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ANGLIJA ATŠAUKIA DU 
KARO LAIVU Iš VIDUR

ŽEMIO JŪROS
LONDON, Gruod. 5. — 

International News Service 
žiniomis, Anglija ištraukia 
du galingiausiu savo karo 
laivu “Hood” ir “Renown” 
iš Viduržemio jūros į Gib
raltarą. Tuomi, sakoma, no
ri išreikšt Mussoliniui drau
giškumą išvakarėse taikos i 
derybų delei Italijos karo 
baigimo su Ethiopija.

Mussolini sutiksiąs daly
vauti derybose su Franci- 
jos ir Anglijos atstovais,

Grasina Nesiregist- Numato Francijos So- i 
mojančiom Amerikos ' cialisty ir Komunisty į

Ginkly Kompanijom Partijy Susiliejimą
-------------------------------- ------------------------------- ' I

WASHINGTON.—Jung- PARYŽIUS, Gruod. 4.— !naudojant _ jų pasiūlymų, tinių Valstijų užsienių rei- PagaTs*eJiaiį’pr”an“eymą-N. |
kaipo derybų pagrindą. Už 
karo baigimą jie siūlo Ita
lijai didelius Ethiopijos plo
tus.

ETHIOPAI MUŠĄ ITALUS 
VISUOSE FRONTUOSE
ADDIS ABABA, Gruod. 

5.—E t h i opi jos vyriausybė 
praneša, kad ethiopai muša 
italus visuose frontuose ir 
priverčia priešus trauktis 
atgal, šiaurėje ethiopai turi 
sutelkę 500,000 armiją prieš 
italus.

kalų ministeris Cordell Hull 
gruodžio 3 d. persergėjo 
ginklų ir amunicijos fabri
kantus ir išvežėjus, kad 
trumpu laiku jie visi turi 
įsiregistruoti valdžioj, kaip 
reikalauja Amerikos neut
ralumo įstatymas. Kurie 
to nepadarys, tie būsią per
duoti teisdarystės ministe
rijai. Tokiems gręsia $10,-' 
000 pabauda ir 
Įėjimo.

Darbininkai Visų SaliK’ 
Vienykitės! Jūs Nieke 
N e p r a 1 almėsite, 
Retežius, o Išlaimėsit< 
Pasaulį!

HINLSTfRIS ICKfS SAKO. KEPWKONAI Francijos jr AneliioŠ
ĮVESTI EASiaj AMERIKOJ p,

Ethiopų Apiplėšimoj; fŠAUKDAMI PRIEŠ KOMUNIZMĄ, JIE RENGIASI Į 
UŽKART ŠALIAI FAŠISTŲ DIKTATŪRĄ

_. ____ t7 ___________ , , DETROIT, Mich., Gruo-1 duodami, būk jie išgelbėtų I
Francūzų Socialistų Parti- džio 4.—Jungtinių Valstijų lmUs nuo baisaus komuniz-. 
jos vadas Seine apskrityj, vidaus reikalų ministeris mo> jįe norėtų užkarti mū-

gynėb°Roose- ^ įstaigoms lygiai baisų Kandidatas į Kunigus 
f=a Apiplėšė 10 Namų 

fS-1kelyje i komunizmą.- | 
I Ministeris Ickes, kaip ma- 

Įmunistų Partijos atstovo, i sakė, kad tie gaivalai sten- tome, atranda komunizmą 
]ie£įa pagrindą delei or-’giasi įvest Amerikoj fašiz-,“lygiai baisiu.” Jis perstato 

' me ai <a“ janiško apsivienijimo Fran- mą. Anot Ickės, jie šaukia, Roosevelto valdžią kaipo
, ei jos Socialistų ir Komunis- kad “komunizmas grasina” “apsaugą” nuo fašizmo ir

86 ginklų ir amunicijos tų Partijų. Taip Zyromski šios šalies laisvei, bet, gir- nuo komunizmo. Bet tik
kompanijos, tarp jų du Pont išsireiškė tuoj, kaip tik Due- di, “komunizmas jiems yra diena pirmiau jis užtikrino

’ de Nemours, Colt’s ir Beth- los užbaigė savo kalbą.
lehem Steel, jau įsiregist
ravo; bet yra dar eilė kitu, 
kurios vengia registravimo- takflnu„ ir F --w.

munistų Partijų susiliejimo 
iFrancijoj. Susirinkimas bu
vo nepaprastai draugiškas 
ir entuziastiškas.

Jean Zyromski pasisakė di-, H. L. Ickes, kalbėdamas 
džiame socialistų ir komu-i Town Hall V 
nistų susirinkime gruod. 3 velto “Naujosios 

į d., kad jis pamatiniai sutin- politiką nuo užsipuldinė j arn
ika su programiniu pareiš- čių republikonų ir : 
j kimu Jacques Duclos’o, Ko- nės “Laisvės Sąjungos.” Jis I

Šį patį bendrą susirinki
mą Duclos pavadino “pirm- 

ir Ko-

mo, jie norėtų užkarti mū-

tik trumpas staptelėjimas
Iznlvm n rr w> n l

ginklus ir amuniciją užsie
nin.

tik parankus baubas gąsdin- paramą Italijos fašizmui, 
ti politinius kūdikius.” pareikšdamas, kad jis nie- 

“Tikrumoj,” tęsė Ickes,— 'kad neturėjo ir neturi in- 
“tai tie fašizman palinkę as- tencijos stabdyti aliejaus iš- 
menys Amerikoj yra tikri vežimus Mussolinio 
mūsų įstaigų priešai... Nu- prieš Ethiopija.

karui

ITALIJAI SKIRIA MILŽIN IšKUS ETHIOPIJOS PLO- 
TUS, O ETHIOPIJAI—LYGOS KONTROLĘ

ROCHESTER, N.
Areštuotas Colgate-Roches
ter Dvasiškių Mokyklos stu
dentas S. A. Allen prisipa
žino, kad jis apiplėšė 10 na
mų. Jo kišenių j rado malda
knygę.

I LONDON. — Anglija pą-
i matiniai susitaikė su Frąij* įf 
ei j a delei taikos pasiūlymo*

Y _  Italijai su Ethiopija, kaip
nnhnQ- pranešė New York “Timgs” >

Nauji Chinų Sovietų 
Laimėjimai Hiuiane

ITALAI APSIGINĄ
ROMA, Gruod. 5.—Eina 

atskiri susikirtimai tarp ita
lų ir ethiopų šiauriniame 
fronte, ypač Tembien kalnų 
srityj, prie Cacciamo, apie 
40 mylių į žiemius nuo Ma
kale.

Ten keli desėtkai tūks
tančių ethiopų yra užėję už-' 
pakalin ifalų pozicijų.
_ Italai praneša, kad atmu-' WASHINGTON, Gruod. 
sę ethiopus ties Debrit į, g—Chinų Sovietų Raudo- 
pl1e1t'V-;Įkai 1UKS. nU° ^a<a e Irioji Armija, vadovaujama

GRĘSIA NUVERTIMAS 
LA VALIO VALDŽIAI

KARO STOVIS PRIEŠ DETROIT MOTORS 
PRODUCTS DARBININKU STREIKĄ

išblaškę ethiopų grupes už 
Takkaze upės ties Addi 
Rassi. Užmušti likę keturi 
italai.

Italai visuose frontuose 
pasmarkino lėktuvų veiki
mą, iš oro bombarduodami 
ethiopus.

ROMA. — Italijos valdžia 
užginčija monopolinę savo 
sutartį su N. J. Standard 
Oil Kompanija.

Bet tas užginčijimas gali 
reikšti, kūd sutartis tik 
slaptybėj laikoma.

PARYŽIUS,. Gruod. 5.— 
99 socialistai Franci jos sei
mo atstovai išvien su komu
nistais ir kitais kairiaisiais 
smarkiai atakuoją ministe- 
rio pirmininko Lavalio vai- mobilių Darbininkų Unijos, 
dzią, kad ji neuždaro ir ne- p r j R1 a usančios Amerikos 
nuslopina fašistų orgamza- £)arbo Federacijai, paga- 

i liaus, sutinka vesti'savo na-
Gręsia nuvertimas Lava- rius į streiką ir kovot 

lio vyriausybes. • drauge su streikuojančiais 
----------- Mechanics Education ai

Newarko, N. J., Bendro SXSj
Vrnnfn ProL-aline United Press žiniomis,nuliu ridftdUUb gruodžio 4 d. Fr. Dillon 

■—7—'___ .taipgi jau nesipriešina Me-

komunistinio generolo Ho 
Lung’o, žygiuoja pirmyn 
vakarinėje dalyje Hunan 
provincijos ir grasina pa
imti miestus Chenki, Supu 
ir Lumpgan.t Pagal Jungti
nių Valstijų generalio kon
sulo P. J. Joselyn’o praneši
mą iš Hankowo, raudonar
miečiai lapkričio 29 d. at-, 
ėmė iš Chiang Kai-sheko 
fašistų svarbų Chihking 
miestą.

Misionierai Nebėgo T 1 x u .. ..I Įvyksta šiandien Vakaie, chamcs Educational ir kitų 
Konsulas kartotinai iš-1 Kalbės Bimba, Prūseika ir nepriklausomų unijų susi-

korespondentas gruodžio 4 
d.

Siūloma, kad Ethiopija 
užleistų Italijai tą Tigro 

i provincijos plotą šiaurėj^ 
i kurį italai jau turį užką- 
' riavę, su miestais Adowa, 
Adigrat ir Makale. Pagal sį

c • fc

--------  I visa milžiniška Ogaden pro- 
1 -DUBLIN, Gruod. 4. — vincija pietuose su stamty^i 
Suvažiavime Airijos prezi- sklypu Harar provincijos, 

jdento Fianna Fail Partijos, t “Mainais” už tuos didžius 
; vienas delegatas Eoin O’Ma- plotus, Italija turėtų pėr- <, 
i honey įnešė pasiūlymą įtai- vest Ethiopijai nedidelį pie- 
Isyt popiežiui “šventyklą”— tinį galą Eritrėjos, apie 50 
buveinę Airijoj. Sako: “Aš mylių ilgio ir pločio, prieį- 
esu įsitikinės, kad, naudo- nantį prie Raudonųjų Ma-.

Popiežius Turėsiąs
Nešdintis iš Italijos faik0?planą’ Italijaįnvuu bum o t. j . jar perveSįa faktįnai

POLICIJA SIT2EIBIS 50 PlKIETININKŲi DARBO )an[ (T.ut, Lygos) draus-, Z Su tau-UNUĮ VĮRNYBe AUGA. ,Ls pries Italiįį jinai tas | S A.s.bo K
. ,, sukriusinta. O jeigu Musso- cūziškos’ Somaliios Per tacisDDiuK^ Policijos žygis lini b pašalmtas, taingijirj Eritrėjos galą tada Eth *

1 T-v *1 • i TT •• I

REIKALAUJA NEVAR- anksto perspėjo devynis ka-;Tysliava; Dainuos Sietyno liejimui su Amerikos Dar- 
. ŽOMO IŠNAUDOJIMO talikų ir protestonų misio-

NEW YORK, Gruod. 5.—įnierius, kad bėgtų iš Chih- 
Suvažiavime Nacionalėsjkingo nuo ateinančių rau- 
Fabrikantų Sąjungos Com- donųjų. Tačiaus jie taip ir 
modore viešbuty], jie reika- pasiliko Chihkinge, nors tu- 
lauja, kad valdžia niekur rėjo laiko pabėgti. Gal jau 
nesikištų į privatinį biznį, ir misionieriai įsitikino, jog 
kad sugrąžintų aukso pa-lubinų Sovietų raudonarmie- 
grindą pinigams, sumažintų1 čiai nėra žudeikos, kaip kad 
kapitalistų mokesčius vai- gąsdino imperialistai? 
džiai ir sugrąžintų “konsti
tucijos užtikrinimus,” tai 
yra nevaržomą “teisę” sau- 
vališkai išnaudot darbinin
kus. be jokių patvarkymų iš 
valdžios pusės.

PASAK IŠKAI DIDELĖS 
GENERAL MOTORS VIR

ŠININKŲ ALGOS •
WASHINGTON, Gruod. . TZ ... ...

4.—Valdiška Šerų Komisija r! Kerrl ir ių paskirtą vy- Q tm i v\ r> A l\/lnvinh
paskelbė, kad General Mo
tors korporacijos preziden
tas Alfred P. Sloan pernai 
gavo $201,744 algos su bo- 
nais, viceprezidentas W. S. | 
Knudsen, gamybos eksper
tas, $211,128; kitas vice
prezidentas C. F. Kettering 
$140,495; dar septyni augšti 
viršininkai pasiėmė po virš 
$100,000 metinės algos; 89 
kiti mažesni korporacijos 
bosai gavo po virš $20,000.

Jiems visai
bet ne jų darbininkams. Ibių skaičius Italijoj.)

talikų ir protestonų misio

Naziai vis Labiau Varžo 
Protestonų Bažnyčią

jut

Choras t bo Federacijos unija.
NEWARK, N. J. - Šį . .

penktadienio vakarą, Lietu- Brazilijoj Paleidžia 
vių svetainėje, 180 New nu • • 1
York Avė., įvyksta bendro 
fronto prakalbos, kurias 
rengia Newarko Draugijų 
Sąryšis.

BERLYNAS. — Hitlerio
bažnytinių reikalų ministe- vės” redaktorius; L. Prūsei- 
ris H. Kerrl uždraudė pro
testonų dvasiškiams ir baž-

, nyčioms bet koki atskirą
I veikimą apart to, kurį užgi- 
ria naziai per savo ministe-

riaušių vyskupą A. Marah- 
rensą.

Maištininkų Pulkus
RIO DE JANEIRO.—Pu

siau fašistinė Brazilijos
Prakalbų tikslas bendrai į prezident0 G. Vargaso val- 

užprotestuot prieš Hitlerio' 
kėsinimąsi užgrobt Klaipė
dą,—o tada jis pultų ir visą 
Lietuvą.

Kalbės A. Bimba, “Lais-

Policija ir ‘ detektyvai, popiežius turės pasišalinti, 
išanksto sutelkti į Motors * “ •
Products fabriką, gruodžio ( Slepiamas Italijos 
3 d. užpuolė ašarinėmis 
bombomis ir buožėmis 800 
streikierių pikietą. Streikie- 
riai gynėsi akmenimis, ply
tomis, buteliais ir savo iš
kabų rankenomis. Bombų 
dujomis aptroškinta bei> su
žeista virš 50 darbininkų ir 
du policininkai. Motors Pro
ducts fabriko kaimynystėj | Pagal paskutini paskelbi- 
Mack Avenue įvestas fakti- m a spalio 20 d.. Mussolinio 
nas karo stovis. i valdžia turėjo 4,000,000,000

Finansų Stovis
ROMA. — Karališku įsa

kymu gruod. 4 d. liko už
drausta toliaus viešai skelb
ti bet kokius skaitmenis 
apie Italijos valstybės finan
sus. anie valdiškas skolas ir 
apie Italijos Banko stovi.

------------------- !-------- -------  į lirų aukso.—Popierinė lira nu • • • m •• n- i •! 'dabar stovi tarp 8 ir 9 cen- Mainieny Injy Distrik- tų.

tiį Konferencija/
Užteksią Aliejaus

Valdiškuose fašistų sluog- 
WASHINGTON. _ Gruo- ’ sniuose manoma, kad Itali-

džio 4 d. atsidarė konferen
cija Jungtinės Mainierių 
Unijos 1, 7 ir 9 distriktų. 
Svarsto naujos sutarties są
lygas, kuomet 1935 m. ba
landžio 1 d. išsibaigs senoji. 
Mainieriai reikalauja dau- 

i(. |giau algos, trumpesnės dar-1
I bo dienos, darbo laiko su- 

komitetas lyginimo kasyklose ir tt. iki
Jungtinės Maiųierių Uni- me gruo(jžio 12 d. Rumuni-

pija galėtų pravest sau g< 
kelį ir įsitaisyt ten prieplau
ka.

Italija negautų kontrolės 
ant jokiu kitu “nepriklauso?’ 
mos” Ethiopijos dalių. Bet,, 
pagal Franci jos ministerid,' 
pirmininko Lavalio ir Aftv 
glijos užsienių reikalų mi*' 
nisterio Hoare’o planus, tai 
pati Tautu Lvga turėtų kon-. 
troliuot Ethiopija ir telRt 
jai “pagalbos” padaryt jvak 
rius valdiškus pertvarka 
mus bei reformas Ethiopi- 
M

Kadangi Tautų Lygoj 
daugiausia š e iminin 
Anglija ir Francija. tai’5> 
dvi ir kontroliuotų Ethiopi
ja savo naudai.

ADDIS ABABA. — Pra
nešama. kad Ethiopijos val
dovas tlaile Selassie sutik
tų užleisti Italijai nemažus 
plotus pietuose, bet jis prie
šingas pervedimui žymesnių 
nlotų Italijai šiaurinėje

. Ethiopijoie.
j Jeigu Haile Selassie 
mestų Anglijos ir Francįjps

ja užbaigsianti karą su 
Ethiopija iki nuolatinių lie
tų sekančio sezono. O iki to 
laiko Italijai užteksią turi
mo aliejaus ir gazolino, net 
jeigu kitoš šalvs sustabdytų 
jų išvežimus į Italiją.

Aliejus iš Amerikos ne
būsiąs sustabdytas bent iki 

Ino naujų metų. Manoma, 
kad Tautu Lygos susirinki-

džia paleido ir išsklaidė 
3-čią, 21-mą ir 29-tą armi
jos pulkus, dalyvavusius 
pereitos savaitės sukilime 
Rio de Janeiro, 
Pernambuco.

Seimo teisių 
užgyrė įnešimą 
29-nių metų kalėjimo visus \ Jungtines Maiųierių Um- me gruodžio 12 d. Rumuni- 
to priešimperialistinio suki- Jos prezidentas J. L. Lewis ja atsisakysianti stabdyt 

savo kalboj grąsino streiku, aųejaus išgabenimus Itali- 
1 jeigu kompanijos nepaten-, jaį. Taigi Mussoliniui nebū-1 
1 kins angliakasių reikalavi- sį^ bėdos iš to atžvilgio.

limo dalyvius.

Natal’e ir

jeigu kompanijos nepaten

mestų 
taikos pasiūlymus, tai pą- •.
gal Auguro pranešimą .'jįjį 
Londono gruod. 4 d., p 
Selassie galėtų būt ap 
tas “taikos priešu,” viė 
Mussolinio.

Pagerbtas Teisėjas L Brod-,1™5, 
sky kaip Naziu Priešas

45,000 JA PONT! KARĖJ-" 
VIŲ CHINIJON

Nežinia ar Pagys Milionie- 
i ės Motinos Peršautas 

Sūnus

ka, “Naujosios Gadynės” 
redaktorius, ir J. Tysliava, 
“Vienybės” redaktorius.

Visų sriovių žmonės, ma
siniai sueikite į šias prakal
bas ir protesto mitingą, gy
nimui Lietuvos nepriklauso
mybes.

SPARČIAI AUGA bedarbė Tuom pat kartu susirinki- 
ITALIJOJE i me turėsime pasisakyti, jog

ROMA, Gruod. 3.—Associa- mes, Amerikos lietuviai, rei- 
ted Press pranešimais, bedar- kalaujame Lietuvos liau- 
bių skaičius Italijoj pakilo nuo džiai demokratiškų laisvių.

jus Tautu Lygai varžyt pre- Prakalbų, bus
kybą su Italija.

(Pirmesniame
buvo skaitliuojama, _ , . . . - ■
prekybos drausmių net vi- vakare. Įžanga visiems vėl- hitlerinės’vėliavos nuo Vo- giau galėjus išparduot pas- W. Livermore. Jinai pradė- 

geri laikai, su milionu padidėjo bedar- tui. i kietijos laivo “Bremen,” kolos bonų, bet šiuo tarpu jo gerti sykiu su sūnum, o

AMERIKA GAVO $900,- 
000,000 PASKOLOS

PARYŽIUS. — Tarptau-I ' -------- ~
tinę Teisininkų Saiunga pa-1 WASHINGTON. — Jun- 
kvietė į savo pokilį, kaino

TIENTSIN. Gruodžio, 2. 
—Japonija atsiunčia tris.są-

gtinių Valstijų pinlgyno mi-
Santa Barbara, Cal.—Vis vo armiios divizijas, 

dar nėra žinios, ar išgys ar 45.000 kareiviu, i ši Chini-

pranešime 
kad del

ir 
muzikale programa, kur 
dainuos Sietyno Choras.

Prakalbų pradžia 7:30 v.

Kviečia Rengėjai.

t --------------------------------------------------------------------- | VICVi ll^ia Z.H11VO, ai A v,* v * V,. + U,

garbės svečią, New Yorko nisterija skelbia, kad gruo- mirs Jess Livermore, 16 m. jos didmiesti, kaip praneša 
teisėja Louisą Brodskį, ku- džio 2 d. jau gavo $900,-1 amžiaus, kurį už pe'rdidelį Associated Press. Janonį 
ris nąliuosavo kelis asmenis, 000,000 naujos vidujinės pa- i degtinės gėrimą peršovė jo armiia prirenrrta karui d<" _ 
areštuotus už nuplėšimą skolos. Sako, būtų dar-dau- motina milionierė Dorothea atnlėšimo penkių šiaurinių

Chiniios provincijų ir įkū
rimo būk tai “nepriklauso*’ 
mos” naujos valstybės.

ĮKieuios laivo “Bremen,” kolos bonų, bet šiuo tarpu jo gerti sykiu su sūnum, o 
'New Yorko prieplaukoj, i užteksią ir $900,000,000. s paskui norėjo jį sustabdyt.

-S; 1-„ ,
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Kampanija prieš Raudoną
Vėliavą

Hearstas veda nešvarią kampaniją 
prieš raudoną vėliavą. Jo nupirkti pie
šėjai braižo atvaizdus, kuriuose vaizduo
jama, kaip ateiviai pagaliais, plytomis ir 
akmenimis “vaišina” Jungt. Amerikos 
Valstijų vėliavą. Žinoma, tai Hearsto 
melai, tai jo fašistinis kurstymas čiagi- 
mių žmonių prieš ateivius.

Jis garsiai šaukia, kad raudona vė- . 
liava yra Sovietų Sąjungos, kad ji yra 
pažeminimas Amerikai, kad raudonos' 
vėliavos gatvėmis nešimas yra didelis 
prasikaltimas, kad prieš raudoną vėliavą 
turi išstoti “amerikonai,” Hearstas turi 
mintyje gaujas, o ne tikrus amerikonus, 
kad raudona vėliava turi būti uždrausta 
rodyti gatvėje.

Kodėl tokis Hearsto pasiutimas? To
dėl, kad jis mato vis didėjantį darbinin
kų revoliucinį judėjimą, vis didesnį trau
kimą į bendrą frontą, vis gilesnį susido
mėjimą savo klasės reikalais.

Veltui sielojasi Hearstas, veltui jis 
šaukia, kad raudonoji vėliava yra tik So
vietų Sąjungos. Raudonoji vėliava pir
mu kartu buvo iškelta Paryžiuje, Fran- 
cijoje, darbininkų demonstracijoje 1791 
metais, kurios daugelis dalyvių buvo už
mušta. 1848 metų revoliucija Europoj 
buvo po raudona vėliava. 1871 m. Pa
ryžiaus Komuna naudojo raudoną vėlia
vą. 1889 metais visų šalių socialistų 
partijos nutarė naudoti raudoną vėlia
vą, kaipo ženklą darbininkų kovos už so- ,! 
cializmą. Taigi raudonos vėliavos praei- j 
tis daug senesnė, negu „gyvavimas So
vietų Sąjungos. Tik Hearstas savo bu
kumu gali tvirtinti, kad tai “rusų” ir 
“rusiška” vėliava.

Prie to, ne raudonoje spalvoje visa 
svarba, o tame, kas ją naudoja. Ir da
bar pasaulyje ne vien Sovietų Sąjunga 
turi raudonos spalvos vėliavą. Net ke
lios šalys turi tos spalvos vėliavas, kurių 
čia tik kelias suminėsime. Morocco tau
tinė vėliava visa raudona. Šveicarijos 
raudona vėliava su baltu keturkąmpiu 
kryžium. Turkijos raudona vėliava su 
žvaigžde ir mėnulio pjautuvu. Net.Vo- j 
kietijos fašistai pasigamino raudonos 
spalvos vėliavą, kurios viduje baltas ra
tas su juodu kryžium. Darbo žmonių 
vėliava yra raudona su kūju ir pjautuvu, 
kaipo darbo ženklais.

/ Hearstas ir Mussolinis
Hearstas remia Mussolinį kare prieš 

Ęthiopiją. Veik kiekvieną dieną Hears
to laikraščiuose jau matosi arba straips- 

iVmiai, arba paveikslai už Italiją. Jau til- 
}>o eilė piešinių, kurie .vaizduoja Italijo- 
e badą, moteris išdžiūvusias, apsikabi

nusias savo mirštančius vaikus. Kaltę 
už tai verčia ant Tautų Lygos, kurios 
šalys vartoja prieš Italiją pabaudas. Ži
nomą, kad dabar Italijoje dar nėra tokio 
bado, kad ten tik prasidėjo maisto ne- 
dateklius, kad Mussolinis įveda visokius 
gyventojams suvaržymus.

Kodėl Hearstas virto tokiu “gerašir
džiu?” Kodėl jis išstoja už Italiją? Juk 

. paprasčiausias protas sako, kad ne kas 
kitas kaltas už Italijos liaudies vargus, 
už karą prieš Ęthiopiją, už užtrauktas 
Tautų Lygos narių, 52 šalių, pabaudas 
prieš Italiją, už pavojų Europos ir viso 
pasaulio taikai atsako, kaip fašistai su 
savo vadu Mussoliniu.

Fašistai užpuolė nieko nekaltą Ethio- 
piją. Tautų Lyga viską darė, kad Itali
jos ir Ethiopijos ginčus ramiai išrišus. 
Bet Mussolinis užsispyrė, nusispjovė ant 
visų Tautų Lygos narių ir dabar šaukia 
didžiausio isteriko, pakvaišėlio balsu vi
sokius grūmojimus prieš kitas šalis.

Tą mato visi, tą žino visi, bet Hearstas
I 
I
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užsimanė advokatauti Mussoliniui. Ko
dėl jis taip daro? Todėl, kad, iš vienos 
pusės, Hearstas mano, kada Tautų Ly
gos nariai boikotuoja Italiją, tai Italija 
pirks daug tavorų Amerikoje ir čia bus 
sumažinta bedarbė, sumažintas viešpa
taujančiai klasei pavojus. Iš antros pu
sės, Hearstas yra griežtas didelio, pasau
linio karo šalininkas. Jis remia Vokieti
jos fašistus, karo organizatorius. Jis pa
laiko Mussolinį. Jis gražiai šypsosi Ja
ponijos imperialistams ir pirštu rodo į 
Sovietų Sąjungą. Jis mano, kad naujas 
didelis karas padarys Amerikoj “pros
perity,” vėl 25,000 naujų milionierių, pa
kels ir Hearsto turtus. Bet jis tą karo 
programą .praveda neva po priedanga 
“prieš karą,” už Amerikos nesikišimą 
karan.

Delei LDD Centro Komiteto Di
džiumos ir Mažumos Pareiškimų

Šiame “Laisvės” numeryj kitoj vietoj 
dd. skaitytojai ras mūsų perspausdintą 
iš “Naujosios Gadynės” LDD Centro Ko
miteto didžiumos narių atsišaukimą už 
suvienijimą Lietuvių Darbininkų Drau
gijos ir Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos, už likvidavimą 
opozicijos, už suvienijimą visų komunis
tinių spėkų USA Kompartijos vadovy
bėje.

Kuomet kadaise į LDD CK posėdį (lap
kričio 13 d.) atsilankė dd. Bimba ir Mi- 
zara, tai jiedu, varde CB, vienybė^ pa- 
grindan pasiūlė visiškai nedaug, tik dvi 
išlygas: (1) besąlyginiai priimti Septin
tojo Kominterno Kongreso nutarimus, ir 
(2) atsipalaiduoti nuo lovestoninės opo
zicijos. Apie kitus techniškus susivieni
jimo reikalus spręs LDD CK ir Centro 
Biuro atstovai bendrai.

Po to, LDD Centro Komitetas turėjo 
savo susirinkimą, kuriame formaliai ir 
oficialiai jo-nariai tarė šiuo klausimu sa
vo žodį. Pasirodo, kad bendros nuomo
nės išnešti CK nariai negalėjo: tarpe jų 
buvo griežtas pasidalinimas. Didžiuma: 
Prūseika, Matulis, Kuodis, Paukštienė, 
Kaulinis ir Rainis—besąlyginiai priima 
Centro Biuro pasiūlymą ir jie stoja už 
tuojautinį suvienijimą abiejų draugijų 
ir viso komunistinio judėjimo. Mažuma 
—Butkus, Katiliūtė ir Kyjaučiųkas^-iš-, 
stoja prieš didžiumą (trys prieš šešis). 
Mažuma laikosi senosios savo linijos. Du 
syk ilgesniam pareiškime už didžiumos, 
mažuma sakosi nesivienysianti, ir štai 
kodėl—

1. Ji nepriimanti besąlyginiai Septinto 
kongreso tarimų. Girdi, “Septintasis 
kongresas, tiesa, išnaikino tarp mūsų 
daugelį skirtumų, bet tuo pačiu sykiu, 
iškėlė daugelį naujų (pav., karo klausi
mas,. gynimas buržuazinės demokratijos, 
liaudies frontas, gynimas mažųjų vals
tybių, etc.).” Taigi mažuma pasilieka ko
vos lauke prieš Kominterną.

2. Girdi, negalima Lietuvių Darbinin
kų Draugiją “atpalaiduoti” nuo lovesto- 
niečių, “nes prie tos opozicijos prisidėti • 
nutarė mūsų organizacijos suvažiavimas 
ir patvirtino visuotinas narių nubalsa- 
vimas.”

3. “Jeigu iš mūsų reikalaujama likvi
duoti mūsų organizaciją ir pasiduoti Ko
munistų Partijos disciplinai (?—“Lais
ves” Red.), tai pirmiausiai reikalinga ži
not, kas tuo terminu (disciplina) supran
tama: dalyko supratimas, įsitikinimas ir 
pareiga; ar įsakymas ir pildymas, nors 
įsakymas ir nesuprantamas?” Pagaliaus,

/ mažuma klausia, jeigu LDD nariai įstos 
į ALDLD, tai “ar ir ALDLD nariams 
privaloma Komunistų Partijos discipli- 

Į na? Jeigu neprivaloma, tai kodėl mums 
Įstatoma tokie reikalavimai?”

4. Kompartijos ir opozicijos (Love- 
stono grupės) atstovai turi sueiti ir vie
nybę liečiančius dalykus išspręsti tarp
tautine plotme, ir t.t.

Todėl, mažuma, ilgam savo pareiški
me, klausus ir pati saū atsakius visą ei
lę dalykų, stoja už veikimą atskirai, iki 
pribręsiančios vienybei sąlygos.

Su išleidimu šitų didžiumos ir mažu
mos pareiškimų, aišku, dabar prasidės 
“Naujojoj Gadynėj” irJLDD kuopose dis
kusijos. Nereikia nei aiškinti, kad mes 
patariame LDD nariams ir “N. G.” skai
tytojams remti didžiumos pareiškimą, o 
atmesti mažumos. Podraug mes mato 
me reikalo pasakyti, kad mažumos pa
reiškime yra tokių vietų, kurios su tiesa 
nieko bendro neturi, Ten, pav., sakoma, 
būk Centro Biuro atstovai išstatę išly-

gą, kad LDD turi pasiduoti “Komunistų 
Partijos disciplinai” ir kad 'turinti lik
viduoti visą opoziciją, o tik paskui vie- 

f nytis. Tai dalykų sumaišymas, niekas 
daugiau!

Centro Biuro atstovai nesakė ir nesa
ko, kad LDD nariai, pereidami į ALDLD 
turės pildyti Kompartijos discipliną. Ne! 
Partija tegali uždėti discipliną tik ant 
savo narių, bet ne ant broliškų masinių 
organizacijų narių. Centro Biuro atsto
vai sakė, kad Partijos discipliną turės 
pildyti tik tie LDD nariai, kurie norės 
stoti į Kompartiją, arba tie, ką buvo pa
šalinti iš Kompartijos, jei jie norės įsto
ti jon. Įstodami Partijon, jie patampa 
lygūs visiems Jos nariams ir, žinoma, 
tuomet turi pildyti jos discipliną.

Ne tiesa ir apie tą likvidaciją, kurią 
taip nevykusiai mažuma suformulavo. 
Centro Biuro atstovai šakė, kad visas 
suvienijimo procesas, visas LDD likvida
vimas (kadangi ji įstoja į ALDLD) ir

L. D. DraugijosC. K. Didžiuma 
Pasisako už Vienybę

/ LDD Centro Komitetas, savo susirin- 
(kime 29 d. lapkričio, apsvarstęs klausimą 
apie vienybę tarpe opozicijos (Liet. Dar
bininkų Draugijos) ir pozicijos, kurią at
stovauja Lietuvių Centro Biuras (A. K. 
P.), priėjo prie sekamų išvadų:

Bendra padėtis lietuvių išeivijoj šioj 
šalyj reikalaute reikalauja, kad komu
nistinės ir arti-komunistinės spėkos būtų 
suvienytos ir tai tuo labiau, kad po sep
tinto kongreso Komunistų Internacionalo 
nebeliko politinių skirtumų tarpe vienos

"ir kitos pusės draugų. Lietuvių komunis- 
• tinė opozicija, įsikurdama, niekuomet ne

sakė, kad ji bus’amžina. Mes manome, 
kad dabartiniu laiku pilnai pribrendo 
sąlygos pilnam susivienijimui.

Mes matome, kad dešinieji elementai 
lietuvių visuomenės stipriai organizuoja
si sutartingam puolimui komunistinių ir 
bendrai progresyvių elementų. Atsakymu 
jiems turi būti suvienijimas ligi šiol pa
sidalinusių komunistinių spėkų ir jų 
glaudus bendradarbiavimas su socialists / skirtumų nebeliko, tai tiems savo na 
niai nusis,tąčįusia visuomenės dalim,: ( riams mes turime pasakyti, kad išsišo 
įtraukiant į kairiojo šono judėjimą vi
sus antifašistinius sluoksnius.
r Fašizmo ofensyva šioj šaly ir fašisti
nių gaivalų riaumojimas kituose kraš
tuose verčia visus klesiniai sąmoningus 
darbininkus: dėtis į bendrą apsigynimo 

j talką. Darbininkų klesoj, visam pasaulyj, 
/ nesulaikomai auga sentimentas už revo- 
k liucinę vienybę. [Planai, kuriuos septintas
kongresas Komunistų Internacionalo pa
tiekė plačiai masiniai kovai prieš fašiz
mą, yra mūsų planai ir mes pilniausia 
juos užgiriame.

■. Mes matome, kad komunistinės ir so
cialistinės partijos, kurios per daugelį 
metų vedė aštrią savytarpio kovą, dabar, 
kada sąlygos pakitėjo, visoj eilėj salių 
jau veikia bendrai prieš bendruosius 
priešus, atstovaujančius reakciją ir fa- 
šizmą^ Mes, Lietuvių kom. opozicija, vi
suomet stovėję už bendrą frontą, sveiki
name tuos reiškinius. Mes ne tik negali- 

, me išsimesti iš tų bendrų žygių už dides- 
I nę vienybę darbininkų klesoje, bet savo 

pavyzdžiu, savo pasiryžimu įvykinti vie
nybę tarpe Lietuvių kom. opozicijos ir 
Centro Biuro atstovaujamos sriovės meš 
turime įrodyti, jog mūsų darbai nesiski
ria nuo mūsų-žodžių.

Mes, todėl, pilniausia sutinkame su 
Centro Biuro atstovų nuomone, kurią jie 
išreiškė mūsų C. K. susirinkime 13 d. 
lapkričio, kąd pagrindu mūsų idėjinės ir 
organinės vienybės turi būti tarimai sep
tinto kongreso Komunistų Internaciona
lo. Mes juos priimam ir užgiriam ištisai.

Cento Vertė
Dr. John L. Rice

Sveikatos Komisionierius 
New Yorko Miesto

Apart visokių ir įvairiausių pertai, arba žinovai, siūlo vi-1 žino tiek apie maistą ir val- 
kasdieninių bėdų ir vargų ant'šokius planus žmonėms, kad 
šeimininkės sprando uždėta!jie sutvarkytų valgį taip, kad

• dar kita sunkenybė, tai beveik | pigiau viskas atsieitų. Jie pa- 
tuščia šeimynos pinigų mašne- rodo, kad galima pagaminti 
le, kuri kiekvienos šeimininkės valgius už tik kelius centus į 
gyvenime lošia neišpasakytai dieną kįekviennm, Bet peržiū- 
svarbią rolę, nes tik su pagel- rėję tuos planus mes matome,

“Naujosios Gadynės” likimas bus išsprę
stas tarpe Centro Biuro ir LDD CK, kuo
met pirmiau bus išspręstas klausimas 
ideologinio sutikimo.

Mažuma tuos dalykėlius įkišo į savo 
nevykusį pareiškimą tam, kad suklaidi
nus tūlus LDD narius, kuomet eis bal
savimas. K

Balsuodami, draugai iš LDD, už di-\ 
džiumos platformą, jūs balsuosite už vie- 1 
nybę; balsuodami už mažumą—balsuosi- i 
te prieš vienybę,^kurią siūlė Centro Biu- / 
ras. z

Mes sveikiname LDD CK didžiumą už\ 
pasisakymą už vienybę ir šaukiame visus A 
LDD narius pasisakyti už ją! Mes pui
kiai žinome, kad milžiniška didžiuma 
LDD narių stovi už vienybę mūsų judė- / 
jime;|’jie stovi už Septintojo kongreso 
nutarimus. Kiek tai' liečia mus—dėsime 
visas pastangas pasiekimui vienybės 
greičiausiu laiku!

Iš to logiškai seka mūsų atsipa baido j imas 
nuo tos opozicinės grupės, su Kuria mes 
turėjom fraternalius ryšius ir kuri nesu
tinka ištisai priimti septinto kongreso 
tarimų.

Tolimesnis opozicijos laikymas, kuo
met tarpe mūsų ir Komunistų Partijos 
jau nebėra politinių skirtumų (del darbo 
unijose, del bendro fronto, del santikių 
su socialistais, del Labor Party ir tt.) bū
tų nepateisinamas užsispyrimas, labai ža
lingas kairiojo fronto solidaringam vei
kimui. Visuomet stovėję už ideologinę 
vadovybę Komunistų Partijos, visuomet 
stovėję už josios vedamus vajus, mes pa
sisakom už užbaigimą visokios frakcinės 
kovos ir už rėmimą Kompartijos.
r Jeigu mūsiškėj Lietuvių Darbininkų 

/Draugijoj rasis narių, kurie sakys, kad 
laike ilgametinių ginčų tarpe abiejų pu
sių, buvo pasakyta daug aštrių žodžių 
ir kad del aštrumo polemikos praeityje 

ĮI mes negalime vienytis, nors pamatinių 
• / n I r i 4- i i iaa t v\ I i I r 4* « 4-1 /-< n v r z\ 

\kimai praeityj negali pastoti kelią vie
nybei^ kuomet, ypač po septinto kongre
so, jai susidaro geriausios sąlygos. Mes 

f turime žiūrėti turinio, o net formos. Per 
atskirus medžius mes turime matyti patį 
mišką.

Priimdami, kaipo pagrindą vienybės 
Kominterno 7 kongreso tarimus, mes iš 
savo pusės manome, kad yra dar visa eilė 
klausimų, kuriuos būtinai reikia išspręsti 
eigoje derybų už pilnos vienybės pasek- 
mįngiausią įvykinimą. Tas savo sąlygas 
mes išdėstysim skyrium.
/ Šia savo rezoliucija mes, be jokių svy- 

įfravimų, pasisakom už. vienybę liet, ko- 
I munistinių spėkų Amerikos lietuvių išei
vijoj tuo giliu įsitikinimu, kad vienybės 
atsteigimas atskleis daug platesnes per
spektyvas lietuvių darbo žmonių, mažų
jų biznierių ir progresyvių intelektualų 
mobilizavimui kovai prieš reakciją ir fa
šizmą, kovai už socialistinę ateitį,

L. PRŪSEIKA,
A. MATULEVIČIUS,
J. KUODIS,
M. PAUKŠTIENĖ,
Z. KAULINIS, 
P. RAINIS.

“Laisves” Redakcijos Pastaba.—Mes šį 
LDD Centro Komiteto didžiumos atsi
šaukimą paimam iš “N. Gadynės” už 
gruodžio 5 d. laidos. Ten pat telpa iri 
mažumos—Butkaus, Katiliūtės ir Kriau-I 
Čiuko—atsišaukimas. Plačiau apie tail 
žiūrėkit editoriale. '

ba tos mašnelės jos turi išmai^kad gal mūsų šeimynai tie 
tinti visą savo šeimyną, nes ypatingi valgiai visai nepatiks, 
nuo geros šeimininkės priguli jie jų niekad nevartojo ir ga- 
šeimynos sveikata, gerbūvis ir limas daiktas, kad ir dabar 
patenkinirųas. _ I nevartos. Kiti planai neturi

Ypatingai pereitais keliais jokios vertės, kiti turi. Bet šei- 
mėnesiais įvairūs dietos eks-j mininkė/ kuri gamina valgius

gius, apie maisto kainas, ir 
kaip ekonomiškai juos gamin
ti, kiek žino tie ekspertai. Ir 
kaslink jos šeimynos, tai ji dar 
daugiaus žino, negu ekspertai.

Kiekviena išmintinga ir 
taupi šeimininkė žirų?, kad

tiek daug maistingumo rattdašt* < 
pigiose mėsose, kiek yrą bran
giose. Ji Žino, kad iš, jos gali
ma pagaminti labai skoningus 
mėsinius pajus, sriubą, ją ga
lima šutinti vien sau, skonin
gai, arba su visokiomis prietai- 
somis šutinti, ji gerai ži
no, kad turi vartoti vieną 
arba dvi žalias daržove^u 
mėsa ir kokią nors salotą,, jei-, 
gu neturi kitokios salotos^ tai 
iš .kopūstų pagaminti. Ji .Žinn, . 
kad makaronai ir sūris yra ne
brangus maistas ir taip 
tingas, kaip mėsa. Ji žino, .kad 
šeimynai reikia duoti žuvies 
nors sykį į savaitę. Ir kad vąį-, 
šiai ir vaisių sunka subalan-t 
suoja kasdieninį valgį. Ir ji ži- 
no, kur gali saugiausia nuplik
ti už pinigus.

Kuomet beveik visos šeimi
ninkės žino, kad pienas yra 
neišpasakytai svarbus maistas, 
bet yra faktas, kad jos nežino; 
kaip svarbu duoti užtektinai 
pieno prie kiekvieno kasdieni
nio valgio. 'Lengva apsieiti’bė‘ 
arbatos ir kavos, ir pridėti 
daugiaus pieno. *'•

t , • O »' 9 n-*

Pienas turi visus elementus, 
kurie reikalingi užlaikyti žmo
gaus gyvastį, jis turėtų būti 
kiekvieno augančio vaiko ąvar- • 
biausias maistas. Ir šiandfgn 
pienas yra gana pigus maistas,. 
Kiekvienas vaikas turi vartoti 
nors kvortą pieno į dieną su 
valgiu arba tarpe valgių/Tė-- 
gul ir augusiejl pradeda gert 
pieno.

Nuo ekonomiško atžvilgio*-, 
nerandame kito maisto, kuris 
turi didesnės vertės, nuo sved* 
katos atžvilgio nėr užvaduoto- . 
jo. Kaipo gėrimas, arba jeigu 
vartojamas su maistu; pienaš 
ves prie geresnės sveikatos. •*’

FLIS.” :

ŠYPSENOS/
Ten Nęra Alkanų' ’

(Iš “Moscow News,” 18'Jię- 
” pb's/WSS.) xr,'‘

, Mendelis Chaimas Ybroz- 
levičius, pirmininkas SąjttTP’ 
gos žydų Sinagogų Anieri-’ 
ko j, gavo laišką nuo virži-- 
ninko kaimo Azarič, Sftvife, 
tų Sąjungoj, Jam rašė; ;

“Jūsų $153, paskirtus pa
dalinimui tūliems alkaniems", 
mūsų kaimo, gavome.

“Boruko Neijako vyriau.-/, 
sis sūnus inžinierius, .ųž- . 
dirba 300 rublių į mėnesį;., 
antrasis knygvedis, gauna- 
250 rub. į mėnesį; trečias' 
dirbtuvės darbininkas, gau-- .. 
na 300 rub. į mėnesį. ••..... *

“Velvelis Golodas ant ko.- 
lektyvio ūkio uždirba,^ 
pūdų rugių ir 120 ptrSų 
bulvių. Apart to, jis pasis- 
kerdė penėtą meitėlį, /tu
ri užtektinai mėsos, dešrų?, 
kumpių, o taukų net pax*"' 
davimui. Turim pažymėti, 
jog kiekvieno žydo kieme / 
randasi penėjimui meitėlitf-J . 
kai ir kiaulaitės. Ant mitini • 
go mes . daug juokėmės.'is/ ' 
jūsų pašalpos ‘alkaniems ’̂ 
ir nutarėm grąžinti jumjs ' 
$153 su padėka.” . >

Perskaitęs šį laišką, pux’ 
nas Yorozlevičius, pirmi*- . 
ninkas Sąjungos Žydų ‘Si^ < 
nagogų Amerikoj, apalpo-iF 
labai daug buvo . triūso"Jį" 
atgaivinti. '/

t •. v ■

Niekas Neklausė
“Ar klausė manęs ; 

kuomet aš nebuvau -ną- K • 
mie?” teiraujasi ponas * 
no. / o

“Niekas neklausė. Buvo . 
čia tokis žmogus ir tik sa*”- 
ke, jog Jums kailį išpers bfc- 
le kur susitikęs.” •••

•<r »» o v

Surinko J. ./

I
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Pažvelgus Atgal Waterbury, ConnProtestuokime!

6 d. gruodžio Dudley Street Opera House
bilas

Strižauskas.

Rockford, Ill

Skaitytojų Balsai

jie maža matę protestų

praleista, 
Visiems 
ALDLD

Tuo- 
užsi

sur 
Klibins 

20 met 
sukaktu 

b esi links 
ir Lietu

20 J bes, bet negalima gi nepro- 
JĮĮ testuoti, kada mindžiojamos 
_41 paprasčiausios teisingumo

snoves.
Smetona puikiai atsimo

kėjo. Paglostė' jis Šimutį, 
Krušą, pagaliaus tokį Vi- 
taitį, tautininkų vadą, pa
vaišino arbatėle, nusitraukė

J. K. Alvinas, Detroit, Mich. — 
J. Ynamaitis, Union City, Conn.
L. Colwell, Brooklyn, N. Y.___
J. Julius, Moline, III.____ ____
A. Navikauskas, Pittston, Pa. —
K. Muganiene, Oakland, Calif. __
P. Taras, B’klyn, N. Y. ______ ‘
O. Kučiauakaite, Baltimore, Md. 
V. Masonis, New Britain, Conn.
C. D. Long, Wrightstown, N.J. 
A. Remeitis, New Britain, rCOnn,

Haparanga, Švedija.—Pirmuoju ministeriu Sibiro respubli
kos paskirta Potpin. Tokia žinia čia gauta...

Kazokų kariuomenė užėmė Rostovą ant Dono ir maršuoja 
linkui Maskvos.

priešfašistinį 
įvyks 3-4-5 

Clevelande. 
visų draugi- 

susitvėrė

atleisti, 
varde

Vidurinėj Vokietijoj reichstago komisijoj lenkų atstovas Sei- 
yda pasakė, kad žmonių padėjimas Lietuvoj esąs begalo blo
gas. Kadangi lietuviai beveik neturi maisto, tai mirtingumas 
jų tarpe labai didelis.

Prezidentas Wilsonas savo prakalboj kongrese pasakė, kad 
Amerika turi kariauti ir su Austro-Vengrija. Išrodo, kad dau
guma kongreso ir tame dalyke pritars Wilsonui.

Chicaga.—čia žada išeiti naujas laikraštis “Galvočius”. Tik 
bėda, kad jo leidėjas, p 
ri.... O to nesant 
galvoti ?...

Laisvės” Vajui 
Baigiantis

“Laisvė” ir “Vilnis” darbo 
žmonių klasės reikalus atsto
vauja; nėra Amerikoj lietuviš
kų laikraščių, kuriuos galėtu
me sulyginti su augščiau mi-

Jio-Michelsonp-Petrikienės maršruto išdidžiai pastebi, kad 
"Laisvės” ir “Naujienų” neužrašyta nieko. Argi jūs, draugai, 
ištikro pripžįstate, kad tie du laikraščiai nei kiek Sąjungai 
natidos neneša ? ? Buolio Sūnus

Ar ir So. Bostono “Darbininkas” Subolševikejo? Nuo ko 
Pasimokino Buvę Lietuvos Prezidentai ir Ministeriy Pirmi

ninkai? Kodėl Reikia Bendro Fronto?

Waterbury, Conn. Pradžia 2 
vai. po pietų.
Iš Waterburio Lietuvių Šviesos 

Susirinkimo

) metų 
skaityti. 
Laisvę,” 
nemoka

So. Boston, Mass
buvo statoma ant scenos iš Kristaus gyvenimo penkių aktų dra 
ma “Marija Magdaliėtė”. Perstatymas “Marijos Magdalie 
tės” Bostone ir apielinkėse buvo senai laukiamas ir labai pa 
geidaujamas, žmonių prisirinko tiek daug, kad keli šimtai tu 
rėjo nuo salės grįžti namo, nes negalėjo sutilpti.

tąs pats Smetona varo savo 
darbą. Po valstiečių strei-1 
ko, kuriame dalyvavo ko-!kiame katalikų 
munistai, liaudininkai, so
cialdemokratai ir katalikai, 
Smetona parodė savo iltis ir 
krikščionims demokratams 
su liaudininkais. Uždarė ir 
jų partijų veikimą. Uždarė 
ir jų crganizacijas.

Ką dabar sako tie patys 
katalikų sriovės vadai? Jau 
nebetyli. Jau kerta protes
tus Smetonai Katalikų Fe
deracijos Centras. Jau rei
kalauja Chicagos “Drau
gas” protestuoti prieš Sme
tonos smurtą. Pagaliau ir 
So. Bostono “Darbininkas” 
(gruodžio 3 d.) šaukia pro
testuoti. O dar taip nese
nai “Darbininko” redakto
rius apsivartydamas keikė 
mus, kam mes reikalauja
me civilių laisvių Lietuvos 
žmonėms.

“Darbininkas” dabar jau 
šaukia:

“Kaip tai apgailestautina, 
kad Lietuvoje prieita prie 
tokios padėties, del kurios 
reikia protestuoti. Bet kam 
nro testuoti? — paklausite.

Buvo pakeltas klausimas 
įpie siuntimą delegato į 3-čią 
i riesk arinį ir

1 '.ongresą, kuris 
liepomis'sausio, 
Palikta bendram 
;ų komitetui, kuris 
16 d. spalio. Draugija užgyrė 
Lietuvos buvusių prezidentų ir 
ninistęrių pirmininkų pareiš- 
dmą ir priėmė rezoliucija del 
Lietuvos žmonių civilių lais-

laikraščių redaktoriai visur 
dalyvauja su darbo žmonėmis. 
Piknikuose, koncertuose ir iš
važiavimuose, kur masės susi-

Montvidas, čia jokios reikšmės netu- 
nežinia, ar seksis mūsų “Galvočiui” kiek

metų jubilėjaus pažyminius 
ženklus.

Kas dar turėtų būti paduo
dama kartas nuo karto “Lais- 

Įvės” ir “Vilnies” špaltose? Ki
tų tautų darbininkų laikraščių 
vardai, kurie yra spausdina
mi. Turėtų būti suvažiavimas 
visų tautų laikraščių komunis
tinio turinio redaktorių ir ma- 
nagerių. Suvažiavime aptarti 
klausimus, bendrus mūsų rei
kalus ir kad visi tie laikraš
čiai garsintų vieni kitus. Dau
giau tampresnių ryšių. Daug 
darbininkų dirba miškuose. 
Kartais lietuvis skaito laik
raštį, o lenkas darbininkas ar 
rusas neskaito, tas lietuvis ne
gali jam pasakyti, kur jis turi 
kreiptis gauti savo kalbos dar
bininkišką laikraštį. Antra, 
reikia naujiems veikėjams mū
sų judėjime parodyti, kad ne 
vieni lietuviai turi laikraš
čius ir budavoja judėjimą, bet 
juos turi ir kitos tautos.

Daug darbininkų C. Brook- 
lyne ir Williamsburge nusiper
ka ant stočių “Laisvę”. Jiems 

negu 
namus.

Lapkričio 27 d. buvo drg. 
V. Andrulio prakalbos, kurias 
surengė ALDLD 28 kp. Žmo
nių prisirinko pilna svetainė. 
Drg. V. Andrulis yra geras, 

’žmonėms patiko. Kalbėjo virš 
valandą laiko, paskiaus atsa
kinėjo į klausimus. Buvo ren
kamos aukos, surinkta $10.87.

Aukotojų vardai: J. žemai
tis, K. Lusas, Kukanskis, J. 
Vidžiūnas, Draugas, M. Kras- 
nitskiene, P. Blekis, L. Milius, 
M. Paugis, L. Munkienė, L. 
Devienas, M. Kriugeris, Gum- 
bulevičius, J. Gudergis— po 
25c. Jeigu kurio vardas nege
rai parašyta arba 
malonėsite 
aukavusiems 
28 kp., ačiū.

Apmokėjus visas
pasiųsti Agita

gyvenimą: 
didesniuose 

dirbtuvės uždary- 
rūdyja, gyvenimo 
langai užkalinėti, 

kad kokio maro pa- 
ž m onės ęko- 
priversti po

. Gordon lageriuose (Georgia valstijoj, USA) lietuviai ka
reivą! suorganizavo savo draugiją. Mums praneša, kad ta 
draugija visokeriopais būdais rūpinsis, idant lietuviai kareiviai 
gautą lietuvių knygų, laikraščių ir tt. Dabar jau laikraščiai 
gaunami šie: “Draugas”, “Darbininkas” ir Vien. Liet.” Vie
nas kareivis kreipėsi į “Laisvės” red., kad ir mūsų laikraštis 
būtų siuntinėjamas.

Smuklių čia nėra, belinių irgi nėra.

Tūlas laikas atgal Brook- Bet Vilniškis nė iš vietos 
lyne buvo svarbi konferen- nesijudino 
cija Lietuvos reikalais. Jo 
je dalyvavo ir katalikų srio

vės žmogus, “Amerikos” re
daktorius, ponas Vilniškis. 
Mes sakėme, kad reikia rei
kalauti Lietuvos žmonėms 
civilių laisvių ir demokra
tinių teisių. Su tuo sutiko 
socialistai ir opozicionieriai. 
Tam net buvo iškarto pri
taręs ponas Tysliava. Jis 
■net bandė įtikinti p. Vil
niškį, kad toks reikalavimas 
blogo Lietuvai nepadarys.

V. Kapsukas, savo laiške koviečiams, nurodo, kad Ameri
kos laikraščiai paduoda neteisingų žinių iš Rusijos. “Jos tan
kiai būna visai nepanašios į tikrąjį dalykų stovį”—priduria 
jisai.

Jr, IŠtikrųjų ! Kad ir dar taip norėdami, Amerikos laikraš
tininkai negali patirti viso, kas dedasi Rusijoj ir tinkamai tą 
viską nušviesti.

3endro Fronto Draugijų Dele- 
Tfatų Pareiškimas Pozicijos ir 
Opozicijos Centrų Valdybom

Bendro fronto draugijų de
legatų susirinkimas įvyko lap
kričio 18 dieną, 1935 m., 510 
Island Ave., Rockford, Ill. De
legatų dalyvavo 13 nuo seka
mų 6-šių organizacijų:

LDS. 95 kp., ALDLD 29 kp., 
TDA. 5 kp., ALDLD. 70 kp., 
D.L.K. Vytauto Draugystės ir 
LDD. 17 kuopos.

Svarstyta reikalas surengi- 
io masinio protesto mitingo 
rieš karą ir fašizmą. Kad pa- 
aryti tą bendro fronto pa- 
iatais ir visą veikimą pasek- 
lingesniu, mums reikia suda- 
vti didesnes spėkas prie to 
’so veikimo. Todėl kilo klau- 
:mas, kad reikia daryti žings- 
ius, kad kaip nors suvienijus 
’oziciją ir Opoziciją.

Visi delegatai tą klausimą 
luodugnisii išdiskusavo ir vien
balsiai nutarė reikalauti, kad 
taip Pozicijos, taip ir Opozi
cijos centrų valdybos darytų 
žingsnius suvienijimui Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos ir Lietuvių 
Darbininkų Draugijos į vieną 
organizaciją.

Pasirašo:
K. Lawdanskas,
F. J. Petronis,
J. JUgas, * 
Natalija Grigienė, 
A. Raskie, 
A. B. Petronis.

“LAISVĖ” 18-ka METŲ ATGAL.
Iš “Laisvės” No. 95, už gruodžio mėn. 7 d., 1917:
Rusija arčiau prie taikos su Vokietija. Pagal pranešimą iš 

Amsterdamo, vokiečių ir rusų atstovai jau pasirašė po sutar- 
čia, apšaukiančia laikiną ginklų sudėjimą tarpe Rusijos ir vo
kiečių imperijos. Ta sutartis padaryta vyriausioj kvatieroj 
Bavarų kunigaikščio Leopoldo ir ta sutartis dūruos per 48 vai.

Gruodžio 1 d. įvyko WLŠ 
Draugijos priešmetinis susirin
kimas. Visi dalyvavo 48 na
riai.

Visą praeitą metą buvo tar
ta dėtis prie bent katro susi
vienijimo, ar SLA, ar LDS. Bet 
pasirodė, kad didžiuma neno
ri prie susivienijimų dėtis, bet 
prie kliubo vieno ar kito. Bet 
kliubai nepriima moterų, to
kiu būdu ir buvo šaukta visi 
nariai galutinai apkalbėti. Nu
arta palikti taip, kaip yra, 
įeribotam laikui.

Hartford Conn
Lapkričio 23 turėjom “ 

prise party” V. F 
kiam, paminėjimui 
vedybinio gyvenimo 
vių. Visiem gražiai 
minant -nepamiršom 
vos politiškų kalinių. Draugai 
A. Raminčius paprašė svečių 
kad kiek katras išgali paauko
tų. šie draugai aukojo:

K. Kamarauskas—75c., V. 
Vasiliauskienė 50c., M. John
son, A. Raminčius, A. Rasic- 
kienė, V. Mantaitis, M. Vilkie
nė, Geryrett, J. Gramas, Y. 
Sodžans, A. Babiskas, A. Am
bros, A. Ignotienė, P. Laba
nauskas, S. Ignotas, D. Navic
kas po 25c. Viso aukų surink
ta $5.75. Visiems aukotojams 
tariu širdingai ačiū. ’

V. Vasiliauskienė.

Punktai 
J. Shopes, New Britain, Conn.___87
P. Baranauskas, Brooklytn, N. Y._ 77
A. Gudauskas, Georgetown, Ill._ 75
J. Deltuva, Hanover, Md.________72
P. Petronis, Montreal, Canada____72
S. Massulis, Brooklyn, N. Y._____70
J. Purvėnas, Brooklyn, N. Y.____70
H. žukienč, Binghamton, N. Y.___61
J. Kazlauckas, Hartford, Conn. _55
V. Globich, Wilkes Barre, Pa. v_ 54
P. Buknys, Brooklyn, N. Y._____ 50
M. Deedas, Red Lake, Canada----- 50
A. Kaulakis, Auburn, Me.________50
F. Mankauskas, Tunkhannock, Pal 50

470 T. Sherry, F. Ramoška, Brooklyn, 50
W. Slegus, Akron, Ohio____ _____ 50
V. Sandargas, Inkerman, Pa.___ 50
P. Wassell, Hoboken, N. J.______50
M. Yuoces, Cleveland, Ohio ___ 50
J. Adams, Grand Rapids, Mich.---- 50
M. Severinas, Brooklyn, N. Y.___ 50
J. Briedis, Fair Oaks, Pa.________50
M. Valilionienė, Chappaqiia, N. Y. 50 
P. žemaitis, Detroit, Mich.______ 47
J. Buzak, Dorchester, Mass.______44
Wm. Trainis, Royalton, Ill._____ 44
Jasilioniene. Mačiukiene,

Binghamton, N. Y.________44
K. Karpich, W. Lynn, Mass.______44
,M. Janavičiene, Washington, Pa. —42 
J. A. Rudzinskas, Hartford, Conn. 39 
J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y. __ 
P. J. Pabalis, Scranton, Pa. — 
J. Nalivaika, Brooklyn, N. Y. _ 
M. Girdžiuviene, Collinsville, Ill. 
S. Beleckas, Brooklyn, N. Y. __ 
J. Daubaras, Athol, Mass.___
Griškus, Brooklyn, N. Y.____
J. Valatka, Brooklyn, N. Y.

P. Šlekaitis, Sčranton, Pa._____ 433 A. Kondrotas, Hartford, Conn.
J. Zilenskas, Lewiston, Me.-------129
V. Januška, Richmond Hill, N. Y. 125 
A. Levanas, Los AMgeles, Calif. -116 
F. Abekas, Chicago, Ill.----------- 114
A. Balčiūnas, Jr. B’klyn, N. Y.—114 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. Ill 
E. Skleris, Cleveland, Ohio-------- HO
K. Bakanauskas, Easton, Pa. -—106
J. Barkus, B’klyn, N. Y. ,-------- 104
C. Schwartz, Reading, Pa.-------- 100
A. Valinchus, Pittston, Pa.---------96 ------- ,—, ---- , --------- .
O. Giržaitiene, E. St. Louis, Ill. -941 J. Kondrota, Forest City, Pa

taisyklės, kada griaunama 
tai, kas turėtų būti valsty
bės pamatu, kada paneigia
ma viešoji opinija, kada į 
liaudį žiūrima kaip į mel
žiamą karvutę, kuriai per 
žioplumą dar gi neduodama 
pašaro, kada užkemšama 
ausis, kad negirdėti protes
tuojančios tautos balso, ka- 
da-kada-vienu žodžiu, kada 
peršasi visa litanija priežas
čių, tai jau negalima tylėti. 
‘Jei jūs tylėsite; akmenys 
šauks.’ ”

Labai puiku. Už tai “Dar
bininką” pasveikinkim. Bet 
būtų dar geriau, jeigu 
“Darbininko” redaktorius 
atsiprašytų visų, kuriuos jis 
niekino už protestus pir
miau prieš Smetonos dikta
tūrą ir grūmojo Hitleriu ir 
Pilsudskiu.

Kaip ten nebūtų, “Darbi
ninkas” bekeikdamas bol-1 kusieji pinigai 
ševikus gerai pasimokino iš1C1JOS Fondui- 
jų. Mes senai sakėme, kad 
reikia protestuoti

Kada mes gau- 
laikraščiam skai- 
sykiu atvedame 
į mūsų parengi- 

prakalbas ir organizaci-

Drg. A. Stripeika vis dar Augštai Stovi Pirmoje Vietoje.
Tačiaus Drg. A. J. Šmitas Jj Vejasi. Bostonas Smarkiai ®u jais p.aveikvsX ir. paleido

Progresuoja, bet Lawrencas vis dar Augščiau Jų
ŠIANDIEN KONTESTO LENTELĖ RODO ŠIAIP;

Punktai 
A. Stripeika, Elizabeth, N. J._ 2549
A, J. Smith, Phila., Pa. ______2228
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 1408 
G. Shimaitis, Montello, Mass._ 1329
Boston ir Apiel. Kolek._______ 1274
Krance, Katilis, Bridgewater__ 1063
A. Klimas, Hartford, Conn.----- 1046
J. Bakšys, Worcester, Mass.----- 940
Newark ir Apielin. Kolek.____ 780
O. Girfaiene, Binghamton, N. Y. 644
A. žemaitis, Shenandoah, Pa.----- 5^9
P. Bokas, Waterbury, Conn.----- 552
Valatka, Kasparavičius, Haverhill 497 
C. K5 Urban, Hudson, Mass. ——486 
S. Reikauskas, Bežemis___
P. žirgulis, Rochester, N. Y.----- 380
J. Matačiunas, Paterson, N. J.----375
P. š. A. Lipčius, Chester, Pa. —348 
S. Puidokas, Rumford, Me.------- 320
J. Anvil, Montreal, Canada---------320
V. J. Valaitis, New Britain, Conn.315 
V. J. Stankevich, Wilkes Barre -314 
J. Mažeika, Cleveland, Ohio------- 312
V. Marinas, Waterbury, Conn. —293 
Geo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J.288 
J. Grybas, Norwood, Mass.---- -267
A.L.D.L.D. 4 Apsk. Pittsburgh —267 
J. Mažeika, McKees Rocks, Pa. —266
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. —243
M. Krisas, Montreal, C?)nada —237 
A. Kazakevičius, Minersville, Pa. 227 
M. Valatkiene, Bridgeport, Conn.2124 
F. Gervickas, Athol, Mass.---------222
L. Žemaitiene, Waterbury, Conn; .207 
V. Padgalskas, Mexico, Me. ------:_154
A. Lideikiene, Great Neck, L. I. 150
K. Mikolaitis, Baltimore, Md.---- 144
K. Rušinskienė, Minersville, Pa. -138

' Pažvelgkim 
mažesniuose 
miesteliuose 
tos, mašinos 
namai tušti, 

• Atrodo
liestas kraštas, 
nominių sąlygų 
tris ar keturias šeimynas gy
venti viename kambaryje. 
Vaikščiojant parkuose ar gat
vėse matai senesnio ir jaunes
nio amžiaus, abiejų lyčių be
darbius, kurie apiplyšę, suvar
gę, žodžiu sakant, nukamuoti 

Dabartinė “Laisvės” gyvenimo sąlygų, jau nemato 
šviesaus rytojaus. O tas vargų 
kalnas dar didėja darbo žmo
nių klasei visame kapitalisti
niame pasaulyje. Taip kapi
talistinė tvarka jiems atmoka 
už. išbudavojimą pasaulio kul
tūros. Kaip rūpinas kapita
listinės tvarkos valdonai dar 

j istorijoj nežinomu ekonomi- 
i niu krizių, kuris tęsias jau 6 
I metai? Kokis jų planas pra- 
šalinimui ekonominio krizio? 

I Jie fašistinėmis pramonėmis 
stengiasi priversti badauti iki 
mirties darbo klasės žmones. 
Jie rengia antrą imperialisti
nį karą užkariavimui svetimų 
šalių, rinkų savoms prekėms. 
Šiandien mūsų1 laikraščiai, 
kaipo tikras veidrodis, parodo 
viso kapitalistinio pasaulio pa
dėtį, pūvančio kapitalizmo pa
veikslą ir šaukia į kovą.

Todėl dabar augščiau sumi
nėti laikraščiai turi būti kiek
vieno darbo žmogaus lietuvio 
bakūžėje. Dabar eina vajus už 
gavimą naujų skaitytojų “Lai
vei” ir “Vilniai”, visi turime 
darbuotis kuo daugiausia gau
ti skaitytojų 

]name mūsų 
tytojų, tai 
darbininkus 

! mus 
|jas. I

1936 metais “Laisvei” su 
kanka 25 metų jubilėjus. Skai 
tytojai turėtume būti visi “Lai 
svės” bendrovės dalininkais. | daug brangiau lėšuoja 
Taipgi turėtų įsigyti dabar iš-i “Laisvė” užsirašyti į 
spausdintus paminėjimui 251 Geo. Kuraitis.

Negalima, sa- 
tiek. Ką, girdi, 

. pasakys Hitleris, kuomet 
mes pasisakysime prieš da
bartinę santvarką Lietuvo
je? Pakenksime, esą, pa
čiai Lietuvai. Jis netgi rei
kalavo, kad bendro fronto 
susirinkime kalbėtojams būj 
tų uždrausta pasisakyti už 
civiles laisves Lietuvoje. x

Tai buvo labai nesenai. 
Bet tuo laiku Krikščionių 
Demokratų Partija ir šiaip 
katalikiškos organizacijos 
tebeveikė viešai. Smetona 
leido joms veikti. Buvo kal
bėta, kad Amerikos katali
kų sriovės atstovai Lietuvių 
Išeivių Kongrese prižadė
jo Smetonai remti jo val
džią. Tokius prižadus sudė
ję Šimutis ir Krušas.

Taigi, tada Vilniškiams, 
Kneižiams, Šimučiams ir 
Krušams reikalauti Lietu
vos žmonėms civilių laisvių 
ir demokratinių teisių buvo 

[smertelnas griekas. Jie pil
nai sutiko, kad Smetona tu
ri. uždėjęs kruviną leteną 
ant komunistų, kad nelei
džia veikti socialistams. Jie 
net sutiko, kad Smetona 
šaudo valstiečius laike 
streiko. Kam, girdi, kelia 
triukšmą.

Šiuos faktus turėtų gerai 
įsitėmyti katalikų sriovės; snove 
eiliniai nariai, ;------—
ir kitų jų organizacijų žmo 
nės. 
riai 
stiprinti jo diktatūrą. Jūsų būti pilni, jeigu norite, kad 
atstovai Kauno kongrese jje būtų sėkmingi. Protes- 
padrąsino Smetoną varde tuojant' reikia reikalauti 
Amerikos lietuvių katalikų Lietuvos žmonėms pilnų ci

vilių laisvių, tai yra, kad 
visoms politinėms partijoms 
(krik š č i onims demokra
tams, liaudininkams, social- 
d e m o k r at ams, komunis
tams) būtų leista laisvai 
veikti, kad būtų tuojaus su
šaukta seimas slaptu ir vi
suotinu balsavimu.

Tuo pagrindu mes šau- 
j sriovės or

ganizacijas į bendrą fron
tą. Smetona smaugia vi
sus, kurie prieš jo dikta
tūrą Lietuvoje. Tuo būdu 
visi mes amerikiečiai, kurie 
priešingi tai diktatūrai, ku
rie matome Lietuvai pavojų 
nuo tos diktatūros, kurie 
trokštame laisves ir geres
nio gyvenimo Lietuvos 
žmonėms, sudarykime ben
drą frontą ir padėkim' 
jiems tą tikslą atsiekti.

8 d. gruodžio bus Daktaro 
pries J. J. Kaškiaučiaus prelekcija 

Smetonos valdžią ir reika-iapie sveikatą, 103 Green St., 
lauti visoms politinėms par
tijoms teisės laisvai veikti.

Ne vien “Darbininkas” 
ir “Draugas” pasimokino 
nuo komunistų bolševikų. 
Kaip atrodo, tai Lietuvos 
buvę prezidentai ir minis
teriu pirmininkai taip pat 
pavartojo komunistų meto
das. Pav., jie pirma savo 
pareiškimą atspausdino ir 
paskleidė, o tik paskui įtei
kė Smetonai. Žinojo, kad 
Smetona nukniauks. O ka
daise ir jie būdavo griež
tai priešingi skleidimui la
pelių prięš Smetoną. Vadin
davo tatai suirutės kėlimu

Labai gerai, kad kataliku 
protestuoja • prieš 

parapijonai j Smetonos žygius uždaryme 
jų broliškos partijos ir bro- 

Jūsų yadai-0olitikie- liškų organizacijų Lietūvo- 
pagelbėjo Smetonai je< tie protestai tur?

liaus jam patariau mokintis 
skaityti sekamu būdu; išmok 
po vieną raidę į savaitę. Tas 
suaugęs žmogus paklausė, 
pradėjo mokintis, jis išmoko 
viena raidę į dieną, vietoj į 
savaitę. Per 33 dienas jau ga
lėjo žinias pasiskaityt iš karo 
lauko, kaip ardo kanuolių gra
natos gimtojoj šalyj laukus, 
parako dūmais sugadina orą 
tyrlaukiuose.

Minėti dienraščiai rytuosese 
renka. Sako prakalbas, paa’'š-)ir vakaruose dabar daug stip- 
kina laikraščių vertę ir jų 

^veiksmą. Mūsų lietuviu darbi
ninkų “Laisvė” ir “Vilnis” mo
kytojai ir organizatoriai. Iš- 
tikrųjų, čia apsistokime ant 
valandėlės ir apmąstykime, 
kokią svarbią rolę lošia darbi
ninkų judėjime tiedu dienraš- 

i čiai, rytuose ir vakaruose.
Su “Laisve” susipažinau tuo 

momentu, kuomet pradėjo už
siliepsnoti imperialistinis pa
sauliu karas, 1914 m. 
met daug darbo žmonių 
prenumeravo “Laisvę”, 
vyzdžiui, žmogus i 

I amžiaus nemokėjo 
■ Kalbinau užsirašyti 
| jis prisipažino, kad 

skaityt, bet užsirašo su ta išly
ga, kad jam perskaitysiu ži- 

Aftlas, kas dedasi karo lauke 
Europoj. Tą sutikau, Ir vė-

resni, daug daugiau turi vi
suose pasaulio kampeliuose 
lietuvių bendradarbių, kores
pondentų. Nuo 1914 metų iki 
1935 mėty kapitalistinė tvar
ka, per 21 metus, priėjo to 
laipsnio, kui^ negali daugiau 
plėtotis savo šalyje. Amerika 
turi visko perdaug: gyvenimo 
namų, apkaustyta gelžkeliais 
skersai ir išilgai, apvedžiota 
telegrafų ir telefonų vielo
mis; jų tiek daug, nupintum|v. Judzentavičius, Girardville, Pa*138 
žemės kamuoliui tinklą, ku
riuo galima apsupti žemę, ke
liai cementu nulieti iš miestų 
į miestelius, nuo Atlantiko 
vandenyno iki Pacifiko. Aprė- 
dalų sandėliai prikrauti pūva. 
Tą turint prie Sovietų Sąjun
gos tvarkos darbininkai gy
ventų ir džiaugtųs, o dabar 
vargsta.

“LAISVĖ” 22 METAI ATGAL
Iš “Laisvės” No. 98, už Gruodžio mėn. 9 d., 1913: I
Rusija.—Liūdną žinią praneša “Rūsskija Viadomosti”. Dū

mos social-demokratų frakcija, kurioj išviso buvo tik 13 narių, 
suskilo į dvi dalis. Kaip galima spręsti, tai prie jų skilimo 
privedė taip vadinami bolševikai. Vienok yra viltis, kad or-; 
ganizuoti darbininkai privers abidvi frakcijas veikti Dūmoj 
solidariškai. Viso pasaulio sūcialistai smarkiai bara rusų so
cialdemokratus, kurie del mažiausio mažniekio kelia didžiau-1 
sius triukšmus. .(Taip, tuomet Amerikos socialistams išrodė,' 
kad rusų Social-demokratai del mažmožių “kelia didžiausius, 
triukšmus” ir kad didžiausiais kaltininkais to buvo bolševikai, i 
Bet ką gi gyvenimas šiandien parodo 
Redakcija).
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Lietuvos Kaimas Taip Gyventi Nenori Iturgun pora centnerių ru
gių, išsėdi ant vežimo po 6-

K' T ' 17 valandas, ir ne tik kad
Fašistų spauda, kitų ir jos nieks nedovanoja. O kiti neparduoda, bet dargi kar- 

savęs mulkinimui, pliauškia, >reikalai? Į nieks jo nepaklausia,
A ., . . i ko jis čia seęji. Tai ne anek-Aną savaitę pas kitą vals-, r)n4.qq

nąs, javų esą pilni aruodai, ■ tietį Joną atėjo kaimynas: ^ą’ gi dar pasakyt apie 
ri, niekuo rūpintis nereiktą- [ tus. ’ Mat jis girdėjęs, būk val™ilčiaf žibato beveik n^ 
Reikią tik klausyti ir pildyt sis gavęs is miesto nuo su-, bevartoja, nes litrą žibalo 

galima nusipirkt tik parda
vus bent 20 kiaušinių ?! Ar 
pasakyt, kad vietoj cukraus 

. , _ .. T_ dauguma valstiečių vartoja^ . .. . . sumokėt uz malimą. Kazys j cha in b : • D
Tai tiesiog akyplesiskas iniknmną turtino-hu-■ , . . 4 ueJ v P,4 ;s tvčioiimask is viktipčiu . im,e. lcllR^mas tui tingiau , cu^rinia runkehų išspaustą tyčiojimasis is valstiečių. S1U> J1S turi 18 ha. zemes 21 , “savo” cukru

Nuo pat vokiečių okupaci-' kiin ir bont 2 k^rvps jSunRą, nes savo cuKrų jos laikų kaimas nebuvoi t3 .iIjetuv°J pradėjus gamint
ekonomiškai ir politiniai Savaime suprantania, pva- i sis pabian^o net 30 centiį
taip prislėgtas, kaip dabar.1 eina vienas kitas mėnuo, j už kilogr. (Buvo 1 lt., dabar 
Mokesčiai, mokesčiai ir dar, valstiečiui reikia važiuot 11,30 lt.) ? Ar pasakyt, kad 
karta mokesčiai, o litu nėr malūnan. Negi valgysi ne- batų nei a iš ko nusipirkt ir 
iš kur paimt. Jau nekalbė-1 maltus javus! Bekonų grū- kaimo .... .................... .. . .........
sim apie kaimo biednuome-! dais taip pat nesupenėsi. Už giįzt prie naginių bei vy~ i rinį linkėjimą tiems draugams,

Atviras Laiškas Draugams 
Binghamtoniečiains

būk kaimas dar* gerai gyve-

galvijų daug, pieno kiek no-I Kazys prašyti paskolint 4 li- 
v»i mnlznn i.-Ti rd v-» 4-i I V..“ 1-

Reikią tik klausyti ir pildyt' šis gavęs iš miesto nuo šu
tai, ką valdžia per savo naus 15 litų. Pritrūkęs duo-' 
“traicę”—viršaitį, policiniu-' nos. Rugių turįs, bet nemal- 
ką ir antstolį įsakanti, ir ti. Reikią važiuot malūnan 
viskas busią gerai. ' susimalt, o neturįs nei lito

nę, nekalbėsim apie smul- i centnerio Javų, sumalimą 
kius valstiečius, kurie netu- reikia mokėt apie 1 litą. Iš 

o vis dėlto viso l)er metus vidutiniokas 
turi sumalt bent 50 centne-

niu.i v cuouivei eio, 

ri ką parduot, 
verčiami ne tik mokesčius
mokėti, bet ir gyvent. Žvilg- reikia 50 litų! Kiek
terėkim, kaip gyvena vidų- reikia parduot javų,, kad tu- 
tiniokas, arba šiandien tik- return jniltų duonai ? Ne- 
riau sakyt, buvęs vidutinio
kas.

Štai, sakysim, vidutinio- 
kas Gabrys. Turi 14 ha že- 
mės (Rokiškio apskrityje). 

*'* Kasmet jis apkraunamas 
a,7 98 litais žemės mokesčio. Se

niau jis gyveno neperblo- 
17 giausia. Turėdavo 2 arklius, 

3 karves. Kasmet parduoda
vo du bekonu, bent kelis 
centnerius rugių ir linų, 
kartais priaugintą telyčią. 
Už bekonus jis gaudavo 
bent po 80 litų, už rugius 
bent 100 litų (sakysim po 
25 lt. už centnerį), už linus 
irgi virš 100 litų, už telyčią 
bent 150 litų, už pieną su
rinkdavo vasaros mėnesiaįs

' Ne- 
nuostabu tad, kad kaime 
smulkūs ir vidutiniai vals
tiečiai jau pradeda vis dau
giau grįžt prie rankinių gir
nų, kaip vokiečių okupaci
jos laikais, ką fašistai vadi
na “namų pramone.”

Artinasi žiema. Įvairūs 
krūmai iš savo laukų bai
giami naikinti. Kuro nėra

Brangūs Draugai!
Skaitydamas ^Laisvę”, aš 

sužinojau, kad lietuviai darbi
ninkai, gyventojai Binghamto
no, Šiemet turėjo progą pažy
mėti dvejas 20-metines sukak
tuves savo visuomeniško dar
bo. Dvidešimts metų, kaip gy
vuoja jūsų ALDLD kuopa ir 
choras. Visų pirmiausia aš 
sveikinu ir veliju geriausio pa
sisekimo šitoms dviem organi
zacijoms jų tolimesniam dar
be. Juo labiau malonu sutikti 
man tas svarbias sukaktuves, 
nes savo laiku (1915-17 m.) 

j būdamas Binghamtone ir aš 
turėjau progą įdėti savo dar-

• bą del šių organizacijų išplė- 
v lojimo. Naudodamasis šiuo
žmones pi įverstipercĮU0CĮU sav() proleta- 

žų, kad moteriškei skarelės su kuriais man prisiėjo darbuo- 
nėra iš ko nusipirkt, nes del tis del tų organizacijų palai
dos reiktų parduot bent 3 kymo, būtent, drg. Jasilioniui, 
kilogramus sviesto, kad vai-' seserims 'Zmitriųtėms, žukie- 
kai valgo separuotą pieną, nei, Uogentui, žolynui, Jąn- 
nors valstietis turi bent dvi kauskui, Kiręiliui ir kitiems 
savo karves, nes mokes-1 draugams, kurių 
čiams sumokėt berinkdamas, nebeatsimenu.

Draugai! Tokių sukaktuvių vįenijimo. 
pusdykiai atiduot visą sme- esama neperdaugiausia. šito-1 -• 
toną pieninei, ir tt. Bet kas kiomis sukaktuvėmis darbiniu-' darbininką? parodė savo gilų 

klasinį susipratimą per 20 
.metų nepaliečiamai auklėda- 

kesčius? Dauguma geruoju ’Parodo darbininkų organiząci-1 mi ir gindami nuo visokių už- 
nebemoka. Teko patirti, kad kultūrinį laipsnį,, puldinėjimų ir pasikėsinimų iš
pavyzdžiui Rokiškio aps-ljl‘ pasiryžjmą kovoti už geros- ’ pUSėS visokių spalvų pardavi- 
krityi apie 80-90 nuoš. visu . . , . . ._ . .JJ 1 7 turi tokios jėgos, kaip

litus valstietis priverstas

stumti kapitalizmą į bedugnę. 
Bet vienybė darbininkų klasei 
negimsta vienos dienos laiku. 
Ta vienybė gali būti užkariau
ta tiktai pasiremiant ilgų me
tų kovos patyrimais. Taipogi L 
ir organizacijinės formos, jun-\_j 
gianęios į vieną galingą jėgą • 
darbininkų klasę—ne vieno- ■
dos. Jeigu mes pažiūrėsime į " 
atskirų šalių darbininkų kla- g 
sės istoriją, tai pamatysime (" 
tuos vingiuotus kelius, kuriais I 
eidami darbininkai vienijo sa-, 
vo jėgas. Pradedant nuo pa- g 
prastos kuopelės iš 3-5 žmo-, 
nių, kurie mokinosi teisingai g 
rašyti ir skaityti, ir baigianti 
galinga bolševikų partija, ku-'g 
ri mirtingai sutriuškino Rusi- Į 
jos carizmą ir pasekmingai g 
užbaigė budavojimą socializ- 
mo pamatą ant vieno šeštada- g 
lio žemės kamuolio.

Bi
Kiekviena darbininkiška or

ganizacija, kokius ji uždavi
nius sau nestatytų, jeigu joje 

darbinin
kai, ji galų gale visuomet at
lieka tą svarbiausią užduotį— 

i darbininkų klasės 
eilių. Binghamtono lietuviai

pavardžių| aktyviai dalyvauja

gi to dar nežino! I kai gali pilnai pasididžiuoti,
Ar moka valstiečiai mo-,nes tai yra sukaktuvės, kurios

giami naiAiiiu. iyluu iicra.i^vj
Reiks pirkt bent pusė siek- j mokesčių išjieškoma polici-j 
snio malkų, kas kainuoja į.)os pagalba. Kaip girdėti ir.i 
apie 60 litų. Ar daug vals-' kituose apskričiuose didės-1 
tiečių žiemą turės, šiltą pir- nę policijos darbo dalį su-į

daro išimtinai mokesčių iš- 
j ieškojimas.

Tokiai padėčiai kaime 
esant, darbo valstiečiai ne
gali turėt ir neturi fašisti-

kia?u

Būna ir kitų reikalų, bū
na nematytų išlaidų. Pa
vyzdžiui susirgo Jokūbo 
žmona. Reiktų.vežt pas dak-i neį y^j^iai kitokio jausmo, 
tarą. Reikia turėt bent 7 h-. ^ajp neapykanta* Dabar j)a-

bent po 45 litus (2^§0, c. Ųž.tųs. Jos vyras išvaikščiojo.darbo valstiečiai 
litrą). Tokiu būdū '^ėf me-į visą kaimą, bet tokios su- nepatenkinti savo padėtim, 
tus jis išviso turėdavo bent mos pasifekohnt negavo.. pusę pasakyt.
600 litų pajamų. Sumokėjus Nieks netuii. Jokūbo^ zmo- §jan(jien jąu mažai kas iš 
mokesčius jam vis dar šis t na jau trecia savaitė guli darbo valstiečių nesupranta, 
tas likdavo jo paties šeimos namie be daktaio, be vaistų, Įęad ju blogos padėties kal-

----  be Jokios mediciniškos pa- tininkas—fašistinė valdžia
su savo visu vagių, apgavi-

V a 1 s t i e čiai skundžiasi, kų, aikvo.tojų ir smurtinių-1

nę ateiti. Darbininkų klasė ne- įr streiklaužių ir renegatų.
> jėgos, kaip tai peį 20 metų sukaktuvės ir tie 

nuosavybę ant visų gamybos Linghamtoniečių užkariauti 
1 pasisekimai negali pasilikti 
ant vietos. Reikia stumti darbą 
pirmyn. Reikia dvigubai, tri
gubai padidinti energija. Prie
šas per tuos 20 metų irgi ne
miegojo. Visam pasaulyj siau
čia epidemija — pūvantis ka
pitalizmas užkrečia savo išma
tomis — fašizmu. Darbininkų | 
klasė, kad išvalyti pasaulį nuo 
tų puvėsių, turi sujungti savo 
visas jėgas. Binghamtono lie
tuviai darbininkai, o sykiu ir 

'visos Amerikps lietuviui darbi
ninkai, pirmoj eilėj turi palai
kyti visomis savo jėgomis ko
munistinę partiją ir jos gimi
ningas organizacijas, žymiai 
pakelti aktyvų darbą del įvyk
dymo gyvenimai! 7-to Kongre- 

' so Komunistinio Internaciona- 
ir 

savo darbininkišką
“Laisvę” “Vilnį” ir7

įrankių, policiją, armiją, ka- 
nuoles, šarvuotus laivus, mo
kyklas, teismus ir tt. (apart 
Rusijos darbininkų), bet už 
tai'darbininkai turi kitokią jė-1 
gą, kuii yra daug stipresnė už 
visus kapitalizmo turtus, bū
tent—vienybė savo eilėse.

Nepyipuolamai darbininkų 
klasės mokytojai, K. Marksas 
ir F. Engelsas kovoj su kapita
lizmu iškėlė pamatinį obalsį— 
“Darbininkai visų šalių, vieny
kitės!” Šituos žodžiuose su-, 
koncentruota pamatinė mintis, 
kuri trumpai ir aiškiai rodo 
darbininkų klasei tą ginklą, su 
kurio pagelha galima nu-

kitam ūkio padargui jsiotyt prekės neapsakomai į kų aparatu, ir todėl neken- kalais. Plačiai susiorganiza- 
ar atremontuot, žibalui, pigios; Bekonas 40 litų, ru-Jčia jos. Kaimas taip toliau 'vę darbo valstiečiai sąjun- £ nutarimų? Akty^id remti*! 
druskai ir kitoms smulkme- gių centnarjs 4 ,Įitaį 1,0[gyvent nenori! Bet jei daigoj su darbininkais neklai- dauginti 
noms. \iskam iki valiai pa- 20 centų, pieno 1 dauguma darbo valstiečių džios šunkeliais, o po rau- spaudą —
jamų ir seniau toli^ gražu ųtras 5 c., viščiukas 15-20c., i nestojo. į aktingą kovą prieš dona sovietų vėliava tvirtai kt.
neužtekdavo. Bet žmogus bulvių centneris 1 lit, ir tt. fašistinę valdžią, tai čia žengs kovos keliu į geresnį 
šiaip taip dar galėjo verstis. taį dar esą tik pusė be- svarbiausia priežastis gludi gyvenimą.

Na, o kaip Gabrys gyvena dos. Ir tas pačias pusdykiai į daugiausia o r g a n i zącinėj _ . L. K.
dabar? Jau tik pusantro ar- atiduodamas prekes vargiai dalyko pusėj. Lietuvos pro- 1935 m._ Liepos men. 
klio, jau tik dvi karvės ir... kas perkas. Štai kur di- letariatas su savo vadu j 
200 litų skolos! Kas atsiti-'džiausiąs blogumas. Pavyz- kompartija priešakyj iki i Nuo Red.—-Šis straipsny s 
ko? Nederlius? Galvijai pa- džiui, valstietis Juozas iš D. šiol permažai sugebėjo pa-[gautas iš Lietuvos, Bet jis 
stipo? Trobesius perkūnas kaimo vežė bekoną Rokiškio dėt valstiečiams organizuo- ėjo slaptais keliais ir todėl 
sudegino? Žemę nusausino? stotin (23 klm.) 6 kartus ir tis, permažai padėjo valstie- pusėtinai vėlai 
Seseriai bei dukteriai dalį vis dėlto nepardavė. Beko- čiams įsitraukt į kovą, per-Į Kaip matote, kad liepos mė- 
išmokėjo? Sūnų į mokslus nų supirkimo agentas vis silnnai jiems vadovavo. Ne-mesį rašytame straipsnyje d.

• išleido?
Nebiednėjimas

gavome.
Lldlllo pilldUlYl | IYU V cįj JJv5X “ Į xvaip iiauvvuvj 

silpnai jiems vadovavo. Ne-nesį rašytame straipsnyje d.
Nieko panašaus! rasdavo kokią nors priežas- tolimoj ateityj galimi stichi- L- K., numatė, kad Lietuvos 

įvyko del tį bekonui nepriimti. Tai per Įniai darbo valstiečių išstoji- valstiečių vargas prives juos 
mokesčių naštos ir kasdie- mažas svoris, tai perplonas, | niai prieš fašistinę valdžią, prie sukilimo. Pabaigoje 
ninių ūkio išlaidų. Mokės- tai perriebus, tai perdaug . Kad kova būtų tikslinga, rugpjūčio ir pradžioje rug- 
čiai paliko seni, net biskį svorio. Ant galo pasakė, reikia iš anksto galimai sėjo kaip tik per Lietuvą į 
padidinti. Pajamos gi bai- kad jau peraugęs ir kaip daugiau susirūpint darbo (persirito valstiečių aštrių 
šiai sumažėjo. Bė to, dar bekonas nebetinka. Juozui j valstieč. organizaciniais rei- ’ sukilimų banga, 
kokį kartą pirko kreditan vis dėlto nusišypsojo ‘Tai- ------------------------------------ ----------------------
trąšų, ratams geležų, plūgą, mė:” turguj jam pavyko 

'žmonai suknelę, ot ir viskas! t parduot bekoną mėsai už 
. Derlius nebuvo blogas. Du 34 litus. Priešingu atveju, 
bekonu pardavimui taip. būtų buvus leidžiama iš 
pat užaugino, kaip seniau.' varžytinių jo karvė žemės j 
Bet kas iš to. Bekonus vežė . mokesčiams sumokėti. Tai 
stotin keturis kartus. Te-1 ne atsitiktinumas. Pavyz- • 
priėmė vieną. Už j*į gavo 42, džiui, Rokiškio stotin kiek- Į 
litu. Antrą bekoną pasisekė vieną bekonų supirkimo ’ 
parduot turguje už 35 litus, diena iš anksto priveža bent! 
Už bekonus gautų pinigų 1150 bekonų. Nuperkama gi ■ 
nebeužtenka sumokėt že-! vos apie 50. Likusieji du [ 
mės mokesčiui. Rugiams gi' trečdaliai, geriausiu atveju; 
moka vos 4 litus už centnerį.1 pusė, grįžta namo su nepar- f 
Kviečiams—5 litus. Pieno duotais. Žmonės išsikanki-1 
litrui—5 centus. Kiek dar na, sušąlą. Kitas net ligą! 
reikia parduot rugių ir pie- gauna. Ir viskas veltui. į 
no, kad_ išvengtu licitacijos j Tas pats ir su javų par- 
del žemės mokesčių nesumo- * davimu. Rugiai, kaip žinom, 
kėjimo?! O kur skola? Juk Įkainuoja vos 4 lit. ęeptneris.

sukilimo. Pabaigoje

Jeigu kiekvienos maždaug 
žymesnės sukaktuvės Ameri-I 
kos lietuvių darbininkų eilėse, 
kurių nemažai būna, bus pa
naudotos netik iškilmingiems! 
paminėjimams to, kas ųžka-' 
riauta, bet ir tam, kaip ateityj 
geriau organizuoti savo eiles1 
del dar didesnių užkariavimui 
kovoj su kapitalizmu — tai, 
jėgos bendro, darbininkų klasės• 
fronto žymiai sustiprės. O šios 
dienos svarbiausia užduotis — 

į didinti, didinti ir dar sykį di-' 
dinti darbininkų klasės jėgas.

Nei žingsnio afeal. Pirmyn 
ir pirmyn, draugai! !

K. Klioris. i
i 13-XI-35
, Maskva.

I®
Philadelphia, Pa

Kalhes Drg. V. Andrulis

Gruodžio 8 d., 2 vai. po

Laike Raudonosios Armijos manevrų Sovietų Uk
rainoje gyventojai išraše savo armijai pasveikini
mus ant vieno kafno ir darbininkų šąlįes ženklus. 
Gyventojai myli Raudonąją Armiją, nes ji juos 

saugoja nuo imperialistų užpuolimo

pie’tų, Lietuvių. Tautiškoj Sve
tainėj', bus svarbios prakalbos 
ir koncertas, kurį pildys Lyros 
Choras. Šios prakalbos yra la- 

, bai svarbios, išgirsti kiekvie
nam darbininkui ii* darbinin
kei. šiuo laiku yra labai daug 

"naujų įvykių, naujų permainų 
i draugijiniam gyvenime. Tad 
; visi dalyvaukite prakalbose 
! gruodžio 8 d. 2 vąl. po pietų, 
I 9£8 E. Moyamensing Avė. j

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsi t
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARčlUKAI

f ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

/ Šita arbata yra moksliškai sutaisyta iš 
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.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau ‘ naudokitės proga.

Tat

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Cortlandt 7-4305 \

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hal) 

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

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo 

Įstaiga

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY►
Night Tel. Juniper 5-4912 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.

Drau

Ne\

negi 
dera 
tkiri.

•, Per
Istijo 
gaH>

|v«nu 
i 194' 
įfttynr

is vei 
turėf
jeigi 
nenu

sesi

CHARLES UP TQ-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ Q|-p 
kirpimas

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

Patarnavimas

ROBERT LIPTON

Susižiedavi- 
manis, Ves
tuvėms ir 

. Kitokiems
Įvykiams

Specialiai 
Žemos 
Kainos

SĮ3SM Vedybių ir 
Susižiedavi-

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaidą, kurie ateia 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

au

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS , 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamu kainą 
P»r«amd»u automobilius vestuvėm, 

PVlra, Ijrlkitynora ir kitokie* 
reikąlą®.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

; Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos^ |

Gydoma Kraujo \ 
N e n ormalųmsd, \ J 
Odps Išbėrimai, 1 
Nervų Ligos, .4 
Bendras N u si 1 pi- |B 
mas, Nervu J8- Į■ 
fos išeikvojimai, f ■ 

! a t a r i n iai ir f ■ 
Chroniški Skau- I ■ 
dūliai, Skilvio ir f I 
žarnų Lig osJĮ I 
Mėšlažarnes LiC ■

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas! 
ir Įsisenėję Reurpatiški nesveikom®!, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpųojamų- 
ų Pūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

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

kite su pasitikėjimu pas mane pasį- ■
I tarti.

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS | 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si, K Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė ir Irving l’L 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M. .
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Žinios Apie Karą
Italija Nepatenkinta Pa-'į'Ž; Mį*
sidalinimais po Pereito 

Karo
Fašistinė Italija labai ne

patenkinta praeito karo 
grobio pasidalinimu. Fran
ci ja ir Anglija buvo priža
dėję Italijai gerą dalį da
bartinės Jugoslavijos, daug 
kolonijų už tai, kad ji 1915 
metais stojo karan prieš 
Austriją.

Pereitas karas Italijai 
daug atsiėjo: 650,000 buvo 
užmuštų kareivių; 947,000 
—sužeistų ir 600,000 buvo 
belaisvių ir taip pražuvu- 
vusių, kurių apie pusė visai 
dingo. Pinigiškai taipgi 
daug atsiėjo, sakoma net 
144,000,000,000 lirų (27,- 
792,000,000 dolerių). Vien 
a t b u d avojimas sugriautų 
šiaurių provincijų Italijoje 
pare ikalavo 18,718,000,000 
lirų. Gi Italija gavo tik ma
žus kampus buvusios Aus
trijos, kurie sudarė 9,084 
keturkampes mylias plotą. 
Italijos imperialistai tiesiog 
siuto. Jie sakė, kad Angli
ja ir Fra nei j a su pagelba 
Wilsono juos apgavo, ap- 
žulikavo, sutarties neišpil
dė.

Italijos pasiuntinys An
glijoje, Dino Grandi, rašy
damas apie 1914-1918 metų

I išstoti talkininkai karu.
Italija buvo skaudžiai ap

daužyta kare. Ji turėjo nur 
sileisti ir mažai gavo. Kiti 
imperialistai dalinosi Vo
kietijos kolonijas, draskė 
Austriją, o Italijai teko tik 
“nugraužti kaulai.” Nuo to 
laiko Italijos imperialistai 
rengėsi karan. Siuto pirmo
je vietoje prieš Jugoslaviją 
ir Francija. Bet susidėju- 
sios aplinkybės juos pastū
mėjo prieš Ethiopiją ir jie 
planuoja išaugti ant An
glijos griuvėsių.

Italijos Fašistą Užka
riavimą Tikslai

Italijos imperialistai, kaip 
ir kiekvienos kitos šalies, 
nori milžiniškos Italijos. 
Tam troškimui pridavė dar 
didesnius apetitus fašizmas. 
Jie stato savo artimiau
siais tikslais:

Užimti Austriją, padaryti 
sau pavaldine Vengriją, at 
kariauti nuo ' 
voja pravinciją ir eilę kitų 
kraštų. Paskui užkariauti 
Jugoslaviją ir Albaniją, tęs
ti savo viešpatavimą lin
kui Graikijos ir Konstanti
nopolio (Istanbulo). Afriko-1

nės Italijos—tai paruošimas 
visų ginkluotų jėgų ant 
sausžemio, jūrų ir ore. Mes 
turime padaryti sąlygas mo
bilizavimui 5,000,000 armi
jos, mes turime sutvirtinti 
mūsų karo jūrų laivyną. 
Mūsų orlaivynas, į kurį aš 
tikiu ir dedu svarbą su kiek
viena diena, privalo būti 
taip galingas, kad kaukimas 
jo motorų užglušintų viską, 
visus kitus balsus, kad or- 
laivyno sparnai uždengtų 
saulę, tada, kada 1935 me
tais mes pasieksime persi
laužimo momentą Europos 
istorijoje, mes būsime pozi
cijoje atstovėti mūsų tei
ses. Tas prisirengimas dar 
reikalauja kelių metų.”

Mussolinis nurodė 1935 
metus, nes šiemet jis manė 
susikibti su Franci j a, ku
rios šiemet mažiausiai yra 
tinkamų vyrų armijai iš 
priežasties silpnų gimimų 
praeito karo metu. 
Mussolinis jau nuo 
rengėsi prie karo.

Taip 
senai

Francijos’ Sa- Koki BUVO Anglijos
Francijos Pažadai 

Italijai?

ir

Anglija ir Francija laike 
je užkariauti kolonijas, pa-' pereito karo gaudamos savo 
daryti Viduržemines jūras, pusėn Italiją jai pažadėjo 
kaip ir Adriatiko jūras, ita- Ethiopiją. Tarpe kitų paža- 

. .. , . liškais ežerais. Algerija, Tu-! dų toje sutartyje 13-tas pa-
v — |nis, Aigiptas, šiaurinėje Af-;ragrafas sekamai skamba:

rase: “Atsitiklmp. ipfp’ii no ka-
“V i s u o m enės nuomonė

rikoje francūzų kolonijos— “Atsitikime, jeigu po ka- 
visa tai turi būti Italijos. r? Franciją ir Anglija pa-

visame pasaulyje . pradeda “y[es turime surasti vietą didins savo kolonijas Afri-
klausti, kaip galėjo valsty
biniai vyrai pasidalinti mil
žiniškas kolonijas, neimda
mi atydon vienaitinę šalį, 
kuriai žmonių priaugimas 
sudarė rimtą priežastį? 
Kaip galėjo valstybių vyrai 
pasidalinti kolonijas, ant jų 
mandatus, perduodant jas 
Anglijai, Francijai, Japoni
jai, Belgijai, Pietų Afrikai 
(Anglijos kolonijai), Naujai 
Zelandijai . (kitai Anglijos 
kolonijai) ir apsilenkti su 
Italija? Kodėl jie, siekda/ni 
padaryti Italijos liaudžiai 
didelę skriaudą, pasiryžo 
sudaryti tiek dirbtinų kliū
čių italų plėtimosi siekiams, 
kodėl, trumpiau tariant, Ita
lija—ištikima talkininkė — 
buvo tiksliai atstumta, kodėl 
buvo noras pas ją iššaukti 
nepasitenkinimą? Be abejo, 
italų delegatai padarė dide
lių klaidų Paryžiuje, bet 
tas nepakeičia to fakto, 
kad Anglijos, Francijos ir 
Amerikos atstovai suprato 
Italijos reikalus...”

Toliau jis atpasakoja, 
kaip Italija liuosa valia sto
jo karan, padėjo Francijai 
ir Anglijai kare prieš Vo
kietiją ir Austriją. Ir la
biausiai dūksta prieš Fran
ci j ąM kurios prezidentas 
Poincare, susitaręs su Ita
lija, pažadėjęs Italijai daug 
už pagelbą kare, bet Poin
care, išskaitliavęs tą viską, 
ką pažadėjo Italijai rašė:

“Paug! Bet tas nereiškia, 
kad galų gale, visa tai turės 
būti išpildyta laike darymo 
taikos.”

Tas parodo kaip imperia
listai vieni kitus apgauna. 
Ir iš tikro, kelios dienos po 
to, kaip Vokietija pasida
vė 1918 metais talkininkam, 
tai Francijos užsienio mi- 
nisteris per Amerikos dip
lomatą House pareikalavo 
nuo Italijos, kad ji turi su-, 
naikinti visas slaptas su- “Pamatinė užduotis fašisti

taipo saule!”—šaukia fašistai. k°je Vokietijos kaina, 
Jie svietui dumia dūmus, šios dvi šalys sutinka prin- 
būk italai negali išsitekti cipe, kad Italija turės teisę 
savo krašte, o tuom pat kar- an^ tani . tikro atlyginimo,
tu tėvus veik verstinai, ver
čia dauginti savo šeimynas.

Ką Mussolinis Senai Sa
kė Užsienio Reikalais?

Imigrantę Problemos ir Informacijos
Klausimai ir Atsakymai

Melagingas Paliudijimas Na
tūralizacijos Liudininkų

Klausimas: Kuomet natūra
lizacijos egzaminatorius randa, 
kad liudininkas neteisingai 
prislegia, tai kas su tokiu liu
dininku daroma ?

Atsakymas: Po įstatymu 
“kas tik bile kokioje procedū
roje.... liečiant ateivių natura-
lizavimą, žinančiai prislegia 
neteisingai tokiame atsitikime, 
kur prisiega, padaryta arba 
afideivitas imtas” po nukalti- 
nimu teisybė teime, papuola 
po bausme arba pasodinimu 
kalėjime.

Nesenai, liudininkas natūra
lizacijos teisme sakė, po pri
siega, kad jis niekad nebuvo 
suareštuotas arba nebuvo nu
kaitintas peržengimu Suv. Val
stijų įstatymo, 
kad jis buvo 
nubaustas del 
rėjimo likerio.
stas ir atrastas kaltu. Jis krei
pėsi prie augštesnio teismo, 
bet nuspręndimas prieš jį bu
vo patvirtintas. Toliaus, tam 
bįednam natūralizacijos apli- 
kantui, kuris prašė šito žmo-

vietose išbandyti konstitucio- 
nališkumą to įstatymo. Ypa
tingi pasipriešinimai sukelti 
prieš to įstatymo tą punktą, 
kuris įveda taksus iš 15 nuo
šimčių ant vertės iškastos ang
lies. Šituos taksus federalė 
valdžia kolektuos ir bus su
grąžinta iki 90%, kada ang
lies kasyklų savininkai prisi
laikys prie įstatymo.

Vėliaus rasta, 
suareštuotas ir 
nelegališko tu-
Jis buvo įskū-

ypatingai kas- liečia jos 
naudai išsprendimo Italijos 
kolonijų Eritrėjos, Somalį- 
lando ir Libijos rubežių... 
atatinkamu plotu, kaip bus 
nauji plotai Francijos ir
Anglijos.”

Eritrėja ir Somalilandas 
yra prie Ethiopijos ir tik 
Ethiopijos žeme buvo Itali
jai pažadėta atmokėti. Pc 
to, dar kelis susitarimus tu
rėjo Anglija, Francija ii 
Italija prieš Ethiopiją. Ii 
dabar Italijos fašistai šau
kia: “Mus išdavė talkinin
kės.” Dalykas tame, kad da
bar nei Anglija, nei Fran
cija negali sutikti, kad Ita
lija labai įsigalėtų.

Tik todėl ir eina nuolati
nis kermošius tarp Italijos. 
Francijos ir Anglijos atsto
vų. Jie vis tariasi, ar nega
lės susiderėti su Mussoliniu 
Ethiopijos lėšomis susitai- 
ir Ethiopijos lėšomis susi
taikinti.

Anglija pirmoj vietoj sto
ja už apgynimą savo kolo
nijų, savo vandens kelių. 
Bet tuom pat kartu dar ir

Klausimas: Išgyvenau Suv. 
Valstijose jau d vie jus metus, 
mano pinigai išsibaigė ir da
bar norėčiau gryžti į mano 
gimtinį kraštą, bet neturiu pi
nigų sugryžti. Ar aš galiu gau
ti valdiškos pagelbos tam tik
slui

Atsakymas; Po Darbo De-. 
partmento aprūpinimų — 
“ateivis, kuris papuola nelai
mėje arba kuriam vieša pagel
ba reikalinga, nuo priežasties 
pakįlančios po įvažiavimu ir 
kuris nori sugrįžti į savo gim-i 
tinę šalį po Commissionei' of Liepos 1 d., 1934 m. buvo ro- 
Immigration and Naturaliza
tion įsakymu, bile kada į tris 
metus po įvažiavimu bus su
grąžintas valdžios išlaidomis.

Bet tegul ateiviąi aiškiai su
pranta, kad ateivis, kurio su- 
gryžimo transportacija I 
valdžios užmokėta, gal niekad 
nebus vėl įleistas į Suv. Vals
tijas.

Gyventojų Skaičius Suv. Vaistu
Klausimas: Kiek turi gyven

toją Suv. Valstijos? Kiek tu
rėjo 1800 metais ir 1900 m.?

Atsakymas: Suv. Valstijos 
gyventojų turėjo balandžio 1 
d., 1930 m., kuomet paskutinis 
cenzas imtas, net 122,775,046.

kuojama iki 126,425,000. 1800 
m. šita šalis turėjo 5,308,483 
gyventojų ir 1900 m. 75,994,- 
575.

Puslapis Penktai
. ■, ■:......

k ai avimai turi būti pristatyt 
paskirtam išpildytoj ui testf 
mento, kuris turi užbaigt te 
kius reikalavimus į paskirt 
laiką, paprastai į šešius mėne 
sius arba į vienus metus. Gal 
kreiptis prie Probate Teism 
(teismabutis peržiūrėjimui tef 
tamentų) ir ten pasakys, ka 
to turto administratorius. Jei 
gu rasi, kad dalykas per keb 
lūs ir pats negali atlikti, ta 
patariame kreiptis prie visti 
nes Legališkos Ęagelbos Drau 
gystės. • • J

Senatvės Pensijos New York

J

Klausimas: Sulaukiau 61 
metų, negaliu dirbti ir neturi 
iš ko pragyventi, žmogus Ne\ 
Yorko valstijoje privalo bUi 
70 metų senumo pirm negi 
gali gauti pensiją. Ar federa 
lis įstatymas, kuris paskiri; 
minimumo metus ant 65, per 
maino New Yorko valstijo 
tvarką ir ar aš dabar galii 
gauti senatvės pensiją?

Atsakymas: Po federally j

Malkų Sieksnis

Prašau 
pranešti, kas tai yra 
sieksnis ?

Atsakymas: Tai yra 
miera, kuri lygi 128

bllVO Į Klausimas: man 
malkų

malkų
kubiš-! statymu, valstijos Kuosos Ūi 

koms pėdoms, arba krifra 4 steigti minimumo reikalavimu 
pėdų platumo, keturių pėdų senatvės pensijoms iki 194' 
augščio ir 8 pėdų ilgio.

Guffey Aktas

Klausimas: Ar negalite 
aiškinti, kokis yra tas labai 

idiskusuojamas Guffey Aktas?
Atsakymas: Po įstatymu, 

priimtu Kongrese paskutinėse 
» planas 

parūpintas anglies industrijai. 
Sekant seną NRA kodeksą, jis 
aprūpina produkcijos 
liavimą, minimumo 
maksimumo valandas, 
priklystės pasielgimą, 
kolektyviškai derėtis.

Pastangos dėtos nekuriose^

nulio piaou oivu zjiuu i

gaus tarnauti kaipo liudinin-j dienose, sau-vąldymo
kas, peticija atsakyta ir jis tu
rėjo visą, darbą vėl iš naujo 
pradėti.

Vartojimas Gimtinio Vardo
Pilietystės Certifikate

Klausimas: Ar ištekėjusi 
moteris, kuri dirba profesijo- 
nališkai ir visur vartoja sa
vo gimtinį vardą, gali prašyti 
pilietystės certifikato po tuo 
vardu ?

A. Nesenai tokį atsitikimą 
turėjo spręsti Dist. Court of the 
Southern District New; Yorke. 
Atsakydamas peticiją išduoti 
pilietystės certifikatą jos gim
tiniu vardu teismas laikė, kad 
po New Yorko valstijos įstaty
mu moteris po ištekėjimu pa
ima jos vyro vardą, ir kad tas į 
vardas tapsta jos legališkui 
vardu.
zacijos certifikatas bus išleis
tas tik jos ištekėjusiu vardu.

Ir todėl jos naturali-

Immigracijos ir Natūralizaci
jos > Biurai Suvienyti

Klausimas: Kui' naturali- 
zuotas. pilietis rašo kas link im
migracijos reikalų—į Commis
sioner of Immigration arba 
Commissioner of Naturaliza
tion? Prašau Tamstų paduoti 
vardus tų komisijonierių.

Atsakymas: Rugpūčio mėn., 
1933 m. buvę Bureau of Immi
gration ir Bureau of Naturali
zation buvo suvienyti į Immi
gration and Naturalization 
Service, Daniel W. McCor
mick yra komisijonierius su
vienytų biurų.

Darodymąs Vietinio Piliečio 
Pilietystės

♦t

pa-

Mirusio Žmogaus Palikusi 
Skola

Klausimas: Aš draugui pa
skolinau pinigų, turiu raštą. 

kontro-'Jis numirė pirm negu galėjo 
algas, j atmokėti tuos pinigus. Jis pali- 

teisingą ko gana daug nejudinamo 
ir teisę turto, ar aš galiu atgauti savo 

' pinigus ? Ką turiu daryti ?
______ ' Atsakymas: Kreditorių rei-

m., kuomet senatvės įatatym- 
nuolatiniai puhktai prade 
veikti. New Yorko įstatyiW 
kuris aprūpina pensijas ae 
niems, 70 metą ir vir$4 via vei 
kia. Ir todėl Tamsta turės 
laukti dar keturis metuą.
New Yorko legislators nenu 
muš metų reikalavimą. Ta 
galimas daiktas, nes biliai de 
65 metų jau per kelias sesi 
jas stovi prieš legislators,

FU$,J

“JOS TURĖTUMĖTE PASAKYTI SAVO 
MOTINAI APIE ŠIA LEMPA!"
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Gaubtuvai nehliz- 
ga iš vidaus

yillįiilib.

Geresne šviesa... be blizgėjimo ...apsaugoja akis

Mussolinio karas senai 
buvo planuojamas. Dar 1922 
metais, 16 d. lapkričio, kal
bėdamas parlamente jis sa-# 
kė:

“Pamatinė orient acija 
mūsų užsienio politikos to
kia: taikos sutartys, geros 
ar blogos, bet jau kartą jos 
pasirašytos ir užgirtos, tai 
turi būti pravestos gyveni
mam Bet taikos sutartys 
nėra amžinos. Jos turi būti 
pataisytos; šis laikotarpis 
nėra paskutinis pasaulio 
istorijoje.” Toliau Mussoli
nis kalbėdamas apie buvu
sius praeitam kare talkinin
kus sakė:

“Aš pastatysiu prieš juos 
klausimą visu aiškumu... 
arba Italija bus lygi spėka 
su kitais talkininkais, lygio
mis teisėmis ir pareigomis,
arba Italija gaus laisvę sa- tas veikia, kad Anglijos im- 
vo veikimui, pasiims pati perialistai yra perdaug pa- 
ant savęs atsakomybę savo šaulyje prisiplėšę, daugiau 
reikalais.” plėšti jiems jau negalima,

Gruodžio 11 dieną, 1925 nėra ką. Jų kolonijos 150 
metais Mussolinis pareiškė: j kartų didesnės už pačią An- 

gliją. Jie naujame kare gali 
netekti tūlų kolonijų. Dalis 
jų gali nuo Anglijos atsi
mesti, dalis tekti kitiems 
imperialistams, todėl pas 
juos yra tikro noro sutvir
tinti Tautų Lygos autorite
tą ir dabar išvengti karo.

Francijos imperialistai ir
gi turi 24 kartus tokius plo
tus, kaip pati Francija ir 
jie dabar nori išvengti ka- 

Anglijos imperialistai

“Skaitau, kad Italijos liau
dis randasi prisirengimo 
karo padėtyje. Per arti
miausius 5 arba 10 metų 
įvyks sprendžiamieji įvykiai 
mūsų liaudžiai. Jie bus 
sprendžiami, nes kova tar
pe atskirų tautų yra, ir su' 
kiekviena diena bus aštres
nė ir negalima pasakyti, 
kad ant arenos mes pavėla
vome išeiti.”

Gegužės 25 d., 1927 me
tais, Mussolinis pareiškė:

Klausimas: Gimiau Suv. Val
stijose. Mano tėvai ateiviai. 
Aš negaliu gauti gimimo cer
tifikato. Ar aš galiu prista
tyti kokius nors kitus darody- 
mus, kad aš esu vietinis pilie
tis? Turiu vykti Europon biz
nio reikalais, ir turiu gauti 
Amerikos paspoftą.

Atsakymas: Kada negalima 
gauti gimimo certifikato, tai su 
pasporto aplikacija reikia pa
siųsti krikšto certifikatą arba 
certifikuotą kopiją krikšto su 
antspauda bažnyčios, kur apli- 
kantas buvo pakrikštytas. Jei
gu negalima pristatyti tokį da- 
rodymą, tai du afideivitai kas- 
link vietos ir dienos aplikanto 
gimimo bus priimta nuo se
kančių—gydytojo, slaugės • ar- 

ro. Anglijos imperialistai ba akušerės prie gimimo, tėvo 
nori išvengti karo ir negali.arba teisingo žmogaus, kuris 
leisti Italijai įsigalėti. 'gerai žino faktus.

DABAR jūs galite būti tikri, kad jums ir 
jūsų vaikams yra tinkama šviesa skaity
mui, studijavimui, siuvimui, raštinės darbui 

—bet kokiam užsiėmimui, kur reikia akim 
dirbti.

Šios naujos Geresnio Regėjimo, lempos 
(kurias suplanavo šviesos Inžinierių Drau- • 
gija regėjimui gelbėti) naudoja tik vieną 
100-wattų lemputę. Bet kadangi jis yra 
moksliškai įrengtos, tai jos duoda daugiau 
ir geresnės šviesos, negu daugelis kitų 
lempų,, suvartojančių dvigubai daugiau 
elektros!

Dangtis yra platesnis, paskleidžiąs švie
są ant vįso. jūsų stalo ir kėdės. Blizgėjimą 
(tą priežastį daugelio akių nuovargio) pa
šalina šviesaus, bet nepermatomo stiklo 
gaubtuvas, apsupantis lemputę. šešėliai 
(jie taipgi vargina akis) yra suminkštinti, 
nes šiek tiek šviesos yra atmušama augš- 
tyn ir paskleidžiama po visą kambarį.

■ Yra daug stalinių, grindiniu ir sieninių 
modelių didelėj įvairybėj, labai gražių pa-

vidalų, pritinkančių bet kokiam kambario 
išpuošimui. Žiūrėkite “I. E. S.” užg’yrimo 
lentelės prie kiekvienos. Pamatykite jas 
mūsų parodos kambariuose—arba jums pa
tinkamos sankrovoj, kur pardavinėjama 
lempos. *
KAIP SUŽINOT, AR TINKAMA PAS JUS 
ŠVIESA. Patelefonuokite ar parašykite . 

jūsų elektros kom
panijai, kad. patik
rintų su “Light 
Tester’iu”. Jis i$- 
mieruoja š v i*e e ą 
taip akuratųai, 
kaip termometras 
temperatūrų. Vie
nu žvilgterėjimu 
pasako, kiek jūs 
gaunat šviesos, bet 
kurioj vietoj, ir 
kiek jos turėtumė
te gauti.

GCRESNC ŠVIESA... GERESNIS REGĖJIMAS
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Penktad., Gruodžio 6, 1935

Komunistų Mobilizacija
(Iš Lietuvos Raudonosios Armijos 

Gyvenimo)
Pabaigoj kovo mėnesio 1919 m., len

kai užėmė Vilnių. Kad sulaikyt lenkus, 
reikėjo naujų jėgų, tai yra gerai organi
zuota dalis. Tam tikslui buvo paskelbta 
artimiausių rajonų komunistų mobiliza-

-Obelių, Rokiškio organizacijos kuo 
greičiausia mobilizavo komunistus. Per 
vieną naktį 200 apginkluotų vyrų sėdo 
į .traukinį ir išvažiavo frontan.

‘Nuvykę į Švenčionėlius jau rado kelis 
desėtkus draugų iš kitur atvykusių; jau 
siidarytas būrys rinktinių, kuriuos vado- 
vAvę_ dr. Mickevičius Stasys. Obelių, Ro
kiškio draugus tuojaus suskirstė į kuo
pas, būrius ir skyrius, sulyg kariškų tai
syklių. _

^Mobilizuoti komunistai daugiausia bu
vo 18-20 metų amžiaus, jaunuoliai, nie
kad savo rankose neturėję ginklo ir ne
turėjo jokios praktikos karo dalykuose. 

. Kbks 20 draugų buvo iš senų kareivių, 
kūnų buvę frontuose ir mokėjo ginklus 
vartoti. Bet jų buvo labai mafas skai
čius. *•

Jūrininkai, skyrininkai visi buvo iš 
sehų kareivių, bet jie buvo nepasitenki- 
n£ kad negalėjo apmokyti, paruošti jau
nuosius draugus.

Kuopos vadai su būrininkais nerva- 
voš, nežinojo, kas daryti susitikus su 
priešu, su tokiais kariais, kurie pirmą 
sykį ^avo gyvenime šautuvą paėmė į 
rahkas, einant frontan.*

į Rinktinės vadas kreipėsi į visus ko
munistus, atvykusius ginti Sovietus. Pa
brėžė,—kad karinė dalis gali but tvirta, 
jeigu pas juos tvirta disciplina. Vado 
įsakymo neišpildymas parodo, kad dalis 
negali atlikti tų užduočių, kurios yra bū
tinos karo apystovoj—kovoje su priešu.

Be 4įpmandos nei vienas neprivalo nei 
šaudyti, nei į priekį, nei atgalios trauk
tis. Kitaip priešas pamatęs, kad mes to
kie ištižę, mus sumuš. Kuomet bloga or
ganizacija, visuomet būna bereikalingos 
aukos, visados reikia veikti atsargiai ir 
šaltai, tada priešą nugalėsim.

Visi vadui pritarė, kad reikalinga dis- 
vadų įsakymas turi būti išpildy-cip:

tas, nes tame yra visų bendras tikslas, 
kad sumušti priešą ir parodyti, kad mes 
komunistai ir turim būti pavyzdžiu ki
tiems.

1-mą balandžio dvi kuopos ėjo frontan, 
Žvalgai ėjo priekyje, kad surast priešą 
lir sužinot, kiek jėgų pas juos yra. Pasi
rodžius raudonarmiečiams, vietiniai buo
žės visados pranešdavo lenkams ir patys 
miškuose apšaudydavo raudonuosius 
žvalgus.

Kuopa nuo kuopos ėjo pusė kilometro 
atstumoj. Viena kuopa susitiko priešą, 
prasidėjo mūšis. Jėgos buvo lygios, kuo- 
|pa su kuopa mušėsi. Greta kita kuopa— 
kylėjo,'ir mėgino iš.šono prisiartinti prie 
lenkų. Lenkai pastebėjo, kad juos mėgi- 
jna iš .šono apeiti, jie traukėsi atgal, lei- 
jdoši bėgt. Bėgančius raudonieji apšaudė, 
priešas paliko keletą užmuštų, o sužeis- 
tuš^ašiėmė su savim.

Nustojus mūšiui, abi kuopos susigru- 
ipavo,..nes miške galėjo lenkai padaryti 
puolimą. Pasiuntė žvalgus į priešo pusę. 
Bet tą dieną lenkų nesurado, jie atsi-

Iš sužeistųjų sužinojo, kad lenkai turi 
Vileikoj šarvuotą traukinį ir greit ren
giasi pulti raudonuosius, ten laukia atei
nant naujų dalių.
i Matyt, netikėtas smūgis lenkams su- 
gacjiiib’ūpą. Nuo vietinių gyventojų su
žinojom, kad lenkų kuopa gerokai nu
kentėjo. Beveik pusė buvo sužeistų. Net 
surinkti visus sužeistuosius negalėjo.
I Tą dieną žvalgai susitikę susišaudė 
viepam kaime ir išsiskirstė. Kaip papras
tai^ vieni kitus kulkomis lydėjo.
. Rytojaus dieną viena kuopa ėjo gelž- 
Keliu, perėję Vilijos upę, žvalgai pama
tė einant į priekį šarvuotą traukinį iš 
penkų. pusės. Žvalgai kokia 50 metrų nuo 
gelžkelio sugulė. Traukinys, pamatęs 
p valgus, sustojo, iš traukinio lipo lenkų 
pėstininkai. Žvalgai davė porą šūvių į 
plaučius. Išlipusieji sukrito. Kiti grei- 
ĮtaLčhipo sužeistuosius, traukė į vagonus 
IrftrAukinys leidosi atgal bėgti.

lenkai buvo labai atsargūs, per 
upę pereiti negalėjo, nes ten bu-

vo labai patogi pozicija. Netoli gelžkelio 
tilto buvo palikta keliolika tuščių vago
nų, bet lenkai negalėjo prieiti ir pasiim
ti vagonus. Raudonarmiečiams vagonus 
negalima buvo per upę pergabenti, nes 
tiltas per Vilijos upę buvo suplėšytas.

Praslinko pora dienų be susirėmimų. 
Tyla fronte būna, kuomet priešas ko
kias nors šunybes mano padaryti: apeiti 
iš užpakalio, arba grupuoja savo jėgas.

Prie mūsų dalių dar prisidėjo du kul- 
kasvaidžiai ir dvi kanuolės. Tada užė- 
mėm tvirtesnę poziciją, apsikasėm grio
viais, kanuolėms taipgi parinko taikyklį. 
Iš belaisvių, sugautų žvalgais, sužinojom, 
kad lenkai koncentruoja jėgas mus pul
ti. Sargyba budriai saugo ir žvalgai 
vaikščioja į priešo pusę.

Sykį būdami stovykloj, pamatėm kaip 
riščia jojo iš lenkų pusės du raiteliai. 
Kuopa gulėjo sugulus, kad jos nepatė- 
mytų priešas. Raiteliai jojo galvas už
kėlę ir stovyklos nepastebėjo.

Kuopos vadas tuojaus pasiuntė žval
gus, parinkęs iš senų kareivių, kad pa
žiūrėti kokios jėgos artinasi, nes priešo 
žvalgai labai sau drąsiai jojo, matyt čia 
nepertoli eina didelės jėgos. Žvalgai pa- 
tėmijo besiartinančias gelžkeliu dvi prie
šo kuopas. Žvalgai tuojaus grįžo apie tai 
pranešti. Priešo dvi kuopos kolonomis 
žygiavo į priekį, jokio pavojaus nema
tydami, kadangi jų raiti žvalgai toli į 
priešakį nujojo.

Raudonarmiečių stovykla laukė pasi
rengus. Kulkasvaidžiai ląukė komandos. 
Lenkai ėjo šautuvus ant pečių laikyda
mi, viduriu gelžkelio, slėniu. O greta 
gelžkelio prie sargo namuko mūsų kul
kasvaidžiai jau laukė, kuomet visi nusi
leis slėnin.

Mūsų kulkasvaidžiai pradėjo Iš sykio 
mušti į lenkų kareivių kolonos vidurį. 
Iš viršaus, nuo gelžkelio pylimo, šaudė 
gulinti grandinė.

Lenkai mėgino su durtuvais mus pulti. 
Šliauždami mūsų pėstininkai į abi puses 
gelžkelio, grandinėje gulėdami, pradėjo 
rankinėm granatom mėtyti. ?

Tada atsišaudydami lenkai metėsi 
bėgti priešingon pusėn. Slėnyje, ant gelž
kelio, gulėjo užmušti ir sužeisti lenkų 
kareiviai. Už 15-20 minučių susirėmimas 
užsibaigė. Lenkai bėgdami, atgalios šau
dės, o mūsiškiai šaudė juos, palydėdami.

Greit buvo patėmyta, kad lenkai, su
sitvarkę savo liekanas, eina kontr-ata- 
kon. Iš tolo matėsi besiartinąs šarvuotas 
lenkų traukinys. Lenkai su inįršimu mus 
puolė. Mūsų kulkasvaidžiai gerai veikė. 
Vėliaus mūsiškiai iš kanuolių pradėjo 
mušti šarvuotą traukinį. Traukinys mė
gino visai arti prieiti, bet kuomet iš 
kulkasvaidžių pradėjo į traukinį šaudy
ti su šarvuotom kulkom, traukinys, šau
dydamas į viršų, traukėsi atgal. Mūšis 
buvo karštas, taip įkaito šautuvai, kad 
net rankose juos išlaikyti negalima bu
vo.,

Nekurie, matydami lenkus besiarti
nant, išsigandę, mėgino trauktis, bet sky
rininkas grąžino atgal. Nekuriuos sužei
dė; du užmušė, kurie laike smarkaus 
šaudymo pasikėlė.

Mūšys tęsėsi kokias keturias valandas. 
Lenkus ten gerokai sumušėm, jie traukė
si atgal. Mes lenkus pavyjėjom kokius 
pora kilometrų. Vėliaus grįžom vėl į sa
vo poziciją.

Atgal grįždami pamatėm lenkų raite
lius begrįžtant; juos mėginom sulaikyti, 
bet jie nesidavė, tada juos abudu nušo- 
vėm. Pasirodė vieno karininko būta. Ten 
vietose mūšio buvo surinkta keli desėtkai 
vokiškų šautuvų nuo sužeistų ir užmuštų 
lenkų. Sužeistus lenkus nugabenom į 
Švenčionėlius, kur buvo mūsų sanitarinis 
punktas.

Antram mūšyje mūsų jaunikliai supra
to, kaip reikia rimtai klausyti vadų įsa
kymo, nes kitaip žūsi be tikslo. Nekurie 
prisipažino, kad kai šautuvai įkaito, kad 
rankose laikyti negalima buvo, tai darėsi 
baugu, norėjosi arčiau prisiartinti prie 
greta gulinčio draugo. Mūšis tęsias, prie
šas šliaužia artyn, tai net plaukai šiau
šiasi iš baimės, ypač niekados nebuvus 
tokiuose mūšiuose. Nieko nesigirdi, au
sys nuo šūvių užkurto, kuomet vėl pra
dedi šaudyti, tai būk tai drąsiau darosi. 
O kai matai, kad priešas bešliauždamas 
meta šautuvą ir atsiverčia, griūva, tai 
net drąsos prisideda.

Prabuvus ten porą savaičių, atėjo nau
jos raudonarmiečių dalys ir mus pamai
nė. Mes, susirinkę savo būrio rinktinės 
štabe, paskaitliavom savo pasekmes. Bu
vo paskelbta mums demobilizacija. Ren
gėmės grįžti namo. Iš mūsų tarpo du 
pateko belaisvėn lenkams, du užmušti, 
sužeistų penki; aštuoni nežinia kur din
go—fronte pametėm dvyliką žmonių.

Draugas Bražionis buvo kuopos vado 
pagelbininku, kuris pasakoja, jog kuo
met eidavęs žvalgais su jaunikliais, kol 
turi juos prieš akis, viskas gerai. Palie
ki sargyboj—bijo pasilikti, kad nepalik
tų jo—bėga iš paskos ir tiek. Arba mū
šiuose, išskirstai, suguldai grandynėn,— 
pamatai, kad, jau šliaužia artyn vienas 
prie kito. Tas buvo iš pirmų dienų. Vė
liaus buvo jau savanorių į žvalgus eiti, 
ir klausė įsakymo. Greit priprato prie 
kariškų aplinkybių.

Mobilizuoti komunistai skaitė savę at- 
sakomingais prieš Komunistų Partiją, 
kad juos pašaukė ginti Sovietus, užda
ryti spragą, kuri pasireiškė Vilniaus 
fronte.

Taip tais laikais buvo sunki kova. Ar
mija silpna materialiai: neturėjo pakan
kamai nei maisto, nei amunicijos. O prie
šas Antantos buvo puikiai apginkluotas 
ir maistu aprūpintas.

Bet.buvo skirtingos pažiūros: tarp len
kų ir raudonarmiečių. Lenkai į armiją 
ėjo savanoriais, su tikslu pasiplėšti iš 
ramių gyventojų. Bet, kad del idėjos 
būtų ėję nebuvo nei vieno. Karininkai 
gaudavo gerą užmokesnį ir jiems dvarus 
žadėjo duoti.

Raudonarmiečius belaisvėn paėmę kan
kindavo, komunistus sušaudydavo arba 
pakardavo. Stebėdavosi, kad eina kariau
ti alkani, nuskurę, basi už Sovietus. Tai 
buvo laikai aršiausios klasių kovos, su 
ginklu rankose. Darbininkai ir valstie
čiai kovojo su amžinais savo priešais, su 
dvarininkais ir kapitalistais.

Tuomet Lietuvoj buvo du frontai: Pa
nevėžio ir Vilniaus, kur komunistai pir
moj eilėj gynė tuos karo frontus.

Andrius.
Leningradas, 21-VIII-35.

MEDUS 
“Laisvė” gavo didėlį vežimą 

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite 

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS 
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.

Worcester, Mass
Iš Susirinkimo ir Darbų ALDL 
D 11 Kuopos, 24 d. Lapkričio

ta šeši doleriai. Susirinkimo tinę eigą Lietuvoj ir Klaipė- 
dalyviai sumetė $2.48, o iš ka- doj. Vėliau buvo ir klausimų, 
sos buvo pridėta $3.52.

Drg. V. Andrulio Prakalbos |nai ir patenkinančiai atsake.
° . t- • -i ___ _____ J— T.Arm I mm me

į kuriuos drg. kalbėtojas pil-

Drg. V. Andrulis, “Vilnies“ 
redaktorius, kalbėjo pas musKnygius pranešė, kad išpla

tino literatūros trijų < 
vertės, drg. F. Mazurka dirba, ^daugiausiai sudarymui bendio 
Nacionalio komiteto atstovai 
pranešė, kad 8 d. gruodžio 
įvyksta vakarienė ant 29 En- 
dicoti St., 6:30 vakare, daly- 
vaukim visi. O ateinančiame 
nacionalio komiteto susirinki
me, gruodžio 17, bus renkama 
atstovai kviest draugijas į 

’ bendrą frontą prieš karą ir 
fašizmą, todėl visų draugijų 
atstovai būkit susirinkime.

; Mokyklos komisija pranešė, 
j kad mokykla prasidės 13 d. 
gruodžio, 7 vai. vakare, 29 
Endicott St. Visi draugai daly- 
vaukim, nes ši mokykla yra 
bendrai steigiama su ALDLD 
moterų kuopa, šioj mokykloj 
turėsim diskusuoti—rišti mūsų 
svarbiausius dienos klausimus.

Mūsų kuopa išpildė kvotą: 
“Daily Workeriui.

Likos priimta dvi rezoliucijos. 
Viena už paliuosavimą Scotts
boro jaunuolių, antra už Lie-

dolerių 27 d. lapkričio. Jo kalba buvo tuvos nepriklausomybę ir de
mokratinių laisvių Lietuvos gy-

fronto bendrai kovai prieš ka-, ventojams.
ra ir fašizmą. Juk lygiai, kaip gyvo renkamos aukos Lie- 
katalikėms motinoms, taip bol-jtuvos politiniams kaliniams— 
ševikėms motinoms skaudės surinkta $7. vardų man nepri- 
širdis, kuomet sūnūs bus už-jdavg rinkėjai, kas kiek auko- 
mušti, sudraskyti karo laukuo-Į jo. BQtų gerai> kad paskelbtų 
se, sakė drg. kalbėtojas. Todėl dienragtyie.
religija neturi mus skirti nuo I ALDLD 11 Kp. Koresp. 
sudarymo bendro fronto prieš> 
karą ir fašizmą. Fašizmas yra i 
karų rengėjas. Mussolinis Ita-

■ lijos jaunimą pasiuntė į Af
riką su palaiminimu “šv. Tė
vo“, kad žudyti Afrikos gy
ventojus ir plėsti jų turtą ir 
žemę. Vokietijos fašizmas 
rengias užgriebti Lietuvą ir 
kitas Pabaltijos . šalis. Mes, 
Amerikos lietuviai, turim-su-< 
daryti bendrą frontą prieš ką
rą ir fašizmą. V v

Taipgi kalbėjo už bedarbių 
Buvo skir-1 šelpimo bilių ir palietė dabar-

Buvo renkamos aukos Lie-

DIDELIS NUPIGINSIĄS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25 
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D*raa Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mineslo 

ve) bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus ii vidaus ir ii lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

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

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

Nedelioj, 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.
ĮŽANGA 50 CENTŲ, 75 CENTAI, IR $1.00; VIEN TIK ŠOKIAMS 40 CENTŲ
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PFUSBURGHO IR APMES ŽINIOS

d į1... į .'."■g.Trr. gs
'komitetas po vienų nuo visų 
organizacijų, kurios buvo; kon-

Konferencija Gynimui 
Bedarbių Šalpos

/‘Laisvės” ir “Vilnies” 
..Vajaus Reikalai

Lietuvių Jaunuolių Choras 
Auga ir Gerėja

Wal- ;Subatoj, gruodžio 7, 
ton svetainėj, 220 Stanwix St., 
miesto centre, bus laikoma 
konferencija. Prasidės lygiai 2 
vai. po pietų, šaukia Fraterna- 
lė Federacija ir Bendro Veiki
mo Komitetas Delei Socialės buvo sušaukta, nors visi drau- 
Apdraudos.

Bus svarstoma bedarbių šal
pos padėtis. Jau visi bedar
biai, gaunanti šalpų, gavo 
specialius laiškus iš Harris- 
burgo, kad jiems čekiai dau
giau nebus siuntinėjami ir šal
pos daugiau negaus. 
Pittsburgho miesto

Mūsų apielinkėj darbininkų 
spaudos vajus prastai veda
mas. Matosi didelio tuo klau
simu apsileidimo. Nors susirin
kimai ir laiku tuo klausimu

'gai ir pasižadėjo padirbėti, ta
čiau visai mažai draugų stojo 
darban. Tiktai vienas drau
gas pilniausia išpildė savo žo
dį, tai d. J. Mažeika iš Mc
Kees Rocks.

Girdi, ’ ALDLD. 87 kuopa nusitarė 
majoras North Sidę būtinai uždėti ant 

McNair nenorįs kooperuoti su mapos. Jinai šaukia specialį 
gubernatorium Earle, tokiu susirinkimų North Sides dar- 
būdu bedarbiai turėsiu nuken- [ bininkų spaudos skaitytojų ir 
tėti. ! darbininkų organizacijų narių,

Delei 10 kilo dideli protestai Susiiinkimas įvyks nedėlioj, 
ir gubernatorius Earle buvo! gi’u°džio 8, Liberty svetainėj, 
priverstas atšaukti savo pir- >’ 1^22 Reedsdale St. Pradžia ly- 
mesnį patvarkymų, tai vėl be-j va^* P° P^e^lL 
darbiai gavo šalpos čekius.' Visos kolonijos turėtų su- 
Bet tai pažymima, jogei tas Į krust smarkiau veikti, nors 
duodama laikinai ir greitoj pabaigoj vajaus. Visi draugai 
ateityj bus visiems sulaikyta ir draugės savo žodį turėtų iš- 
čekių suntinėjimas.

Konferencija todėl ir ap
svarstys tų klausimų. Bus pa- 
daryta nutarimai delei toli- [jetUyjy Bįuro Sėkmingas 
mesmo veikimo. Bus siunčia- ; 0
ma delegacijos pas majorų Mc, Parengimas 
Nair ir taipgi pas gubernato
rių Earle. Reikia todėl, kad 
visos draugijos turėtų savo at
stovus šioj konferencijoj, 
gu nebūtų išrinkti 
kai kurių draugijų, tai gali 
valdybos dalyvauti.

pildyti.

Lietuvių Jaunuolių Choras 
gauna vis daugiau naujų na
rių. Nesenai prisidėjo jau
nuolio Jono Ormano seserys ir 
dabar jos veikliai chore daly
vauja. Šiomis dienomis sugrį
žo prie choro Helen Tamuliu- 
ir sykiu atėjo jos sesutė. Tuo
jaus aktyviai pradėjo chore 
veikti. Drg. Tamuliutė praei
tyj yra daug mūsų veikime 
pasidarbavusi, ypatingai pro
gramų pildyme. Todėl links
ma matyt jų vėl stojant dar
ban. Taipgi jos tėvukai kai 
kada prisideda prie parėmimo 
darbininkų judėjimo. Nesenai 
buvo surengtas Rusijos Revo
liucijos 18 metų minėjimas, tai 
d. Tamulienė iškepė gražų 
keiksų ir padovanojo. Ateityj 
manome dar daugiau pasidar
buos.

Choras laiko praktikas-pa- 
mokas kiekvienų pėtnyčios va
karų Liberty svetainėj, 1322 
Reedsdale St., N, S. Kviečiami 
visi januoliai prisidėti. Tėvai 
turėtų raginti savo vaikus 
sidėti prie choro.

pri

Gruodžio 1 Komunistų Par- 
Jei- t*jos § Distr. Lietuvių Biuro 

atstovai Paren&imas gerai nusisekė.
Programas nors buvo trumpas, 
bet turiningas. Lietuvių Jau
nuolių Choras per du sykiu su 
Įvairiomis dainomis gražiai 
pasirodė. Jaunuolių Stygų Or
kestrą taipgi žavėjo publikų 
savo melodijomis. Pritariant! 
orkestrai d. Art Norkiukas pa-| 
dainavo “Besinešdamas Gita- 

lOcen-'ra”. Sesutės Urmoniutės pa- 
didžio-j dainavo “Pasakyk, mano my- 

sios*. kratuvės sutiko išimti aiL limas krašte.” Ann čiorpey 
sus.. Vokieijos fašistų tavorus, pašoko kozokų šokį. Daugiau- 
bet viršminėtos krautuvės at- • šia patiko publikai So. Slavų 
sisako. O jos labai daug Vo
kietijos prekių turi —visokių Į 
smulkių dalykų./

Priešnažinė Federacija to-1 
del rengiami tas krautuves pi
kietuoti. Pikietas prasidės 11 
vai. ryte. Visiems pikietinin- 
kams patartina susirinkti į 
Grekų Kliubų^ 511 Court Pla
ce. Visi, kuriems tiktai laikas

Pikietuos 5 ir 10 Gentines 
Krautuves

Subatoj, gruodžio 
pradėta pikietuoti 5 ir 
tinęs krautuvės. Mat,

7, bus

“Bratstvo” orkestrą. Po pro
gramos buvo šokiai.

Darbininkų reikalams liks 
pelno nuo parengimo. Buvo iš
duota dovanom saldainių dėžė. 
Drg. J. Gasiunas laimėjo, tai 
jis pasaukavo laimėta dova- 

,na Lietuvių Biurui.
Drg. Gasiunas pačioj pra

leidžia, patartina dalyvauti pi- džioj programo pasakė trum- 
kiete. Ypatingai lietuviams, Į pų prakalbėlę apie Komunistų 
kurių gimtinis kraštas Lietuva Partijos rolę. Kvietė visus sto- 
iš Hitlerio pusės randasi didę-'ti partijon, darbuotis sudary- 
liam pavojuj, reikėtų daugiau'mui tvirto bendro fronto, 
kooperuoti. [Taipgi kvietė remti Jaunuolių

Federacija taipgi kviečia vi- Chorų. Drg. St. Orda pasidar^ 
sus nieko iš tų krautuvių ne- bavo išparduodamas dovanų 
pirkti tol, kol jos pardavinės tikietus. Drg. P. Martinkus 
vokiškus produktus. pardavinėjo literatūrų.

Tai taip Italijos fašistai verčia į “civilizaciją” Ethiopiją.

Li-

Art Cinema Duoda 
Rinktinius Veikalus

Art Cinema randasi 809 
berty Avė., miesto centre. Ta
sai teatras visada parinktus 
veikalus duoda. Nemažai iš 
Sovietų Sųjungos.

Nuo gruodžio 1 iki 7 rodo
mas garsiakalbis “The Wan
dering Jew.” Nuo gruodžio 8 
iki 13 bus rodoma rusų ra
šytojo Dostojevskio veiklas 
judžiuose “Crime and Punish
ment.”

Wilmerdingo Sūnų Draugija 
Prisideda prie APLA

Teko dalyvauti Lietuvos Sū
nų Draugijos susirinkime 
gruodžio 1. Vienbalsiai nusi
tarta prisidėti prie APLA., 
kuomet APLA. Centro sekre
torius paaiškino visas prisidė
jimo sųlygas.- Visi nariai nu
džiugo išgirdę, jogei bus leng
va prisidėti.

Gruodžio 8, kaip 1 vai. šau
kiamas visuotinas specialis su
sirinkimas to darbo užbaigi
mui. Bus išpildytos reikalin
gos blankos, Todėl kiekvienas 
Wilmerdingo Sūnų Draugijos 
narys kviečiamas dalyvauti. 
Susirinkimas 
svetainėj, 110 
merding, Pa.

įvyksta savoj
State St., Wil-

Reporteris.

Wilkes Barre, Pa,

Tenai randa beveik kasdien sveiką* 
patarimų apie sveikatą. Taipgi ran
da sveikų patarimų apie darbfiTih'ki^— 
kus veikalus, apie darbininkų kovas 
ir t. t.

Taigi, visi ir visos įsitčmykit, kad 
kiančius, kaipo darbininkiškos klasės Dr. J. J. KaŠkiauČius duos pre- 

sveikatą, lekciją sveikatos klausimu 8 d. gruo- ‘
Daugelis lietuvių darbininkų pasigy- džio, 2 vai. po pietų, 103 Green St., 
dė jo širdingais patarimais, o dauge- Waterbury, Conn. Taigi būkitd'ft'ki
lis apsisaugoja nuo visokių ligų, ypa- tus paraginkite būti, 
tingai tie, kurie skaito darbininkiš
kus dienraščius: “Laisvę” ir “Vilnį”. 1

WATERBURY, CONN.
Pranešimas Waterburio Lietuviams 

Sveikatos Klausimu
Waterburiečiams ir apiclinkės lie

tuviams yra žinomas Dr. J. J. Kaš-

LINDEN, N. J.
.. vr _________ t A.L.D.L.D. 165 kp, metinis susirin- 

ferencijoj, ir nuo tų, kurių da kimas įvyks trečiadienį, 11 d. gruo- 
n§ra šiam bendro fronto veiki-!nSje; 16th st visi nariai malon5. 
me. Bus viskas daroma, kad kite dalyvauti, nes turim daug svar- 
kitoj konferencijoj būtų įtrau
kta daug daugiau organizaci
jų.

Taipogi buvo priimta ir ke
letas rezoliucijų, kurios čia ir 
telpa.

L Rezoliucija Lietuvos val
džiai prieš neigimų Lietuvos 
liaudies civilių ir demokratinių 
laisvių ir teisių, prieš žudymų 
valstiečių ir darbininkų.

Kadangi Lietuvos ūkininkų 
ir darbininkų padėtis prie da
bartinės Lietuvos pono prezi
dento Smetonos valdžios nu- 
tatytų kainų ir mokesčių „ yra 
nepakeliama, d e s p e ratiška, 
nes ūkio produktų kainos pa
sakiškai žemos, darbininkų al
gos taip mažus, kad negali jų 
apginti nuo bado. Ūkininkai 
ūkio produktus parduodami 
valdžios nustatyta kaina, ne
gali apmokėti 
skolų, taipogi 
darbininkams 
o darbininkai 
mokėt valdžiai labai augštas 
kainas už tuos pačius produk
tus. Tuo būdu, Lietuvos liau
dis buvo priversta kelt pro
testo balsų prieš nepųkeliamų 
vargo ir skurdo našta, kurių 
atnešė jiems dabartinis fašistų 
režimas. Ir Lietuvos valdonai 
vieton išklausyti ir palengvint 
valstiečių ir darbininkų būklę, 
puola ir žudo ūkininkus su 
policijos ir milicijos pagelba 
vien tik užtai, kad ūkininkai 
stato reikalavimus civilių de
mokratinių laisvių atsteigimo.

Todėl mes, Įvairių lietuvių 
organizacijų atstovai, suvažia
vę. konferencijoj lapkričio 24 
diena, 1935 m., svetainėje 325 
E. Market St., 'Wilkes Barre, 
Pa., Skaičiuje 19 
stovaujančių 683 
testuojame prieš 
žudynes Lietuvos 
kalaujame Lietuvos valdonų 
tuojaus paliauti liejus Lietu
vos valstiečių' ir darbininkų 
nekalta kraujų;

Taipogi reikalaujame Lietu
vos prezidento pono Antano 
Smetonos valdžios tuojaus iš
pildyti Lietuvos liaudies reika
lavimus :

1. Kad Lietuvos valdonai 
prasišalintų n(io vietų ir per
duotų teisėtai išrinktiems kraš
to piliečiams šalies valdžia.

2. Reikalųujame Lietuvos 
žmonėms pilirų civilių demo
kratinių laisvių ir teisių at
steigimo.

Protesto Rezoliucija
Mes, įvairių organižacijų 

atstovai, susirinkę 24 dienų 
lapkričio, 1935 m., nuo 11 or
ganizacijų, atstovaudami 683 
narius, protestuojame prieš 
Hitlerio pasikėsinimų užpult 
Klaipėda ir paskui ant visos 
Lietuvos, norėdams pavergt po 
savo hitleriška diktatūra,

Protesto Rezoliucija Prieš
, Karų ir Fašizmų

Abelnųi visam pasaulyj ir 
pačiose Jungtinčsė Valstijose 
mes protestuojame prieš karų 
ir fašizmų.

Pirmininkas? J. Kazlauskas,
Raštininkai J. Visockis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

—j  --- , — ---— -- „
bių dalykų apsvarstyt, apart to bus 

(rinkimai naujos valdybos del atei
nančių metų.

Sekr. O. Vertelienė.
(289-290)

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 5-6-7 įvyksta Komunistų 

Partijos Bazaras 126 Green St., su j 
šokiais ir programa, šeštadienį pro
gramą pildys lietuvių Aido Choras. 
Visi dalyvaukit.

Nacionalio Lietuvių Veikimo Komi- j 
teto vietinis skyrius rengia didelę I 

pro- ■ 
Lie- 
Pra-

Vei- '

rašėjas. Ypatingai apie

Kviečia L.D.S. 49 Kuop 
(287-28&F

augštų taksų ir 
neturi iš ko ir 
apmokėti algų, 

pirkdami turi

delegatų, at- 
narius, pro
tas kruvinas 
liaudies, rei-

vakarienę su gražia muzikale 
gramą nedėklienj, gruodžio 8, 
tuvių Svetainėj, 29 Endicott St. 
džia 7 vai. vakaro.

Draugai ir draugės! Lietuvių
kimo Komitetas turi daug didelių 
svarbių darbų, kaip kova prieš karą 
ir fašizmą, kova už civiles laisves 
Lietuvos darbo žmonėm ir prieš 
Hitlerio grūmojimą Klaipėdos atplė- j 
Šimu nuo Lietuvos ir prijungimu : 
prie Vokietijos. Šis komitetas steng- 1 
sis suorganizuot Worcester!© lietu- j 
vius į bendrą frontą šiom ir kitom 
kovom už darbo žmonių reikalus. 
LVK prisidėjo moraliai ir materialiai 
prie Cleveland© Visuotino Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimo ir “Viso Pa
saulio Lietuvių Kongreso,” Kaune.

Kviečiame visus skaitlingai daly
vauti mūs parengime ii’ paremt mūs 
darbuotę.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas bus 

gruodžio 8 d., 9 vai. ryte, pas drau- | 
gus Urlakius. Tad visi draugai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes tu-, 
vėsime kelius svarbius klausimus 
apkalbėti. i

Sekr., M. Z.

va- ] 
d.!

ELIZABETH, N. J.
Kepurių Vakarėlis

ALDLD 54 kp. rengia kepurių 
karėlj, kuris įvyks nedėlioj, 8
gruodžio, L.D.P. Kliube, 408 Court 
St. Visos moterys atsineškite kepu
res. Už gražiausią ir navatniausią' 
bus duodama dovanos. Tai bus kartu 
ir 20 metų sukaktuvių paminėjimas. 
Choras prižadėjęs mus palinksminti. 
Bus 
nių 
vai.

gera orkestrą šokiams ir ska- 
užkandžių ir gėrimų. Pradžia 7 
vakaro. Įžanga tik 20c.

Kviečia Rengėjai.

LOWELL, MASS.
Sūnų ir Dukterų DraugystėsLiet.

metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
8 d. gruodžio, 2 vai. po pietų, Darbi
ninkų Kliubo svetainėje, 338 Central • 
St. Visi nariai privalo idalyvauti, nes ' 
turim daug svarbių dalykų - apsvars
tyt, Ant vietos gyyeųąnti nariai pri- I 
valo pag^al konstitucijos įstatymų 
dalyvaut, o jeigu nedalyvauja, tai 
būna baudžiami. Taipgi dabar nupi
gintas įstojimas, tad atsiveskite savo 
draugus ir prirašykite į organizaci
ją i

J. M. Karsotnas.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ - 
AR GĖLIMO ■"" 

VARTOK KAPO—SALVE ,,,J
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie J^ipo-SąlvęT 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriaurtl-’' 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems. r

SOOTKOOS DRUG CO. XI 
90a Millbury Street, Worcester, Mass**^

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteiyje.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street

TTTT

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

MOTERŲ DIENOS
Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v, dieną iki 11 vai. vaka- 

‘ re. Po 11 vai. vakare vyrams.

Bieliausko Graborystės Įstaigą
660 Grand St. Brooklyn, N«Yr'

Tel.: STagg 2-5043 1 .$

1--- " ■ .....  ..... ............. —----—rr**

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIE V1SADA ATDAROS“1 A A V A A O Dieną ir Naktį

Rhea Teitelbaum
Vedėja ,

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

DIENOS
Ketvi 
šeštadieniais 

atdara dieną ijj, 
ir naktį. 

t

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

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 8 d. gruo
džio, 2 vai. po pietų, Sweet’s svetai- j 
nėję. Visi nariai dalyvaukite, nes tu-1 /-> a r-j C IN TLZ’ inUf5’ O “T A IC\ 7 Vs II-'’’
rime svarbių dalykų apsvarstyt. | Cj/XlNOllN 1 tuD L<Z\lb V K J 1L

Sekr., S. Kuzmickas.

MATTHEW P. BALLAS,
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Žinios iš Lietuvių Organizacijų 
Bendro Fronto Veikimo

Lapkričio 24 dienų buvo su
šaukta konferencija del išdir
binio planų kaip geriau reikia 
veikt bendram fronte, įtrau
kiant daugiau organizacijų į šį 
taip svarbų darbų.

i šioje konferencijoj dalyva
vo visa eilė organizacijų, ku
rių čia ir vardai telpa. A.L.D. 
L.D. ,97 kuopa, Plymouth, L. 
D.S. 60 kuopa, Plymouth, Lie
tuvių Bedarbių Taryba, Ply
mouth. L.R.K.S.A. 25 kuopa, 
Miners Mills, Pa. L.D.S. 7 kuo
pa, Wilkes-Barre, S.L.A. 35 
kuopa, Wilkes-Barre, L.D.S. 
96 kuopa Plains, Pa., S.L.A. 
33 kuopa, Miners Mills, A,P. 
L.A. 51 kuopa, Wilkes-Barre, 
D,L.K.K. Draugija ir Wilkes 
Barre Aido Choras.

Šioj konferencijoj delegatų 
buvo 19 ir atstovavo 683 na- 
nūs SU Visa eile pasalinių.(svetainėje, 36. N- 7th . St, Prasidės 
Kur buvo daug kalbėta kas lygiai 7:30 valandą vakare. Bus ska< 
link subudavojimo galingo užkandžių ir gėrimų ir smagi he- 
. j „ , . . . tuviška muzika šokiams. Įžanga vel-bendro fronto visų orgamzaci- tui 
jų. Buvo išrinkta veikiantis

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. Sebčhkos svetainėje. Visi ųa- 
riai malonėkite dalyvauti-, nes turim 
daug* svarbių dalykų apsvarstyti. 
Kviečiam ir simpatikus, dar nepri
gulinčius atsilankyti.

Kp. Sekr. S. Petkienė.

EASTON, PA.
Draugiškas Vakarėlis

ALDLD 13 kp. rengia smagų drau
gišką vakarėlį subatoje, 7 d. gruo-, 

idžio, 1935 m„ "Easton Baling Co.

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko- 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo. .■

Gerbiąmi Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius--gra^- 
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks 
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. i

lietuviškos laidotuvSs taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmyk*ite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mąžesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą Su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-

I

Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų

mažiau
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 
h ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į visąs kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

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

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ,* 
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas "fcrbą/ 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palnibą ir ■ 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (persu-,*t 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža iFjflu 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto 
linkėję; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio.'! 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin-.. 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą. • TI

Kviečią visus Rengėjai.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie j jį kreipsi 
nuliųdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-504
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Kas Ką Sakė Lietuvių Kriaučių 

Bendro Fronto Diskusijose?
TRUMPOS ŽINUTĖS• liverio milžiniško trimito bal

są atsiliepia proletarų trimi
tai ir iš visų miesto kraštų ar
tinas prie Gulliver.

Sunku žodžiais perstatyt tą' reikalavimą įsteigti Liaudies 
I_____ * 1 J —1 *1 • T • * -n ir 1 *1 1 "K T _ L t O T” O , J FT1 ’

Brighton Beach tėvų komi-' 
tetas įteikė Sąmatų Tarybai

frontą, 
naudin-

~ DISKUSIJOS
•’ M I C H K L SONAS 

Kalbant apie bendrą 
reikia pažiūrėti, ar jis 
gdš ir galimas.

Lig šiol ėjo frakcinė kova. 
Komunistai sako, jog eit į ben
drą frontą susidarė galimybė, 
kad socialistai pakeitė taktiką. 
Mano manymu, socialistai ne
pakeitė tiek, kiek pakeitė ko
munistai. Socialistai visada 
Stojo už socialę apdraudą ir de
mokratinius balsavimus, o ko
munistai tik dabar padarė pa
sisukimą. Jie juokus darė iš 
demokratijos. Aną metą buvo 
surengę mitingą protestui prieš 
demokratinę Lietuvos valdžią, 
bet tuo tarpu atėjo žinios apie 
nuvertimą demokratinės val
džios.

Bendras frontas yra galimas, 
jeigu komunistų šaukimas yra 
nuoširdus. Jisai daromas ki
tur, tai galima pakartoti ir pas 
lietuvius. Jūs sakote, kad Eu
ropos socialdemokratai pasisa- j 
kė gint Sovietų Sąjungą, bet jie 
tai pasisakė su rezervacija, bū
tent jei 
suos iš 
Bendras 
daugiau, 
nybė.
nes tik per vienybę galima iš
kovoti geresnes sąlygas.

G R I K š T AS. Nepadyvykit, grama.
14 d. gruodžio (December), 

Grand Paradise salėje, 318 
Grand St., 7 v. v., bus Liet.

k p. va- 
progra-

So v. Sąjungoj paliuo- 
kalėjimų socialistus, 
frontas yra niekas 
kaip darbininkų vie-

Ir ji labai reikalinga,

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIUPA1TĖ)

Gydytoja »

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

streiklaužiais ir išvedė su sa
vim dar vieną ten pakliuvusį. 
Sako, radę siuvimo depart-, 
te pusėtiną suirutę. j

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

Sekmadieniais—susitarus.

~ ................. 4.^—1 J-L-'----------------11.

BROOKLYNO LIETUVI
■ --------------------------

I AI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p. 
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr, JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

Ta mo-, 
Įkykla buvo pažadėta ir reika-j 
!linga 12 metų atgal, kuomet 
Brighton Beach tebebuvo tik 
vasarvietė. Dabar ta apielinkė 
turi 60,000 gyventojų, bet pri
žadėtos naujos mokyklos 
ri tik numerį. Jie dabar 
ryžO gaut mokyklą.

i Ilearsto inspiracijoj iš 
; York American raštinės 
!Aldermanų Tarybai pasiūly-j 
mas, kuris taikomas prieš dar-1 

‘ bininkų raudonas vėliavas, i 
Paskiau, tačiau, tapo pakeis- 

■tas reikalavimu, kad būtų 
36 x 48 colių ar didesnė ame
rikoniška vėliava, kur susi
renka 15 ar daugiau žmonių.

Muzikantų Unijos Lokalas 
802 šaukia WPA muzikaliam 
projekte dirbančių muzikantų 
streiką, kuris palies apie 700 
narių. Visi 18,000 lokalo narių 

įšaukiami pribūti į mobilizaci- 
jjos mitingą trečiadienio pu- 
Įsiaunaktį, viešbutin Delano, 
! 108 W. 43rd St., kur juos pa- 

prie išvados, kad naktį jiem skirs įvairioms streiko parei- 
reikia pabėgti, nes tėvas jau 
ant rytojaus ruošia vestuves 
Justei su jos nemylimu vyru, 
Marmalu. Sutemus, atėjus 
tamsai, Juozas uždainuoja prie 
Justės nąmo, pastaroji taip 
pat atsako, abu sueina ir iš
bėga į girią pas jaunimą.

Be to, šiame akte dalyvauja 
kaimo darbininkai, choras ir 
mažesnės grupės dainininkų.

Sekamuose numeriuose ma
tysite ištraukas skambių dai
nų iš antro akto. Bet tas tik 
supažindins su veikalo turi
niu. Kad pilnai suprasti ir pa
sigrožėti, reikia jį matyti.

“Vestuvės Pušyne” bus su
vaidinta gruodžio (December) 
15, 1935, Labor Lyceum sve-t 
tainėj, 949 Willoughby Ave., j 
Brooklyn, N. Y. Vaidinimą' 
ruošia Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 1 kuopa paminėji
mui šios organizacijos penkių 
metų sukaktuvių. Operetę vai-

------------ ! puikų judį, turėtų kiekvienas, Mokyklą No. 
Į tų klasę, o ne klasių bendradar- jį 
biavimu. Ir "sudarius bendrą 
frontą mes skelbsim savo nusi- . . istatymą, savo principus, o so
cialistai taipgi galės skelbt savo.! 
Kieno teorija bus teisinga, ta 
laimės. Pamatiniai socialistai 
ir komunistai siekia vieno tiks-Į 
lo—socializmo. Tik mes ski
riamės taktikoj, kaip tą atsiekt. 
Bet kovai prieš, karą ir fašiz
mą mes galim ir turim sudaryt 
bendrą frontą.

pamatyt.
G. Klimas.

Operete “Vestuvės 
Pušyne”

operetėj perstatomaŠioj
Lietuvos jaunimo problemos ir| 
jų protestas prieš verstinas ve-; 
dybas, prieš netiesioginį mer
ginų pardavimą turtingiems. 
Operetės žvaigždė, Justė, pa-j 
siturinčio karčiamninko duktė, Į 
tėvo verčiama eiti už, taip pat 
turtingo, senio Marmalo, nors 
ji myli Juozą, jauną darbinin
ką. Ji priešinasi.

| Vėliaus, pro kiemą, eina
Kas tik norit linksmai pra-' jaunimas, čia ateina ir Juo- 

leisti ateinančio nedėldienio, zas, Justėj mylimasis. Bet vėl 
vakarą,—būkit “Laisvės” sve
tainėj. Gera muzika šokiams, 
rusų balalaikų orkestrą prog
ramoj, gardžiai pagamintų 
šviežių žuvų, ir tt. Rengkitės!

Rengia K. P. 2-ra ir 21-ma 
Kuopos.

“L.” Kep.
(Bus (lauffi’au)

Ar Norite Linksmai Laiką 
Praleisti?

nelaimė. Tėvas pastebi, kyla 
prakeiksmas, kad Justė myli 
kito tikėjimo ir darbininką 
vaikiną. Mergos irgi “aploja” 
Justę savo dainomis. Todėl 
čia prieina Juozas su Juste

goms.

tetu-
pasi-1

New' 
atėjo.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

. Būkime Šiuose Parengimuose
Sekantį sekmadienį, 8 d. 

: gruodžio (Dec.), Piliečių Kliu- 
Į bo Salėje, 80 Union Avė., 6 
I v. v. bus “Naujosios Gadynės” 
vakarienė. Kaip rengėjai pra
neša—bus ir puiki dailės pro-

kad komunistai taiso klaidas, i 
Prieš smertį kiekvienas latras 
pasitaiso. Kas gi nenorėtų 
bendro fronto, kuomet baisus 
karas jau pradėtas, desėtkais 
tūkstančių žmonės jau skerdžia
mi ir ta skerdynė gali pasiplėst, 
po visą pasaulį. Po 
įgįffifo šaukt bendrą frontą po- dienį, šeštadienį ir sekmadienį, 
piežlus. Juk jis ir jo kunigai bus “Laisvės 

Jįgukįa: “nuo bado, maro ir ka
ro, išgelbėk mus viešpatie!” Bet 
dabar karas jau yra, o jie žu
domų žmonių nenori gelbėt, jie n^s 
tik gelbsti paskutinį dolerį iš na geryn 
sukvailintas bobos pančiakos. ’ žingsniai 
Bendras frontas turi būti daro- pozicijos 
mas ir su protestoniškais žmo- | cialistais 
nėmis. Jei dabar nesusivieny-! 
sim, tai fašizmas ir karas ka- mu. 
puošė suvienys.

SIURBA.
parodo, kad mes visi susiintere- 
savę bendru frontu, 
socialistai vis dar abejoja 
Klausia: “Ar stosit 
džiai?” Mes kalbame visu nuo-! 
širdumu, bet kaip tą įrodyti be | 
praktikos? Veikime bendrai iri 
tuomet pamatysime visų nuošir-' 
durną.

Šiandien gyvename skirtingu 
laikotarpiu ir 
tarp socialistų 
stų paeina nuo tų sąlygų. Po

Socialistų Sąjungos 19 
karienė, irgi su gražia 
ma.

Paskutinę savaitę_ ______ r . .........T sausio 
teisybei, ! m^nesj sekamų metų, penkta-

ketvirtas meti
nis bazaras, savoje patalpoje.

_ | Tarp “Naujosios Gady.- 
ir “Laisvės” santikiai ei- 

ir jau daroma rimti 
delei susivienijimo 

ir opozicijos. Su so- 
gana broliškai susi- 

Į kalbame bendro fronto klausi- 
Todel augščiau sužymėti 

parengimai yra naudai darbi- 
Tas susirinkimas ninkiško judėjimo.

Draugai

nuošir-:

pasikeitimas 
ir

P. Buknys.

Dresmeikeriai ruošiasi strei
kui, kurio tikimasi pasibaigus 
esamai sutarčiai sausio mėne
sį. Lokalas 22-ras organizuoja 
komitetą iš tūkstančio vedimui 

j streiko, šeštadienį įvyko narių 
masinis mitingas. Jie entuzias
tiškai sveikino Zimmermano 
pareiškimą, kad komitetan tu
ri įeit visų pažiūrų nariai.

Skalbyklų darbininkų unija 
trumpu laiku išaugo iš mažos 
vienos šapos grupės į organi
zaciją, pripažintą 15-koj ša
pų. Tas yra paskatinimu or
ganizavimui visos industrijos,! 
sako tos unijos organizatorius

I N. C. A. Walter.
I Unija reikalauja 48 valan
dų savaitės, pakėlimo mokes- 
ties, nuolatinio darbo, pripa
žinimo unijos ir nedirbt šven
tėmis. Dabar jų valandos yra

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ii* nusipirkite 
t butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

102 Kent St., B'klyn, N. Y.

Nuo
Neuralgislcų

Skausmu
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio
’ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

i

Tel. Virginia 7-4499

/

įįF?v^d2*:mokestis apie I Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

doahrio.
LDS 1 kuopa kviečia visus 

narius ir simpatikus garsinti šj 
parengimą, patiems skaitlingai 
dalyvauti ir platinti tikietus.

Wanamaker’s krautuvės 
• kriaučių streikas einasi sėk

mingai. Pora darbininkų bu
vo nuėję dirbti prisimetę

Lietuvis Graborius

Lietuvis, Sakoma, Apvogęs
TEATRAS-DAINOS-MUZIKA iKeistučio Dra"S^

PARDAVIMAI

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.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

512

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.

UlinQHN Pfiftl pirkite — nUUOUIl UunL 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 kokybė garantuojama.

šaukite Stovi • Klau»kit'
INgersoll 2-6767 Nut I ” BEN DUBIN

I Parsiduoda moderniškas Bar and ' 
j Grill (aline) su įvairiom degtinėm ir 

T, . . ta i , . .A vynais. Geras biznis garantuoja-
Kazimieias Paulauskas, 40 mas< vieta apgyventa lietuvių ir len- 

m., spaustuvininkas, gyvenan-^ų.
Del daugiau informacijų kreipkitės 

į “Laisvės” raštinę.
(287-292)

“NAUJAS GULLIVERIS”

Šį naujausią Sovietų judį ga- Bedford Ave., Brook-1
Theatre, ^Yne’ tapo Jefferson Market 

teismabutyje sulaikytas po| 
$500’ kaucijos iki kvotimo. Su-i 

peistato Rusijos jyg detektyvo Edward Miller!
, Paulauskas, kuris 

taipgi yra žinomas po vardu 
, esąs įkaltin- 

tas Suffolk Apskrityje, Mass., 
kaipo apvogęs tenykščią D. L.
K. Keistučio Draugiją ant 

iš to apskri-j

Įima matyt Cameo ' 
42nd St., New Yorke.

Gulliver
komuni- liaudį. Gulliver didumas lygi- Hūdymo

naši bažnyčių bokštų aukštu-
ro buvo revoliucinė padėtis, į mt i. Caro valdžia tą milžiną Charles J. Paul, 
vo ir revoliuciniai obalsiai. 
usireiškusi vėliau laikina ka- 
^lizmo stabilizacija davė so
fistams išvystyti teoriją, kad 
pitalizmas išaugs ramiu bū- 
t-socializmą. Komunistų In- 

macionalo 6-tas kongresas 
rapėjo klaidingume tokios te- 
ijpš. Dabar praėjo ta sta- 
izacija. Vokietijoj 
oj, kur socialistai 
maus būdo teorija, 
Siamas. Po to net

I .laikė surištą ir jo krūtine ark-' 
liais jodinėjo. Bet kada jis 

i pradėjo pabust, tai savo čiau-

Pirmiau jis gyveno 
Turiu labai, svarbų rei- ■

Prašau jo paties atsi-

dėjimu caruką su arkliu nuo $?)00 h. pabggęs j
savo krūtinės, kaip vėjas dul- gį0 
kę, nupūtė. Virvės, kuriomis 
sui ištas buvo, sutrūko. Tada 
caio valdininkai grąsina ka
riuomene, o jis tik nusijuokia 
ir sako: “Pažįstu aš kariuo-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio, Antano 

Vitkausko. 
Brooklyne. 
kalą su juo.
šaukti arba žinantieji apie jį malo
nėkite pranešti man už ką būsiu dė
kingas. Rašykite sekamai: Antanas 
Mikalauskas, 646 Summer St., Eliza
beth, N. J. arba telefonuokite:

Elizabeth, 3-6033.
(286-289)

ir Aust- 
vadavosi menę, 
įsigalėjo 
pas 2-ro

miacionalo vadus įvyko pa- 
ta. Jie dabar pripažįsta, 
Sovietų Sąjunga turėjo im- 
-tokių priemonių, kokias

I, kad apsaugoti revoliucijas 
dėjimus. Jie jau pripažįsta, 

Sovietų Sąjungoj yra bu- 
ojamas socializmas.

Kada jis pradėjo valgyt, tai 
caro šeimai liko tik tuščios 
lėkštės. Išalkus caro šeimyna 
norėjo pasisotint savo artistų 
dainomis, bet Gulliver pasakė: 
“Jūs atidainavot, dabar aš 
dainuosiu.” Ir jis užtraukė, re
voliucines dainas. Caristai, per
sigandę, išbėgiojo, sulindo į 
bačkas. Vėliau kiek atsigriebę 
caristai su • tankomis apsupa 
Gulliver ir nori nunuodyti. 
Gulliver prisnūsta, bet jį iš-

------ ----------------------------------------------------------------------------- j------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kur Pirksite Laikrodžius?
Šiais laikais perkant laikrodžius reikia gerai apsižiūrėti, 

nes daugelis laikrodžių yra pertaisyti iš senų, ir tuomi 
didelis skaičius pirkėjų

Taigi kuriems reikalin- 
linga laikrodžių, , prašau 
atsilankyti pas mane. Aš 
užtikrinu, kad gausite tą, 
ką norite pirkti pigiau 
negu kur kitur.

Aš užlaikau geriausių. 
i š d i r bysčių laikrodžius, 
kaip tai: Gruen, Hamil
ton, Waltham, Elgin ir

apsigauna.
Swiss. Visi naujausios 
mados. Taipgi užlaikau ir 
kitokių auksinių daiktų, 
kokie tik auksiniai daik
tai krautuvėse parsiduo
da. Ypač moterims, tai 
turime gražių setu, pa
puošalų. Taipgi turime ir 
sidabrinių indų naudoji
mui prie valgio.

ramatiniai komunistai nepa-
£ savo nusistatymo. Mes vi-
met sakėm ir dabar sakom,1
• darbininkų reikalus galima budina Leninas ir jis žengia 
rinti tik kova prieš kapitalis-1 į pagalbą proletarams. Į Gul-|

Aš tąisau visokius laikrodžius ir auksinius daiktus.
Kuriems reikalinga patarnavimas kreipkitės pas mane, už ką būsiu 

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Ave. Richmond Hill, N. Y.

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

S: Telefonas: Evergreen 7-7770 g

PAUL GUSTAS
| LIETUVIS GRABORIUS į

3 Senai dirbąs graborystes pro- S 
c fesijoje ir Brooklyn© apielin- p 
S kėj plačiai žinomai. Tik dabar S 
3 atidarė savo ofisą ir patarnauja g
< balsamavimu ir palaidojimu O
5 mirusių. g

Veltui Chapel Šermenim |
S Parsamdo automobilius Serme- 5 
R nims, vestuvėms, krikštynoms M 
S ir kitokioms parems 5
Q gaukite dien« ar nak-t| ’ Q

S 423 Metropolitan Avė. s 
; Brooklyn, N. Y. 3

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio- 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y




