuri turi taukus, 
dėt į apačią, paskiau apvar-

| Bruselyje, Belgijoj, virš du(tan‘: kad visur apkeptų Ne- 
1 tūkstančiai moterų dalyvavo' ™k,a , P** tandemo kibą jd 
prieškariniam mitinge, kurį!mesa Iabai kūda‘

1 smokų nereikia dėt, tik kai
pusiau iškepus — apibarstyt ,t . 
druskos. Iškart pečius turi 
būt gana karštas, paskiau, kai 
aprus, karštį reik sumažinti. 
Jei nori, kad mėsa būt dar bis- 

| kį raudoną viduryj reikia kept 
15 minutų ant svaro; jei nori 
visai iškeptą, galima 15 minu- ? 
tų kept ilgiau. Kita priklau
sys nuo to, kaip karštas bus 

į pečius. ■’ ; |
Baigiant kept, galima ap- - 

link apdėt čielom bulvėm. 
Taip keptos bulvės gana sl^a-/ 
nios. Kai mėsa iškeps, tau
kus iš blėtos nupilk ir įpilk ' 
vandenio, įberk miltų, turėsite 
dažalą “greivę”.

M. Valilionienė. ’i

kėję, kad mergina neturi teisės 
savimi tvarkyti. Ji privalo visa
me pildyti tėvo valią. Vaduo- [ j 
j antis tuo sumetimu jie nuteisė i 
Edith 25 metams kalėjimo.

Jei būtų pripažinta teisė mer
ginoms savimi tvarkyti, Edith buotis už pravedimą sankcijų 

kadangi j Prieš Italijos fašistų valdžią L 
s ir mo- parėmimą Ethiopijos.

■
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ižia irbūtų išėjus laisva, 
teisme jos mažos sesutės ir mo- ( 
tina liudijo, jog Edith užgavo į 
tėvą gindamosi nuo jo, kuomet 
jis ją užpuolė mušt už vėlų su
grįžimą namo ir girtas būda-

i mas grasė net peiliu sumėsinėti, 
o jos motiną išvyti.

Nacionalė Moterų Partija kri- 
Į Romijimas yra fašistų būdasft tikavo tą bylą, kadangi moterų 
j Tai yra ataka ant kovingų dar-
i bininkų ir visų priešfašistų, ku- nijoj moterims neleista būti 
i rie kovoja prieš Hitlerio žiau- 
! rybes, kurie kovoja palaikymui 
' savo darbo unijų. Jungtinėse 
: Valstijose tūli šalpos biurai 
bando įkalbėti bedarbių 
noms pasiduoti romijimui.

Moterų pagelbinės organiza-

Į Romijimas Fašistų Metodą

nebuvo teisėjomis. Mat, Virgi-

teisėjais.
MOTINOS BLOOR 45 METAI

Motinos Bloor pagerbimui, 
žmo- jos 45 metų darbuotės revoliu

ciniam judėjime sukakties pro
ga, ruošiamas New Yorke ma-i

VALGIŲ GAMI 
NIMAS

SALDŽIOS BULVĖS

Saldžios bulvės yra gana 
skanios ypač prie vištos ar 
kiaulės mėsos,
dų, kaip jas sutaisyti, čia 

[minėsiu porą receptų.
Išvirk bulves, nulupk ir 

(pjaustyk pailgai į keturias 
i lis.

Yra daug bū-1 /
pa-l Draugė M. Valilionienė, pri- 

[ siųsdama receptus, klausia, ar 
i jais kas naudojasi. Mūs many- 

su'|mu, turėtų naudotis. Bet žin-. 
da“lgeidu būtų išgirsti skaitytojas^

Išdek blėtoj, apibarstyk, draugė Valilionienė <rPlė- 
sinis bankietas 24 sausio 1936igerai rudu cukrum’ aPdek ^a“!tų mums kai kada priUatyti 

' ’ . v. j balėliais sviesto, apibarstyk naraQ-avimui tu bulvių efctfm. Hans Eisler, garsus vokiečių | bi.oVi. ; paragavimui jų _ DUivių,
revoliucinis kompozitorius paga
mins muziką specialei sukaktu
vių dainai, kurios žodžių para-

Jungtinėse Valstijose yra finomis, kuomet mes kartą nu- cijos prie darbo unijų ypatingai 
federalis įstatymas, kuris kaip sikratysim nenaturalę prietar- turėtų būti pionierės bendros 
debesis slegia tas valstijas, jtj, kenksmingą tautai, apie, veiklos iš moterų pusės palenki- 
kur gimdymo kontrolės infor-! daugpatystę.” (Taip kalbėjo [ apskričių, miestų ir vals- 
macijos yra leistos. Gi dabar i Leipzigo profesorius Berg- 
Demokratų Partijos pirminiu- * man.) 
kas Farley įteikė kitą bilių, | 
kuris dar labiau 
skleidimą gimdymo 
informacijų.

Sovietų Sąjungoj 
nepataria. Moterys 
narnos turėti kūdikius. Tačiaus I 

(mokslinės gimdymo kontrolės 
[informacijos yra lengvai pri- 
• einamos ir teikiamos veltui vi
soms pageidaujančioms. ‘— 
gimdymai daugėja.

Ir kodėl neturėti kūdikių 
Sovietų Sąjungoj ? Moterys 

lyra ekonominiai nepriklauso- 
'mos, politiniai laisvos, ir šviesi 
ateitis laukia naujagimį. So-

' * v petį d v mi ui uuivių, ■
biskj druskos ir kepk prieš ug-'tikra, kad vėl būtų tiek reik*- ' 
nj ai pečiuje, kol paius, 10-15 davimų receptų, kaip kad bu- 
miliutų. . _

suvaržytų 
kontrolės

aborcijų 
yra aksti-Moterų Susirinkimai

Pora mėnesių atgal ALDLD; 
Centras išsiuntinėjo visoms! 
kuopoms laiškus moterų klau-j 
simu, kur raginama susirūpin
ti palaikymu esamų narių mo
terų, gavimu naujų ir šauki
mu moterų susirinkimų, taip 
pat atsteigimu moterų kuopų, 
kur tam yra sąlygos.

Iš kelių vietų tuo klausimu 
girdėjome atsiliepimų, kur 
buvo bandoma kai kas dary
ti. Iš tūlų mažiukių kolonijų 
pranešta, kad neturi galimy- 
bių, bet iš daugelio ir gana ideja> kad tvSrimas šeimos yra žymių kolonijų, kur viskas bu- j atsakomingas ir svarbus žings- 
tų galima — nieko negirde-,njs žmogaus ^„^0. Moti- 
jom. I

Moterų susirinkimams šauk- visuomeniška arei Jai su. 
ti yra devymos galybes tikslų teikta garbinga vieta ša]yje. 
ir reikalų. Nekalbant jau apie, 
tokius bendrus didelius dar-' 
bus, kaip kova prieš karą ir 
fašizmą, už bedarbių šelpimą 
ir tt., mes turim kovą prieš 
augštas pragyvenimo kainas, 
vaikų maisto ir drabužių arba

. bent organizavimo į ALDLD ir 
švietimo klausimus. Į

Pasirinkit tą, kas jums at
rodo prieinamiausią, ką ir 
kiek išgalite, bet nepalikite 
nieko nedarę moterų organiza
vimo, švietimo ir veiklinimo 
klausimu.

tijų valdžių padaryti gimdymo 
kontrolę dalimi jų sveikatos 
programos. Veltui gimdymo 
kontrolės klinikos be aptaksavi- 
mo darbininkų, biednųjų far- 
merių, ir mažų namų bei biz
nio įstaigų savininkų turėtų bū
ti prieinamos visoms moterims,' 

. kurios nori informacijų.
Moterys turi prižiūrėti, kad

O Jungtinėse Valstijose mo
tinoms irgi ne džiaugsmas ma
tyti arti aštuonis milionus jau
nimo bę darbo, ir milįoną be 
namų ir be maisto bastantis iš 
vienos valstijos į kitą.

Štai, kur kapitalizmas pasi- vįetings darbo partijos turėtų 
laiko, valdžia duoda premijas ’ gimdymo kontrolės klinikų

j. I aparti ir naikinti produktus, gi klausimą savo programose. 
Defimilionai čion ir užjūriuose1 šalyje esančių 290 ne va

žmonių negali įpirkti produk
tų.
Kom. Partija Remia Judėjimą 

Už Gimdymo Kontrolę

Gimdymo kontrolė nepanai- 
ikins skurdo. Ji savaimi nepa- 

. vietų jaunimas, kuris užaugo gerins masių padėties. Darbi- 
socialistinėse sąlygose, yra pa-jninkai turi jungtis kovai už 

. vyzdingas, linksmas jaunimas. I didesnes algas, bedarbių šel- 
Tasai jaunimas yra persiėmęs pimą, nedarbo apdraudą, už 

teisę dirbti. Jie privalo kovot 
už teisę organizuotis ir palai
kyti savo unijas; jie turi ko-| Alio UUlVgaUO gjvuxuiiiv. L1 OclVU Ullljclb, Jie l/Ull KO'

nystė yra valstybės pripažinta [ vot prieš kiekvieną pasireiški

Šalyje esančių 290 ne valdiš
kų gimdymo kontrolės klinikų 
nepakanka aptarnavimui milio
nų moterų, ypatingai bedarbių.

Iki šiol yra 24 valstijos, kur 
informacijos nedraudžiama. Mo
terys turi veikti už prašalinimą 
drausmės tose valstijose, kur 
dar draudžiama.

Remkite HR 5600 Bilių\
Visos darbininkų organizaci

jos, įimant darbo unijas, turi 
paremti HR 5600 Bilių. Jį su
manė National Committee on 

' Federal Legislation for Birth 
mą fašizmo, kuris puola jų1 Control, Inc., kurio pirmininku 
teises; jie turi darbuotis suor-Į yra Margaret Sanger. Jei tas

i Sovietų Sąjungoj, kur kapi- ganizavimui darbo partijos, ku- bilius taptų priimtas, būtų leL 
talizmas pakeista socializmu, ri kovos prieš fašizmą ir karą. sįa laisvai siuntinėti gimdymo 
Sovietų valdžia pagerbia dar- 'Kova už gimdymo kontrolę yra kontrolės informacijas ir gauti 
bininkus, kurie išranda naujus dalis bendros masių kovos gy-į tam tikslui reikmenis iš užsie- 
būdus padidinti industrinę ibmui savo teisių. Remdama i nį0<
produkciją. Tad nežiūrint to, gimdymo kontrolę, Komunistų Moterų komitetai turi aplan- 
kad yra trijų milionų gyven- Partija neremia mažos šeimos kyti kongresmanus savo distrik- 

I tojų prieauglis į metus, tačiaus klausimą.
niekas nėra alkanas.

Motinystė Prie Fašizmo

mo.
Moterų komitetai turi aplan-

šymui atsišaukta į poetus. Dar- Kitas Būdas, tai Giliam Inde kies 
bininkų klasė moka pagerbt sa- Į 
vo kovingas motinas, kokia yra | 
brangi mūs Motina Bloor.

PROFESORIAUS ŽMONA 
NEIŠSIGANDO KALĖJIMO

Simpatinga Mrs. Harry F. 
Ward, žymaus Union Theolo
gical Seminary profesoriaus 
žmona ir narė. Moterų Pirkė
jų Lygoj pikietavo May’s 
krautuvę Brooklyne. Tos de- 
partmentinės krautuvės dar
bininkės streikuoja ir policija 
žiauriai puola pikietes ir areš
tuoja. Pirkėjų Lyga atėjo 
joms padėti. Ir jas areštavo.

Teisme priteisė joms užsi
mokėti po $5 arba po 3 dienas 
kalėti. Bet kada Mrs. Ward, 
virš 50 metų sidabrinė blondė, 
ir su ja sykiu nuteista jaunuo
lė Evelyn Preston pareiškė ge
riau eisiančios kalėjiman, ne
gu mokėsiančios nors centą, 
teisėjas greit suskubo panai- • pilnai pasiruošusi pulti Klai- 
kinti baudą. Perdaug būtų [pėdos kraštą, Lietuvą ir visas 
buvę streikui reklamos gar-1 Baltijos valstybes, kad pradė- 
saus profesoriaus žmonos įka
linimu.

KUR MŪSŲ NAMAI?

“Kur dingo amerikonų na
mai?”—šaukė Moterų Kliubo

!vo gaminimui “Walnut 
1 ‘ ‘ i” po jų paragavimo 
ioklyno moterų vakare.

Kelios brooklynietėf 
klausė, kada vėl mūsų s 
kime d. Valilionienė r

Coo-
Bro-

Keptos

Išvirk, nulupk ir supjaustyk! 
|į nelabai mažus kavalkėlius.. 
Dėk eilutėm į pasviestuotą in- valgių gaminimą. Visų „ 
dą. Ant kožnos eilutės apdek įurįme pranešti, kad sekamas 

ųioterų susirinkimas įvyks 26 
šio mėnesio. Dar tikrai rr ži
nome, ar d. Valilionienė gains' 
mus pasiekti, nes dabar toli 
gyvena. Bet susirinkime bus. 
kiti lygiai svarbūs ir įdomūs 
moterims dalykai, tad pačios 
pasižymėkite tą dieną ir ki
toms pasakykite. ‘’'J;®

dą. .
kavalkėliais sviesto ir ir biskį 
druskos. Kai sudėsi visas, ant 
viršaus užpilk karšto pieno 
tiek, kad nevisai apsemtų. 
Kepk karštam pečiuje 30 
nutu. t-

KEPTA JAUTIENA
(ROAST BEEF)

Geriausia jautiena yra

mi-

rib

^au 
rin- 
Hns 
<riai

Red.

Į Visus Darbo Žmones, Į Lietuvos Liaudį
Nauja karo šmėkla jau pra

sideda. Italijos fašizmas jau 
pradėjo grobiamą karo žygį 
Abisinijoj. Hitlerinė Vokieti
ja iki dantų apsiginklavus jau

ti karo žygį prieš SSRS.
Pirmas hitlerinės Vokieti

jos smūgis tenka Lietuvai, rei
škia Lietuvos liaudžiai. Pavo
jaus valanda labai rimta. Lie-

. . i _ ,r ,, . t a tuvos darbo žmones ir liaudispirmininke Mrs. Marian LeSu- . , . . . . . .... - ... bendrai turi visu rimtumu su-

Y

Ji nurodo reikalą 
veikti už priėmimą Darbininkų 

1 Bedarbės, Senatvės ir Socialės 
! Apdraudos Biliaus HR 2827, 

Akstinimas turėti kūdikius kuris turi motinystės apdrau- 
Sovietų Sąjungoj nieku nepa- d°s punktą. Ji nurodo svarbą 
lyginamas su agitacija už dau- reikalauti motinų teisių biliaus, 
giau kūdikių fašistų Italijoj., kuriame būtų numatyta veltui 
Kuomet Mussolinis siūlo dova- dieninės kūdikių auklėtuvės dir- 

pas motinoms, turinčioms dau- [ bančioms motinoms valstybės 
Chicagoj gyvuoja moterų,1 giausia kūdikių, tai motinos ir lėšomis; veltui gimdymo ligon- 

tarpusavinio lavinimosi moky- jų šeimos turi misti nustaty- bučiai, veltui užkandžiai vai- ĮjgĮ| \||QgĮ| |yĮ|Į|g|ĮlĮQr
tomis porcijomis, kad palikti kams mokyklose ir tt. Į
išteklių fašistų impęrialisti- Moterys turi Gaut Informacijas | 
nėms užmačioms. Jos yra ver-i 
čiamos eit į Moterų Karo Ta-1

Lavinimosi Susirinkimai

tuose ir gauti jų paramą tam 
biliui. Rezoliucijas už tą bilių 
reikia siųsti minėtam komitetui 
ir prezidentui Rooseveltui.

To biliaus kopijų galima gau
ti per šį skyrių arba iš “Work
ing Woman”, 50 E. 13th St., 
New York.

Margaret Cowl (Undžienė).

klėlė. Brooklyne irgi padaryta 
šiokia tokia pradžia, bet rei
kiamo laipsnio ir tvarkos ne
pasiekta, nes dar vis ne ganė
tinai moterų pastoviai daly
vauja. Mat, moterys darbinin- 
kės-šeimininkės-motinos pir
moj vietoj stato visos šeimos 
reikalus, o jau paskiausia sa-j 
vo lavybą. Bet manoma laiky 
tis ir augti. Iš kitur nieko ne
girdėt moterų lavinimo klau
simu. Argi tik Chicago j ir 
Brooklyne tereik lavintis?

Childs’ valgyklos patarnau
janti mergina rašo, kad ten 

Gimdymo kontrolės informa-, “veiterkos” už padavimą į sta
tybas, kad remti Ethiopijos c^os turi būt veltui ir visom ]us gauna 19 centų į valandą, 
žmonių apiplėšimo karą. i

Fašistų Vokietijoj moterys. 
Šaukiamos tapti žaislais na- 
ziams ir veisti kūdikius karei
vius karui.

“ , , , kiekvienas apsukrus
bernas noriai su smagumu pa- 
darys kokias 20 merginų mo- laiškų per Margaretą Sanger

■ prieinamus, kad kiekviena ga- Dabar jų valandos nukirstos 
‘ lėtų nustatyti savo šeimos skai- iki penkių dienai, tad algos 
įčių. Turčių moterys lengvai t gauna 95 centus ir iš tų iš
gauna gimdymo kontrolės in- skaito po 50 c. už valgį. Joms 
formacijas. Tik milionams dar-. lieka 45 c. Jos dar surenka 
bo klasės moterų ir biednų far-1 
merių žmonoms ta žinyba už
drausta. Virš milionas gautų

'apie $1.50 “tipsais”. Iš tų ne
pilnų $2 dienai jos turi būti 
pasigražinę ir įsigyti iš bosų 
uniformas po $3 kiekvieną,

eur Minneapolio konferencijoj 
prieš maisto brangį. “Aš, ma
čiau 2,500 mažiau vedybų 
Minneapolyje pereitą metą J 
negu seniau. Mūs jaunos mer
ginos net negali apsivesti ir 
įsisteigti namus. .:. Moterys 
daugiausia nukenčia, kuomet 
užpultas jaunimas. Ir jeigu 
randasi koks izmas, kuris būtų ( 
labiau užpuolęs Amerikos na
mus, negu užpuolė kapitaliz
mas aš jo nežinau.”

Taip, vedybos ir namai jau
nimui yra vienu iš svarbiau
siųjų klausimų. Ar draugės

hitlerinei Vokietijai ar Lenki
jai, kas brangiau duos.

Lietuvos darbo masės savo 
atkaklia protesto kova nevie
ną kartą sukliudė fašistams 
parduoti Lietuvą Lenkijai. Ir. 
dabar Lietuvos liaudis turi pa
kelt protesto balsą prieš par-’ 
davikišką fašistų politiką.

Visi liaudies sluogsniai be 
partijos ir pažiūrų skirtumo, 
komunistai, socialdemokratai, 
sionistai, socialistai, liaudinin
kai, nepartiniai, visi, kam rūpi 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynimas, turi imtis sudaryti -t- 
platų liaudies frontą prieš hit-“ 
lerinės Vokietijos užpuolimo 
pavojų, kovoti prieš pardavi- 
kišką Lietuvos fašistų politiką 
ir už liaudies fronto vyriausy- 
bes sudarymą.

LKPCK įpareigoja visus par
tijos narius tuč tuojaus, neati
dėliojant, imtis iniciatyvos 
liaudies frontui sudaryti 
Lietuvos nepriklausomybės 
nimą imti į liaudies fronto 
votojų rankas.

Šaljn hilterinio Lietuvos 
grobimo planai!

Šalin fašistų valdžia, par*' 
gių gaujos valdžia jieško*sau duodanti Lietuvos nepriklauso- 
paramos pas Lenkijos fašistus, mybę!

Mums sakoma, kad nuošir- hitlerinės Vokietijos karščiau- 
džiai dirbant ir taupant Ame- sius draugus ir sąjungininkus, frontas kovoj prieš hitlerinės 
riko j kiekvienas gali tapt tur- Vadinas, . derybos su Lenkija Vokietijos užpuolimą! 
tingu. Kas gali apskaičiuot, yra lygios derybų vedimui su 
kiek metų mergina turėtų gy- hitlerine Vokietija. Ir tai ne- 
venti ir dirbti, kad susidėt mi- pripuolamai; komunistai nevie- 
lioną dolerių?

v®

sirūpinti, kam pavesti Lietu
vos nepriklausomybės gynimą.

Lietuvos komunistų partija 
ne vieną jau kartą nurodinė
jo, kad fašistų valdžiai Lietu
vos nepriklausomybės gynimo 
negalima patikėti. Lietuvos 

. komunistų partija mokino ir 
mokins, kad nepriklausomybės 
gynimą tur imti į savo rankas 
pati liaudįs ir darbo žmonės. 
Kad komunistai teisingai sako 
ir teisingai mokina, rodo fašis- 

•“~|tų valdoma Lietuvos politika.
Dabartiniu laiku, kada gręsia 
rimčiausias pavojus Lietuvos 
nepriklausomybei, fašistų va-|

g ■

ir

ko-

uz**

kurios turi būt mainomos šva
riomis kasdien.

Alisa.

Tegyvuoja platus liaudie?*^

1

X,

'i
Tegyvuoja Lietuvos Komu- X 

nistų Partija!
Lietuvos Komun. Partijos

Centro Komitetas. ‘ną kartą jau nurodinėjo, kad;
fašistų valdžia nori parsiduoti*Spalių mėn., 1935.
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Preso Išmokėjimo Klausimas

trūksta

preso išmokėjimui.
M. Mickus, iš Minersville, 

Pa., atsinaujino “Laisvę” 
ant metų $5.50 ir aukojo 50c Į 
presui. J. Vaszkis, iš Quin
cy, Mass., atsinaujino “L.” 
ant metų $5.50, aukojo 50c 
presui ir 50c Liet, polit. 
kaliniam. S. Sarpolus, iš 
Uhrichsville, Ohio, atsinau
jino prenumeratą ant pusės 
metų, $3.00 ir aukojo 50c 
presui. Stanley Stonis, iš 
Hereford, Arizona, prisiun
čia $5.50 už prenumeratą ir 
aukojo 50c preso fondui.

Taipgi drg. Ona Arison, 
iš Bridgeport, Conn., atsi
lankiusi i “Laisvės” koncer
tą, aukojo 50c. preso fon-Į 
du i.

leistuosius kūrinius, galima 
išanksto džiaugtis, kad 
“Laisvės”. skaitytojai gaus 
labai gražią ir įspūdingą ju- 
bilėjinę dovaną.

P. Buknys.

Paterson, N. J

Labai suskrumnėjo aukos 
išmokėjimui autom atiško 
preso. Jau neįeina tiek, 
kiek reikia kompanijai iš
mokėt. Sekantį vasario mė
nesį sukaks du metai nuo to 
laiko, kaip “Laisvės” Bend
rovės suvažiavimas nutarė 
pirkt automatišką presą. 
Nu, ką gi, draugai, ar nebū
tų galima iki sekančio vasa
rio mėnesio dapildyti preso 
kainą? Jo kaina $2,000. Au
kų jau turim surinkę 
$1,408.63. 
$591.29.

Šiuo kartu sekami drau
gai kalba preso reikalu:

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.:— 
Šiuomi prisiunčiu money or
derį už $7.00. $5.50 už ‘Lai
svės’ prenumeratą, $1.00 
“Laisvės” Jubilėjui, o 50c 
preso išmokėjimui. Daugiau 
neišgaliu aukuot, bet jau
čiuosi atlikęs savo pareigą 
kaipo ‘Laisvės’ skaitytojas. 
Draugiškai, C. Nevidoms- 
kas, Medicine Hat, Can.”

Tai tiesa, draugas Nevi- 
domskas savo pareigą atli
ko tinkamai. Gražus pri
minimas ir kitiem dienraš
čio skaitytojams.

Štai ir kitas pavyzdys: 
Drg. J. Deltuva, iš Hano
ver, Md., užsimokėjo už pre
numeratą $5.50, gavo naują 
skaitytoją metams ir 50c 
paaukojo į preso fondą. La
bai gražus pasirodymas.

Draugė M. Yanavičienė, 
iš Washington, Pa., prisiun
tė atnaujinimą prenumera
tos nuo draugo B. Luksevi- 
čiaus $5.50 ir auką preso iš
mokėjimui 50c. Taip pat už- bilėjinės dovanos — puikios 
simokėjo savo prenumeratą apysakos vardu 
metams ir nuo savęs ji au
kojo 50c preso fondui.

Drg. P. Petronis, iš Mon- pasižymėjęs apysakų rašy- 
treal, Canada, užsimokėjo tojas, autorius “Slekerio ir 
savo prenumeratą metams, Povilo Jurkos.
gavo naują metinį skaityto- ytin rūpestingai ruošia šį 
ją “Laisvei” ir paaukojo 50c savo kūrinį ir, žinant jo iš-

Įvairumai iš Mūsų Kolonijos
Wedmann (U.P.D.W.) da

žų fabrikas užsidarė neribo
tam laikui. Atleido 1,000 dar
bininkų. Tai daugiau bedarbių 
atsidurs duonos linijoj. Mat, 
fabrikantai nežiūri, kad darbi
ninkų šeimynoms grūmoja ba
das ir skurdas. Kaip tik jie 
pelno mažai padaro, tai užra
kino dirbtuvės duris ir atlik
tas kriukis.

šis fabrikas yra stambiau-
I sias fabrikas Patersone. Jį nu- j

Šiuo kartu aukų ga-. pirko stambūs milionieriai. Jie 
vom $5.00, o skola yra aug- turi šešius fabrikus, keturi ku- 
ščiau pažymėta. Drg. Mata- ) ’ 
čiūnas, L _______ ,

to:jinija prie Rivoli teatro, kur 
rodo judžius • “Red Sąlute,” 
kurie yra bjaurūs Hearsto me
lai. Pikietavimas įvyko lapkri
čio 28 d. Pikietavimą surengė 
Nacionale Studentų Lyga, ko
operuojant su Lyga prieš Ka
rą ir Fašizmą. Kadangi pir
miau buvo išleista lapeliai 
prieš tuos judžius, tai Rivoli 
teatro ponai prisisąmdė pa
daužų ir policijos. Kaip grei
tai prie teatro pasirodė pikie- 
to linija, taip greitai policiją 
perkūnišku greitumu puolė 
buožėmis vaišinti per galvas 
visus, kurie tiktai pasimaišė 
po ranka. Daugelį sužeidė ir 
20 suareštavo. Net ir mūsų 
draugui S. Vilkui policmanas 
lazda koją išmušė. O kas čia, 
ar ne fašistinis žygis prieš dar
bininkus ?

dar-

kad 
pa- 
visi

juosi, kiek tik išgaliu. Nepra
einu nė vieno lietuvio nepra- 
kąlbinęs, kad užsirašytų “Lai
svę.” Bet mes visi turime 
buotis del “Laisvės.”

Draugai, nelaukime, 
kas nors kitas ateitų ir 
dirbtų mūsų darbą. Mes
turime darbuotis. Tik pažiūrė
kime į mūsų pirmaeilius va- 
jininkus, kaip draugą Smitą, 
philadelphietį, drg. Stripeiką, 
iš Elizabeth, drg. Šimaitį iš 
Montello, Penkauską iš Law
rence ir į visą eilę kitų drau
gų. Reikia jais džiaugtis ir di
džiuotis.

skanių valgių ir gėrimų. Tai pirmu
tinis žieminis koncertas ir kviečia
me visus skaitlingai dalyvauti ir pa
remti darbininkų organizaciją.

E. Miller, Sekr. Org.
(287-288)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

4 d. gruodžio, kaip pusė po 8 vaka
re, G. Stasiukaičio kambariuose po 
numeriu 420 Morningside Ave. Taip
gi kviečiame visus narius bei nares 
atsilankyti, nes turime labai svarbių 
dalykų apsvarstyt. Taipgi bus ren
kama nauja valdyba del 1936 metų.

Org. G. S.
(286-287)

HUDSON, MASS.
L.D.S. 66 kp. rengia vakarienę ir 

šokius paminėjimui 5 metų L.D.S. 
Jubilėjaus. Parengimas įvyks suba- 
toj, 7 d. gruodžio, 7:30 vai. vakare, 
H.L.P. Kliubo svetainėje. Įžanga 45 
centai. Turėsim skanią vakarienę, 
gėrimų ir gera orkestrą šokiams. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. Atsilankiusieji būsite užganė
dinti.

Komisija.
(286-287)

NEWARK, N. J.
Bendro Fronto Prakalbos!

Rengia Newarko Draugijų Sąry
šis, penktadienį, 6 d. gruodžio, Lie
tuvių Svetainėje, 180 New York 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. Įžan
ga veltui visiems. Bus trys žymūs 
lietuvių kalbėtojai: J. Tysliava, “Vie
nybės” redaktorius; L. Prūseika, 
“Nauj. Gadynės” redaktorius; ir A. 
Bimba, “Laisvės” redaktorius. Apart 
svarbių prakalbų bus ir muzikalė 
programa, kurią išpildys Sietyno 
Choras.

Kviečia Komisija.
(286-287)

WILKES BARRE, PA.
A.P.L.A. 51 kp. rengia puikią va

karienę, nedėlioję, 15 gruodžio, Dar
bininkų Centro Svetainėje, 325 E. 
Market St. Vakarienė bus duodama 
6 vai. vakaro. Tai bus viena iš ska
niausių vakarienių, kiek tik kada 
esame turėję. Taipgi bus ir gera 
muzika šokiams. Įžanga del visko 
tik 35c.

Kviečia Rengėjai.
(286-288)

O kodėl jie stovi vajaus 
priešakyje? Dar ir todėl, kad 
jiems padeda darbuotis ir ki
ti draugai. Paimkime Lenkaus
ką. Tenai lietuvių nedaugiau, 
kaip Patersone. O žiūrėkime, 
kaip d. Penkauskas lipa ant 
kulnų kitiems vajininkams. O 
kodėl mes to negalėtumėme

“Printers Voice,” darbinin
kų leidžiamas laikraštis, įsigi
jo naujailsį ir geri ausį presą. 
Nauju presu spausdintas laik-'padaryti Patersone? Galėtu- 

fe. t - raštis išeis gruodžio 12 d. itjmeme, tik reikia pasidarbuoti,
čiūnas, iš Paterson N. J. Lodi, vienas Canadoje. Jie su- nuo to laiko bus padidintas, 
pastebi mums kad J. K. Gi- įkrovė milionus iš vargšų dar- Dabar laikraščio spausdinama

rių randasi Patersone, vienas
o pasekmės bus geros.

Vabalas.
liūs, iš Clifton, N. J., auko
jo preso išmokėjimui $1.00 
ir kad auka nebuvo paskelb
ta. Auka yra priimta, bet 
laikraštyj per neapsižiūrėji
mą nebuvo paskelbta. 
Ačiuojame drg. Matačiunui 
už pastebėjimą klaidos.

Pernai žiemą įvyko visa 
eilė parengimų preso išmo
kėjimo reikalui. Šiemet Pa
tersone jau įvyko parengi
mas Jubilėjaus. Girdėjome, 
kad pavyko gerai. Žinoma, 
jubilėjiniai parengimai yra 
skirtingas dalykas. Nuo jų 
gaunamos dovanos eina į 
fondą išleidimui visiems 
“Laisvės” skaitytojams ju-

“Martos 
Vilkienės Divorsas,” kurią 

! dabar rašo Mikas Rasoda,

” Autorius

bininkų prakaito, o darbinin- 
! kams mokėjo ubagiškas algas.
1 O dabar juos visai paleido iš; 
darbo.

Be to, dar fabrikantai buvo 
gavę $3,250,000 paskolos iš 
R.F.C. pataisymui fabriko. Bet 
fabriką uždarė pareikšdami, 
kad jiems biznis prastai eina. 
Bet jie čia vartoja skymą, kad 
nugąsdinus darbininkus, nes 
šis fabrikas yra šimtu nuošiin- 
čiu organizuotas. Darbininkai 
priklauso prie United Textile 
Workers Unijos. O 1933 me
tais laike streiko šio fabriko 
darbininkai sulaikė didžiausį 
tos pačios kompanijos fabriką 
Lodi, N. J.

Kaip numatoma, tai čia bus 
niekas daugiau, kaip tik bosų 
manevras, baidymas darbinin
kų. Bet kompanijai nebus taip 
lengva atsiekti savo tikslą. Or
ganizuoti darbininkai stps (į 
kovą. Jie jau pasiuntė kovin
gus vadus į Washingtoną už
protestuoti prieš šitą kompani
jos pasielgimą.

36,000 kopijų. Redakcija ran
dasi ant Rewood Ave., Toto
way, N. J. Tikimasi, kad su 
pagelba naujo preso laikraščio 
kopijų skaičių bus galima pa
dvigubinti.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

WATERBURY, CONN.
Pranešimas Waterburio Lietuviams 

Sveikatos Klausimu
Waterburieciams ir apielinkės lie- 

1 tuviams yra žinomas Dr. J. J. Kaš- 
de] kiančius, kaipo darbininkiškos klases 

. I rašėjas. Ypatingai apie sveikatą.
1 asiStO- £)aUgeiis lietuvių darbininkų pasigy- 

kad dė jo širdingais patarimais, o dauge-

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausi/ 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga
rantuojant. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Buvo suruošta didelė pikie-

Dar kartą atsišaukiu į pa- 
tersoniečius, ALDLD 84 kuo
pos narius ir vaj in inkus 
dienraščio “Laisvės, 
rokime, kiek galėdami, 
gavus “Laisvei” daugiau nau- lis apsisaugoja nuo visokių ligų, ypa- 

„-r . • TZ . .tingai tie, kurie skaito darbininkiš-jų skaitytojų. . Kaip matėme kus dienrag^us: “Laisvę” ir “Vilnį”. 
“Laisvėje”, vajus yra pratęsia- ( Tenai randa beveik kasdien sveikų 
mas iki gruodžio 20 <_____
Naujosips Anglijos draugai 
prašė tatai padaryti, kad da- i/ t. t.
vus, jiems progą savo pasiry-1 « Taigi, visi, ir visos jsitėmykit, kad 
žima išpildyti, jų plana, tai yra; Dr- J* J- Kaškiaučius duos pre- 

... v , " . . i lekciją sveikatos klausimu 8'd. gruo-
gautl Vieną šimtą naujų skai-jdžio, 2 vai. po pietų, 103 Green st., 
tytojų. Todėl aš raginu Litera-Į Waterbury, Conn. Taigi būkite ir ki- 

paraginkite būti.
Kviečia L.D.S. 49 Kuopa.

(287-290)

dienos, patarimų apie sveikatą. Taipgi ran
da sveikų patarimų apie darbininkiš- 

. kus veikalus, apie'” darbininkų kovas

turas Draugijos narius, kad 
gautumėme nors po vieną 
naują skaitytoją. O tai būtų 
labai geras dalbas.

Nieko nelaukdami tuojaus 
turime griebtis už darbo. Ne
reikia atsidėti ant manęs vie
no, nes aš turiu daugelį kitų 
užsiėmimų. Bet aš vis darbuo-

tus

OPERETĖ “VESTUVES PUŠYNE”
RENGIA L. D. S. 1-ma KUOPA

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

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

Lyros Choras, iš Shenandoah, Pa. Vadovybėje D. Zdaniutės-Judzentavičienės

PRADŽIA VAIDINIMO 4:30 DIENĄ; ŠOKIAI 7:30 VAKARE.
JŽANGA 50 CENTŲ, 75 CENTAI IR $1.00; VIEN TIK ŠOKIAMS 40 CENTŲ

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTĮ4? VISADA ATDAROSX XXX. X XO Dieną ir Naktį

GREATNECK, N?Y.
TDA 48-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadienį, 9 d. 
gruodžio (December), 8 vai. vakare, 
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y. 
M. H. Sebenkos svetainėje. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstyti. 
Kviečiam ir simpatikus, dar nepri
gulinčius atsilankyti.

Kp. Sekr. S. Petkiene.
(287-289)

LINDEN, N. J.
Liet. Saulės Pašalpos Draugijos 

metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, 4 d. gruodžio, 7:30 vai. vaka- ' 
re, Rupšio svetainėje, Wood Ave. ir 1 
16th St. Visi nariai malonėkite da- j 
lyvaųti, nes turim daug svarbių da- j 
lykų apsvarstyti. Taipgi bus valdy- ! 
bos rinkimai del ateinančių metų. • 
Kurie neatsilankys bus nubausti 50 
centų.

O. Vertelienė.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, 4 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, Lietuvių svetai
nėje, 180 New York Avė. Draugai ’ 
ir draugės, turime daug svarbių da- ■ 
lykų apsvarstyti, tad visi malonė
kite dalyvauti. i

Org. M. Paųkštaitienė. i

NEWARK, N. J.
Operetės “Inkvizicija” pamokos 

įvyks nedėlioj, 8 d. gruodžio, 10 vai. 
į ryto, Liet, svetainėje, 180 New 
; York Avė. Visi draugai ir draugės, 

meskite savo ypatiškumus ir tingi
niavimą ir dalyvaukite pamokose, nes 

i 16 d. vasario reikės Brooklyne per- 
statyt šis veikalas ir nežinodami ro
lių labai prastai galim pasirodyti. 
Visi dirbkime bendrai, kad būtų vei
kalas perstatytas sėkmingai.

Kom. narys, J. P. ' 
(287-289)

NEWARK, N. J.
L.D.S. 8 kp. susirinkimas įvyks 

ketverge, 5 d. gruodžio, 8 vai. vaka
re, Lietuvių svetainėje, 180 New 
York Ąve. šis bus metinis susirinki
mas, tad visi skaitlingai dalyvaukite. 
Apart svarbių reikalų bus ir rinki* 
mas naujos valdybos del 1936 metų. ; 
Nepamirškite ir duokles užsimokėti, j

Sekr. B. Deržanauskas. ' 
(287-288)

SHENANDOAH, PA.
.Komunistų Partijos unitas 2-ras 

rengia koncertą ir balių subatoj, 7 
d. gruodžio, Naujoje svetainėje, cęr. 
Main ir Poplar Sts. Turėsim daug

Rhea Teitelbaum

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

Vedėja

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, Ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais atdara dieną ir 

ir naktį.

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

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

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 ant^šu:
1439 South 2nd Street

.............................................   ,l

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašom* 
jsitemyti adresų ir telefonų.

Telef on nokite: Evergreen 7-1(61 * 
arba užeikite pasikalbėti į ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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“ILGAI LAUKTI SVEČIAI”
barį, rankas trynė ir džiau
gės, kelius sykius kartoda
mas:

—Dievui dėkui, sulaukėm

(bolševikams mirties baus-1 sustiprinti judėjimą. Todelįsirinkime tapo padaryta svar- 
mgg —..4. Ihin tartom. Nutarta nžsisakvti

Pavyzdžiui: Žiobiškio kle
bonas reikalavo mirties 
bausmės dr. Pikeliunui Vla
dui, kuris klebonijoj buvo 
sušaudytas.

ibių tarimų. Nutarta užsisakyti 
brošiūros “Komunistų Progra
ma Prašalinimui Karų ir Fa
šizmo,” taip pat iš “Vilnies” 
parsitraukti “Darbininkų Ka
lendoriaus 1936 Metams.” Nu
tarta surengti vakarėlį pami- 

- . . .nėjimui Literatūros Draugijos
Toliaus Lukštų klebonas draugų perdaug apsunkinti. 20 metų sukaktuvių. šiam dar- 

Vainauckas reikalavo mir- Todėl nutarėme padengti Lui apsiėmė B. Makutienienė

nutarėme, kaip tik ištesėsi
me, pasiųsti du draugu į ko
lonijas grynai organizaci
niais ir politiniais reikalais.! 
Žinoma, kur galės, vietos 
draugai prisidės prie paden
gimo kaštų. Bet nenorime

(Iš Sovietų Lietuvos 
Gyvenimo)

Pabaigoj kovo mėnesio,
. 1919 m. baltieji užėmė Pa

nevėžį ir artinosi į Subačių, ilgai lauktų svečių, nusibo-
Tuomet Kupiškio komunis- do mums bolševikai ir duok
tinis būrys aktyviai kovojo dieve, kad daugiau nekados ties bausmės di*. Bražioniui Ibent jau didelę dalį kaštų išlįr Kalnietienė.

T « u ~ 1nn Virk hnfYVi rzt-ll j _ • 1_ _ ------------j_ * 1 a •« •• 1 I

nais.
su Lietuvos baltųjų batalijo- jie nebegrįžtų.

Jis ragino gaspadinę, kad y°
i sve- -Būrys žygiavo pirmyn. ^uo nors pavaišintų

Naktis buvo tamsi. I ūtė pa- £jus. Kuopos vadas padėka- delegacija jį paliuosavo.
vasario pietų vėjas. Žemes
nėse vietose dar klimpo ko
jos.

Žvalgai į grandinę išsi
driekę ėjo laukais, krūmais, A^jo kuopos vadui pranešti 
balokšniais. Draugai kupis- arfoa raportuoti, kad sargy- 
kiečiai su subatiečiais gerai ^a vįsur išstatyta, žvalgai 
žinojo kelią, takus ir visas pasįusti sužinoti, kur ran- 
apylinkės vietas. Einant is ^asį prįe§aSt 
Rudilių kaimo į Subačių pa- 
kelyj augo nedideli miškai— 
krūmai.

Prisiartinus prie Suba
čiaus miestelio, vietiniai 
raudonarmiečiai, nuėjo su
žinoti pas draugus, kas čia 
buvo iš vakaro atėję...

Vienas žvalgų greit sugrį
žęs pranešė, kad vakarop 
buvo baltųjų kuopa atėjus 
ir žadėjo greit vėl ateit su 
didele jėga.

Žinomas dalykas, tokios 
žinios nerimtos, nes tokias 
paskalas priešas mėgsta 
skleisti, kad raudonarmie- rė: 
čiai daugiau jų bijotų.

Kaip taisyklė, užėmus ko- niais bolševikais reik tuo
kia nors vietą, tuojaus ant jaus padaryti tvarką, jų čia 
visų kryžkelių išstatoma; tiek priviso, kad kas žin ar 
sargyba. O žvalgus siunčia (rasit kitur tiek. Aš tuojaus 
toliau, kad išaiškinti, kur [duosiu tamstai sąrašą ir 
randasi priešas. Žvalgai ap- tuojaus juos reik areštuoti, 
žiūrėjo Subačiaus miestelį; nes jie išbėgios, pasislėps, 
nieko nebuvo. Tyli naktis Kuopos vadas paprašė, 
laikė visą paslėpus tamsoj.' had duotų pavardęs ištiki-

Gyventojai jautė, kad ko- mų valstiečių, del sudarymo 
kia tai kariuomenė atėjo, naujos valdžios. _ {
bet nežinojo kas—raudonieji 
arba baltieji. Žvalgai grįžo ko tuojaus parengti sąra- 
iš artimiausių kaimų ir šus. Nuėjo į kitą kambarį, 
vienkiemių, baltųjų niekur 
nesuradę.

Kuopos vadas perspėjo 
draugus, kad rusiškai ne
kalbėtų. Jeigu kas užklaus
tų, atsakinėt lietuviškai, 
kad buožės nesužinotų, jog 
atėjo raudonarmiečiai. O 
mums reikalinga nuo kuni
gų žinias gauti.

Kuopos vadas ir būrinin- 
kas pasirinko keletą rau
donarmiečių lietuviškai gra
matiškai kalbančių ir nuėjo 
į kleboniją.

Pabeldus klebonijos du
ris, iš vidaus atsiliepė mo
teriškas balsas:

—Kas čia? Ko reikia?
Kuopos vadas atsakė:
—Prašau atidaryti duris, 

atėjo Lietuvos kariuomenė.
Viduj sujudo, prašneko 

keno tai balsai, uždegė švie
są ir kviečia į vidų.

Kuopos vadas įėjo vidun. 
Paskui jį sekė raudonarmie
čiai. Kunigas Maškauckas Į siūlot 
svečius prašė sėstis. Visi su- .'kad nepasislėptų, 
sėda ant kėdžių klebono vai-' 
gomajam kambaryje. Gas- 
padinė nuėjo prikelti klebo
ną, nors iš sykio pranešė, 
kad klebonas sergąs. Kle
bonas Kazlauckas atsikėlęs 
skubiai įėjo į kambarį, kur 
sėdėjo raudonarmiečiai. Pa
sižiūrėjęs į visus, kreipėsi 
prie kuopos vado, nes jis 
buvo apsivilkęs vokiečių 
formą.

—Iš kur tamstos atvykot 
ir kokia dalis?

Kuopos vadas paaiškino, 
kad atvykom iš Panevėžio. 
Dalis: Panevėžio atsargos 
batalionas.

Kunigam iš džiaugsmo 
net akys prašvito. Klebo
nas, vaikščiodamas po kam-

vojo ir pertraukė kleboną, 
kad nesirūpintų nakties lai-; 
ku kokiais bent vaišinimais.

Staiga atsidaro durys.

pasiųsti sužinoti, kur ran-

—Gerai! galima eit— pa
sakė kuopos vadas. Raudon
armietis pasisukęs išėjo pro 
duris.

Kuopos vadas užklausė 
klebono:—Kas pas jus čia 
naujo? Kaip toli gali būt 
nuo čia bolševikai?

Klebonas pasakojo, kad 
Puponių kaime stovi dalis, 
Rudiliuos buvo žvalgai va
karop, užtikrina, kad jie 
apie 7-8 kilomet. randasi 
nuo Subačiaus. Šią naktį ga
lima ramiai būti iki ryto.

Klebonas prisiartinęs ta-

—Ponas vadas, su vieti-

jaus padaryti tvarką, jų čia

Kuopos vadas paprašė,

Klebonas mandagiai suti-

Stasiui, bet pastarasis bu-i Agitacijos Fondo. Draugai, kurie dar nesate
. ' ea as anevezio Tie draugai, vienas rytuo-Literatūros Draugijos nariais,
kalejiman, is kur franeuzų se> kitag v°karU0Se, peį. ko.Lieko nelaukdami įstokite. Tai 

kią porą mėnesių apsistos yra viena iš svarbiausių orga- 
I po porą ar trejetą dienų vie- pūzacijų tarpe^ lietuvių visam 
no j vietoj ir susirinkimuose pasau^yje* išleidžia moksliš- 
diskusuos Komunistų Inter-rknygų* mokestis tik 
nacionalo Septinto Kongre-p1,50’ 
so nustatyta linija del ben- . , . ... v v_ ...
to." V . Automobilius užmušė lietu-dro fronto pravedimo ir pa-l A župkienę> 60 metų am. 

įdės draugams ant vietosLjauSj kur; gyVeno po num. 69 
pritaikyti-pravesti tą liniją. Pine st. užmušta ant East Eli- 
Mes manome, kad šitaip mes zabeth Avė. Išlipus iš Public1 
sustiprinsime mūsų judėji-Service buso ėjo skersai gat-' 
mą šį sezoną. vę ir automobilius bėgdamas

Ar reikalingas toks žy- užmuš®’ .
gis? Taip, reikalingas. Štai, Nlto Red n ka ap"a?yma 

. , . . .. rp . j vienas draugas rašo is vie- ip Bro]in Draiw;vstėq vakavietos kolonijose. Tame ky- didelės kolonijos- “Esu V Biaugystes.vaka“ la dmiP- np su si nr atimu |nos Kolonijos, r^su nenę apieldome, nes pirmiau
LvtnfvdoVtVcfntro E?n' matęS draUg° Pastab^> kad buvo parašyta kito draugo. 
Akyvaizdoje to, Centro' Biu- .kolonijos neprivalo laukti Atleisite.
ras plačiai svarstė klausi- Maižiešiaus, bet šį kartą bu
mą šių visų problemų. Mes gerai, kad kas mums pa
norime kolonijų draugams iįeptų suorganizuoti darbi- 
padėti tas problemas išrišti, nįnkų mokyklą ir atsiųstu-

A. Bekevičius.

Agitacijos Fondas

PRANEŠIMAS
TAMAS 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.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Mūsų Draugai Darbuojasi
žinote, draugai, kad da

bar visur eina diskusijos 
apie bendrą frontą. Visur 
mūsų draugai apie tai kal
ba. Bet kalbų neužtenka. 
Reikia, kad bendras frontas 
ir kitos mūsų judėjimo pro
blemos būtų pravedama ant

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
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. I

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

butelį 
“BRONCOTONE”

D-RO L. GRYCZ
Po vienp 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.

tų gerai, kad kas mums pa-| SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

PIENAS

atsinešęs popiero pradėjo 
užrašinėti bolševikų pavar- 
dęs. Vėliaus buožių sąrašą, 
kurių kandidatūros tiks 
naujai valdžiai.

Kuopos vadas, paėmęs są
rašus, kurie neaiškiai para
šyti vardai arba pavardės, 
paklausė del tikrenybės, kur 
trūko vardo paklausęs—už
rašė. Valandėlę patylėjęs 
vadas, su šypsena, tarė:

—Na tai, kunigai, aš 
j jums pareiškiu, kad esat 
j sulaikyti ir vyksite į divizi
jos štabą pasiaiškinti, kaip 
jūs čia organizavotės.

Klebonas patylėjęs, nuste
bęs tarė:—Nesuprantu tam
stos, čia kokia tai nesąmo
nė.

Raudonarmietis šaltai at
sakė:—Tikrai s ą m oningai, j 
esat sulaikyti. Jūs, reiškia, 
laukiat baltųjų ir jūs pade
dat gaudyti bolševikus, nu
rodydami pavardes, ir dar 

greičiau areštuoti,

Sulyg sąrašo, surinko 
kandidatus, skiriamus val
džiai ir kunigus. Visus nu
gabeno į divizijos štabą Ku
piškiu.

Būrys žygiavo pirmyn. 
Už dviejų dienų, vėl buvo 
p a imtas raudonarmiečiais 
Panevėžis.

Ilgai raudonarmiečiai juo
kės, kaip kunigai džiaugės 
sulaukę “ilgai lauktų sve
čių.”

Lietuvoj tuomet kunigai 
buvo pasižymėję savo ju- 
došių rolėse. Jie su pagal
ba davatkų išduodavo bol
ševikus baltųjų Karo Lauko 
Teismui. Tankiai kunigai 
patys dalyvaudavo teismo 
posėdžiuos ir reikalaudavo

mėte kurį draugą ant kokio 
t mėnesio laiko.” Toliau drau
gas nurodo, kad vietos vei
kimas labai šlubuoja, gyve
na tam tikrą krizį ir vieni

1IIEHI/linTHII l)atVs draugai negali šį kri- NUSKAISTINAda gi ■■ °

i Taigi, rėmimas Agitacijos 
[Fondo, draugai, yra labai 
svarbus visų reikalas. Cent-I 
ro Biuras labai, labai daug 

įgalėtų pagelbėti kolonijoms, 
jeigu Agitacijos Fonde bū- 
tų daugiau pinigų. Jau at- | 

■ likome didelį darbą išleisda- j 
Imi Septinto Kongreso rezo- 5 
(liucijas brošiūros formoje. 
i Tatai galėjome padaryti to- 
| del, kad turėjome Fondą.

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

Sekmadieniais—susitarus.

Telephone, EVergrecn 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.

grupių ir pavięnių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui 
ir padidinu to
kio dydžio, 
kio 
ma. 
maliavoju 
rioni spalvom.

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

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

esant

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

įvai-

J EI negražios dėmes ant 
veido daro jūsų gyvenimą 
nelaimingą, išbandykite šį, 
paprastą pagražinimo vai
stą; išgerkite bent po vie
ną stiklą pieno kasdien.

Tai atrodo perdaug pa
prasta, perpigu ? Bet ma
tote, pienas yra gausin
giausias iš visų valgių kal
kių šaltinis. O kalkės . yra 
vienas iš pirmų dalykų, ku
riuos į receptą įrašo ir 
brangieji odos specialistai, 
idant paliuosuot jus nuo. 
odos nesveikumų. Jūs gau
nate kalkių vaistą gražu
mui su kiekvienu stiklu 
pieno, ką jūs išgeriate.
Taipgi minekite, jog pienas 
yra žymiausias pavyzdys 
tikro taupaus maitinimosi.

Nuskaistinkite savo 
veidą PIENU

Ir Jeigu Jūs Norite Suliesėti— 
Jeigu jūs norite moksliškai su
mažini savo svorį, bet išlaikyt 
miklumą, rašykite reikalaudami 
Hollywoodo knygutės: “The Milky 
Way.” Judžių žvaigždžių Valgiai. 
Atsiųskite savo vardų ir adresų: 

Bureau of Milk Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

' Ir, žinoma, negalima sa
kyti, kad mūsų draugai ne- 
remia Agitacijos Fondo. 
Nors palengva, bet šiek tiek 
aukų ateina. Šį sykį gavo
me sekamai: Dr. J. N: Si- 
mans, iš Clevelando, pri
siuntė $2.50. Drg. J. Didžiū
nas, iš New Haven, prisiun
tė $2.20. Sako, kad tie pini
gai buvo surinkti per drg. 
Andrulio prakalbas lapkri
čio 23 d. Gi ALDLD 103 
kuopa, iš Hudson, Mass., 
per Centro Valdybą prisiun
tė $5. Draugė M. Yanavi- 
čienė, iš Washington, Pa., 
paaukojo 50 centų ir drg. A. 
Žemaitis, iš Shenandoah, 20 
centų. Labai ačiū visiems 
draugams.

Lietuvių Centro Biuras.
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
PAUL GUSTAS I 

LIETUVIS GRABORIUS |

Benai dirbąs graborystės pro- « 
fesijoje ir Brooklyno apielin- g

.4 kėj plačiai žinomas. Tik dabar s 
3 atidarė savo ofisą ir patarnauja S 
5 balsamavimu ir palaidojimu c 
č mirusių. g

I Veltui Chapel Šermenim | 
5; Parsamdo automobilius ierme- 
S nims, vestuvėms, krikštynoms C 
5 ir kitokioms parems S 
y Saukite dieni nahtj ;□

I 423 Metropolitan Avė. g 
j Brooklyn/ N. Y. [8

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.

NEDĖLIOJUS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043

Elizabeth, N. J
Trumpos Žinios

Lapkričio 20 d. įvyko Lite
ratūros Draugijos 54 kuopos 
susirinkimas. Susirinkime buvo 
balsuota kandidatai į Centro 
Valdybą. Taip pat šiame su-

Painters and Carpenters
Taisome ir ihaliavojame namus iš vidaus ir is lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft 0-6101

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaiga 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 pigesnes? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

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

ar 
mažiau

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

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

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

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną 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.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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(Tąsa)
KLAUSIMAI Ne 

kada

šio mūsų 
svarbaus 
draugai 
religiniai 
šiol dar
našų visuomeninį veikimą.

P. Baranauskas.

lietuvių jaunuolių 
žygio neatsiliks ir 

jaunuoliai lietuviai 
nusistatę, kurie iki 

nėra įsitraukę į pa-

--
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Puslapis šeštas

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Kas Ką Sake Lietuvių Kriaučių 

Bendro Fronto Diskusijose?
Menkeliuniutes Koncertas 
Teikė Gražy Įspūdį

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimu

MEDAUS

Po Mizaros prakalbos 
klausimai. Jie buvo sekami:

1. Ar komunistai pagelba 
bendro fronto nu vertę fašizmą 
atsisako steigti proletariato 
diktatūrą—Sovietų valdžią?

2. Ar daugiau nebus šaudo
mi socialistai Sovietų Sąjun
goje?

3. Ar komunistai 
nerengs atskiroms ; 
darb. teismus?

4. Ar komunistai 
atskiras darbo unijas?

5. Ar jūs nematote, kad 
Amerikoje jau yra fašizmas?

6. Ar didžiumos žmonių no
ru Sovietų Rusijoje buvo įstei
gta Sovietų tvarka?

7. Ar didžiuma Rusijos žmo
nių turi laisvę.

8. Iš kur jūs imate davinius, 
kad Sovietų Sąjungoje dalyva
vo balsavimuose 90,000,000

I 
žmonių ? j

9. Ar yra Rusijoje laisvas 
žodis ir spauda?

10. Jeigu mes tversime ben
drą frontą, tai ką komunistai 
darys su Kriaučių Lyga?

11. Kokia yra demokratiš
kesnė tvarka, ar ten, kur slap
tai balsuoja, ar kur 
rankų pakėlimu ?

12. Kur
tinių kalinių, Rusijoje, ar Lie-'Taigi dalyvavo jaunuolis Os- 
tuvoje? ' valdas Bagdonas ir keletas ki-

13. Kur daugiau yra laisvės, j tų jaunuolių, veikėjų įvairio- 
Lietuvoje, ar Rusijoje? 1 se jaunimo organizacijose. Dar

ATCAVVm*i i buvo pasižadėję dalyvauti po-I SAiiv. i IVI I * I .? — • • v y yr •ra veikėjų is Jaunųjų Kriau-
1. Komunistai, eidami į ben- čių ir Liet. Jaunų vyrų kliubo, 

drą frontą, neatsisako nuo sa- bet pastarieji kažin kodėl ne- 
vo įsitikinimų. Mes manome, dalyvavo.
kad pilniausia darbo žmo- į Šiame pasikalbėjime buvo 
nėm laisvė galima tik prie jų vyriausias tikslas bendro fron- 
demokratijos, o tokią 
žmonėms demokratiją 
Sovietinė tvarka, 
daro viską, kad 
didžiumą darbo 
kurios negalimas ] 
mas. Socialistai bei kitos srio-i
vės ar partijos—daro tą patį.1 ruošiamą pasaulinę Olympija-

2. Sovietų Sąjungoje nebu-.dą. 
vo ir nėra socialistai šaudomi !
už jų įsitikinimus. Jeigu buvo tuvių kalbos pamokų augštes- 
socialistų sušaudyta, tai jie tu- nėse mokyklose ir to žygio ūž
tojo kitaip prasikalsti. Ten’gyrimas.
ir buvusių komunistų sušaudy
ta, kurie prasikalto.

3. Darbininkų teismai buvo 
prasikeltėliams.

4. Unijų klausimu yra pa
skelbta aiškus komunistų nu
sistatymas ir Čia jį nedisku- 
suosime.

5. Amerikoje fašizmo nėra. 
Tiesa, kad yra didelių tenden
cijų, yra fašistinės organizaci
jos, bet kol kas čia turime 
buržuazinės demokratijos liku-Jrandasi Brooklyne ir jo apie- 
čius ir juos giname nuo fa
šizmo.

6. Sovietų Sąjungoje didžiu
mos žmonių valia buvo įvy
kinta dabartinė tvarka. An
tras Sovietų suvažiavimas tą 
padarė; jo delegatai buvo ma
sių išrinkti.

7. Sovietų Sąjungoje 
džiuma žmonių turi laisvę, 
dabartinė valdžia yra jų 
statyta.

8. žinias apie tai, kad 
RS balsavo 90,000,000 žmonių 
imame iš Sovietų šaltinių, bet

E tuom pat kartu tą rašė ir 
“Tribune” ir “Times” kores-

| Smdentai, kurie ten gyvena ir 
-ss reikalus žino taip ge- 

t-rai, kaip ir kiti gyventojai.
9. Rusijoje yra pilna laisvė 

| žodžio ir spaudos darbo žmo
nėms. To nėra buvusiems iš
naudotojams.

10. Kriaučių Lygos klausi
mą išspręs patys kriaučiai.

i:

daugiau 
ypatoms

netvers

Iš Kominterno Rezoliucijų 
Studijavimo Pamokų

gali būti 
čia yra 
daugiau 
bet kur

daugiau kalinių, 
svarba ne tame, 
ar mažiau kali
kas sėdi kalėji-

šeštadienį įvyko antra pa
moka, kuri jau buvo skaitlin- 
gesnė už pirmąją, bet dar toli 
iki to skaičiaus, koks turėtų 
būt tokiose svarbiose pamoko
se. Vienas gražus ir būtinas 
dalykas, tai kad jaunimas su
darė pusę visos klasės, bet ir 
jaunimo turėtų būt keleriopai 
daugiau.

Sekanti pamoka įvyks šeš-

čia neverta diskusuoti.
11. Kas del viešo ar 

to balsavimo, tai dabar ir So
vietų Sąjungoje įvestas slap
tas balsavimas.

12. Rusija yra didelė šalis ir 
ten 
Bet 
kul
nių,
muose. Rusijoje sėdi darbo 
žmonių priešai, stoją už iš
naudojimo tvarką, o Lietuvoje 
darbininkai ir valstiečiai, ku
rie kovoja už visų darbo žmo
nių reikalus.

13. Rusijoje darbo žmonėms
laisvė, o Lietuvoje—išnaudoto- ^dj.enį nuo 4 iki 6 y. po pietų, 
tojams. Kitais žodžiais, Lietu
voje Smetona turi laisvę, o So
vietų Sąjungoje laisvę turi 
darbo žmonės.

“L.” Rep.
(Bus daugiau)

Jaunuolių Darbas Bendro 
Fronto Klausimu

Pastangomis L. D. S. Brook
lyn© jaunuolių kuopelės, per
eitą sekmadienį pas Sinkevi
čius grįčioje turėta draugiškas 
jaunuolių pasikalbėjimas, ku
riame dalyvavo jaunuolis Kęs-

viešai, | tutis Michelsonas, kaipo vie- 
įnas iš žymiausių Brooklyn© 

f yra daugiau poli-. lietuvių jaunuolių kalbėtojų. 
TY .. 2 ~ -Z ~ T Z rl h brxin irn iniimmha

“L.” svetainėj, 419 Lorimer 
St. Visi vyrai, moterys ir jau
nimas kviečiami dalyvaut. 
Mokyklą vadovauja d. 
Bimba. Įsigykit iš anksto 

' minterno rezoliucijas ir 
skaitykit atydžiai nuo 
džios iki 19-to puslapio, nes 
iš tos dalies bus sekama pa
moka, klausimai, diskusijos.

Kalbės Roy Mizara, LDS 
Nacionalis Prezidentas

Ko- 
per- 
pra-

Sekmadienį dainininkė Kas
tancija Menkeliuniutė turėjo 
koncertą, kurį galima skaityti 
vienu iš geriausia vykusių kon
certų. Programą pildė grupė 
parinktinių artistų, lietuvių ir 
kitataučių. Programa susidėjo 
iš liaudies dainelių ir klasiki
nių kūrinių. Ji skyrėsi nuo or
ganizacinių koncertų tik tuo- 
mi, kad nebuvo klasinio re
voliucinio meno ir masinio pil
dymo, koks susidaro dalyvau
jant chorams. Piliečių Kliubo 
svetainė buvo pilnoka publi
kos, kurioj girdėjosi pasitenki
nimas koncertu.

Programa duota pilnai, ko
kia žadėta. Lietuviai meninin
kai dalyvavo A. Višniaųskas,1 
M. žiedelytė ir pati Menkeliu-Į 
niutė, dainininkai; Viktoria' 
Valukiutė, pianistė; Vytautas 
Dvareckas, smuikininkas, ir B.
L. šalinaitė, akompanistė. Ki
tataučiai : Pasquale Colacino,
M. Dmitreeshina, Basill Ro- 
makoff ir Jennie Rudick, dai
nininkai, ir B. Petrov, akompa-, 
nistas. Visi puikūs meninin
kai savo srityje. Pati Menke
liuniutė tapo apdovanota gėle-; 
mis laike programos.

I šokiams griežė Beniulio Or
kestrą. Pirmininkavo J. Na- 
livaika.

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

čius. Kreipkitės tuoj aus 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų 

jau apsergate šalčiu 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS i 
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai: ’

KONČIAUS BITININKYSTE ■
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Visos kuopos rengkitės prie me
tinės ALDLD 2 Apskr. konferencijos, 
kuri įvyks 12 d. sausio-Jan., 1936, 
“Laisvės” name, 417 Lorimer St. 
Kuopos gausite laiškus tame reika
le ir būtinai dalyvaukite ir priduoki- 
te ant konferencijos metinius rapor
tus iš visų metų veikimo. Sušaukite 
skaitlingus kuopų mitingus ir išrin
kite atstovus j konferenciją.

2-ro Apskr. Sekr.,
G. A. Jamison.

(285-287)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persi tikrinsi t
417 Lorimer Street, Brooklyn, ‘‘Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 
šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 

visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 
būdų sutvarkyti pairusius vidurius.

New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelj Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

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

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo (LDS) pirmos kuopos 
5 metų jubilėjuje ne tik bus 
vaidinama operetė “Vestuvės 
Pušyne,” bet yra užkviestas ir 
pasižadėjo sakyti prakalbą R. 
Mizara, LDS prezidentas. į 

Laikas greitai bėga, jau tik j 
pora savaičių liko iki tos iš
kilmės, tai yra gruodžio 15 
diena jau netoli. Tad, drau
gai, LDS simpatikai ir nariai! 
Imkimės visi platinti lapelius- 
garsinimus, kurių “Laisvės” 
raštinėj dar diktokai yra!

Draugai kolonijose, kuriem 
buvo duoti operetės lapeliai 
“Laisvės” koncerte, nepalikite! 

j jų kur kampe, bet platinkite. Į 
į Taipgi įsigykite bei platinkite čiadienį, gruodžio 4 d 
I tikietus.
I čionai specialiai reikia. 15th St., New Yorke.
j kreipti domės į LDS 1-mosĮ šis mitingas šaukiamas spe- 
.kuopos narius, kurie dar nei.cialiai protestuoti deportaciją 
•pirštu nepajudino del šio' Domenick Sallitto ir Vincent 
svarbaus 5 metų apvaikščioji-1 Ferrero, kurių prasikaltimas 

. Pritarimas įsteigimui lie- mo-. Draugas ir draugai, pa- y™ tame, kad jie buvo prieš

darbo to klausimu. Bertha Fultoniu- 
duoda tė patiekė tam tikrą progra- 

Komunistai mą, kurioje buvo sekami klau- 
užkariauti simai :

žmonių, be 1. Reikalavimas Lietuvoje 
pervers-' demokratinių teisių.
___ L ! 2. Boikotas prieš Vokietijos

4. Reikalavimas, idant Klai
pėda pasiliktų prie Lietuvos,

1 už Lietuvos nepriklausomybės 
gynimą.

5. Neatiaidi kova prieš ka
rą ir fašizmą.

šiais visais programos punk
tais yra vienbalsiai sutikta. 
Taipgi šių dalyvių nuomonė 
yra, kad reikia skubiai kviesti 
ir kitas liet, jaunuolių organi
zacijas bei kliubus, kokie tik

di- 
nes 
pa-

linkėję į šį taip svarbų ir sku
bų darbą.

Visi lygiai pasisakėme sau 
už pareigą pakviesti dar dau
giau jaunuolių organizacijų 
valdybų narių į sekantį mūsų 
pasikalbėjimą, kurį turėsime 
greitoj ateityj.

Ypatingai turėtų susidomėti 
lietuviai jaunuoliai ir jaunuo
lės, kurie yra vėliau iš Lietu
vos atvykę, šiuo nepaparastu 
pavojaus momentu, gelbėti sa
vo brolius, seseris bei gimines 
Lietuvoje; taipgi ir savo liki
mu yra reikalo rūpintis, kuo
met mes turime moralę pagel- 
bą iš čiagimių moksleivių, 
lankančių kolegijas ir univer
sitetus, kurie 
mato reikalą 
tu kūnu. Jie 
savo brolišką
neatsižvelgdami, kokių įsitiki
nimų mes esam ar jie kokių 

. . . .------------- yra.
Mes manome, kad šis dalykas Todėl mes manome, kad nuo

jau puikiai per
būti organizuo- 
paduoda mums 

pagelbos ranką,

Rep.

Protestuoki! Deportacijas!

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

S flficht C».m ‘

Ho p'niis rb'ė sb vcks'-Į

Whiskey A Blend XII SVUICHT WHlttllS-:

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 1 kuopos susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 5 d. 
gruodžio, 8 vai. vakare, “Lai
svės” svetainėje. Visi nariai 
pribūkite laiku, nes turim la
bai daug svarbių dalykų ap
svarstyti. Taipgi bus renka-

—?-----  !ma nauja valdyba ateinan-
Padidėjus ateivių darbinin-‘ tiems metams. Visų narių yra 

kų persekiojimui ir deportaci- pareiga dalyvauti šiame susi- 
joms, Amerikos Ateivių Gyni-, rinkime. Ateina mūs didelis 
mo Komitetas pasmarkino sa- parengimas, reikia daug dar- 
vo veiklą. Jis nori supažindint bininkų, taipgi dabartiniu lai- 
mases su priemonėmis sulaiky- ku eina organizacijos vajus 
mui deportacijų, nes tik ma-i gavimui naujų narių, reikia 
šių rankose randasi tas galin- sumobilizuot vajininkus, kad 
gas ginklas. Juomi yra masių padarius vajų sėkmingu, 
protestas. x

Vienas protesto mitingų 
prieš deportaciją įvyks šį tre-

vakaro, Rand School,

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

(287-288)

PARDAVIMAI
Parsiduoda moderniškas Bar and , 

Grill (alinė) su įvairiom degtinėm ir! 
vynais. Geras biznis garantuoja
mas. Vieta apgyventa lietuvių ir len
kų.

Del daugiau informacijų kreipkitės j 
į “Laisvės” raštinę.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

Tel. Slagg 2-0783 . NOTARY
NIrht Tel. Juniper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

(287-292) I

i buskite! Laiko jau mažai, im- fašistai. Pamatu kaltinimo 
kites už darbo! Tai yra sar- įdėta tas, kad jie išrendavo 
mata tokį didelį žygį palikti kampelį savo restauranuko Vitkausko.

žurnalo “Man” redaktoriui.' Bro°ldyne.t- t -v A .. kalą su juo.Jiedu yra išgyvenę Amerikoje §au^ti 
___ -trr o m  _ n H.1 _ I

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio, Antano 

Pirmiau jis gyveno 
Turiu labai svarbų rei- 

Prašau jo paties atsi- 
arba žinantieji apie jį malo-

vienai komisijai!
Nariams tikietai nebus siun

čiami, kaip kad pirma būdavo, nuo 15 iki 30 metų. Sallitto nekite pranešti man už ką būsiu dė- 
nes kai kurių narių nesvietiš-: turi 3 metų Amerikoj gimusią ^/^s. Rašykite sekamai: Antanas 

l - - - T- o-rpsin dpnnr Mikalauskas, 646 Summer St., Eliza-. Jiems gręsia depor-(beth, N j telefonuokite:
• Elizabeth, 3-6033.

(286-289)

kas apsileidimas tam užkerta dukrelę. < _ v
kelią. Pavyzdžiui, už pereitų Įtacija fašistų Italijon, 
velykų vakaro šokių tikietus Sulaikymas jų deportacijos 
nekurie dar neatsiteisė. Nors ’sykiu sustiprins ateivių gyni- a . T77YTTH/F A T 
dabar pasirodykite, ką galite, Im0 spėkas ir bylose kitų as-1 ISIvAjNUA VUJliVIAl 
platindami lapelius ir tikietus. j menų, kurių skaičius dabar di-Į -........................................

Tikietus gaukite šiose vieto-jdelis ir jis didės, jei masės ne- 
raštinėje, L. A.’sukels stiprų protestą. Dėlto 

kovą
se: ‘ ‘Laisvės
P. Kliube, 80 Union Avė.; pas 
J. Grubį, 64 Ten Eyck St.; V. 
Boviną, J. Zajankauską, O. 
Depsienę, 62 Union Avez; —J. 
Gaitį, 37 Moore St.;—M. Vai- 
cekauskiutę, — Marčiukus, ‘L.’ 
namo restaurane;—K. Jankai
tį, kriaučių delegatą;—K. 
Balčiūną.

Centralbrooklyniečiai gau
kite pas J. Jušką, 79 Hudson 
Ave., čeverykų krautuvėje.

Pasarga: J. Grubis yra vy-

visiems svarbu remti 
prieš deportaciją.

Trumpos Žinutės
Teisėjas Mogilesky įsakė 

j varyti publiką iš teismabučio, 
'447 W. 151st St. Mat, publika 
pradėjo kvatoti iš policisto 
Sharp, liudijančio, kad jis yra 
Harleme per 7 metus ir neži
nąs, kad TDA veikia gynime!

iš-

..... . . . i Scottsboro jaunuolių. Tai įvy-nausias tikietų kontrolierius. I. . x. ,T . . x -i. • x , • ko kvociant areštuotus TDAJei kam trūktų tikietų, kreip
kitės pas jį.

Operetes “Vestuves Pušy
ne” Komisija ir Pirmos 
Kuopos Valdyba.

Smagus Parengimas
Ateinantį nedėldienį, gruo

džio 8, “Laisvės” svetainėje 
bus smagus vakarėlis, rengia
mas Kom. Part. 2-ros ir 21-os 
kuopos.

Bus puiki rusų muzika šo
kiams. Kom.

šokyje.

i CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ OCp
kirpimas

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

Patarnavimas

ROBERT
lOlst Avė

(285-287)

Pasirandavoja atskiras kambarys 
nuo kitų. Yra šiluma ir visi paran- 
kumai. Atsišaukite po šiuo antrašu: 
Abromaitis, 107-02
(kampas 107th St.), Richmond Hill,

LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
H Įvykiams

Dovanos

UlinQflN PfiAI p kitangIų nUUdUll UUflL 300 Lincoln Rd., B’klyn
šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

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

Pilnas svoris ir kokybe garantuojama.

šaukite Stovt Klauskite

INgersoll 2-6767 Nut 1 VZ BEN DUBIN

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinama kainą 
Parsamditu automobilius ▼estuv^as. 

partm, krikitynom ir kitoklsa 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų J6- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n lai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamąs Li-

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję ReumatiŠki nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų)* No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvčpuojamų- 
ų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

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

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

Čiepų Įleidimai
I MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 Eut 10 St, N. I. 

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų
Setų $ 10.00 ir augstyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraičiu. •

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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




