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

Pasaulį!

KRISLAI
Smetona pas Hitlerį.
Lietuvos Apgynimas.
Badaukit ir Kentėkit!
Reikia Talkininkų.

Rašo S. LAISVIETIS

Uždarius paskutinę viešą opo
ziciją, liaudininkų ir krikščio
nių demokratų partijas, dabar 
Smetona pradėjo slaptas dery
bas draugiškiems ryšiams su- 
megsti su Hitleriu, kaip rašo 
Chicagos kunigų “Draugas.”

Apie Lietuvos fašistų pasita
rimus su Lenkija buvo žinių 
jau iš pirmiau. (

Taip Smetona j ieškinėja sau 
paramos iš didžiausių Lietuvos 
nevidonų. O jų ekonominės ir 
politinės talkos Smetonai ypač 
reikia prieš plačius Lietuvos 
žmonių sluogsnius, vis smar-1 
kiau reikalaujančius demokrati- RAUDONASIS KRYŽIUS PROTESTUOJA PRIEŠ JO 
nės tvarkos.

Italai Antru Atveiu Japonija grobsianti chinija, nepaisant 
Bombardavo Selassie,™“"""

Austrijos klerikališkas fašiz
mas nebūtų išsilaikęs be Musso
linio paramos. Panašiai Lietu
vos smetonizmas lenda po spar
nu Hitlerio kaip savo globėjo.

Be kitų išskaitliavimų, hitle
rininkai tuo būdu tikisi gaut 
naują sau berną prieš Sovietų i 
Sąjungą, kuri buvo ir tebėra! 
tikriausias Lietuvos nepriklau
somybės draugas.

Sėbravimasis Smetonos su 
Hitleriu juo labiau gręsia Lie
tuvos savistovybei.

Taip Smetonai hitlerizuojan- 
tis, dabar turėtų būt aišku 
kiekvienam, jog vienatinis bū
das užtikrint Lietuvai nepri- 
gulmybę—tai atsteigt demokra
tinę santvarką.

Lietuviai amerikiečiai, todėl, 
suglauskime savo eiles ir per 
bendrus masinius išstojimus ir 
organizacijų susirinkimus rei
kalaukime sugrąžint Lietuvai 
seimą ir demokratines laisves. 
Protestuokime prieš Smetonos 
giminiavimąsi su Hitleriu!

Italijos fašistų komisija mo
kina žmones taupyti maistą, 
reiškia, susiveržti pilvus, idant 
laimėtų karą. Sako:

“Klaida yra manyti, būk 
reikia daug maisto, kad žmo
gaus organizmas gyvuotų, 
dirbtų ir sveikas pasilaiky-

• tų.” (N. Y. Post.)
Jau praeitą žiemą Mussolinis 

padarė ir paskelbė tokį savo 
“atradimą”:

“Iki šiol 
koma, kiek 
tėti.”

Hitleris
badmiriavimo 
evangeliją Vokietijoj ir skiepi- 
na jąją darbo žmonėms kir
viais, kalėjimais, koncentracijos 
stovyklomis ir slaptais žudy
mais kovotojų už darbininkų • 
reikalus.

buvo labai nedasa- 
žmonės gali išken-

skelbia 
ir

tokią pat 
kentėjimų

T J . y* \T v J U WASHINGTON. — W. P. Idant i iNuzudyt Simms, Scripps - Howard 
v / laikraščių užsieninis redak

torius, gruodžio 7 d. sako 
. gavęs tikrų žinių, kad Japo- 

______  ' nija nepaisys ^Amerikos ir 
per abudu Dessye bombar- Anglijos, Perspėjimų ir vyk- 
davimus iš oro tūkstančiai 
ethiopų likę užmušti bei su
žeisti.

šeštadienio bombomis, be 
kitko, sudeginta daug prie
šo armijos šėtrų; manoma, 
kad išsprogdinta ir nema
žai ethiopų amunicijos san
dėlių. Šis antras bombarda
vimas įvyko 40 metų sukak
tuvėse nuo to laiko, kai ethi- 
opai Alagi srityj į pietus 
nuo Makale išžudė 2,000 įsi
veržusiu italu.

i
ADDIS ABABA. — Tarp

tautinis Raudonasis Kry
žius pasiuntė protestą Tau
tų Lygai, kad italai bom
bardavo Raudonojo Kry
žiaus ligonine Dessye. Pe
reitą penktadienį jie pen
kias bombas numetė stačiai 
ant ligoninės, kurią ir su
sprogdino. Bebėgdama vie
na ligoninės slaugė, Petra

LIGONINĖS SUSPROGDINIMĄ

ASMARA, Eritrea. — 18 
italų lėktuvų šeštadienį nu
metė 50 sprogdinančių ir 
padegančių bombų ant Ethi
opijos miestelio Dessye ir 
ant ethiopų armijos stovy
klos. Jie labiausia taikė 

j bombas pačiam Ethiopijos 
i imperatoriui Haile Selassie, 
nesenai atvykusiam j Des
sye. Italai tikėjosi užklupt 

i Selassie raudoname šėtre 
Borumiedoj. ethiopų karo 
štabo stovykloj, už 9 mylių 
nuo Dessye. Bet tuo tarpu 
jis buvo apsistojęs name bu
vusio Italijos konsulato De
ssye. Viena bomba teko ir 
šiam namui, bet tuo mo
mentu jame nebuve H. Sp- 
lassie. Todėl jis išliko gy
vas ir sveikas.

Šaudydami iš kulkasvai- 
džiu ir tam tikrų kanuolių, 
ethiopai apdaužė italų lėk
tuvus. bet nei vieno pavo
jingai nepažeidė.

Italai skaitliuoja, kad Hoevig išsilaužė jeoją.

. dys savo planą šiaurinėj 
Chinijoj — atplėšt nuo jos 

(penkias šiaurines provinci
jas ir ten sudaryt vadina
mą “nepriklausomą” chinų 
valstybę. O kada bus taip 
padaryta, tai po kiek laiko 
Japonija prijungs tą “vals
tybę” prie Manchukuo. Vi
sam tam “sudėtiniam” kra
štui su tiek gyventojų kaip

nija skiria valdovu dabarti
nį Manchukuo “imperato
rių” Pu Yi, kuris pats yra 
pilnai valdomas japonų im
perialistų.

Toks Chinijos draskymas 
ir grobimas labai kenkia 
Anglijos ir Amerikos kapi
talo bizniui. Bet suvaldyt 
Japoniją tegalėtų tik Ame
rikos ir Anglijos karo lai-

Francijos Fašistą i| 
Sutiko Panaikint Sa
vo Ginkluotus Bū rius

TUOM IŠGELBĖJO LAVALIO VALDŽIĄ; KOMUNI
STAI IR SOCIALISTAI IŠREIŠKĖ JAI 

NEPASITIKĖ JIMĄ

PARYŽIUS. — Francijos Liaudies Frontas, supraųtą- 
ministerio pirmininko Lava- ’ ma, stovės sargyboje, žinp? 
lio valdžia išsilaikė nesu-'^ami., kad Lavalio. valdžia 
griuvus pereitą šeštadienį. • Pas^ie^a fašistų glQ*.; 

vynai veikdami išvien. Ja-'Jai gręsg sujHmas todėl, beja-
ponų imperialistai gi su
pranta, kad dabartinėse ap
linkybėse nei Anglija nei

štui su tiek gyventojų kaip susikibt su Japonija, 
Jungtinėse Valstijose Japo- sako W. P. Simms.

FRANCUOS IR ANGLIJOS DIPLOMATAI

kad kairieji seimo atstovai .4 Jpranta, Kau aaoarunese ap- , v, , UTT • n/f !• • n* 1 T* 1linkybėse nei Anglija nei ^ikalavo uzdaryt Ugnies. MuSSOlUH S1CK Tiek 'U' 
Amerika nenorės kariškai Kryžiaus” ir kitas ginkluotų i

kaip fašistų organizacijas, o La-I
vai nieku būdu‘nenorėjo to

= padaryti. Šiuo klausimu
kairieji būtų gavę seimo di-

Mandagiau Kalba

ROMA.—Italijos diktato
rius Mussolini savo kalboj
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SIŪLO TAIKA ETHIOPIJOS LĖŠOMIS
NENORI SUSTABDYT ALIEJAUS ITALIJAI

(Chinijos Valdžia Herndon Nuteisimas 
Pasiduoda Japonijai Tapo Panaikintas i

Vienos šalies fašizmas gali 
turėti paviršutinių skirtumų 
nuo kitos šalies fašizmo. Bet 
pamatiniai jis reiškia plačio
sioms minioms tą patį—badą, 
kruviną priespaudą ir karą, 
kaipo būdus. 1

PEIPING. — Fašistinė 
Chiang Kai-sheko. Chinijos 
diktatoriaus, valdžia gruod. 
7 d. sutiko, kad Hopei ir 
Chahar. šiaurinėse Chinijos 
nrovincijose būtų įsteigtas 
faktinai “ s a v i v a Idiškas” 
kraštas, beveik visiškai ne
priklausomas nuo Chinijos, 
kas liečia finansus, politiką 
ir diplomatinius rašius su 
kitomis šalimis.

Tu dviejų turtingiausių ir 
svarbiausių Chinijos pro
vincijų “savivaldybė” yra 
sutaisyta taip, kad būtu vi
same kame “draugiška” Ja
ponijai, kas reiškia, jog ta
me krašte ištikrųjų viešpa
taus Japonijos imperialistai.

PARYŽIUS, Gruod. 7. — 
Franci jos minis te ris pirmi
ninkas Lavai pradėjo pasi
kalbėjimus su Anglijos už
sienių reikalų ministeriu 
Hoare apie ųaują taikos 
planą pasiūlyt Mussoliniui. 
Abudu nori, kad Mussolini 
bent sutiktų derėtis del tai
kos sąlygų; tuomet Anglijos 
ir Franci jos diplomatai 

(Stengtųsi, kad Tautų Lygos 
drausmių komitetas, kuris 
susirinks šį ketvirtadienį, 
nenubalsuotų sustabdyt Ita-

Associated Press “iš pasi
tikimų šaltinių” praneša, 
kad Mussolini atsisakys tar
tis apie taiką, kol Tautų Ly
ga nesiliaus grasinus su
stabdyt aliejų litalijai. Ta
da Anglija ir Franci ja, sa
ko, daugiau jau nedarytų 
jokių taikos pasiūlymų ir 
paliktų Tautų Lygos draus
mėmis suvaldyt Mussolinį. 
Tokiame gi atsitikime karas

džiumą prieš Lavalį; tada šeštadienį “seime” jau ne- 
jis . būtų buvęs priverstas grąsino karu Europoj, jeųpi 
pasitraukt iš valdžios. Bet, Tautų Lyga ir nutartų'BU- 
Lavalį išgelbėjo fašistų at-|laikyt Italijai aliejų iš kitii 
stovo Ybarnegaray’o pa- šalių.—Fašistų seimas netu- 

. reiškimas, kad fašistai su- ri jokios kitos galioS) tik už
tinka išsklaidyti savo gink- girt Mussolinio įsakymus, 
luotus būrius kaipo tokius; 1 Mussolini vėl pareiškė, 
ir jis įnešė, kad visi, kurie (kad Italija tęs karą prieš 
neteisėtai' nešiosis uždraus-, Ethiopija, nežiūrint jokių 
tus ginklus, būtų baudžia-1 ekonominių drausmių iš 
mi vienais iki trejų metų Tautų Lygos puSeS> iki nu
kalė jimo, o ateiviai už tai gai§s Ethiopiją ir pasiek? 
būtų deportuojami iš Fran- savo tikslo. jis smerkė

jis . būtų buvęs priverstas grąsino karu Europoj, jei#i 
pasitraukt iš valdžios. Bet.m +. Tvgra nutartu BU-

stovo Ybarnegaray’o pa- šalių.—Fašistų seimas netu-:

ci j OS.
Čia atsiliepė socialistų va

das Leon Blum ir nurodė di
delį skirtumą tarp ginkluo-
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kuriais saujelė: Jle 5labarTJ)0 susiderenmo (valstijos prokurorui-kaltin- 
stafnhiųjų kapitalistų stengiasi su Chiang Kai-sheku, «un- tQjui 20 dįenų iaiko> bggyje 

j kurių jis gali kreiptis su 
apeliacija prieš Herndoną į 
Georgijos vyriausią teismą. 
Tuo tarpu Angelo Herndon 
paliuosuotas už $8,000 už
statą vietoj pirmojo $15,000 
užstato.

užtikrint sau viešpatavimą ir 
vis žiauresnį masių išnaudoji
mą.

Tatai privalo atsimint tie lie
tuviai darbininkai, smulkieji 
biznieriai ir profesionalai, ku
rie ranka numoja ant fašizmo 
pavojaus šioj šalyje arba sako, 
kad jiems kaipo “ramiems žmo
nėms” nebaisus būtų ir fašiz
mas.

Austrijos Komunistų Parti
jos delegatas N*. Koplenig savo 
kalboj Septintame . Pasaulinia
me Komunistų Internacionalo 
Kongrese, be kitko, pasakė:

“Valstiečių ir smulkiosios 
buržuazijos masės. .. turėtų 
matyt komunistus kaip neat- 
laidžius gynėjus jų gyvybių 
ir saugumo nuo pragaištin
gas fašizmo politikos, kaip 
vienatinius neatlaidžius tai-, 
kos gynėjus nuo fašistų karo 
planų... Mes turime jiems 
parodyt, kad kova už taiką 
sutampa su laisve darbinin-'

ATLANTA, Ga.—Fulton 
apskričio vyresnio teismo iįjaį aliejaus gavimą iš Ly- 
teisėjas H. M. Dorsey gos šalių. O jeigu Mussoli- 
gruod. 7 d. paskelbė, jog ni visai atsisakys nuo dery- 
priešingas yra valstijos ir 
šalies konstitucijai 1866 
metų įstatymas, pagal kurį 
buvo negras jaunuolis drg. 
Angelo Herndon nuteistas 
18 iki 20 metų katorginio 
kalėjimo, dirbti retežiais su
rakintas. Tuomi teisėjas 
Dorsey panaikino pirmesnio 
teismo nuosprendį, išneštą 
prieš Angelo Herndoną, kai
po kovotoją už baltųjų ir 
negrų bedarbių reikalus.

Teisėjas Dorsey, tačiaus, 
davė generaliam Georgia kurių spinduliai pasiektų 60 

mylių augštyn. Iš ten jie 
atspindėtų šviesą į tam ty
čia įrengtus veidrodžius. Su
lig tų spindulių mokslinin
kai, sakoma, galėtų spręsti 
apie elektros reiškinius, 
vandens garus, vėjus, dul
kes, oro skystumą ir kitką

bų, tai, girdi, tikrai bus nu
tarta sustabdyt Italijai alie
jų iš užsienių; tatai gi reik
štų karo pavojų pačioj Eu
ropoj.

Švyturiai Tyrinėti 
60 Myliu Augštumo

WASHINGTON. — Car
negie Instituto mokslininkai 
taiso galingus švyturius,

čia vis daugiau savo armi
jos į šiaurine Chiniia.

Hopei-Chahar milžiniškas 
plotas su didmiesčiais Tien- 
tsinu ir Peipingu yra pa
daromas “ s a v i v a 1 dišku” 
ypač kovai prieš komunis
tus. kaip sako Japonijos ir( .. ~ .
Chinijos valdovai. Vadina-1 Teisėjo Dorsey patvarky- gaj1 pasiekti jokie, bahunai 
mam “naujam” kraštui vai-1 mas, kad 1866 m. įstatymas, n.ei su žmonėmis nei be žmo- 
dvt vra steigiama “taryba”, kadaise išleistas prieš ver- nuL 
iš Japonijai bernaujančių gų sukilimus, negali būti -------------------
chinu generolų panašių vai- ’ šiais laikais naudojamas ' 
dininkų. ■ tas patvarkymas yra ne-. Mažėja Franci JOS Auksas

mažas laimėjimas Tarptau- 
ku ir Visų dirbančiųjų ir kad tinio Darbininkų Apsigyni- 
laisvi žmonės tegali apginti mo, komunistu, kairiųjų so- 
taiką. Mes, todėl, turime dė- ' cialistų su Norman Thoma- 
tis i visas organizacijas, kur .su priekyje ir darbo masių, 
priklauso valstiečiai ir vidų- kurios išvystė tokią plačią 

masinę kovą del Herndono 
............... ~ z'" paliuosavimo. Dar pasmar

kinus tą minių kovą, yra 
vilties-' visiškai išlaisvinti 
didvyrišką draugą A. Hern
doną.

žuaziia), ir visose tose orga-, 
nizacijose mes turime veikti 
kaipo pirmieji kovotojai, kai
po atstovai darbo žmonių pa
siryžusių grumtis už taiką ir 
laisvę.” /

Lygą, kad ji dar niekad ne
naudojo ir veikiausia ne
naudos drausmių prieš jo
kias šalis, kaip tik dabar 
prieš Italiją. Jis nurodė, 
jog kitos valstybės grobė* 
svetimas žemes, kolonijas;

Ethiopijoj galėtų nusitęsti fašistinių sąjungų ir jų 
bent iki pavasario, arba iki 'į' ls1Ylel}?.s Pu?ęs, ir So- 
naujo nuolatinių hetų sezo
no Ethiopijoj.

Dar nėra galutinai susita
rę Anglijos ir Francijos di- būrius, jeigu fašistai panai- 

\ kokius būtent kins savo pusiau-kariškas 
organizacijas.

Kas tai užklausė Blumą: 
“Ar jūs kalbate už komu
nistus?”

Komunistų vadas Maur
ice Thorez atsakė, jog ko
munistai eina išvien su so
cialistais.

Tada ministeris pirminin
kas Lavai įteikė sumanymą 

. —panaikint ginkluotas or- 
23 (ganizacijas ir uždraust jų 

metų amžiaus, sveriąs *tik uniformas; baust už nešio- 
113 svarų. Jeigu jis kada jimąsi revolverių į susirin- 
gaudavo pašalpinį darbą, kimus ir už kurstymus per 
greit būdavo pavaromas spaudą žudyti politinius 
kaipo persilpnas. I priešus ( kaip kad paskuti- j

Negalint jam užsimokėt, I niu laiku viešai grasino fa- atsirado karo laivynų apri- 
kompanijos sustabdė Satti šistai). įbojimo konferencija. Japo

nijos delegatai neatlaidžiai

cialistų Partijos, iš antros 
pusės. Blum, tačiaus, suti
ko išsklaidyt organizuotus 
socialistinius a p s i g ynimo

plomatai, kokius 
Ethiopijos plotus teikti Ita
lijai. Anglija siūlo mažiau, 
o Franci j a daugiau.

Jaunas Tėvas Bedarbis 
Pasikorė Kalėjime

BALTIMORE, Md.— Ka
lėjime ant diržo pasikorė 
bedarbis Al. J. Satti,

elektrą ir gesą. Tada jis S u m a n y mui pritarė ir

kią pat teisę.
Pirm Mussolinio kalbos^ 

pas jį atsilankė Anglijos ir; 
Francijos a m b a s a doriai. 
Jiedu, matyt, patarė Musso
liniui kiek galint švelnint, jo 
kalba dabar, kuomet Frau? ' 
cija ir Anglija susitarė pa-- 
siūlyti naują taikos planą, 
—kuriame yra pripažįsta
ma Italijai dideli Ethiopijos 
plotai. Bet abejotina, ar to 
užteks Italijos * imperialis
tams.

Japonija Reikalauja 
Laivyną Lygybės

LONDON. šiandien
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kės, oro skystumą ir kitką slapta prisivedė sau gesą dalis vadinamų liberalių reikalauja, kad jų šaliai bū- 
tokiose augštumose, kur ne- ir elektrą. Nuėjus jam aįstovų Taip ir susida- pripažinta teisė turėti

gaut žadėtą penkdolerinę iš rg 351 įalsas išreiškiąS pa- ’7"; “ ‘“La.™
pašalpų biuro, ten jis buvo sitikejimą Lavalio valdžiai. J°s bel Jungtinių Valstijų. • ...-----.... ------- IA----- --------------------

•nesutiksią su tokia

Nieko gero nelaukiama iš 
šios naujos “nusiginklavi
mo” konferencijos. Po jos

gaut žadėtą penkdolerinę iš 351 balsas, išreiškiąs pa- lygų karo laivyną su Angli-

ir areštuotas už elektros ir, Bet SOcialistai, komunistai (Amerikos delegatai niek; 
geso vogimą. jir km kairieji balsavo

Pasikardamas Satti pali-. pasitikėt Lavaliu, kuris lei- JaP°nlJal-
Į ir kiti kairieji balsavo ne-

PARYŽIUS, Gruod. 5. — 
Iki lapkričio 28 d. iš Fran
ci jos valdžios iždo išplaukė 
užsienin 3,000,000,000 fran
kų aukso būtiniems išmokė
jimams bei atsiteisimams su 
užsieniais. Dabar aukso kie
kis Franci jos valstybės ižde 
nupuolė žemiau negu 
kada nuo 1932 metų.

bet

*

ko moterį su 3 metų mer- ■ do taip išaugti ginkluotoms 
gaite. (fašistų šaikoms ir pats nie-

------ ko nedarė joms suvaldyti 
AIGIPTIEČIŲ RIA UŠĖS bei nuslopinti.

PRIEŠ ANGLIJĄ i
_ > Tuo būdu j veikiausia dar labiau pa-

| prieš Lavalį balsavo 2191 smarkės karo laivynų var- 
I kairiųjų seimo atstovų. Į žytinęs.

CAIRO, Aigįptas, gruodu
8. — Išsiveržė smarkiausios
iki šiol studentų riaušės
prieš Anglijos, viešpatavimą jie pasižada liktis tik pap- ed Press praneša, kad pieti- 

Prieš sukilėlius rasta neginkluota politine nėj Bulgarijoj sukilę prieš

Fašistai turėjo virš 700,- 
000 narių savose pusiau-ka- 
riškose sąjungose. Dabar Athens, Gruod. 7.—Unit-

■1 
j 

■'.i

Aigipte.
pašaukti armijos raiteliai ir 
artilerija.

organizacija. ' ___
! Komunistai, socialistai ir munistai.”

valdžią “valstiečiai komu- ___ -• 4-_? M
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Kalifornijos Vaisiai Yra Vaiky ir 
Motery Darbo Produktas
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every day, except Sunday
46 TfiN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year__________ $5.50
Brooklyn ,N. Y., per year_______ $7.50
Foreign countries, per year_____ $7.50
Canada and Brazil, per year____ $5.50
United States, six months______ $3.00
Brooklyn, N. Y., six months_____ $4.00
Foreign countries, six months___ $4.00
čanada and Brazil, six months____ $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

' Tik Dešimts Gerų Dienų!
Pasiliko veik tiktai dešimts gerų die

nų “Laisvės” vajaus. Dešimts dienų— 
trumpas laikas, bet per tą laiką galima 
atlikti daug gero savo dienraščiui.

Sakysim, jei per dešimts dienų kiek
vienas “Laisves” skaitytojas bandys ap
lankyti savo pažystamus, gimines bei 
draugus, kurie mūsų dienraščio dar ne
skaito, tai jis atliks labai didelę apšvie- 
tos darbe misiją. Jeigu, sakysim, jis 
kiekvieną vakarą ir negaus po skaityto
ją, tai bent supažindins savo prietelių su 
tuo faktu, kad tokis dienraštis, kai “Lai
svė” gyvuoja.

Tegul, sakysim, mūsų skaitytojai pa- Į 
aukuos per tą laiką du ir tris vakarus 
dienraščio naudai—ir tuomet bus pada
rytas didelis darbas.

Mės todėl kviečiame jus, draugės ir 
drangai, į darbą!

Kurie dirbote, nesibijokite pasmarkin
ti darbą, o kurie dar nieku vajuj nesi- 
darbavote—raginame pradėti.

Žiūrėkit jūs į mūsų priešakinius vaji- 
ninkus—Stripeikas, Smitus ir kitus. Ar 
jūs manote, pas juos patys nauji prenu
meratoriai subėga ?!

Socialistų Partijoj j 

A 1 1

Nęw Yorko mieste soci&fctai sūskilo: 
nedidelė didžiuma pasiliko su Onealo- 
Waldihano grupe, dešiniųjų grupe, o ma
žumu delegatų—kairiųjų—suformavo sa
vo cfcntralinį miestavą komitetą. Parti
jos vadas, Norman Thomas, eina su kai
riaisiais.

Išrodo, kad šios dvi įstaigos ir pasiliks 
iki partijos konvencijos, kuri įvyks se
kančiais merais gegužės mėnesį Pitts- 
burghe. Galimas daiktas, kad ir kituose 
miestuose bus panašių dalykų. Jei cent- 
ralitįs komitetas nebūtų suskilęs, tai de
šinieji būtų išmetę kairiuosius iš kuopų, 
būtų* suskaldę kuopas ir tuo būdu dar la- 
biau;sūdemoralizavę visą judėjimą.

Ggtla, kad taip įvyko! šiuo tarpu, ka
da darbininkų klasėj reikalinga kuotam- 1 
priaOsia vienybė, kada tarp socialistų ir 
komunistų turėtų cementuotis glaudus 
bendras frontas, tai dešinieji socialistai 
iškėlf tokį partijoj armyderį, katras ne
prileidžia to pasiekt. Dabar faktinai so
cialistų partijoj yra dvi partijos. Suva- 
žiavįnas gal būt suvienys jas.

“Vokietija Lietuvą Pasiklupdė,”
:: Sako “Draugas”

IšjLietuvos gaunamų žinių, jog tarpe 
Smetbnos ir Hitlerio valdžių eina slaptos 
derybos, kad atnaujinus tarpe Lietuvos 
ir Vokietijos ekonominius ir politinius 
sant&ius. Chicagos marijonų dienraštis, 
“Drdtigas,” kuris, matomai gauna slaptų 
žinių! iš Kauno, del tų derybų rašo:

irtų pranešimų išeitų, kad Vokietija Lie
tuvą’ pasiklupdė. Ji savo laiku uždarė Lie- 
tu$pš žemės ūkio produktams duris, žino- 
drijtia, kad tai labai skaudžiai atsilieps į Lie
tuvos ekonominį gyvenimą; ji varė šlykš
čiausią agitaciją prieš Lietuvą ir visokiais K * •

Lain# Studentas Išmušė 
\ Džiaftitoriui Akį

CAMBRIDGE, Mass. — 
Harvardo Universiteto stu- 

’ dentgs B. Y. Ryan, kuris 
girtas užpuolė vieno stu
dentu bendrabučio džianito- 

| rių Rranką Fosterį 67 me- 
Į tų amžiaus, ir jam aklai iš- 
7 mušė akį, tapo gruod. 2 d. 
I nuteistas 6 mėnesius į pa-

būdais rėme Klaipėdos vokietininkus-isdavi- 
kus, kurie buvo nacių įrankiai suokalbyje 
atplėšti Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos ir, 
štai, nežiūrint to, kad išdavikai buvo su
imti, atrasti kaltais ir nuteisti, jie paleidžia
mi, nes kol tai nebus padaryta, naciai ne
įsileidžia iš Lietuvos nei žemės ūkio produk
tų nei kitokių dalykų ir priede to—grąsina 
užpuolimu.

Jei tos derybos ištikro yra vedamos, jei 
daromos tokios didelės nuolaidos Vokieti
jai, paleidžiami vokietininkai išdavikai, Lie
tuva pastatoma į didesnį pavojų, negu ji 
ligšiol buvo. Tuo bus atidaryta kelias dar 
didesnei vokietininkų akcijai Klaipėdos kra
šte, nes jie nieko daugiau nebebijos, gali
mas dalykas, kad Lietuva gali netekti Rusi
jos paramos, kuri buvo ir bus reikalinga 
santykiuose su vokiečiais ir kitais kaimy
nais. Privertę daryti tas nuolaidas, vokie
čiai pasidarys kur kas agresyvesni.

Tas viskas tiesa! Daugiau: šitos dery
bos rodo, kad smetonininkai vykdo gyve
nimai) voldemarininkų norus. Jie bando 
Lietuvą pasukti Vokietijos ir Lenkijos 
“sferų” įtakon; jie bandys atsukti Lie
tuvą prieš Sovietų Sąjungą, kuri nuola
tos labai gynė Lietuvos nepriklausomy
bę nuo Vokietijos fašistų.

“Draugas,” konstatavęs faktą, tačiaus, 
nepasako, kas gi tokiam atsitikime rei
kalinga daryti. Mums rodosi, kad šian
dien pirmutinis programoj punktas turi 
būti: kova už atsteigimą civilinių laisvių 
Lietuvoj, kova už pašalinimą fašizmo ir 
grąžinimą demokratinių teisių.

Amerikos laisvę mylį lietuviai privalo 
dėti visas pastangas padėti Lietuvos žmo
nėms tą pasiekti.

Vokietijos Kompartijoj
Pasak “Manchester Guardian” pVane- 

šimo, nesenai Brusselio mieste, Belgijoj, 
įvyko Vokietijos Komunistų Partijos at
stovų suvažiavimas. Svarstyta, žinoma, 
daugiausiai tai, kaip sudaryti ryškus 
bendras frontas su social-demokratais, ir 
liaudies frontas su visais prieš-fašisti- 
piais elementais: vidurinės klasės sluog- 
sniu, valstietija, katalikais ir opozicio
nieriais protestonais nuvertimui fašizmo 
viešpatavimo.

Su social-demokratija komunistai ypa
čiai turi sueiti kuobendriausin darban. 
Drg. Pieck, žymus Partijos vadas, ilgai 
apie tai kalbėjo, pabrėždamas reikalingu
mą pašalinti sektantizmo likučius iš Par
tijos eilių. Turi būti padarytas visuos 
nariuos griežtas persilaužimas, kadangi 
aplinkybės to būtinai reikalauja.

Išrinktas Centro Komitetas, kurin įei
na visa eilė senųjų CK narių, parodžiu
sių sugabumą palėpiniam darbe, ir eilė 
naujųjų. Drg. Thaelmann paliktas par
tijos pirmininku, bet kadangi jis laiko
mas nazių kalėjime, tai jo pareigas eis 
d. Pieck.

Partijos suvažiavimas priėmė visą eilę 
visus Vokietijos darbo žmones paliečian
čių punktų, už kuriuos Partijos nariai ir 
darbo žmonės kovos.

Japonijos Fabrikantų Malda
“Raudonasis Artojas” talpina sekantį:

Japonijos žurnalas “Kaidzo” patalpino 
straipsnį, paskirtą Japonijos ekonominei 
padėčiai. Straipsnio autorius Chisida To- 
modo aprašo įdomų faktą, nušviečiantį Ja
ponijos karo fabrikantų ūpą, geidžiančių 
karo.

Chisida Tomodo rašo, kad vienas krikš
čioniškas žurnalas Japonijoj, leidžiamas 
Kačavo Teochiko, paskutiniam numeryje pa
skelbė “Karo pramonės kapitalistų maldą.” 
Tos naujos maldos tekstas štai koksai:

“Dieve, padaryk taip,
Kad mūsų karo pramonė vystytųsi ir 

žydėtų,
Kad mūsų įplaukos augtų kas dieną.
Tam, kad kiltų karas, mes nesigailim

jokių aukų.
Kare—laime. Amen!

AMERIKOS ALIEJUS 
MUSSOLINIUI

taisos namus ir $100 pabau
dos.

Nenaudėlio studento tė
vas sumokėjo pabaudą ir 
davė džianitoriui $7,000 
“atlyginimo” už akį. Džia- 
nitorius tad pats prašė tei
sėją,. kad nesiųstų Ryaną J jos priešinasi bet kokiems 
pataisos namus; todęl ši planams,' r e i kalaūjantiems 
bausmė jam suspenduota, sulaikyt aliejaus išvėžinTuš 
Ryan jau išmestas iš uni- j iš Jungtinių Valstijų į Itali- 
versiteto. Iją.

LONDON, Gruod. 5. — 
Amerikohas J. A. Moffett, 
vice-prezidentąs Californi- 
jos Standard Oil Kompani-

Kalifornijos valstija savo 
vaisių produktais yra žinomaFašistinė kalėjimo admi- Lietuvos politkaliniams sa-

'vo brolišką proletarišką SO- perdėm visą platų pasaulį, nes 
lidarumą, siųsti Lietuvos 
valdžiai protesto rezoliuci
jas prieš nepažabotą fašistų 
terorą prieš darbo klasės 
geriausių sūnų kankinimą, 
prieš fašistinių išgamų sau
valiavimą.

Laiku “Pasirūpino”
Jau lįepos mėn. kalėjimo

• ♦ VCAlkJlkA JLX IklVU I1V11UWU kJ JL k/ V* V<administracija pasirūpino ty> iš ko didieji ūkininkaii ūki. 
atimti pas revpolltkahnius njnkų Associacija, bankininkai 
visus nuosavus rubus, tame 
skaičiuje ir paltus. Jų vie
ton valdiškų milinių nedavė, nūs dolerių kas metai. Vadina-

Pereitų metų patyrimas 
rodo, kad iki kalėdų milinės 
vargiai bus išduotos, ir iš-
duos _ pačias^ prasčiausias,kas mažiausia gautų algos

nistracija, kad palaikyti 
(kaip ji sako) “reikalingą 
darbo drausmę ir našumą” 
Palemone, kur vykdomi ne
paprastai sunkūs ir kamuo
jantieji katorginiai darbai 
prie durpių gamybos, visais 
būdais stengiasi terorizuoti 
ir įbauginti kalinius, pirmoj 
eilėj revpolitinįus.

Iš 28 revpolitkalinių, ku
rie buvo šį sezoną išvežti į 
Palemoną, pusė jau grąžin
ta Kaunan su eibe “rapor
tų” ir laukia bausmių, gi 
drg. Kazys Pečiokas (iš 
Mariampolės) p a s o d intas 
pusei metų į baudžiamąją 
grupę.

Prie mašinos, kurioje dir
bo drg. Pečiokas, pristatė 
mašinistą-prižiūrėtoją, ku
ris apie mašiną nieko nenu- vairių adm. klapčiukų ir ki- 
simano. Gi’ jei mašina nors tų “privilegiuotų” kalinių 
pusvalandžiui sustoja arba,1 
sugenda, Palemono viršinin-1 
kas Kundrotavičius baudžia 
visus prie jos dirbančius be 
išimties, padidindamas a- 
kordą “už tai, kad simuliuo
jate, padarysit’ vieną krugą 
(ratą) viršaus.” Už viso
kius “nusižengimus” — pa-

nudėvėtas, nešvarias —vie
nu žodžiu,- kas liks nuo afe- 
ristų-“inteligentų”, nuo į-

Rudenį ir žiemą kameros 
temperatūra retai peršoka

čia vaisiai auginami moksliniu 
būdu (irigacija aplaistomi) 
todėl vaisiai yra sausesni ir 
taip greitai nesugenda, kaip 
kad gamtiškai auginami kitur. 
Jie iš čia eksportuojama į vi- 

Isas valstijas ir kitas dalis pa
saulio. šiandien nėra tokios 
krautuvės, kad moteris pirk- 

1 dama nesurastų Kalifornijos 
vaisių ir kitų kenuotų produk-

ir produktų apdirbimo išdir- 
bystės susikrauna sau milio-

de, dvidešimto šimtmečio lai- ■ 
ku. o Amerika-—žemė liuosy- 
bės, demokratinių laisvių.” Vi- ; . 
gilantų terorizmas atsikartoja 
kas metai, kaip tik darbinin-.. 
kai pareikalauja didesnio už- ’ 
mokėjimo už savo darbo jėgą. • 
Biednesni ūkininkai darbinin- •" 
kų kovom simpatizuoja ir nuo 
mokėjimo didesnių algų neat
sisako, bet tokiems ūkiriin- -: 
kams associacija kelią pašto- ' 
ja, nes dauguma- iš' šitą ūki
ninkų yra - prasiskolinę bari- - • 
kams, kitaip sakant, kylis kylį' 
varo. Po Šonoma pavieto vigi
lantų terorizmo tūkstančiai 

: darbininkų atsisakė riūo vai-i _, . . _ . ... . aaroininKų atbibunt nuu
■ “t ” šių valymo darbo Sonoma ir "

,Napa pavietose. Buržuazija, 
pajutus pavojų savo intere
sams, kreipėsi prie šių pavietų 

v. ; mokslainią valdybų, nors pro-
Maži ūkininkai, kurie yra ne-l vihcijos moks]ainSs atsidaro 

vėliau, negu 
, kad mieste, valdybos sutiko 
* pailginti laiką ant dviejų sa» 
vaičių, reiških, buržuazija sU 
valdžios pagelba tėvų kūdi
kius pakinkė į tėvų vietas prie 
darbo iš pradinių ir aukštųjų ; 
mokyklų, šitiem kūdikiams 
mokėjo ne nub dienos ar va- ~ • 
landos, bet nuo štukų •'— po 
8-10 centų už baksą (baksAs 
yra apie 60 svarų dydžio ir aš 
pats su šiais vaikais-mergaįtė- 
mis,kalbėjausi). Buržuazija su 
mokslainių valdyba nekreipė K 
jokios atydos į tai, kad dau
gelis iš šitų kūdikių ir mote
rių, besikarstydami po me
džius, susižaloja • save ir iš 
peršilimo ar šalčio ligą gauna 
pelnydami apie dolerį į dieną, 
bet visa ta išnaudojimo siste
ma mokslainių valdyba pasidi
džiavo per yietinę spaudą, būk ’ ' 
aukštų- mbkšlainių studentija ' 
Napos -paviete skaičiuje 387 
studentų užsidirbo $6,928.60. 
čia turbūt priskaitė ir tų kūdL . 
kių uždarbį iš pradinių mo-*. 
kyklų, nes apie jų darbą vai
sių valyme nieko neprisiminė, 
o faktas yfa, kad ir jie dirbo 
ir karstėsi po medžius sU ki
tais. Mat, įstatymas laikosi *' 
prisakymo iš biblijos, policis- 
t'as neatitraukė kūdikio riUo 
darbo ir nevedė į mokslainę, • 
kur tikrenybėje tas kūdikis 
priguli. Ne vien patriotizmo S’ 
šulai, bet ir Amerikos Darbo > 

Federacija visur šūkauja, kad.'....
Roosevelto iškepta NRA pa- . 
liuošavo vaikus nuo darbo. .. 
Hearstas per savo geltonla'pius • 
nė pusė lūpų neprisimena apie 
šį išnaudojimą kūdikių sū jų * 
■motinomis jo pastogėje, bet 
užtai jis labai myli visaip nie
kinti Sovietų Sąjungą. “Tauta 
turi pilną tiesą pamainyti jos •* 
formą valdymosi. Nuo kada — 
žmonija sutvėrė draugiją ar 
tautą, ji yra ta medžiaga virš ... 
viso autoriteto toje tautoje,” 
sakė Thomas Jefferson.

Pacific.

į auginimo produkciją 
tvarko ir nusako kainas ant tų 
produktų taip, kad darbinin-

prigulmingi • associacijai yra|vienu menesiu 
associacijos boikotuojami, nes 
jie negali surasti rinkos sa-| 
viem produktam ir yra pri
versti pasiduoti associacijos 
valiai, nes associacija visas 
rinkas turi savo kontrolėj.

10-12 C, taip kad milinėj Nors gamta suteikė vaisius del 
šalta. Aišku, kad be^ nuosa-1 visos žmonijos, bet virš pami- 
vų paltų ir be valdiškų mi-1 nėti tai yra viešpačiai šio 
linių mes negalėsim atsi-1 gamtos turto, šitie tautos pa
spirti šalčio ir jo būsim die- razitai išnūadoja visokiais bū
ną ir naktį kankinami.

vyzdžiui, dviems kaliniams' Pernai žiemą mūsų ka- 
tarpusavyj susiginčijus — 
vėl prideda krugą (vienas 
krugas—10 vagonečių). — 
Dieninė norma—30 krugų, 
t. y. 300 vagonečių. Jos ne
padirbus dien^, kaliniai ver
čiami dirbti naktį. O kai 
prisideda keli krugai baus
mės, tai' jau tikrai tenka • 
dirbti naktį, ir tai dar be 
valgio. Š. m. liepos 3 d. drg. 
Pečiokas, kartų su kitais, 

vai. ryto.
Pečiokas, Kartų 
išėjo darban 7
Akordas, įskaitant bausmę, 
buvo 32 krugai, ir prisiėjo 
dirbti iki 23! 'vai. Pabaigus 
darbą vald. Kundrotavičius

merose, vidutiniškai, nuolat 
buvo po 3-4 sergančius gri
pu bei angina. Savo pasku
tine priemone administraci
ja pasieks to,’kad nuo pat 
rudens jose bus po pusę li
gonių.

Remontas 
' ■ ■ ■ 11 .

Iš priimtos ir patvirtintos 
Teisingumo M-jos sąmatos 
matyti, kad Kauno kalėjime 
šiemet bus daromas kapita
linis remontas ir įrengia
mas centralinis šildymas.

Jau rugpjūčio pradžia, o 
remontas nepradėtas, dargi

ragino greičiau išsirikiuoti apįe jį nieko negirdėti.
po du, kad jis galėtų sus
kaityti. Neką ntraudamas, 
jis ----------
“stokit žmoniškai.”

Del kokių pfiežaščių ad- 
is žvėrišku balsu suriko: ministracija. vėluojasi su 

> rpacĮa|darbų pradžia? Atsakymas 
drg. Pečiokas pastebėjo: aiškus: juos pradėjus vėly-

vą rudenį, ji nušaus du zui
kiu vienu šūviu.

Pirma, kaliniams teks il
giau šalti. Tai, taip sakant, 
moralinis pelnas. Anfra, 

kad nuo spalio 
mėn. visos kalėjimo kros- 

pasi- nys kasdieną kūrenamos, 
tuo tarpu, kai tai vyks tik

i dais ne vien vyrus, moteris, 
j bet ir jų kūdikius atitraukę 
nuo mokslb iš pradinių ir 
aukštųjų mokyklų vaisių va
lymo laikui atėjus, šitie tau
tos tranai nusako laipsniškos 
mirties algas del darbininkų, 
neatsižiūrint kaip jie nedirbtų 
nuo štukų, nuo dienų ar va

landų—25 centai per valandą. 
(Dienos darbas yra neapribo- 

. ' tas nuo 14-16 valandų į parą.
Darbininkai didesnes algas iš- 
kovoja tik per streiką, bet 
streikų atakavimui palaikoma- 
Chamber of Commerce orga
nizuotos šaikos vigilantų, po
licija, šerifas if milicija. Kurie 
iš darbininkų, bado prispausti, 
drįsta streikuoti ir streikus va
dovauti, tuos vigilantes visaip 
terorizuoja — smala, plunks
nom apipila, varinėją juos 
po miesto gatves, ūkininkų' na
mus bei1 darbininkų gyvenimo 
šėtras ugne sunaikina. Tą pa
tvirtina pereitų metų Salinas 
ir šį rudenį1 Santa Rosa Sono- 
,mo paviete vigilantų darbai. 
Toki įvykiai Kalifornijos val
stijoj nėra naujiena, vis tai 
daroma “arherikanizmo” var-

“darbas nežmoniškas, ir 
mes negalime žmoniškai su
stot.” Kundrotavičius pava
dino drg. Pečioką vagimi. 
Drg. Pečiokas ramiai atsa
kė, kad jis ne vagis ir kad skaitysis, 
valdininkas neturi teisės jo' 
vagimi vadinti. Tuo “ 
kalbėjimas” ir baigėsi.

Ant ryt dienos prižiurę- popieros ir valstybės 
tojas liepė drg. Pečiokui kontrolės valdininkų vaiz- 
ruoštis į Kauną. Kaune jis ^uo^j. Kokia 
sužinojo, kad Kundrotavi- [kalėjimo viršininkas, 
čius parašė raportą, esą,!vedėjas ir bugaltens pasi- — -- ----- --------------------

dahs nurasytonys sumomis, i piaįinimuĮ. žurnalas yra lei- 
agitavęs darbinin- nesvarbu. Bet tai jau ,jgįamas govįetų Sąjungoje, 

kus (kalinius), ko’liojęs vai- P^nas grynais pinigėliais. , jis daug teikia žinių apie tą 
KTDK j šalį, plačiai rašo ir apie

i Lietuvą ir kitus kraštus.
“P r i e k a 1 o” platintojai 

gauna 30 nuošimčių, tai 
“PrioLaln” Railralai yra 30 centų nuo dolerio 

1 IlvIidlU llvilMUdl komišino, kas padengia pla^ 
' -------- j tintojų lėšas. “Priekalo” me

tinė prenumerata yra $1. 
Kas. nori platinti pavienius 
numerius, tai imanti nema-

drg. Pečiokas atsisakęs nuo 
darbb, --1-- --

t

; duotėj. Kokia proporcija 
ūkio

i dininką ir tt. To melagingo 
faporto išdavoje kalėjimo 

r administracijai buvo progos 
j įkišti dfg. Pečioką baudžia- 

mon grupėm
Dfg. Kazys Pečiokas— 

pirmas revpolitkalinys, jon 
pasodintas Kauno kalėjime. 
Šis faktas, lygiai kaip ir 
draugams pastaruoju laiku 
viena po kitos uždedamos 
kolektyvinės bausmės (bir
želio 22 d. pasibaigė mene-j jau yra pasiųsta paragini- 
šinė bausm, uždėta 56v kafti. | mai ir bilos, kad jie, greitai 
revpolitkaliniams 118 žm‘o- ■ atsiteistų. Daugelis draugų 
nių, o liepos 7 d. jau buvo ir draugių jau padare tą, 
nubausti Š; savaitėms 144. bet nemažai dar yra ir fo
kam.- 18 draugų.) liudija kių, kurie neatsiteisė. 
apie naujo’ fašistų “žygio” 

i prie$ revpblitkaliiiius' pra-

Amerikos darbo žmonės— 
išeiviai iš Lietuvos turi pri-

Dominikas 
1935-VIII.

kalui” jūsų’ pinigus: Išpir- 
kite “money orderį” vardu 
G. Kuraitis ir siųskite se
kamu antrašu: Geo. Kurai
tis, 46 Ten Eyck St., Brook-

Organizacijos ar pavie
niai užsisakykite “Priekalo”

I,
sypsenos

“Priekalo” reikale rengia
me atskaitą padaryti ir pa
siųsti prieš naujus metus 
kartu su pinigais jo leidė- žiauJS kopijų gauna numerį 
jams. Visiems platintojams

Draugai, prašau nuę sa
vęs, kaipo “Priekalo” platin- A*. . a * a ta 4. a ■

į už 10 centų ir mes apmoka- 
. me persiuntimo lėšas. Kas 

nori gauti- sau tik vieną- nu
merį, tai galite prisiųsti ir

’ Jungtinių Valstijų pašto 
ženkleliais 15 centų vertes;

Visais reikalais • kreipki
tės viršuj nurodytu antra7 
šu. Atsiteiskite, platintojai,’ 
už bilaš! Organizacijų kuo
pos ir pavieniai užsisakyki-kuo greičiausiai at’siteistu-

mėte, kad mes galėtume su te “Priekalo” platinimui!
šia atskaita, pasiųsti “Prie-I Geo. Kuraitis.

Dvi Kūmutes
Eina viena kūmutė ir su

sitinka1 kitą savo pažįstamą 
kūmutę.

i Pirmoji klausia: “Kodėl 
tu taip liūdna šiandien?”

< t.

Antroji: “Kaip aš nebūsiu 
liūdna, kad mano vyrelį ne
laimė patiko. Keli metai 
pirmiau jis parsinešė ir pa-\ 
sodino obelaitę, o užvakar 
pats po ta obelaite pasiko
rė.”

Pirmoji: “Susimildąmą, 
kaimynkėle, duok tu irman 
tos obelies seklų; aš paso
dinsiu, o kai išaugs, gal ir 
mano senis po ja pasikaro.”

Surinko C. Tencky?'

9g
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Žinios Apie Karą Naujas Orlaivių Laukas

Religija ir Ethiopai Francijos Karo Laivyno 
Angiijos^nierius peJ Manevrai prieš Italiją 

ter Wesley, kuris randasi! 
Ethiopijoje, praneša, kad! 
labai svarbią rolę vaidina 
ethiopų religija kare prieš 
italus. Jis sako, kad dide
lėje daugumoje ethiopai yra 
beraščiai, laikraščių nemo
ka skaityti, bet užtat jie iš
tikimai klauso kunigų, ku
rie šaukia juos į karą prieš 
italus. Nesenai ethiopų vy
riausias religijos galva, ku
ris tarpe katalikų žinomas, jos krašto, 
kaip “Juodas Lutheris,” at-, 
sišaukė, kad ethiopai turi 
besąlyginiai kariauti prieš p'dnbLr^kndTm’n/tnr reikale. Sako, kad Societa

Į pe Italijos ir Anglijos gin-
Bet italų užimtose vieto- čai, kada taip labai jų san- { 

se dalis ethiopų kunigų nu-(tikiai įtempti, o Franci j a 
ėjo tarnauti italams, parsi-į palaiko Angliją, yra smar- 
davė. •’ -• ''

Anglija Tvirtina 
Laivyną

Aigiptas sulyg Anglijos
zvalgas ir į Tautų Lygą. Jie imperialistų reikalavimo į- 
nesutiks duoti Italijai savo rengė naują orlaivių lauką 
žemės_ didelį plotą už siūlo- įsmailia miestelyje, prie Su-

sistemos, kaip Sovietų. | Visos Amerikos Kongresą1, Antras kalbėjo Dr. J. Rep- 
Dr. Amilė Pierson yra nusi- prieš Karą ir Fašizmą, kuris, shis apie'maistą, kaip jis yra 

stačiusi prieš karą ir fašizmą. įvyks 3-4-5 dd. sausio Cleve-1 suvartojamas ir kokios pasek- 
Ji todėl ragino remti Sovietų land, Ohio. Taipgi platinama! mes iš to būna. Prakalba buvo 

nau-

sistemos, kaip Sovietų.

mą išėjimą į juras.
Franci jos V i d uržeminių 

jūrų karo laivynas pradėjo 
manevrus. Apie 50 karo lai
vų išplaukė manevruoti lin
kui Italijos Sardinia salos. 
Jie manevruos ir Korsikos 
salos pakraštyje, kuri pri
klauso Francijai ir yra vi
sai arti Italijos. Sako, kad įvežimas anglies, geležies ir 
laivai turės manevrus tik (aliejaus, tai pradeda iškilti 
20 mylių atstoję nuo Itali-1 viešumon padaryta slapta 

! sutartis tarpe Mussolinio ir
Šie Francijos karo laivy-1A m e £/ kos multi-milionie- 

no manevrai Italijos pašo-1 ™us, Rockefel eno aliejaus

ezo kanalo. Šis orlaivių lau- 
! kas turi 100 akrų žemės plo- 
! tą, ant kurio yra tinkami 

n . . • airodromo namai taisyti or-
Kockefelleno Sutartis laivius, aliejaus stotys, or- 

_____  laivių garadžiai ir kiti pa- 
Kada artinasi Tautų Ly-jran^uma^

gos posėdis, kuriame bus * >T n i
svarstoma uždaryti į Italiją Amerikos Negry Pagel-

ba Ethiopams Kare

Aliejus, Mussolinis ir

Italo-Americana del Petre
lio, kuri yra dalis Standard 
Oil. Co. of New Jersey, yra 
padarius su Mussoliniu su

Alabama valstijoje negrai 
suorganizavo skaitlingą or
ganizaciją, kuri vadinasi 
Ethiopijos Draugai. Jie 
pradėjo plačią kampaniją 
už aukas, kad už surinktus 
pinigus galėtų nupirkti me-

įkus pagrūmojimas Mussoli- tartį, kad Ji įvalias prista- 
lniui tys Italijai aliejaus. Ji ke-

Anglijos karo laivyno 
viršininkai pašaukė visos 
eilės pasažirinių ir tavori- 
nių i

latalijos Karalius ir Ka
ralienė Atidavė Žiedus

tina aliejų pristatyti iš Ru
munijos ir kitų šalių.

Standard Oil Co. yra Roc-

------- ----------- --------- lerįs įvairiais vardais pava-
TN— dinęs savo žibalo skyrius,

Italijai reikia dauę aukso,1 kurie yra visame kapitalis-
'garlaivių kompanijų .kįd Vokietijoje ir, tiniame pasaulyje,- kur tik 

oficierius i Portsmouth kitur pirkti karo reikmenas, randasi aliejaus laukai.
prieplauką. Jie yra priski
riami prie karo laivų. Tas 
parodo, kad nuolatos vis 
daugiau Anglija rengiasi 
prie karo.

“200 Bomby Sužeidė tik 
Vieną Vištą* ’-Sako 

Ethiopai

o valstybės aukso rezervai, 
jau visai susitraukė. Musso-1 
linis įsakė, kad visi Italijos 
gyventojai suneštų auksi- 
nius ir sidabrinius dalykus, ^^askol"/” $81/100,OGU

Sakoma, kad Standard 
Oil Co. pasižadėjo užtekti
nai Mussoliniui pristatyti 
aliejaus. Ji net suteiks Ita-

kad juos sutarpinus. 10 Mussolinis iš savo pusės
Kad daugiau paakstinus pasižadėjo, kad per būsimus 

žmones prie to, tai Italijos 30 metų Italija pirks iš 
karalius Viktoras ir kara- Standard Oil Co. aliejų, 
lienė Elena atidavė savo reiškia darys biznį, 
šliubinius aukso žiedus su- 
tarpinimui.

“New York Times”

padaryti, kal- 
namų nėra, 

tai bombarda- 
yra be pasek-

Kol kas Standard Oil Co. 
teisinasi, kad neturi tos su

žinoma, tas daug paveiks; tarties, bet Hearsto spaudos 
i žmones, nes daugelis sa-: pozicija ir paskutiniai Wa- 
kys, kad jau jeigu karalius shingtono ponų . žingsniai 
ir karalienė Mussoliniui liudija, kad sutartis yra tar- 
atidavė savo žiedus, tat ir pe Rockefellerio ir Musso- 
visi taip turi daryti. Surin- linio. 1 • V •kus iš visų žmonių aukso 
daiktus bus galima kiek 
aukso pasigaminti, bet tas 
Italiją neišgelbės iš ban- 
kruto.

Gugsa Apsistatęs 
Kulkasvaidžiais

ko
respondentas Harold Denny 
rašo, kad ethiopai yra labai 
gerame ūpe, pasiryžę, su* 
mušt italus. Jis kalbėjosi su 
oficierium, kuris pasakojo 
juokdamasis iš italų. Sako, 
kad italų orlaiviai jiems 
nieko negali 
nai. krūmai, 
kelių mažai, 
vimas iš oro
mių. Oficierius sakė, kad 
13 italu orlaivių išmetė 
200 bombų ant Daggah Bur 
ir viso nuostolių padarė tik 
viena višta sužeidė. Jis sa
ko: “Bombos daue: atsieina 
pinigų, už jas Italijos žmo
nės turi mokėti. Jeigu jų 
generolai nori taip pinigus 
eikvoti, tai mums ir gerai.” 

Iš karto italai galėjo 
daugiau blėdės padaryti iš 
orlaivių, nes ethiopai susi- neprigulminga šalis ir ne- 
grūsdavo tirštai į grupes, 
tada italai šaudė į juos iš 
kulkasvaidžių ir mesdavo 
bombas. Bet dabar ethiopus 
belgai, švedai ir kitų šalių 
karininkai išmokino, kaip 
reikia nuo orlaivių slėptis, 
kaip šaudvti į orlaivius ir 
jie tą greitai persiėmė.

Mussolini Pakele Algas 
Italy Kareiviams

Derasi Ethiopų Kailiu
Anglijos ir Franijos im

perialistai vis derasi su fa
šistine Italija, kaip čia ap- 
raižius Ethiopiją, kaip Ita
liją patenkinus. Anglija de
rasi, tartum Ethiopiją būtų 
Anglijos dalis. Ji užmiršta, 
kad vis vien Ethiopiją yra

labai gera ir pamokinanti, 
publikai labai patiko.

Po prakalbų buvo duoti 
klausimai V. Andruliui. Klau
simus statė dd. Jusius, J. An- 
drukaitis, V. Aniesta. Nekurie 
klausimai buvo gana rimtie 
ypač d. Aniestos, į kuriuos V. 
Andrulis atsakė draugiškai.

Taipgi turėjom ir koncerti
nį programą, kurį išpildė šios 
ypatos: Bania Orkestrą, sese
rys Malinauskiutės ant man
dolinų paskambino gražias 
meliodijas, Ig. Kubiliūnas su 
dainom prijuokino publiką.

Taipgi buvo nepamiršta Lie
tuvos ir Amerikos politiniai ka 
liniai ir rinktos aukos. Auko
tojų vardai, katrie davė po 
25c., yra šie:

C. Skutui, Zavis, A. Katars- 
kienė, Dabravolskis, F. Gali
nis, L. Aitutis, Bitinienė, VaŠ-’ 
kis, Umantienė, Levickienė/ • 
Poznanskienė, Beleckevičienė, 
Pakarklis, Rudokienė, Marčiu- 
kienė, J. Gricius ir Dr. J. Rep- 
shis.

Viso aukų surinkta $8.65, 
kurie buvo padalinti per pusę. 
Programos išpildytojams ir 
kalbėtojams, aukautojams dr 
susirinkusiai publikai tariame 
širdingą ačiū.

Rengimo Komisija.

Sąjungą ir vesti vieningai ko- literatūra ir du “Laisvei 
va prieš kylantį fašizmą ir ka-Į ji skaitytojai yra gauta. 

“ ' pat priminė, kad ~ 
Partijos sekreto- 
Browder teisingas taip 
kad darbo žmo- apielinkės bendras frontas ta- 

nės turi kurti savo Darbo Par- po suorganizuotas per ALDLD 
{180 kp. pradžioje birželio m. 
liš 6 draugijų ir tuojaus buvo 
vedama agitacija už skaitlin
gos delegacijos siuntimą į 
Amerikos Lietuvių prieš Karą 
ir Fašizmą Cleveland© Kon
gresą. Ir nei viena Pittsbur- 
gho kolonija proporcionaliai 
neturėjo tokios skaitlingos de
legacijos, kaip Wilmerdingas. 
Bendro fronto surengtuose 
piknikuose buvo sukelta $24 
delei gynimo darbininkų, pa
kliuvusių į kapitalistines ža
bangas. Dabar bendras fron
tas skleidžia prieš-fašistinius1 
,lapelius ir rūpinas pasiuntimu’ 
delegatų sausio m., 1936 m., į 
Cleveland© Kongresą.

Taigi, pagal tokią mažą ko
loniją, rodos, buvo dirbta pa
gal išgalę ir tuomi wilmerdin- 
giečiams susipratęs draugas 
turėtų pareikšti draugiško kre
dito žodelį.

ALDLD 180 kp. sekr.,
Geo. Urbonas.

ra. Taipo 
Komunistų 
riaus Earl 
pasakymas,

Dabar apie bendro fronto 
apgriuvimą”. Ar ištikrųjų 

yra? Wilmerdingo ir
A

tiją.
Į klausimus, kurių buvo ga

na daug, taipgi pavyzdingai 
atsakinėjo. Tik metas laiko 
praslinko, kai teko girdėt ją 
kalbant. Tuomet ji buvo visai 
skirtinga, visai kitaip aiškino 
dalykus. Dabar ji yra įsitiki
nus kad niekas kitas darbi
ninkų buities nepataisys, kaip 
tik jie patys. Ir tik tokioj 
tvarkoj nebus išnaudojimo, 
kaip Sovietų Sąjungoj. Tan
kiai ir mąstai sau: Kurgi mūs 
lietuvių profesionalai, dakta
rai, advokatai ir kiti ? Kodėl 
jie nežengia tuo progresu, ku

I

dikamentų ir pasiųsti į riuo pradėjo eiti kitakalbiai 
Ethiopiją. Veikiausiai pana-' profesionalai ? Kodėl nemato 
šios organizacijos plėsis po išeities kovose, o dar vis re- 
visas Jungtines Amerikos mia šią pustančią sistemą. Ne- 
Valstijas ne vien tarpe ne- 'Jau^ nemato to, kad čia, 
grų, bet tarpe visų žmonių, ’ Amerikoje, milionai be darbo, 
kurie pritaria Ethiopijos <Įe\ei to__dauge1li.ui. .?.r?' 
tautinei laisvei, kurie prie
šingi Italijos fašistų karo 
žygiams.

Sukyla Italy Kareiviai
Lapkričio 20 dieną, Ita

lijoje, Milan mieste, sukilo 
kareiviai iš Venetia provin
cijos. Kareiviai gelžkelio 
stotyje atsisakė sėsti į trau
kinį, kuriuom jie būtų bu
vę vežami į prieplauką ir iš 
ten siunčiami laivais į Ethi
opiją.

Fašistai pašaukė specia
lius būrius “karabinierių,” 
kurie susibuntavojusius ka
reivius nuginklavo, ir areš
tavo.

fesionalų gana sunkiai prisiei
na vesti gyvenimas. Betgi mū
siškiai tyli ir, kaip Dr. Pierson 

i sakė, pas mūsų žmones per
daug tos baimės kalbėti apie 
darbininkų progresą, apie kili
mą to naujo pasaulio Sovietų 
Sąjungoje. Todėl ji ragino vi
sus diskusuoti atsiekimus So
vietų Sąjungos darbininkų ir bas drg. V. Andruliui. Pra- 
rodyti atsilikusiems nuo pro- kalbas išgirsti prisirinko daug 
greso, kad kapitalizmas reikia gražios publikos. V. Andrulis 
išmainyti ant naujos darbinin
kų vedamos tvarkos.

i Vikutis.

Cambridge, Mass
ALDLD 8 kuopa turėjo su

rengus 29 lapkričio prakal-
ROBERT

■ H 
f L

Wi) merding, Pa

pasakė labai gerą prakalbą, 
paliesdamas šios dienos svar
biausius reikalus, kaip tai su
vienyto fronto prieš karą ir 
fašizmą, kviesdamas visus j 
vienybę .

M i
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LIPTON
Įstaiga 

Susiaedavi 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

IIMiMAN

Dovanos| Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižied avi

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn. 

Speciali, nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Lengvos Kritikos Žodelis , 
“Laisvės” No. 285 draugas 
I. rašo: Klasių kovos ir ki- 

------—i------------  toki nuotikiai. Labai gerai,>T U • p- - - - - - kad drg. S. I. parašo iš darbi-11CW Dntaill, LOnn. ninku klasės kovų ir draugijos 
i darbuotės. Bet rašant į dien- 
! raštį “L.”, kurį lietuviai susi
pratę darbininkai ir dalis pro
fesionalų ir smulkių biznierių 
skaito teisingiausiu dienraščiu, 
kuris per savo 25 metų laiko
tarpį mokino ir švietė mumis, i 
jeigu mes mylime teisybę ir 
norime praplėsti mūsų dien- * 
raščio “Laisvės” cirkuliaciją ir 
jeigu mes iš tikro sąjausmo ei
name į mases ir kviečiame jas 
į bendrą darbininkų frontą 
prieš karą ir fašizmą, tai mes 
turime būti toms masėms pa
vyzdys, teisingi, pasiaukoję. 
Iš savo pusės mes turime pa
rodyt daug daugiau energin
go, draugiško, o labiau teisin
go darbo. Tik tuomet mes pa
sieksime to tikslo, kurį turime 
pasibriežę.

Drg. S. I. sako, kad ALDLD 
180 kp. veikimas menkas, kad 
bendro fronto komitetas ap
snūdęs.

Ką gi 
atsiekti ? 
ko gero, 
Bet kad
čia ir yra reikalas faktais įro
dyti, kad virš minėti S. I. pri
metimai mūsų kolonijai sveti-i 
mi: ALDLD 180 kp. 1935 m. I 
veikė daug daugiau, negu i 
pereitais, 1934 m. 1935 kp. su-j 
rengė 2 prakalbas. Prisidėjo' 
prie 2 piknikų, 1 baliaus. AL 
DLD kuopa buvo pirmoji už-, 
manyto j a organizavime Wil
merdingo apielinkėj bendro 
fronto; sukėlė “Daily Worke- 

$15.00; paaukavo TDA

Dr. Amile Pierson Prieš Karą, 
Fašizmą ir už Darbo Partiją

Skandinavų Darbininkų Ap- 
švietos Kliubo prakalbose 
gruodžio 1 d. kalbėjo Dr. 
Amilė Pierson iš Cromwell, 

, Conn. Jos prakalba buvo la- 
i bai žingeidi, nes ji nesenai su
grįžus antru sykiu iš Sovietų 
Sąjungos. Ji aiškino, kaip 
Sovietų Sąjungoj sparčiai ky
la pramonė, kaip darbininkų

Korespondentas ameriki
nės spaudos W. Miller ap
lankė Makale, Ethiopijos i 
miestą, kurį laiko užėmę 
italai. Aplinkui eina parti
zanų kova. Italai kasdien 
yra puolami.

Makale turi 5,000 gyven- aigo's “didėja, kaip pragyveni- 
tojų. Namai daugiausiai SU- mo reikmenys pinga, o šioje 
krauti iš akmenų ir moliu šalyj darbininkai milionais ne- 
sulipyti. Gatvės siauros, ne- turi darbo. Sovietų Sąjungoj 
Švarios. Aplinkui prasti ke- Į maistas nupigęs ant trisde

šimts nuošimčių, o čia darbi
ninkai negali įpirkti maisto, 
kokis brangus. Ji nurodė, ko
dėl ten, Sovietų Sąjungoj, ga
lima viską nupiginti, o čia ne. 
Ji sakė, Sovietų Sąjungoj dar
bininkai viską tvarko ir valdo, 
tai jei jiems ko d a trūksta, 
tai sykiu visiems. Bet jei ko 
yra pakankamai, tai visiems 
užtenka ir visi tuomi naudoja

si. Amerikoj turčių saujalė

liai.
Išdavikas Gugsa, kuris 

pabėgo pas Italijos fašistus, 
dabar yra šiame mieste. Jis 
čia turi savo palocių. Pir
miau italai fašistai skelbė, 
būk ethiopai sudegino jo pa
locių. Bet tai buvo melas. 
Gugsa gyvena palociuje. Jis

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I., N. Y.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PTRTT<J VISADA ATDAROS X IIA. A L O Dieną ir Naktį

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

Rhea Teitelbaum
Vedėja ,

f

nerimę tais sakiniais 
Man rodos, kad nie- 
o blogo tai gali būti, 
blogumo išvengti, tai

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais atdara dieną ir 

ir naktj.

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

VYRŲ DIENOS
Ketvirtadieniais 
šeštadieniais ii

viską ji priims, ką Anglija 
nori.

Ethiopijos imperatorius 
Haile Selassie pareiškė, kad 
ethiopai nepralaimėio dar 
nei vieno didelio mūšio, jie 
nėra sumušti ir nedarys jo
kių didelių nusileidimų Ita
lijai. Jis sako, kad jeigu Ita- aplinkui apstatytas kulkas-. 
Ii ja griebs jų žemę ir Tautu vaidžiais dieną ir naktį 
Lyga su tuom sutiks, tai Gugsa bijosi, kad ethiopai viską pasigrobus savo rankos- 
ethiopai pakeis savo pa- jį nenudėtų.

Pirmiau Mussolinis mokė
jo po 4 Ii rus i diena karei
viams. (Liras biski daugiau 
vertas kain 5 centai Ameri- '■ 
kos pinigais). Dabar karei
viams, karo lauke prieš 
Ethioniia. mokės sekamai: 
šiauriniame fronte no 5 Ii-1 
rus. anie 20 centu j diena;, 
o nietu fronte, kur jie yra 
didesniame pavojuje, po 6 
lirus. I

Tokias mizernas algas 
gauna Italics kareiviai, ku
rie žudo Ethiopijos gyven
tojus ir kiekvieną minutę 
pavojun stato savo gyvastį.

SLA Nariai, Balsuokit už Pažangųjį 
Sąrašą į Pildomąją Tarybą

Dabar eina SLA nariuose nominacijos į SLA pild. 
tarybą. Yra sudaryti du sarašai, tautininkų-deši- 
niųju grupės ir pažangiųjų SLA narių grupės. Mes 
kviečiame visus SLA narius paduoti savo balsus už 
pažangiųjų saraša, kuris seka:

F. J. Bagočius, prezidentas.
J. K. Mažiukna, vice-prezidentas.
P. Jurgeliūtė, sekretorius.
K. P. Gugis, iždininkas.
Dr. J. Stanislovaitis, dr. kv.
E. Mikužiūte, iždo globėjas.
J. Miliauskas, iždo globėjas.

na, turi pramones gaminimui 
i reikmenų del pardavimo, del
pelno. Todėl čia susidaro skir
tingi dalykai, čia darbininkai 
kartais skirtingų reikmenų 
pridirba perdaug, bet darbi
ninkai jų negauna už tai, kad 
turčiai laiko augštas kainas 
ant jų. Daktarė nurodė, kaip 
Sovietų Sąjungoj viskas dirba
ma, kaip iš atsilikusios šalies ; riui 
tveriamas naujas pasaulis ant $4.00 ir šiaip įvairiems darb. 
šeštos dalies sausžemio. Po jklasės reikalams. Viso sukel
tam ji tikrai teisingai pasakė, ta $20.65. Nariais irgi paaugo, 
kad Amerikoj darbininkai vis- Pasiuntė deleg. į Cleveland© 

|ko prigamina iki tiek, kad už- Kongresą. Na, ir gruodžio 1> 
J tektų pakankamai kiekvienam susirinkime nutarė šaukti vi-| 
žmogui visko-ant ryt po per- sų draugijų bendro fronto var- 
keitimo sistemos. Tik bėda, du 15 d. gruodžio, 8 vai. va- 
ji sakė, kad čia vieno dalyko kare, 110 State St., susirinki- 

, darbininkai neturi, tai tokios !mą, kad išrinkti delegatus į

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabinius

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



»

Pirmąd., Gvuodžįo 9, 1935 LAISVI Puslapis Ketvirtas

kaip iš partijos, taip ir iš T« K. Opo- J 
zicijos. Nes jeigu komunistinės kryp-Į 
ties lietuviai ' rdarbininkai ‘ pasidtirė 
tiek “gėri,” kad sii jais jau gąįinįą 
tartis, tai kuomi negeri ąmeriltonąi ?, 
kuomi negeri vokiečiai? kuomi nege
ri kitų taūių tokios pat krypties dar
bininkai? Mes tą norime išgirsti iš 
lūpų kaĮtįntpjų akivaizdoje kaltinamų 
ir tokiam posėdy, kur abidvi puses 

, turi lygias teisės. Mėė negalime už- 
~ . • 1 • 1 « t , minėtų sąlygų yra principiniai da- girti pasmerkimo niibsprendį riegaū-
gailetinu įvykiu dig. L. Prūseikos, lykai> susiję su tarptautiniu komų- damį pr0gos išklausyti pasmerktą- kain (.ontrr* KnmifotA rurmininkn ’__  ____ _ * _ _ _ . . "

Lietuvių Darbininkų Draugijos 
CK. Mažumos Pareiškimas

me savo organizaciją “ir visą opozi
ciją.”

Kadangi, kaip matome, trys iš pa-

I
1. Lietuvių Darbininkų Draugijos 

Centro Komiteto mažuma skaito ap- 
L----- » - - ' i lynai, susiję su laipiauomu nuinu-
kaip Centro Komiteto pirmininko, pa- I nistiniu judėjimu, tai del ’ aiškumo 
reiškimą, tilpusį 
nes” num. 47, antrašte: 
Opozicijos Nariams.

■i
M

H
M

H
M
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Kongreso tarięrKM?. sąnt, kas jas padarytų—eili-j ir Fašizmą, kuris įvyks Cleve-
2. Jęi ji ątąijPlaiduos nuo niai nariai, ar vadai. Būna su-į landė sausio 3, 4, 5 dienomis, 

Loye»|oĮiĮQ grupes,. ’ I važiavimai sekcijų, distriktų ir i tai mūsų kuopa, kaipo darbi-
Tąi‘ir viskas, jokių kitų są-hąg^iąųs visos kų-l /

lygų nestątė’' Tęęhnįškus sukriuose delegatai ląįsvąi apdis-1 išrinkę delegatu d-ąą J. Ja- 
vienijimo dalykus palieka (kusuoja visus■ įęikaiua, perkra-| ęaitį ją atstovauti.
spręsti abiejų ptįsių išrinktom ginėja praeities laimėjimus ir Nutartą kviesti prisidėji- 
konttsiįonĮ. ' pralaiipėjimus ir nutiesia ke- mui prie šio darbo ir pašalines

Set prie viršpaminėtų dviejų lių atęĮCĮąi. Nącionahs ąiĮVa- 
CB propozicijų, mažuma, ne-}žiav.įmaą išrenka'platų Cent- 
šųprAntaĮne, kokiu išrokavimu, ralĮnį Kęmite.tą, kųrĮS veda 
prikergia, būk ČB atstovai dar! partijos reikalus iki kito su- 
ręikalavę, (1) kad opozicija, va^įavipio. Tai tokia yra 
priimtų Komunistų Partijos1 Kompartijoj tvarka ir demo-, v . .. ....
disęipliųą ir (2) likviduotu sa- kratija. Jinai patinka desėt- užsimota išplatinti 35 egzem- 
vo organizaciją ir visokią opo- kam tūkstančių narių, bet Įie- Įnoriai ir 10 sieninių kalendo- 

patinką Butkui, kuris jau kelį kuriuos išleidžia Lyga 
; Kovai Prieš Karą ir Fašizmą.

Priimta rezoliucijos — už-

u-Įninką draugijos vienetą, irgi(

konUsijįonĮ
Nutartą kviesti prisidėji-

del ateinančių metų. Nariai nepa
mirškite ir atsilikusias duokles užsi
mokėti.

Rašt. J. Kazlauskas* 
(290-291)

HARTFORD, CONN.

B.D.O.K. organizacija rengia didelį 
koncertą, nedėįioj, 15 d. gruodžio, 
Lyric Hall, kampas Park ir Broad 
Sts. Pradžia 2 vai. po pietų, šiame 
koncerte dalyvaus žymūs artistai, 
kaip tai: Biruta Ramoškaitė, Lyros 
Choro mokytoja; Adelė Mickevičiū
tė, Bostono ir Providence radio dai
nininkė ir Ignas Kubiliūnas, radio 
dainininkas ir komikas iš Bostono. 
Įžanga 50 centų, mažiems veltui, o 
paaugusiems 25 centai. Kviečiam vi
sus skaitlingai dalyvaut, nes tai bus 
vienas iš puikiausių parengimų šio
je apielinkėje. Apart visų artistų da
lyvaus ir Lyros Choras po vadovybe

Ramoškaitės.
Kviečia Rengėjai.

(290-2?2)

organizacijas-drąugijas, nes 
karas ir fašizmas yra pavojin
gi visai visuomenei. Tam dar
bui išrinkta du delegatai.

“Darbininkų Kalendoriaus”

jj. Juk dalykas ne tame, kad mes 
esam lietuviai, bet tame, kad mes 
esam opozicionieriai įr dalis tarptau
tinio darbininkų judėjimo. Argi iš 
teisybės vienybe galima, pasak Cen
tro Biuro atstovų, “vien tarp lietu
vių,” kuomet pasidalinimas yra tarp
tautinis? Klausimai, delei kurių įvy
ko skilimas komunistiniam judėjime, 
yra labai rimti ir tarptautinio po
būdžio. Kai kuriuos tų klausimų, 
kaip jau minėta, teigiamai išrišo pa-

Naujosios Gady- , buvo Centro Biuro atstovams pasta-
.5,0. “Pranešimas : tyta nauji klausimai: Kuomet iš mū-

Tas pareiški- Sų reikalaujama pasiduot Komunistų 
mas yra paties drg. Prūseikos nuo- partijos disciplinai, tai ar mes, su- 
monė ir neatatinka viso Centro Ko- gryžę partijon, turėsime demokrati

nes ir savikritikos teises?
Centro Biuro atstovai atsakė, kad 

mes turėsime tą, ką ir jie turi. Tuo
met jų buvo vėl klausta, ar jie patys 
tas teises turi? Į šį klausimą jie at
sakė, kad čia esą grynai partijiniai 
dalykai ir jie to negalį atsakyti.

Akivaizdoje tokio Centro Biuro at
stovų pareiškimo, jiem buvo pasiūly
ta sekama propozicija:

Tegul abidvi pusės—Centro Bįuras ’ nors ir tas pats Centro Biutas? Argi 
ir LDD Centro Komitetas—paskiria 1 ’«•-1------
po komisiją, arba; dar geriau—tegul 
visas Centro Biuras ir LDD Centro 
Komitetas sušaukia bendrą posėdį, į

miteto nusistatymui.
2. Kad ateityje nepasikartotų pa

našūs įvykiai, tai Centro Komiteto 
mažuma reikalauja paskirti iš trijų 
narių komisiją, be kurios sutikimo 
neleistina talpinti mūsų organe gin
čijamus pareiškimus, kaip nuomonę 
Centro Komiteto arba atsakomingų 
LDD viršininkų.

3. Centro Komiteto mažuma reika
lauja, kad nei vienas Centro Komi
teto narys nevestų jokių asmeniškų 
vienybės klausimu derybų su Lietu
vių ^Comunistų Frakcijos Centro Biu
ru arba jo nariais, ir kad bet kokios i 
propozicijos ar pasitarimai, jeigu to
kie pasirodytų reikalingi, eitų su ži
nia visos viršuj minėtos komisijos ir 
dalyvaujant visiems jos nariams, j 
Kiekvienas toks pasitarimas turi būt 
raportuotas Centro Komitetui arti
miausiam posėdy.

II
I

Centro Komiteto mažuma, nuodug
niai apsvarsčius Lietuvių Komunistų 
Frakcijos Centro Biuro atstovų, A. 
Binibos ir R. Mizaros, 
vienybės klausime, priėjo 
išvados:

Pirma—būtinai reikalinga 
ti LDD narių žiniai visas 
sąlygas, kurias mums pastatė Centro 
Biuras.

Antra—išreikšti savo nusistatymą, 
kaip mes žiūrime į 
lygas.

Trečia—“Naujojoj 
mūsų organizacijos 
atidaryti diskusijas 
me.. Visi LDD nariai, kuopos ir ap
skričiai turi turėt nevaržomą teisę 
iki sekamojo suvažiavimo reikšti sa- 

’ vo nuomonę apie visus klausimus, 
del - kurių iki šiol yra pasiskaidęs 
komunistinis judėjimas.

Ketvirta—šio pareiškimo kopiją 
pasiųsti “Laisvei” ir “Vilniai” ir rei
kalauti, kad jos jį išspausdintų savo 
skiltyse; taipgi duoti tiem dviem lai
kraščiam sekamus pasiūlymus:

(ą) Išspausdindami ištisai šį pa
reisimą, tiedu laikraščiai privalo ir 
savo skiltyse atidaryti diskusijas vie
nybės klausimu.

(|>1 Diskusijos privalo būt nevar
žomos redakcijų pastabomis, tai yra, 
tur£ būt leidžiama liuosai išsireikšti 
už ai* prieš bet kurią ar visas Centro 
Biuro pasiūlytas vienybės sąlygas ir 
daryti reikiamas išvadas. Į šių dis
kusijų ribas privalo įeiti visi klausi
mai, del kurių įvyko pastarasis ko
munistinių spėkų susiskaldymas tarp
tautine plotme ir del kurių įsikūrė 
Lietuvių Darbininkų Draugija.

III
Kokiomis Sąlygomis Centro Biuras

„ Siūlo Įvykdinti Vienybę
Lapkričio 13 d., drg. Prūseikos va

lia gakviesti, į LDD Centro Komiteto 
posėdį atsilankė du Centro Biuro at- ______  ________
stotfki, A. Bimba ir R. Mizara. Ka- įas, gynimas mažųjų valstybių, etc.), 
dangi drg. Prūseika kai kuriem Cen- jejgU Komunistų Partijoj nėra de- 
tro Komiteto nariam buvo asmeniš-, mokratiniiį ir savikritikos teisių, tai 
kai sakęs, jog Centro Biuro atstovai. kokju kenu įuos skirtumus galima 
pakviesta tuo tikslu, kad pasitarus, į i§naiRinti ?
ar -nėra galimybių susivienyti, tat ■ 2. Centro Komitetas negali “atpa-
jie ir buvo užklausti, kokias propo- Į laidoti’* Lietuvių Darbininkų Drau- 
zicijas jie siūlo. _ 1 gjją nuo Tarptautinės Komunistų

Centro Biuro atstovai pareiškė, 1 Opozicijos, nes prie tos opozicijos 
kad. jie jokių konkrečių pasiūlymų prisidėti nutarė mūsų organizacijos 
neturį, o tik norį žinot, ar mes be g - ...................... ■
rezervacijų priimame visus Komunis- narĮų balsavimas. Suvažiavimo ir vi- 
tų Internacionalo septintojo kongreso suOt;no balsavimo tarimą gali pa- 
tarunus. Jeigu mes ištisai tųjų tari- įtikinti tik suvažiavimas ir visuoti
nių'nepriimame, tuomet apie vienybę j nag balsavimas. Centro Komitetas tu- 
negąli būt nei kalbos; o jeigu pri- rj ga]ją spręsti tik tokius klausimus,

pasiūlymus 
sekamos

paskelb- 
vienybės

tas vienybes są-

Gadynėj,” kaip 
organe, reikia 

vienybės klausi-

Imame, tuomet sekama vienybės są
lygą yra: Lietuvių Darbininkų Drau- 

. gija turi “atsipalaidoti” (reiškia, at-

■■

ziciją. |
šitų dviejų dalykų Centro,metai nepriklauso partijai ir 

Biuro atstovai nereikalavo, prieš ją kovoja. Jis norėtų to-
šta'rasis KomūnisĮų Internacionalo i JUQ9 išgalvojo pats Rutkū8 SU kios partijos, kurioj nuolatos giriamas buvusiųjų prezidentų 
kongresas. Bet vidujinė jo ir jo sek- Į savo pasekėjais. Juųs ĮŠgąlyo- eitų vaidai, peštynės, debatai,
cijų nuotaika daugeliu atžvilgių pa- j0 tam, kad Kompartijoj dis-! o revoliucinis darbas būtų pa

siliko senoviška. Kokiais gi keliais 1 : 3 ’ 1 - - . .. ----
I iki pastarųjų laikų jieškojo vienybes 

ne landžiodamas pas atskirus mūsų 
organizacijos narius ir juos stengda
masis sudemoralizuoti ? Sakykim, jei
gu jo žygiai būtų buvę sėkmingi.

ciplina pabadžius LDD’ nųriųs. dėtųs į šalį. Aiškų, tokio? par- 
nuo vienybės. tijos ĮĮęnorj revoliuciniai dar-tijos ĮĮęnorj revoliuciniai dąr-

KomĮinįstų Pąrjtijįia nęų?.d,e- bininkąį ir jie jokių būdų ne- 
da nei jokios disciplinos anV sutiks priimti Butkaus “fiįozo- 
—?,rgąnizacijy nan^, fiją.”

kurį Centro Biuras tegul pasikviečia Kokia tat būtų buvus nauda komu- j tokių, kaip ALDLD, LDD, dar- 
autoritetingą žmogų iš Komunistų nistiniam judėjimui, jeigu opozicija . ” 1 VaJJntr;
i aiujva nvuuww, u LDD būtų buvus suskaldyta, daugybė jos ■ •-<’ ■■••r.

Cctntro Komitetas pasikvies autorite- narių padaryta pasyviais, o tik kele- zacijos nėra partiją. Ten pri-

masinių

B.

I Partijos Centro Komiteto, o LDD ( būtų buvus suskaldyta, daugybė jos 
L/XUI v* V T 1V0 l*UW* «V**” * J XZ VA AK 1AVIV ~

tingą žmogų iš Tarptautinės Į<omu- tas sugryžę partijon arba nors ir ton 
nistų Opozicijos, šiame posėdyje te- pačion ALDLD? Jeigu Centro Biu- 
gul bus sprendžiama visi klausimai, j ras ištiktųjų geistų vienybės, tai jis 
kurie rišasi su paminėtomis vienybės nebūtų dėjęs visas pastangas mus 

sudemoralizuot, pakrikdyt,' o dar bū
tų pasidžiaugęs, kad mum pavyko iš
laikyt krūvoj daugybę darbininkiško 
elemento, kurį Centro Biuras, eida
mas “trečiojo periodo” taktika, buvo 
ištaškęs. LDD Centro Komiteto ma
žuma stoja už visų komunistinių spė
kų vienybę, bet prieš demoralizaciją 
mūsų organizacijos, prisidengus vie-

sąlygomis.
Mums rodos, kad šis pasiūlymas 

aiškus savaime. Jeigu mes turime 
pasitraukti iš Komunistų Opozicijos, 
tai turi būt žinoma, kuomi ta opozi
cija negera; jeigu iš mūsų reikalau
jama pasiduoti partijos disciplinai, 
tai mes turime žinot, kokias teises1 
mes turėsime partijoje. O už vis | 
svarbiau — daleidžiant, kad įvyktų i uybės skraiste, 
susitaikymas—visų keturių organiza-! - — .
cijų atstovai reikalinga tam, kad j 
vėliau nei viena pusė negalėtų užsi- Į 
ginti savo pažadų, jeigu kokie bus 
padaryta.

Centro Biuro atstovai šį pasiūlymą 
griežtai atmetė.

Po keleto smulkesnių paklausimų, 
prieš pat išsiskirstymą, A. Bimba iš 
mūsų reikalavo dar štai ko: kad mes 
tuojaus Švelnintume su Centro Biu
ru santikius ir kaip pirmą žygį toj 
linkmėj—kad sulaikytume išleidimą 
lapelių klausime: “Keno Buvb Teisy- 

(Tų lapelių tekstas jau yra 
“N. G.”)

IV
Centro Komitetas Reagavo į

Vidnybes Sąlygas*' '

bo unijų, kadangi tos organi-

klauso visokių pažiūrų žmo
nių. Komunistų Partija užde
da disciplinų tiktai ant savo 
narių.

Kuomet LDD susivienys su 
ALDLD (mes esame įsitikinę, 
kad jos tų padarys), tai visi 
nariai tuomet veiks sulyg ĄL 
DLD konstitucija. Ten demo
kratijos užtenkamai. ALDLD 
CK renkamas referendumu, 
josios kuopos ir apskričiai turi 
plačiausias demokratines tei
ses. Kompartija niekur į jų 
reikalus niekuomet nesikišo ir 
nesikiš.

Mažuma prisįspyrusiai rei- 
kąląuja, kad būtų padaryta 
vienybė su> amerikonais, su vo
kiečiais ir “kitų tautų tokios

Taigi šis LDD CK mažumos 
pareiškimas parodo, kad ji 
griežtai atmeta vienybes sąly
gas, kurias dldžiurpa draugiš
kai prjėm.ė. Tuo būdų dabar 
dalykai paaiškės. LDD nariai, 
kurie balsuos didžiumos ir ma
žumos pareiškimus, raginami 
balsuoti už didžiumos pareiš
kimų, stojantį už vienybę.

Minersville, Pa

ir minįątęrių pįrmininkų pa
reiškimas prezidentui ponui A. 
Srųetonai, kaipo reikalavimas 
atstęigimo S^irpo slaptu bąl- 
saviiųų. utopija pasiųsta Lie
tuvon, o kita Lietuves Ątsto- 
vyben Washington, D. C.

Valdyba 1936 metams susi
deda iš šių draugų-draugių: . 
organizatprįus, M. Seimys; fi
nansų sekretorius— P. Pasers- 
kįs; iždininkas^—J. Jasaitis; 
protokolų sekretorė — O. Ku- 
čianskaitė; korespondentas — 
A. Witkus; “Laisvės” agentas 
K. Mįkolaitis.

Linkėtina ateinančių’ metų 
valdybai daug geros darbuotės 
organizacijos labui.

Vinco Duktė.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 12 d. gruodžio, Lietuvių 
svetainėje, 315 Clinton St., 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstyti, taipgi bus rinki
mai naujos valdybos sekantiems me
tams. Kurie nesatę užsimokėję atsi
likusias duokles malonėkite greitai tą 
padaryti.

Sekr. O. Girnienė.
' (291-293)

5. Reikalaut, kad mes nespausdin- 
I tume ir neskleįstume lapelių antraš- 
!te: “Keno Buvo Teisybė?”—yra to
lygu, kaip reikalaut paslėpt teisybę. 
Juk faktas yra, kad lyginai Iceli me
tai komunistuose vyrauja pasidalini
mas ir susiskaldymas. Juk faktas yra, 
kad tatai įvyko del nesusitaikymo 
klausimuose strategijos ir taktikos, 
kaip užkariaut mases komunizmui. 
Jeigu .bijomasi Išaiškint tuos skirtu
mus, jeigu bijomasi supažindint dar
bininkus del kokių priežasčių atsira- 1 * ▼ • i • » • •' * « • • •
įvairios komunistinės opozicijos—tai 
tas rodo, kad Centro Biure dar tebe
vyrauja senosios metodos, savikriti- | 
kos teisės nėra, viskas daroma “iš . . . .......
aukščiau” ir grynai frakciniais sume- sįai susivienyti' SU savo tauty- 
tįmais, o ne atsižvelgiant į reikalą beS komuriistiriėm organizaci- 

Lapkričio 29 ,1. jvyko sekamas iš ^rbinlnkų vienybės.
eilės Centro Komiteto posėdis. Cen-! v
tro Komiteto didžiuma Centro Biuro j 
pasiūlytas vienybės sąlygas prie- Akivaizdoje aukščiau išdėstytų 
mė, kaip matyt iš jus tuo klausimu faktų, Lietuvių Darbininkų Draugijos 
pareiškimo. Tačiau Centro Komiteto Centro Komiteto ihažuma pareiškia, 
mažuma tų sąlygų nepriėmė Jef se- kad ji dės visas pastangas nuslopįh- 
kamų priežasčių: I tį bile kokius bandymus varde vieny-

.' bes suardyti mūšų organizėčiją. LDI) 
1. Negalima besąlyginiai priimti nariai geriausiai pasitarnaus darbi- 

septintojo kongreso tarimus, pakol ninku judėjimui stiprindami savo ei- 
nebus užtikrinta, kad Internacionalo }eSj verbuodami mūsų ofganižacijon 
sekcijom jau sugrąžinta partinė de- kuo daugiausiai naujų narių ir savo 
mokratija ir savikritikos teisė. Sep- i organui “Naūj'ąjai Gadynei” kuo 
tintasis^ kongresas, tiesa, išnaikino daugiausiai naujų skaitytojų. Tik 
tarp mūsų daugelį^skirtumų, bet tuo tuomet bus žymi nauda komųnįsti- 

1 ’i naujų njam judėjimui, kuomet mes išlai-

bė?” 
tilpęs

pačiu sykiu, iškėlė daugelį i 
(pav., karo klausimas, gynimas bur 
žuazinės demokratijos, liaudies fron

do Lietuvių Darbininkų Draugija ir P&t krypties darbininkais.
Mes manome, kad tai tų tau

tybių darbininkų opozicionie
rių dalykas. Jie gali pilniaų-

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo 
įstaiga

Lapkričio 30 d. įvyko kon
certas ir balius, surengtas A 
LDLD 9-to Apskrjčio, ap,vaik
ščiojimui 20 metų sukaktųjų 
nuo įsistęigimo Ąmęrilcoą Lie
tuvių parbininkų Literatūros 
Draugijos.

Koncertą išpildė Shęnaų- 
doah Lyros ( ■ 
ninkė L. 
Brooklyn, N. Y. Paskelbimuo
se buvo garsyta, kad ir dau
giau dainininkų iš Brooklyno 
dalyvaus, o taipgi ir kalbėto
jas pribus. Tuom publika žin- 
geidavo, norėjo išgirsti, ką žin- 
g^idesnio nuo svečių iš tolirnoj 
didmiesčio! Bet nepribuvus 
svečiams publika jautėsi su- 
yilta. žinoųią, tokie nųotikiai ’ 9 
truputį kenkia * tolimesniems 57 .p.arį ,St 
pąrengim,ams. ____ _____ ___________ w,..

Šiaip galima sakyti, kad pa- (Taipgi bus renkama nauja valdyba 
rengimas, ypatingai balius, vi-___
sapųsįškai pavydo. Pųfarnau-
tojai publikai gnnn turėjo dar- ? Telefonam Evergreen 7-7779 j 

vąkarą ir gerokai pa- PAUL GUSTAS
Publikos atsilankė vidutiniai LĮETUyiS GRABORIUS 8 

kaip dabartines bedarbės lai- S . s
ku. Bet, tikrenybėj, tai vieti- (g fėšijoje .ir Brooklyno apielin- 8 
niai minersvillięčiai da nęga- ;0 MUi plačiai žinomas. Tįk dabar g 
nėtinai Įvertina tokių parengi-.g balsamavimu ir palaidojūnu B 
mų svarbą. Reikėjo dalyvaut į mirusių. g
pądvigubiai tiek (Jmpgl ŠenHeiUIB I

Gerą dah publikos sudarė, E _ . -f .... •_ . 5v. f .v , 5 Paraamdo automobilius lerme- Xsvečiai is apiehnkinių miestu- E nlms, veBtuyčms, krikštynoma & 
kų, iš Shenandoahrio, St. I ir kitokioms pąrifrns g
Clair, Port Carbon, Coal D.ale 'Į ***■ **» 7 |
ir net iš tolimų vįętų, kaip tai' į 423 Metropolitan Avė. s
iš Readingo. Brooklyn, N. y. 5

J. Ramanauskas.
Nųų Ęęd. ĄtĮėįsite, kad jūsų į —— ■ ——

kocųspųndenciją įųręjomę tąipĮ ■ ........................ ~
smarkiai sųtrųpipinti. Tafai' I CHARLES UP TQ-DATE 
dar.eme. del vietos sutaųpymo.
Visgi, mūsų supratimu, p are n- ■ HARBER SHOP 
gimąs nėra toks svarbus dąik- ' J ‘ ... 
tas, kaį reikėtų laikraštyje 

; užimti kelias špaltas. Visus PLAUKŲ O CfJ 
draugus prašome apie paren-! 
gimus labai trumpai rašyti. p*

Choras ir ęlajini-
Kąvaliauskaitė iš

PRANEŠIMAI $ KITUR
...... ....... "''V rryprr: : . i.< ? — 

BOSTON, MĄ§S.

“Russia With My Own Two Eyes” 
yra vardas lekcijos, kurią duos Flo
rence’ H. Luscomb, kuri nesenai su
grįžo iš Sovietų Sąjungos. Jinai kal
bės gruodžio 11 d., 8:15 vai. vakare, 
Myers Hali, Tremont Temple, šį 
susirinkimą i’engia Sovietų Sąjungos 
Draugai. Raginame So. Bostono lie
tuvius atsilankyti išgirsti šios ga
bios kalbėtojos prakalbą apie Sovie
tų Sąjungą ir jos gyvenimą.'

Komitetas.
(29Q-291)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

' senų padarau
naujus paveiks- 
lūs krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 

HmHb^K^Mir padidinu to- 
kio dydžio, ko- 
kio pageidauja- 
m a. Taipgi at- 
maliavoju įvai- 
riom spalvom.

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

* BROOKLYN, N. Y.
TeL: Glenmore 5-6191

jom, jei tiktai nori. Reikia at
siminti, kad, tįę pąty;? lovę^tų- 
ųiečiai net du sykiu skilo ir 
vienijosi prie kitų grupių: 
Bert Miller kadaise išėjo pas 
Mųstę, o Gitlow, 'Z am ir kiti 
atskilo ir nuėjo pas socialistus. 
Dabar lietuviai, opozicininkai, 
kurie buvo tik fraternaliai su
sirišę su lovestoniečiais, taipgi 
atsiskiria ir vienijasi su lietu
vių masinėm organizacijom.

Butkus su savo šalininkais 
nesutinka su Septinto Kongre
so nutarimais. Jis nesutinka 
su Kompartija, būk joje nesą 
demokratijos, ir tt.

Šitie klausimai yra labai 
svarbūs. Ką gi jie parodo ? 
Jie parodo, kad tarpe mūsų ir 
Butkaus (tai yra, LDD. C. K. 
mažumos) nėra bendros politi-

■ • 1 * ..

nes linijos, mūsų politiniai ke
liai tebesiskiria. Mūsų įsitiki
nimu, Septinto Kongreso tari
mai yra geri, teisingi. Butkus 
juos atmeta. Mūsų supratimu, 
Lovestono grupės politika ir 
darbai yra nepriimtini, žalin
gi darbininkų klasei. Butkus

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 
d. gruodžio, Laisvės Choro svetai- 

‘ 7:30 vai. vakare.
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstyti.

kyšime savo vienybę, kuomet mes, 
kai pribręs sąlygos, galėsime sykiu 
su visais kitais opoziciniais komunis
tais, tarptautine papėdė, gryžti ofi- 
cialen Komunistų Partijon bei' į jos 
pagelbines organizacijas, kaip stip
rus kūnas, rodąs, jog mūsų darbas, 
rankioti krūvon išblaškytas komunis
tines jėgas, nebuvo veltus.

Lietuvių Darbininkų Draugijos 
Centro Komiteto Mažuma: ’ 

E. BUTKUS, 
N. KATILIŪTĖ, 
P. KRJAUČlUKĄS.

“Laisvės” Redakcijos Priera
šas.—Talpiname šį LDD CK. 
mažumos pareiškimą taip, 

i yra parašytas, kad
mūsų skaitytojai matytų, kaip o

__  _____ _ st°vi ir kur link bando vesti |su jais sutinką. O mes visuo- 
i nai, tai pirmiausiai reikalinga žinot į mažuma LDD narius. (Mes šį met sakėme: iki mūsų politi-

. , jš “N.:niai keliai skiriasi, tol negali
G.”) Didžiumos pareiškimas’pūti jokios kalbos apie vieny- 
tilpo “Laisvėje” už gruodžio f bę. LDD. C. K. dauguma pa- 
6 d. Tame pat dienraščio nu- sisąkė už Septinto Kongresų 
meryj tilpo ir mūsų komenta- tarimus ištisai. Vadinasi, tar- 
rai del abiejų pareiškimų. Po-'pe tų draugų ir mūsų politi- 

reikalo tarti niai skirtumai išnyksta, todėl

suvažiavimas ir patvirtino visuotinas 
narių balsavimas. Suvažiavimo ir vi-

kuriuos nėra išsprendus pati organi 
zacija. ' .

į 3. Jeigu iš mūsų reikalaujama lik-j kaip jis 
, viduoti mūsų organizaciją (nors ta- 1 
i tai imant ir techniška prasme) ir pa- , 
siduoti Komunistų Partijos discipli-

siskirti) nuo Tarptautinės Komunis
tines Opozicijos. 11

Pt> šių pareiškimų sekė paklausi
mai bei pasiūlymai Iš mūsų pusės.

Centro Biuro atstovai pirmiausiai
buvę klausti, ar tai jau visos sąlygos, “»«*“*•
kurias priėmus vienybė bus galima ™as *r Pare’#a’ iar įsakymas ir pil- 
Jvyfcdinti, ar dar yra kokių kitų są- 
lygj? Ir čia pat tapo perskaityta iš

šių metų lapkričio 9 d. - . .,
tilptisio A. Bimbos straipsnio ’ pakar- . L?D na?ai» jeigu bus vykinama 
tojilnas seniau mum statytų vieny- t vienybė, galėtų pereiU į ALDLD. 
bės‘ sąlygų, būtent:

kas tuo terminu (disciplina) supran-: pareiškimą paimame 
tama: dalyko supratimas, įsitikini- I 

dymas, nors įsakymas ir nesupran
tamas? Dar daugiau. Liekomfrakci- 
jos Centro Biuro atstovai išsireiškė,,

iki mūsų politi-

| Jeigu mūsų organizacijai, kaip to-1 draug matome ___ ________  __ ____ f __ _
■ x . vi -i ?‘ai’ stirna disciplinos klausimas j kelis žodžius ir šiuo tarpu. Ma- mes iralime kalbėti apie vieny-

L Mes tuojaus turime likviduoti ir reikalaujama be rezervacijų prnm- • v .v. . > ’ . . t( .v • .9^111 < / * -
saVb 'organizaciją “ir visokią opozi- ti septintojo kongreso tezius, tai rei- i zumOS pareiškimas tOKlS mis- bę ir susivienyti. O SU But- 
cijį” i kalinga žinot, ar ir ALDLD nariams į rus,” tiek daug privelta jame kum bei mažuma negalime ^u-
M x..„.--- ------ TZ---------------- VZ------------------------ --- . •. ’ - ■. . . .

tų .Partijos Centro Komiteto disci- plina? Jeigu neprivaloma, tai kodėl 
pilnai. i mum statoma tokie reikalavimai ?

Klausimas buvo pakartota, ir rei-
įjMįgr' '
lyg'bs tebėra galioje ?

Mes turime pasiduoti Komunis- privaloma Komunistų Partijos disci- būtų ir nebūtų'dalykų, kad ne sivienyti, nes jie eina savo se- 
*artiios Centro Komiteto disci- nlina Jeioni nenrivaloma. tai kode! .... . J ’ •.kiekvienas skaitytojas jį turės pu kęliu. Dalykas aiškus, kaip 

Butkus nenori vieny- 
t* \ •

mum statoma tokie reikalavimai ? ,
Aukščiau visko, reikalinga žinoti,' ar kantrybės perskaityti ir ne dieną. L f.

katauta atsakymo, ar ir šios dvi są-. partijos disciplina reiškia tą, kaip ją j kiekvięnas turės užtenkamai bės nenori grįžti į mūsų re
lygvs tebėra galioje? (nustatė Leninas ir pirmesnieji kon— • -■ f & t t

Cbntro Biuro atstovas R. Mizara gresai Komunistų Internacionalo; ar]
buvo pradėjęs sakyt, kad tos sąlygos .tą, kaip ją nustatė dešimtasis plenu-

i apsukrumo suprasti. Matomai, voliucinio judėjimo eiles. Tą 
r.__ _____ _____ __ _____ ___ _____ mažuma mano, kad tuo būdu sav,o nenorą bando, paslėpti

modifikuotos, tačiaus to paties biuro ' mas Komunistų Internacionalo pildo- jai pavyks suklaidinti vienas maiše frazių. A Ttl’TYlRd Vu/1 mm'n Tnori- -J . / t ‘ <«■ • • i J tatstovas A. Bimba pareiškė, kad, iš 
esndės, jos tebėra galioje.

Tuo būdu, suglaudus daiktan, mes 
su .Čentr6 Biuro atstovaujama srio- 
ve •galime vienytis:

Qt) Jeigu priimsime be rezervacijų 
visus Septintojo kongreso tarimus; 
(bjT jeigu pasitrauksime iš Tarptau
tines Komunistinės Opozicijos; (c) 
jeigu pasiduosime Komunistų Parti
jos disciplinai; (d) jeigu likviduosi-

mojo komiteto, būtent—“trečio peri
odo” disciplina?

4. Kadangi Centro Biuro atstovai 
iš mūstį ' Reikalauja “atsipalaidoti” 
Xvienyk, tai jie sakė, kad voliucinė ^emokratija.' Savo 
iškelia klausimą reikalo išspręsti pa-iyienybę ALDLD ir LpP, yra Ijiuopų susirinkimuose VISI pa
matinius skirtumus del kurių yra pa- igaliipa sekamais pagrindai j: riai turi pilniausią teisę taįsy-. 
sidalihimas komunistiniam judėjime J % U- ti dnlvknri' kritikunti visas na-

kitas LDD narys. į Tas pats ir del demokratijos
Kuomet Centro Biuro ats.to- Komunistų Partijoj. Komunis- 

vai atsilankė pas LDD CK ir tų Partijoj yra pilniausia re- A* » . ’ . * . . ‘ - *. , . J, * ' i * - j • • ’* ’ ‘

i Tas pats ir del demokratijos

ir visuose tos rūšies ginčuose reika
linga turėt autoritetingą atstovą,

1. Jei opozicija besąlyginiai ti dalykuš, kritikuoti visas na- 
priims Septinto Kominterno rių atliktas klaidas, nepai-1

Baltimore, Md.
Tarimai Veikimui Metiniam 

SusipnĮcimę

V i etiųė.s ALDŲJ} 25 k p . Įnę- 
tiųis susirinkimas, kuris įvyko
2 d. gruodžio, nebuvo pilnai 
skaitlingas nariais. Priežastis 
gali išaiškinti tik tas, kuris 
neatsilankė į taip svųrbų su" 
sirinkimų. Negerai. ]

Bet darbas, nors ir silpniau,’ 
varomas pirmyn gan plačia, 
vaga. i

Kada pažangioji Amerikos 
visuomenė rengiasi 
suvažiavimo Lygos

prie tre.e.iQ, 
prieš Karų į

Telefonas! Evergreen 7-7179

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Benai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir ' Brooklyno' apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik daba? 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

Įųįrųšių.

Veltui Chapel Šermenim
Panamdo automobilius šerme
nims, vestMYČins, krikštynoms 
‘ ‘ ir kitokioms parims 

UmkiU dįan^ ar nabtj

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Pegutis SavĮpinkas

PLAUKV O C r 
KIRPIMAS

SKUfęviĄS Į 5c 
Prielankes Patarnavimas

U,nį?n Aye., Brooklyn
Tarp Ten, Eyck if Maujer\ Sts.

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 

__ 1 bJ e r v ų L i g os, Jlv_______Bendras Nusilpi-
(fvy mas, Nervų J6-

4-t V / g°8 išeikvojimai,
. / K a t a r i n iai ir

vff//, / Chroniški • Skau-
dūliai. Skilvio ir 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažarnęs U* 

gas. Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję ReumatiŠki nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No- 
sięs Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
ų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
aii nesuprantamą ųesveikumą, atei

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

čiėpų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIĘJNAMOB 
pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. Z1NS 
no bu k a, k r

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

NEW YORK -~ 
j Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
i O sekmadieniais 9 iki 8 P. M.
I MĖS KALBAMI LIETUVIŠKAI

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

ręzultątus'ant paręikatevimo galime prisiųsti liūdijimus. Geriausii 
mostis nuo rąmatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga
rantu o j api. Pjęisįunčiąm paštu reikalaųjantięms.

SOOTKOOS DRUG 60.
9,Qą MiUbury Stręet, Worcester, Mass.

• Vienintelė Lietuviška Vaistini Worcrsteryje.
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VIETINES ŽINIOS automobilių- išdirbystėje, i<u-|Jbsefiha Kosmočienė Pati 
vim’n ii-nm nri navviia rJivLo # <4 •

Viena Kovojo EvikcijąVerte D. M. š.

MIRTIES ŠOKIS
Iii j a Erenburg. ...... ...........

Judamieji paveikslai. Greitieji automo
biliai. Tame ir dalykas, pasišokėję, kaip 
koki vabalai, jie persiverčia. Sanitarai 
čia su neštuvais. Keičiasi šviesos, skau
da akis. Aplinkui sukinėjasi patarnau
tojai su reikmenimis. Konkuruoja augš- 
čio iššokikai, atletai. Paskui leidžia šu- 
nes lenktynių, jie dideliu greitumu veja
si elektros jėgos varomus dirbtinius zui
kius. Ūžia orlaiviai. Ant vieno iš jų iš- 
pifešta- kaukuolė. Tai simbolis, tai išdir- 
bystės ženklas. Bėga nedideli tankai. Ei
lėmis maršuoja buvę piemenys Umbrijos 
ir Ligų jos per įkaitusį Afrikos smėlį. Or
laivių eskadrilė vardu “Desperate,” 
toji, ant kurios lėktuvų išpiešta kau
kuolė, meta bombas. Greta manęs įsi
mylėjusieji. Jie atėjo čia jieškoti tamsos. 
Jie bučiuojasi gailiai ir greitai. Štai, štai 
užsižiebs šviesa. Štai—štai tos “paukš- 
tys” su kaukuolėmis ant jų šonų numes 
mirties padarus.

Aš uždariau akis. Daugiau negaliu žiū
rėti nei į patarnautojus, nei į bombinius 
orlaivius. Iš filmos girdisi kriokiantis 
baso balsas: “Pirmyn, proletarinė ir fa
šistinė Italija!”

Tai štai kodėl mažasis Beppo, meš
keriotojas žuvų iš Apeco, mirė netoli 
Adowa! Neronas dūsavo: “Žūva didelis 
artistas!” Tada dar nebuvo judžių...

Aš atidarau akis. Prieš jas dideli ka
muoliai. Koki keisti, beformiai, bjau
rūs, šliaužianti. Kamuoliai išsileidžia, iš 
jų išsilieja kokis tai skystis. Į tai žiūrint 
norisi sušukti: kodėl jūs šį vakarą kan
kinate žiūrėtojus!? Kodėl po tankų ro
dote vokiečių suruoštą “mirties pjūtį,” 
po žmonių kaukuolių, prakalbų, po kru
vinų scenų dar rodot kokį tai būsimo 
mūšio vaizdą? Tartum karštlige sergan
čio sapnas? Atsiminimai? Pasityčioji
mas? Bet šaltai balsas judžių filmos pa
aiškina: “Tai mikrobai miego ligos. Jie 
sunaikina raudono kraujė celes. Už
viešpatauja apatija. Ateina mirtis. Pro
grama baigėsi. Visiems labą naktį!”

Ar supras mūsų anūkai, ką reiškė 
žmogui' gyventi kartu su fašistais vieno
je gadynėje? Vargiai, ant knygų pusla
pių užrašai neiššauks pasipiktinimą, gė
dą ir neatvaizduos fašistų godumą. Bet 
gal būt skaisčioje dienoje būsimos gady
nės kils klausimas: ką fašizmas padarė 
Europoje? •

Traukinys greitai bėga, kuriame esu... 
Lietus lyja, kaip kūdikių ašaros rieda 
per stiklus, o toliau ir vėl pasirodė sau
lė. .. Šampanija, kur dvidešimts metų at
gal žmonės mirė, skerdėsi, troško prieš 
mirtį nors gurkšnį vandens. Dabar visa 
Europa atrodo, kaip kokis sodas: tiek 
darbo įdėta ant kiekvieno žemės kampe
lio, prie kiekvieno daržo, prie kiekvienos 
ažibs, su tokia meile viskas apdirbta, 
padaryta, pažymėta ir kalnai prie Šar- 
leurio, ir Normandijos sodai, ir Sovietų 
Sąjungos nauji pečiai metalo liejimui, ir 
galingos mašinos elektros jėgą gaminti.

Bet žiauri ir baisi daugelio istorija. 
Negalima gėrėtis Rymo namais ir sker
sai kelius arkomis, upių pakraščiais arba 
Versalio sodais: tai—istorija prievartos, 
pavėrgimo, melo, suniekšėjimo ir žudy
nių. Bet tai—taipgi istorija žmogaus 
darbo tvarinių. Mes iš kūdikystės mylė
jome nelaimingą, didelį, pusiau-negyvą 
žemės kraštą. Sapnuose vaikštinėjomė 
Paryžiaus gatvėmis, painiomis, nesu
prantamomis, ten, kur kiekvienas namas 
atrodė, kaip kokia diena.

Mes džiaugiamės if kartu bauginomės, 
kada prieš mūsų akis plaukdavo Angli
jos vaizdai: jos beširdžiai turčiai, poetai, 
veidmainiai, rūkai ir juokai...

Kaip atydžiai ir sujudusiai mes žiūrė
jome į Vokietiją, į tas jaknas Europos! 
Kalbėjo, “kad vokietys išgalvojo mėnu
lį,” mes mąstėme ne tik .apie sugabius 
elektros technikus: mes žinojome, kas 
yra naktį matomi laikrodžiai ir kiti iš
dirbiniai. Esseno ritmas nekliudė mums, 
tartum, girdėti liepų lapų šlamėjimą. 
Mes žinojome, kad nedideliame name gi
mė Karolis Marksas, name, kurį dabar
tiniai fašistai pavertė į policijos stotį; ir 
kitą namą Weimare, kurį dabartiniai 
tamsos fanatikai pavertė į kankinimo 
įstaigą kiekvienam, kuris tik drįsta

šaukti: “šviesos!” Mes žihortie ir Hartzo 
miškus, kurie, tartum, ir dabar dar šyp
sodamiesi šnabždasi apie tai, ką ten Hai- 
nė kalbėjo su gimtinė.

Tartum mylimos vardą tardavome: 
“Italija.” Mes mylėjome tą šalį ne kaipo 
turistai, godūs pasismaguriaUti, bet kai
po mūsų laikų žmones, vaikus/ draugūs. 
Mes mylėjome ją ne tik todėl; kad' kada 
nors joje gyveno Leonardo Da Vihci, 
mes mylėjome ją ir todėl, kad'kiekvienas 
akmenkrovis iš Peamonto arba Cicilia; 
žinojo, kas tokia’ yra žmogaus vertė. Da* 
bar aš mąstau apie rusų rašytoją Gogolį, 
kuris troško tarpe “Mirusiųjų Vėlių,” 
tarpe dubeltaVų Noždrevų ir Pliuškinų, 
—tų, kurie švaistėsi po Rusijos guberni
jas, ir tų, kurie talpiriosi jo' sieloje. Ita
lijoje Gogolis mokinosi laisvai kvėpuoti. 
Aš taipgi mąstau apie Herceną, vienai 
valandai jis pasiliUOsavo rltiO savo min
čių ir tai buvo tarpe Rymo miriios, die
noje revoliucijos. Man sekėsi, mat teko 
su Italija susipažinti. Aš pamenu kelis 
jų “Liaudies namus” ir matau drąsius 
veidus streikierių, kaip vyną, karštą ir 
drąsų jų kovos būdą.

Vienoje iš senų- bažnyčių' Luko’ vardu* 
yra atvaizdas mirtiės šokio: IWpe T*OS- 
cania kalnų, apsuptų vynuogių sodų, 
tamsių kaip naktis kiparisų sukinėjasi 
žmogaus griaučiai—tai mirtis Piešėjas 
Po

metų

atvaizdu parašė:
“Jūs dirbot, kvatojot, gyvenot, 
Dabar šoksit su manim.
Jūs kalbėjot—rytoj laimė,
‘Rytoj niekas,’—sakau jum.”

Suprantama, per šešis šimtus
mirtis daug išmoko. Ant griaučių ji užsi
traukė mirškinius: juodus, rudus arba 
mėlynus. Ji sutinka pakeisti varpų gau
dimą džiazo šokiais, kanuolėmis ir net 
prakalbomis. Ji nerausdama šaukia į 
garsiakalbio mikrofoną: “Pirmyn, prolė- 
tarinė Italija!” Taip ji atidarė savo ba
lių ant Ethibpijos dykumų. Kur ji tikrą 
šokį šoks, ar Lietuvos laukuose ? Ar ant 
Reino kraštų?

Italijoje trijų mėtų berniukai dar vos 
gerai ištarianti “Mama” turėjb teisę. 
Penkių metų juos jūu privefte iškelti 
ranką ir šaukti: “Mare nostrum1? (Jū
ros mūsų!) Šimtai tūkstančių1 žmonių 
pagriebė: “Jūros mūsų!”, “Vidulžeminės 
jūros mūsų!”, “Nica mūsų'!” “Afrika mū
sų!” Jie nemąstė apie laimę, jie nemąstė 
ir apie teisingumą. Jie šaukė.

Savo krašto darbininkija apiplėšta. 
Kas gi daugiau ir belieka, jeigu nęplėšti 
kaimynus? Dabar, tie italų berniukai iš
augo į vyrus ir juos pastatė prie kulkas* 
valdžių. Fašistai šaukia kiekvienas už sa
vo šalį. Bet jie visi tą pat šaukia:

—Klaipėda mūsų! Strasbu’rgaš" mūsų! 
Brio mūsų!

—Bratislawa mūsų! Kasz'ica mūsų! 
Banetas mūsų!

—Ostrovas mūsų! Gomelis mūsų! Ki
jevas mūsų!

—Didelė Vokietija, nuo Šiaurių iki Vi
dur žeminių jūrų!

—Didelė Lenkija, nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų!

—Didelė Italija, iki giliausių Afrikos 
dykumij!

Italų merginos siunčia atvirlaiškius į 
Afriką savo vaikinams. Jos šypsosi- žiū
rėdamos į paukštelę atvaizdoj, kuri lai- 
ko laurų vainiką su1 užrašu: “Vidurže- 
minės jūros mūsų!” Aiškinti netenka, 
kad vaikino gražuolė pusbadžiai gyvena, 
kad jos vaikiną vieton laurų vainiko lau
kia kulka, dizenterija, arba kokia baisi 
kita liga, kad “jūros” vis vien nėra “mū
sų” ir virš jų bangų plaukioja galingi 
Anglijos šarvuočiai-mirtis kietai spau
džiasi prie šokiko, dar kelis apsisukimus.

Merginos didvyris jau išvežtas iš Ethi- 
opijoš į Rhodes salą. Jis buvo auklėtojas 
vynuogių Oberto kalnuose. Jis mylėjo 
šokti su merginomis. Kod'el jis dabar šo
kinėja ant .vienos kojos, kaip garnys? 
Ar todėl, kad Ėthiopija jau “mūsų” ir 
kad vargšai iš Oberto jau senai apiplėš
ti? Ar todėl, kad savo laiku gyveno Ju
lius Ceasaras ? 0 gal todėl, kad- fašistinė 
mirtis nori dabar šokti?

(Daugiau bus)

(Tąsa iš4 6-to pusi.)

Palaidojo Žymų Unijistą 
Abraham Rosenberg

Iš International Ladies Gar
ment Workers Unijos Centro, 
3 W. 16th St, penktadienį iš
lydėjo A. Rosenberg, pėr pusę 
šimtmečio buvusį žymų unijis- 
tą. Jo laidotuvėse dalyvavo 
daugelio unijų viršininkai. Pa
laidojo Mt. Zion kapinėse, 
MūspetKė. Jo pagarbai, laido
jimo metu, sustabdyta mašinos 
^daugelyje šapą, sustojo dirbę 
apiė 200,000 siuvėjų.
i Rosenbergas buvo minėtos 
ūnijbs vadu jos organizavimosi 
laikotarpiu, kuris atžymėtas 
aštriomis kovdmis unijų isto
rijoj: Jis bUvo unijos pirmi
ninku laikė 1909 m. streiko, 
taipgi 1910 m. streiko, nuo 
kurio unija įsigalėjo. Jis buvo 
pirmininku nuo 1908 
Prie jo įvyko1 1913 m. strei
kas šiartiė miėste ir 
streikas Clevelande.

Rosenbergas pribuvo šion 
šalin dar prieš 1880 m. iš Os- 
trolink, Lenkijos, ir tuojau ta
po veikliu1 unijistu ir jaU da
lyvavo 1891 m. „streike. Tai 
buvo laikai, kuomet dresmei- 
ikeriai turėjo neštis ant savo 
pečių mašinas iš šapos šapon 
ir mokėti už adatas ir siūlus. 
Dėka organizacijai tas prany
ko.

Į Trafiko Stotis “I” Kreipia 
į Domę į Pavojingą Praktiką

iki 1914.

1911 m.

Tankiai matosi maži vaikai 
užsikabinę ant trokų, išeinan
čių iš anglių sandėlių. Jie už
sikabinę šone ar gale troko, 
jam smarkiai einant, bando 
pradaryt atvaras, kad angliai 
nubyrėtų ir paskui einanti kiti 
vaikai galėtų rinkti. Nesunku 
įsivaizdinti, kas atsitiktų, jei 
kuris iš tų vaikų nukristų.

Jei' tie angliai pareina su 
vaikais namo, tėvai turi žino
ti, iš kur jie atėjo, ir tą su
stabdyti.

Paštas Prašo Nevėluot
Šiūd įlieto sezonu daugelis 

siunčia daug' visokių laiškų ir 
siuntinių. Kada jiė suvėluo
ja, paštas negali užtikrinti jų 
pristatymą pageidaujamu lai
ku, kadangi per daugumą jų 
nedaspėja. Pasitaiko ir užme
timų. Dėlto naudojanti paštą 
svarbesniems siuntiniams ge
niau pad'arys sau ir paštui, 
taipgi gavėjui, kad apsirūpins 
Siuntinėjimą kol patogu.

HiUmano Prakalba 
UhijŲ Klausimu

i Tai jau lygiai savaitė.prabė
go nuo tos dienos, kaip Amal- 
gameitų prezidentas Hillma
nas kalbėjo New York Ran d 
Schoolės svetainėje, 30 d. lap
kričio, unijų klausimu. Prakal
bas bUVo surengęs 25 skyrius, 
kuriose dalyvavo, galima sa
kyti, veikliausi unijos nariai.

Amalga'meitų unijos prezi
dentas Hillmanas kalbėjo dau
giau valandos laiko, aiškinda
mas Amerikos1 darbininkų or
ganizuotumą abelnai. Jis pa
brėžė; jog šioj didelėj indus
trijos šaly yra tik 1'0-tas nuo
šimtis organizuotų d'arbinihkų. 
Kiti gi,—-palaidi ir niekas jų 
nesistengia sutraukti į unijas. 
iO kad kur ir yra bandoma or
ganizuoti darbininkus, pavyz-' 
džiui, automobilių išdirbystė- 
'je, tai A. D. Federavija neiš-' 
dUoda leidimo-charterio, nes 
naujos1 unijos nori tvertis1 in
dustriniu pamatu, atmesdamos 
.paskirstymą darbininkų toj 
pačioj išdifbystėj pagal šakas, 
lavintus ir paprastus darbinin
kus, kas pagal A.D.F. konsti
tuciją nėra leistinu apsireiš-, 
kimu.

i Kad būtų aiškiau supranta
ma, tai reikia pasakyti, jog

[rioje įtempę nervus dirba šim
tai’ tūkstančių duonpelnių prie 
istorijoj negirdėtos skubos— 
yra tik 20-tas nuošimtis me- 
chanikų-lavintų darbininkų, o 
ręstas yra masiniai darbo atli- j 
kėjai, kurie po 40 metų jau 
netinka ten užsidirbti duoną.

’ Savaime aišku, kad visi masi- 
ilio darbo dalyviai reikalauja 
industrinės unijos, o mažuma 
paskirstytos į augštesnį išsila- 
yinimą ir tas taip trukdo uni
jų tvėrimą, jog per 25 metus 
Amerikos unijistu skaičius sto
vi toj pačioj vietoj.

Kalbėdamas apie paskutinę 
A.D.F. konvencijų priminė, 
jog joje buvo paduota 11,000 
balsų už industrijinį unijizmą, 
o 18,000 už amatinį. Vadinasi, 
sako jis, mes dar pasilikom 
mažumoje, nes kad pakeitus 
Federacijos konstitucijos tūlus 
paragrafus — reikalingi du 
trečdaliai balsų. Tačiaus atei
tyj būsime didumoje. Prie to 
veda pats gyvenihias; nes bū
nant Washingtone “Naujos 
dalybos taryboje” pastebėjau, 
jog autolilbbilių industrijos 
magnatai nori ir stengiasi nu
statyti darbininkams gyveni
mą ne tik savo dirbtuvėse, bet 
ir per visą šalį abelnai.

Kriaūčiams, gal1 būt, šitas 
apibūdinimas kitų industrijų 
atrodys tuščias ir bevertis. 
Vienok Hillmanas aiškiai pa
sakė, ir tai nėra jokia nauje- ir šie gavo 
nybė daugiau prasilavinusiam 
unijistui, kad pakol kitų, paT 
matinių ir mažesnės vertės tu
rinčių industrijų darbininkai 
nebus organizuoti, dirbs už 
pusbadžio algas,—jie negalės 
pirktis naujų drabužių rėdytis 
save ir vaikus, tai nepaisant, 
tad kriaučiai bus ir šimtu 
nuošimčių organizuoti—jie ne
galės turėti' pastovesnį darbą, 
darbą, kuris būtų brangiau 
apmokamas;

Cincinadoje eina kriaučių 
streikas jau 12 savaičių, sakė 
Hillmanas, ir ar jūs žinote, 
<as yra daugiausia kaltas šio 
streiko ilgumui? Ugi minimo 
miesto keli metalo išdirbystės' 
savininkai remia kriaučių bo
sus, bijodami, kad jeigu kriau-l 
čiai darbininkai bus organi
zuoti, laimės geresnes darbo 
sąlygas, tai tas gali atsiliepti Į 
ir į metalo darbininkus. Reiš- 
da, darbdaviai duoda 
kitam ranką ir

Ponia Josefina Kosmočienė

Tik nualpusią ponią Kos- 
močienę policija ir šerifai “nu
galėjo”, nuvežė į šv. Kateri
uos ligonbutį, o daiktus iš
kraustė ant šaligatvio. Šimpa-

šauniai parodė, ką gali pada- 
ryti moterys, kuomet jos pasi
ryžta ginti savo teises.

Ponai Antanas ir Josefina 
Kosmočiai turėjo įsigiję trijų 
augštų namuką prie 260 Hum
boldt St., Brooklyne, kur lai
kė aludę. Ten jie darė pra- 
'gyvenimą, apsiprato tame na
melyje, jį pamylėjo. Bet štai Mn_,ir„ ... , . ,,v • , 1 d v NOTICE is hereby Riven that License No.užėjo taip vadinama lauzy- RL 6345 has been issued to the undersized 

, to sell beer, wine and lūįuor at retail under,nų valymo programa. Jų na- Section 132-A of the Alcoholic BeveraRe Con, .
.. , . ... , , . . 1 trol Law at 291 Wythe Ave., Borough of-mėlis kaip tik buvo toje sri- . Brooklyn, County of Kings, to be consumed .

. . .. . . . .v , on the premises,tyje ir jiems prisakyta issi-i anthony pavilansky 
kraustyti. Atmokesčiai nusta-!2” Wyllw ____ ^klyn- N- ¥-.';
tyti sulyg tam tikslui skirtos rl’mct ..-h, “SKrtĄ..

Tonianc lo 8el1 b6*1-- wine and liquor at retail under 
-LciClctUS Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-' ' 

trol Law at 225 Franklin St. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

225 Franklin St.

žmonelę, ponas Kosmočius pa-, 
galiaus ėmėsi kraustytis nau- 
j on vieton, 57 Ten Eyck St.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails

komisijos nuožiūra.
bėda dar ir su tuo, kad tik pa
žadėta atmokėti, o čekio ne-j frank kostrzeski 
gauta. Gi čia reikalaujama,225 Franklin st- Brooklyn. N* Y-
išeiti, bet už paliekamą nuo- p hfleby. RivT License No.

r *- RL 6401 has boon iSRiwd f n Ihn undprRi<ynad
savybę tik pažadas.

Antradienio
šerifai išmėtyti juos iš namo 
Poniai Kosmočienei to jau bu-i 
vo perdaug ir ji pareikalavo 
šerifus nešdintis lauk. To neuž
tekus, ji pašoko ant baro ir 
nutraukus puošnų žibintuvą 
pasiuntė jį šerifų adresu. Pa
matę, kad vieni du vargiai at-1 
SllaikyS prieš apSUkria 46 me- A IOS)? has been'isSued to the undersigned 

. v , to sell beer at retail under Section 76tu seimiiunkę, šerifai užsakė the Alcoholic Beverage Control I^w at 14 
f '■ 1 .. v, Bedford Ave., Borough of Brooklyn, Countyvisa rezervą policijos, laciaus Of Kings, to be consumed off the premise*.

‘5. ,, ... i METRO KORALKO1 dovanų Visokių 14 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y
daiktų, o priedams ir elektri-|__________
n į laikrodį. .............

RL 6401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undėr

I Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con, ,, 
, .. trol Law at 328 Nassau Ave., Borough Qt.Pytų pribuvo Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

, on the premises. , .. •
EbWARD R. ZEPLINSKT .........

328 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6390 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2412 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume^ 
on the premises.
VITO Di NAPOLI & CARMINE TELESE 

(COZY BAR and GRILL)
2412 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

to sell beer at retail under Section 75 of ■»--------- r_._
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County

H

i Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel. TRObridge 6330

? DR. JOHN REPSH1S
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St.,

, arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedaliomis ir Šventadieniais:
10-12 ryte

Gerbialni Lietuviai! klauskite ptitys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuves taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnes? TemykiteJ kad šitoš depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 

, depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
-mažesnę kainą; tub būdu' galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
šią paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

X
.'■į

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

mėtaliiiėmis raPkėnomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
į ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėže taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba drėsė; žvakės, kryžiai ir krėslai; karpetai, palmos 
ir ant dūrų kvfetkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tiis). Suteįkia'me karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną autoniobilj į visas kalines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo1 dėžę riuVėžamė j kapines be niokesČio. 
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 paties 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 

( ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius j visas kapines New Yorko miesto apyr
linkėję; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. : 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin- j 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Telephone Stagg 2-440*

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius rertuv?**, 

parSm, krikitynom ir kitokiem 
reiks 1 an.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVAN DAU8KAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

viens 
veda kovą 

prieš visus drabininkus abel
nai, kad tik sudaužius jųjų or
ganizuotumą;

Prakalbas Girdėjęs.

I Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y,

Tel.: STagg 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYN!) IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko“ 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

$150
ar 

mažiau

Bieliauskas, patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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Fašistų Didelės Akys

LDS 1 kuopa kviečia visus 
narius ir simpatikus garsinti šį 
parengimą, patiems skaitlingai 
dalyvauti ir platinti tikietus.

(Pabaiga) 
DISKUSIJOS

Brooklyn, N. Y. Vaidinimą 
ruošia Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 1 kuopa paminėji
mui šios organizacijos penkių 
metų sukaktuvių. Operetę vai
dins Lyros Choras iš Shenan- 
doahrio.

SUSIRINKIMAI ■
C. BROOKLYN, N. Y. į

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Švento Jurgio Draugystė rengia 
metinį balių, subatoj, 22 d. vasario, | 
1936, ir prašo kitų organizacijų tą į 
dieną nieko nerengt, bet skaitlingai ■ 
dalyvauti šiame dideliame parengi- | 
me.

Komitetas. ■
(291-293)

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Kas Ką Sakė Lietuvių Kriaučių 

Bendro Fronto Diskusijose?
Darbo Taryba Svarstys .

Laikraštininko Bylą

Pirmad., Gruodžio 9, 1935

p. Kručienei pavyko išlikti ne
sužeistai, tik sutrenkė.
(Daugiau N. Y. žinių 5 pusi.)

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

arbata yra moksliškai sutaisyta išŠita
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 jjaštą pakelį 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

Associated Press išmetė iš 
darbo laikraštininką Morris 
Watson pereito spalio 18-tą. 
Nors Watson dirbo ilgus me
tus ir buvo žinomas, kaipo sa
vo srities specialistas, tačiau 
atleistas kaltinant netinkamu
me darbui. O paslaptis buvo 
tame, kad jis veikliai organi
zavo laikraštininkus. Laikraš
tininkų Gildiją nuo to laiko 
kovoja už jo sugrąžinimą dar
ban. Dabar tą dalyką perkėlė 
Apielinkės Darbo Tarybon, 
NRA įstangon, ir 8 sausio bus

Mes manome, kad j bendrą 
frontą reikia kviesti ir kata-' 
likų draugijas, net ir jų virši
ninkus, jeigu jie nėra fašis
tai. Ir tas negali padaryti 
bendrą frontą nerimtu. Savo 
kalboj plačiai neliečiau to 
klausimo dėlto, kad visko vie
nu kartu negalima nuodugniai 
aptarti. Svarbiausia: reikia 
susitarti socialistams ir komu
nistams. Paskiaus kitas srio- 
ves lengviau į darbą įtrauk
sim. Tik sudarę bendrą fron
tą, bendrai veikdami, matysi
me, katrie mes nuoširdžiai 
dirbame. Jūs, draugai socia
listai, persitikrinsite komunis
tų nuoširdumu, o pastarieji— 
jūsų.

Reporterio Pastaba

Baigiant diskusijų aprašy
mą dar kartą primenu, kad 
čion paduotos kalbos nėra pil
nos. Tačiau griežtai prisilai
kyta kalbėjusių pareikštos 
krypties, kad ir nebuvusieji 
diskusijose žinotų jų nusista
tymą tuo svarbiu klausimu. Ir( 
tas nusistatymas jau ant vietos 
buvo tinkamai įvertinamas su
sirinkusios publikos sulyg nau
dingumo darbininkų reika
lams. Kelių norėjusių atsi
šiepti į komunistinę poziciją 
kalbos buvo toleruojamos, bet

-KĘSTUTIS MICHEUSONAS.
Nesiras nei vieno priešingo 
bendro fronto idėjai. Komu
nistai pasijuokė, kad mes per
daug jieškom nuoširdumo. Aš 
turiu pasakyti, kad mes da
rom sau gerą stodami į bendrą 
frontą. Bet mūsų vietiniai 
komunistai netaip mums aiš
kina, kaip sakė Dimitrovas. Jo 
išsireiškimas veda į supratimą, 
kad bendras frontas turi tiks
lą sudraskyti Socialistų Parti
ją. Jei gerai supratom, tuo
met mes negalim eit į bendrą 
frontą tokiom sąlygom. Jei 
klystam, būtum dėkingi, kad 
išaiškintumėt, įtikint.umėt.

Jaunimas trokšta bendro 
fronto. Mes, studentai, jau 
pereitą metą vedėm derybas ir 
šiemet sudarėm bendrą fron
tą. Kol skirstėmės, tol reak
ciniai viršininkai mėtė studen
tus iš mokyklų, neturėjom 
akademinės laisvės.

Šiemet įvyko tikras bendras 
frontas ir pasėkoje balandžio 
ir pereitą mėnesį iššaukėm 
streikus prieš karą. Pastaraja
me streike net patį mokyklos 
viršininką Robinsoną priver
tėm pirmininkaut streiko už 
taiką susirinkimui. Jame buvo pritarimo nerado—jis teko ko- 
skaityta rezoliucija už akade-i viunistams.
mines laisves. Taipgi priver-!
Um sugrąžint pereitą metą! Taip pat entuziastiškais svei- 
išmestus studentus.

Jeigu pas jaunimą tas gali
ma, tai jūs, suaugusieji, ku
riuos gyvenimas daugiau pą- 
mokino, juo labiau turėtumėt 
susitarti. Lai būna bendras, 
frontas!

BALČIŪNAS. Man nuosta
bu, kad tūli žmonės neatskiria • Kriaučių N e p r i g u 1 m ingas 
darbininkų demokratijos nuo,Kliubas 
kapitalistinės ir net nuo paties , fronto 
fašizmo. Nėra tokio gero, ku
ris visiems būtų geras. Kas 
gera darbininkui, tas bloga 
kapitalistui, tad darbininkams 
nėra ko bėdavoti, jei kapita-

. listams Sovietų Sąjunga bloga. [ 
Bet yra net socialistuojančių j

Į žmonių, kurie gaili. Jog ir bos
iu toniškis Michelsonas sakė, 

darbininkai turi atpirkt 
tus nuo kapitalistų.

, Čion buvo išsireikšta, 
komunistai nepaisą lietuvybės. 
Bet kasgi, kad ne revoliuciniai 
darbininkai ir valstiečiai iško
vojo spaudos laisvę 1905 me
tais?

* x MIZARA. Draugams socia
listams kas nors klaidingai 
aiškino d. Dimitrovo raportą. 
Bendras frontas turi suvienyt 
socialistus ir komunistus, o ne 
skaldyt Socialistų Partiją. Jei
gu bendrame veikime socialis
tai pamatys, kad komunistų 
taktika teisinga, o mes įsitiki
ną jos teisingume, ir ją priims, 
tai nebus skaldymas, bet vie-

■ —Taip mes suprantame
itrovo raportą ir tik 

taip jis turi būti suprastas.
Iš kur draugai socialistai

r

f

į
I

s

kad 
tur-

būk

Penktadienio rytą į New 
Yorko prieplauką pribuvo Vo
kietijos fašistų garlaivis “Bre
men”, tai tas patsai, nuo kurio
savo laiku New Yorko darbi-' kvotimas. Tai pirmas įvykis, 

1 kad 
mą.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin-1 -įįZ 
kimas įvyks pirmadienį, 9 d. gruo- ' — 
džio, L.N.P. Kliubo kambariuose, !
269 Front St., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rim išrinkti naujų valdybą, del atei- j 
nančių metų, apart to turim ir kitų 
svarbių dalykų apsvarstyti. Į

Sekretorė.
(290-291) |

kinimais pasitikta dd. Michel-! 
senuko ir kitų socialistų išsirei
škimai už bendrą frontą ir dar
bininkų vienybę, neatsižvel
giant į kai kurių pareikštus 
dar didelius skirtumus princi
piniais klausimais.

Mano nuomone, Lietuvių

patarnavo bendro
reikalams surengimu ■ 

šių diskusijų.

Operetė “Vestuvės Pušyne”

ninkai nutraukė fašistų vėlia
vą ir įmetė j Hudsono upę.

šiuo kartu “Bremeną” pasi
tiko net penki karo ir polici
jos laivai. Jie jį atlydėjo nuo 
Quarantine iki W. 46th gat
vės, 86 prieplaukos punkto. 
Prieplaukoje jau buvo 60 po
licininkų ir 75 šnipai, kurie 
kvotė visus, kas tik norėjo eiti 
ant laivo ir pasitikti gimines, 
kratė dėžes, krepšius, net ju
damųjų paveikslų mašinėlėse 
jieškojo. Ko? Bombų!

Kas tai fašistams pranešė, 
būk “raudoni” rengiasi iš
sprogdinti jų garlaivį “Breme
ną”. Kapitonas Drescsel, ku
ris čia prižiūri fašistų laivų 
reikalus, tuojaus
“bombas” pranešė policijai. 
Policijos ir kraštų 
laivai pasitiko 
pradėjo saugoti.

Jokių “bombininkų” nebuvo 
ir nesirado, nes darbininkai 
tokiais žygiais neužsiima. Su
rado tik nelegališkai atvyku
sius jaunus vaikinus, kuriuos 
deportavo atgal į Vokietiją.

Vokiečių fašistai vedėjai 
pradėjo toliaus teisintis, kad 
būk kada jų kitas laivas 
“Europa” buvo atplaukęs pir- 

(madienį, tai virš jo suko ko- 
I kis tai nežinomas orlaivis ir 
net šaudė.

čia yra niekas kitas, kaip

Taryba spręs tokį klausi-

“Namai, Meilūs 
Nameliai”

PARDAVIMAI
• Parsiduoda moderniškas Bar and 
Grill (aline) su įvairiom degtinėm ir 
vynais. Geras biznis garantuoja
mas. Vieta apgyventa lietuvių ir len
kų.

Del daugiau informacijų kreipkitės 
į “Laisvės” raštinę.

(287-292)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Mūs

į

gavo žinių, būk “nieku nekal- 
ti” socialistai persekiojami ir 
kalinami Sovietų Sąjungoj ? 
Mums žinoma kad Sovietų Są- 

t jungos kalėjimuose yra buvu
sių komunistų, del to, kad jie 
atliko niekšiškus darbus ir mes 
manome, jog gerai, kad jie 
kalėjime. Jei kur yra kalėji-i^ 
me Socialistų, tai irgi tik pra- j

Itėliai. Kurgi bėgo Aus- 
m socialistai kovotojai, Iiau^1 

u ome t ten užviešpatavo fa-

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

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

“Rockefelleris Uždaro 
Namus”. Su tokiais užrašais 
didžiulėmis iškabomis nešini 
suėjo apie 400 Long Island Ci
ty gyventojų prie teismabučio. 
Ten pereitą trečiadienį ėjo jų 
namų pardavimas iš varžyti- i 
nių.

Tarp jų radosi seneliai, vi
duramžiai, vaikai. Stiprokas 
šaltis nesulaužė jų nusistaty
mo pareikšti protestą.

Prievakariais, 4 vai., prasi
dėjo varžytinės. Net šerifas 
nustebo. Juk čia už jį bal
savusieji piliečiai, čion rado
si inžinieriai, architektai, 
knygvedžiai, mokytojai. “Toki 
žmonės nedemonstruoja,” mą
stė šerifas McGarry. Bet jie 
čia!

“Kiek duodate?” sušuko jis. 
,•' Iš minios pasigirdo pasiūly

mas : “Dešimt centų ir seną 
boilerį.” Paskiaus buvo dau
giau panašių pasiūlymų. Jis į 
juos nekreipė domės. Galop 
pareiškė.

“Namas parduotas už $4,- 
400 Merchants Indemnity 

fašistų baimė. Jų viešpatavi-Į Kompanijai, Rockefellerio 
! kontroliuojamai įstaigai, kuri 
turi mortgičių.

Taip šios vadinamos pavyz
dinės kolonijos nameliai eina 
vienas po kitam. Viena iš to
kių būdu namas praradusių 
moterų sušuko: “Kada jie at
eis mane išmesti, jie turės vilk
te išvilkti. Kova dar nesibai-

• ge.” Su tokiu nusistatymu 
maršuotojai atėjo ir su tokiu 

jr' išėjo pasibaigus varžytinėms, 
-'dainuodami ironišku tonu 
°n I “Namai, Meilūs Nameliai” 

(Home, Sweet Hope).

apie tas

License L-1370

s
i

PAl N-EXPELLER
Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 

Muskulų Prasalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą
Whiskey A Blend 

ji ALL STRAIGHT WAlHlU į

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

apsaugos
Bremeną” ir

Ši operetė pilna gražių dai
nų, kurias išpildo duetais, 
grupėmis ir visas choras. Joms 
skambią muziką parašė jauna 
Amerikos lietuvaitė meninin
kė, D. Zdaniutė-Judzentavi- 
čienė. Jinai vadovauja ir 
tam garsiajam Lyros Chorui, 
kuris atvyks suvaidinti ope
retę.

Gražiai Lietuvos mergelei 
Justei pabėgus į mišką nuo 
vedybų su tėvo peršamu ne
mylimu vyru ir jaunimui ją 
“surišus” savotišku šliūbu su 
mylimu vaikinu Juozu, choras 
dainuoja ir komišką dainą 
Justei ir Juozui miške. Gi Jus
tės ir Juozo duetas miške 
skamba visai rimtai. Jie dai
nuoja :

“Mėnulis šviečia kelią, 
O žvaigždės rodo takelius. 
Idėjos dvasią kelia, 
O lakštutė žadin kitus.

“Vieni jau saldžiai sumigę, 
Kiti akių nesudėjo.
Jie vargšų kovas pamėgę
Ir daug joms naktų padėjo.

“Audros renkas į padangę, 
Jos daužys tamsias šmėklas, 
O vėjelis į palangę— 
Kelia kaimą į kovas.”

mas paremtas galvų kapoji
mu, darbo žmonių teriojimu, 
karo prisirengimu, bjauriausiu 
nachališkumu ir todėl jiems 
vaidinasi orlaiviai šaudanti į 
juos, “bombininkai” ir kiti da
lykai.

Ne toki dalykėliai, bet ma
sinis Vokietijos darbo žmonių 
ir inteligentijos sukilimas pa
darys fašistų viešpatavimui 
galą. Jokių “Europų” L 
“Bremenu” niekas nesprog
dins, nes tai darbo žmonių 
prakaito vaisiais, bet tik fašis
tinį terorą sudaužys ir pasi- 
liuosuos.

Tel. Stagg 2-2996

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

Sekmadieniais—susitarus.

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.

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(ŠLIUPAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street 
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

butelį 

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kintas, 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.

UIIIKHM PDAI Pirki,e a • nUUOUIl UUriL 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 I 0*25 Klauskite

INgersoll 2-6767 Nut 1 VZ BEN DUBIN

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
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.

NEDALIOMIS
''Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd

P. Kručienei Pavyko Išliktš.

F —----------F------------------------------ --------------- ---------------- ---------------- — - —

tainėj, 949 Willoughby Ave., I pralaimėjo rinkimuose.

Ponia Kručienė, Maspetho 
gyventoja, važiuodama mašina 
pakliuvo pusėtinon auto nelai-; 
men, WilliamsbUrge. Jos ma-| 
šinon smogė trokas, mašiną (

Aš taisau 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.)

Pagaliaus, šiuose rinkimuo
se pastatytas opozicijon Jo
seph Simons, kuris pareikala- 

“Vestuvės Pušyne’* bus su-įvo balsavimo mašiną įsteigti.

.it ii;

Balsavimo Mašina Nenaudai 
Unijos Viršininko

Laikraščių ir laiškų Išvežio- 
tojų Unija New Yorke turėjo 
viršininkų rinkimus antradie
nį. Iki šiol per 10 metų Har
ry Feldman buvo tos unijos 
pirmininku. Jis taip pat buvo 
ir New York Journal, Hearsto 
laikraščio cirkuliacijos vedė
ju, su $15,000 alga metuo
se. Nariai senai buvo prie- 

• šingi tokiai dvigubai viršinin-
Šiuo duetu baigiasi antras ko rolei. Jie įtikinėjo, kad 

veiksmas. Po jaunimo “ves- toks viršininkas negali rūpes- 
(tuvių”, kaip matome, kyla tingai ir sėkmingai vest unijos 
naujos mintys, naujos idėjos, j reikalus.

‘i gyvenimo ' uždaviniai, j 
nors jie dar nėra aiškūs, tai-' 
kūs į tikrą vietą.

Sovietų Sąjungą ir buvo pri-- ‘ (
imti, kai kovotojai, kai geriau- vaidinta gruodžio (December) > Feldman as priešinosi, bet ma
ri svečiai. Jie ten ir šiandien 15, 1935, Labor Lyceum sve^šina tapo įtaisyta. Feldmanas 

ai tebegyvena.

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

nes daugelią laikrodžių yra pertaisyti iš senų, ir tuomi 
didelis skaičius pirkėją

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausiom 

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

Telefonuokite: Evergreen 1-1161 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St 

485 Grand S L, Brooklyn, N. Y.

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




