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KRISLAI
Sukriušintas Įstatymas. 
Pirmas Parengimas $50. 
USSR žmonės Gražinasi. 
“Laisvės” Bazaras.

Rašo P. Buknys.

T a r p t a utinis Darbininkų 
Apsigynimas sukriušino* reak
cinį antisindikalistinį įstatymą 
Georgia valstijoje. Tai ve kur 
aiškus rezultatas masinio spau
dimo. Rezoliucijomis, telegra
momis, masiniais mitingais, 
demonstracijomis, kovo darni 
teismuose vadovybėje TDA ir 
Komunistų Partijos sutrupino
me nuožmios reakcijos rete
žius, ir paliuosuosime iš ka
lėjimų drg. Angelo Herndon sociated Press žiniomis, ke- 
ir šimtus kitų kovotojų, nuteis
tų remiantis tuom įstatu, šio
je kovoje jau veikė ir bendras 
frontas.

Lietuvių draugijos ir įvai
rios organizacijos turi sveikinti 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą, laimėjusį šią kovą ir

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

No. 292 
/

Telephone STagg 2-3878

Darbininkai Vitą Sality 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite. Tik 
Retežius, o Islaimėsito 

Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Gruodžio (Dec.) 10, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Italų Lėktuvai 3 Syk 
Bombardavo Dessye

ALDLD CENTRO KOMITETAS 1936-7 METAM Sugadinta Du Anglijos Franciia ir Italija If nWA T ninni I J ”

ASMARA, Eritrea. —As-

turi italų lėktuvai gruodžio 
8 d. bombardavo ethiopų 
kariuomenės stovyklą į 
šiaurę nuo Dessye. Tai bu
vo trečias Dessye bei apie- 
linkės bombardavimas iš 
oro per tris dienas paeiliui.

turi dėtis prie jo. Ne tik as-į Ethiopų armija, kuri 
menys, bet ir draugijos bei maršavo ant Makale, pradė- 
kliubai gali būt nariais TDA. jo trauktis atgal. Italų pra- 
Reakcinės spėkos ruošia ape- nešimais, taipgi atgal trau- 
liacija prieš teisėjo Dorsey (kiasi 30,000 ethiopų armija, 
nuosprendį, panaikintį anti- kuri buvo bežyguojanti 
sindikalistinj įstatymą. TDA;prjeg jta]us jg Gondar sri- 
dar turės didelių kovų visiš-1 ties> šiaurvakariuose.
L n i o iifv’nm ta! i 4 o i o f n _ '

Išrinktas naujas Amer. Liet. Darbininką Literatūros 
Draugijos Centro Komitetas Dvejiems Metams.

Į Centro Komitetą išrink-1 J. Bimba 
ta sekami draugai ir drau
gės:

Karo Laivai

kai sutrempti tą reakcinį įsta
tymą, o tom kovom reikia pi
nigų.

Italai pasakoja, jog pir
mu kart jų lėktuvams bom
barduojant Dessye jie ne- 

II a r t f ordo darbininkiškos'mat^. Jokių raudonų kryžių 
organizacijos turėjo parengi- ligoninių... Tik. paskui, 
mą “Laisvės” jubilėjaus minė-1 girdi, ethiopai primaliavo- 
jimo reikalui. Pelno padarė ję desėtkus raudonų kryžių 
$50.00 ir jau prisiuntė “Lais-'ant namų stogų. Ethiopai 
vei.” Tai pirma jubilėjinė do- tada net savo lėktuvų sto- 
vana nuo parengimų, ir gana tyj nupiešę milžinišką rau- 
graži dovana. Jubilėjinės au-doną kryžių.

Balsų
Dr. J. J. Kaškiaučius 1,132 
D. M. šolomškas .... 1,046 
A. Bimba ................  1,039
S. Sasnauskienė ......... 953
O. Depsienė ................  822
A. Gilmanas ............... 805
P. Pakalniškis............... 800
A. A. Lideikienė........... 778
V. J. Senkevičius....... 665

Alternatais išrinkta seka
mi draugai ir draugės:

Balsų 
1,077 IB. Šaknaitė

kos, nuo parengimų ar 
Certifikatus gaunamos,

uz 
bus Per visus tris bombarda-

naudojamos išledimui knygos ivimus kiekvienas italų lėk- 
Divor&as. tuvas buvęs užgautas šovi- 

O ta knyga bus veltui duoda- niais iš ethiopų specialių 
ma “Laisvės” skaitytojams, kanuolių, pritaikytų, lėktu- 
kaipo 25 metų sukaktuvių Ju- vams šaudyti; bet nei vie- 
bilėjaus dovana. ’ | nąs lėktuvas nebuvęs pavo-

Knygos išleidimas kainuos jinerai sužeistas.
apie $2800.00. Tą sumą reikia! Dessye ethiopai turėję 60 
sukelti jubilėjinėmis aukomis. į t0|ęįu kanuolių, kaip sako 
Todėl parengimai reikia ru°š-lRa]aj . • V v • • • i • 1 • 1 •

Martos Vilkienės

ti plačiai ir taip pat reikia 
platinti jubilejiniai Certifika- 
tai.

Addis Ababa. — Ethiopų 
valdiškomis žiniomis, jie 
Dessye turėjo tik viena sne- 
cialę kahuolę prieš italų lėk
tuvus ir iš jos šaudė pats 
imperatorius Haile Selassie.

MASKVA.—Buvęs štam-

Gruodžio 8-tą New York 
Times rašo, jog plačiai po So
vietų Sąjungą steigiasi “Beau
ty Shops”, dabinimosi salonai. 
Jie persipildę daugiausia fab
rikų merginomis. Taip pat Du Užpuolikai Stachanovie-

rŽ-i ’”S Sušaudyti
naudoją kaip moterys, taip ir 
vyrai. Aprėdalu irgi puošiasi i
jauni ir suaugę. i bus ūkininkas-buožė Vasi-

Ką reiškia tas puošimasis ir Iii Aksenčik ir plėšikas K. 
gražinimasis? Ne daugiau ir Stepak SU sėbrais piktada- 
nemažiau kaip tik perteklių.' riais užnuldinėdavo sovieti- 
žmonės jau turi ištekliaus, pa
valgę, gražiau rengiasi, dabi
nasi, lanko teatrus ir įvairias 
pasilinksminimų sueigas. Tas 
viskas į dulkes sumuša Hears- 
to melų kampaniją apie “ba
dą” Sovietuose.

Paskutinę savaitę sausio mė
nesio bus “Laisvės” bazaras. 
Visada gaudavome bazarui 
dovanų iš toliau, tai laukiame 
jų ir šiemet. Beje, šiemet bus 
jubtlėjinis bazaras, tai kaipo 
tokiam skirkime geresnes do
vanas, kad būtų ilgiau atmin
tinos. Pelnu nuo bazaro ban
dysime užbaigti preso fondą. 
O preso fondui dar trūksta ar
ti $600.00.

gavimui“Laisvės” vajus 
naujų skaitytojų baigiasi. Vi
sų skaitytojų prašome gauti 
savo dienraščiui nors po vieną 
naują skaitytoją.

Makale, Italų štabas.— 
Ethiopai iš Tembien kalnų 
užpuolė italų maisto abazą 
ties Tabaca. Du italų karei
viai užmušti ir du sužeisti. 
Ethiopų nuostoliai nepaduo
dami. Tabaca yra apie 60

LONDON. — Nežinia! 
kas gudriai sugadino visą; 

T -v n “T elektrinę šaudymo sistemą
J. Stnzauskas .............  ^ Anglijos karo laivo “Royal
M. Senkeviciute ........... ^^(Oak”, Davenporto laivų sta-

Balsavimuose dalyvavo 91 tykioj, kur tas laivas yra 
kuopa su 1,269 nariais. Pil- panaujinamas. Sakoma, kad 
na balsavimų! atskaita tilps, panašiai sugadinta ir sub

marine “Oberon” elektriniai'

Siūlo Mussoliniui ■ 
Pusę Ethiopijos

LIKUSIAI ETHIOPIJOS DALIAI PERŠAMA TAU* 
TŲ LYGOS PATARNAVIMAI

vėliau “Laisvėje.” LONDON. — Havas ži-l Ethiopijai “mainais” turi 
■ nių agentūros pranešimais Italija užleist savo prieplaUrv -j • . • * T * .Hl di v v4 X kz O j-z X CXX AvOAlA 1CXX O X. vCXX X J CX LA Z/1L/X0 V OCX V Vz JLz X X Vz j-z XvA* K

D. M. šolomskas sau!yni() Baisai. ^Vynausy- gruo(j^io 8 d., Anglijos už- ką Assabą Eritrėjoj su siau- 
ALDLD CK Sekr. ibe Jlesko sabotazuotojų. sieni reikal ministeris ru “I .............“koridorium”, per kutąsienių reikalų ministeris ru

Hoare galutinai susitarė su Ethiopija galėtų pasiekti tąP. S. Naujo ir seno komi- ... v , n . • noaie gaiuuiuu SUW«Uu su L..Ln,j„ja gaietų jwaenu wj
teto bendras; posėdis įvyks Ledai OMO KalllO Palai- Francuos mmistenu * “ 1 4- | 1 ♦ •l’Vįi

■*■ V <z W 1 I ri 1 U I O nmilMYT l/n
sekmadienį, 15 d. gruodžio, 
10 vai. ryto, “Laisvės” sve
tainėje. Visi nariai privalo' 
dalyvauti.

NAUJA PAINIAVA BYLOJE DEL LAKŪNO 
LINDBERGHO VAIKO NUŽUDYMO

JĮ UŽMUŠĘS NE HAUPTMANAS, O KITAS

ninku P. Lavaliu pasiūlyt 
Mussoliniui tokį planą tai
kos su Ethiopija:

Ethiopija turi užleist
D. M. š.1 virtadienį per audrą ūmai ’ Italiiai °^aden- Bale. \r Bo" kuriuom Italija norėtų 

nugtiuvo didelė daugybė le- fan provincijas pietuose, sujungt savo kolonijas En- 
'dų nuo Jukspor kalno ant talA ™llzinJ.sk% Plotą I tr(B ,lr Somahją. .
’ Kirovsko miestelio Kola pu- 60? lklA 700,.my ’H.. 1]S10 ?r 
siausalyje, tolimoj šiaurėj,' aPle. mylių pločio su de- 
amžinų sniegų ir ledų srj-■ žyniais ežerais. Apart pel- 
tyj. Nelaimėje žuvo 88 žmo-‘klU 11 dykumų, čia yia labai 
nes, i 
mentiniuose namuose. So-1

TRENTON, N. J.— New Condon ir Lindbergh ką tai 
Jersey valstijos gubernato- slėpė. Viskas rodo, kad toj 
rius Hoffhan pataria, kad piktadarystėj dalyvavo ne 
bausmių dovanojimo komi- ,vlenas. Hauptmanas. _ Gal 
tetas nueitų kalėjiman pa- !JUS,jslvel- ir,. kaA kurie 
sikalbėt su hitleriečiu B. R., Lindberghų artimieji. 
Hauptmanu, kuris yra nu-- ----------------
smerktas mirti už lakūno . .. i i-
Lindbergho vaiko išvogimą Amerikonas Negras Lakūnas 
ir nužudymą. Tarnauja Ethiopijai

Jungtinių Valstijų Augš-1 —•—
čiausias Teismas praeitą; ADDIS ABABA._ Ame-
šeštadienį svarstė Haupt-1 rįkįetis negras orlaivinin- 
mano apeliaciją, : 
jančią pernagrinėt visą by- 
lą.

Burlington, N. J., apskri
čio vyriausias detektyvas 
Ellis Parker pasakė guber
natoriui Hoffmanui, kad,

do jo 88 Žmones
M A SKVA.—Pereitą ket-

Francija ir Anglija betgi 
atsisako perleist Italijai 
šiaur-rytinį Ethiopijos rub-

• -i 1 A AVVAKJ M/KJ VA AWA. T AAAAAA UCvlkJ AX Cv
reikalau- (i<as john Robinson iš Chi-' kasyklas.
visa bv-'____  __  __ I

buvę trijuose apart-1 da"g derHngos žemės. 
g0_i Šiaurėje Ethiopija turi 

vietų vyriausybė paskyrė 
300,000 rublių sušelpt žuvu
siųjų šeimynas ir sužeistuo
sius.

2,000 darbininkų išgelbė
jo daugelį savo draugų iš po 
ledų.

Kirovsko a^ielinkėj yra 
didžiausios pasaulyj apati- 
to kasyklos. Apatitas tai 
svarbi mineralinė trąša, ku
rios ten yra apie 830,000,- 
000 tonų. Patį Kirovską 
Sovietai pastatė 1932 me- ’ 
tais ir atidarė ten apatito

ro provinciją su Adowa ir 
1 Makale miestais, tik turi su
grąžinti Ethiopijai “šventą
jį” miestą Aksum ir taipgi 
Danakilį.

Atiduodami Italijai be
veik visą pusę Ethiopijos, 
Anglų ir Prancūzų ministe
rial siūlo Ethiopijai Tautų 
Lygos globojančius patar
navimus padaryt Ethiopijoj 
“reikalingus ir neišvengia
mus” pataisyųius to krašto 
tvarkoj.

Šitokia grobikiška taika 
bus pasiūlyta Mussoliniui 
pirm šio ketvirtadienio.
-------------------------------- * •

Reikalauja 3000 Karo Angly Policija Pašovė
Lėktuvu Amerikai 50 Aigipto Sukilėlių

i j

M

cagos yra smarkiausias! 
Ethiopijos karinis lakūnas. 
Gruodžio 5 d. sugrįžęs į Ad-, 
dis Ababa iš šiaurinio fron-1 
to, jis pranešė, kad italų 161 
didelių lėktuvų smarkiai

matomai, ne Hauptmanas, bombardavo Davaraką į 
o kas kitas nužudė Lind-1 šiaurę nuo Tana ežero 

—- gruod. 4 d. Bombomis iš oro 
italai stengiasi išblaškyti 
ethiopų armijas, komanduo
jamas kunigaikščio Kassa 
toj srity j.

bergho sūnų. Parker nu
rodo. kad tas “kitas” rašė 
Lindberghui ir atvirlaiškius 
no vaiko pagrobimo. Par
ker dabar jo ir jieško.

Hauptmanas meta kaičią 
ant dr. Condono, tarpinin
ko tarp Lindbergho ir vai- 
kavagio, kuriam 
mokėta $50,000 
sugrąžinimą.

Pirmoji byla 
daugelio neaiškumų. Dr.

nėj Ukrainoj merginas 
smarkuoles, kurios laukuo
se dirbo pagal naują, daug 
sėkmingesnę Stachanovo si
stema. Už tai dabar kari
nis tribunolas Berdičeve nu- 
smerkė Aksenčiką ir Stepą-, 
ka sušaudvt. o ių sėbrus pa

ir ’ hd , . NAUJAS TELESKOPO STIKLAS ATIDENGSDirbdama pagal maime-, 
rio Stachanovo atrastą na- ’ 
šesni būdą, Marija Demčen- ■ 
ko išaugino 20,000 svaru cu
krinių runkelių ant kiekvie-

buvo su- 
už vaiko

nepašalino

CAIRO, Aigiptas. —Ang
lų ir jų komanduojama ai- 
giptiečių policija gruod. 8 d. 
šruotų šūviais sužeidė bent 
50 studentų ir kitų demon
strantų, kurie šaukė, “šalin 
Angliją!” ir reikalavo visiš
kos nepriklausomybės Ai- 
giptui.

Be to, visame mieste įvy
ko kruvinų susikirtimų tarp 
maištininkų ir valdžios ’ jė
gų. 1,000 studentų, suėję į 
Kasrelani ligoninę, per ke
lias ištisas valandas kovojo 
prieš policiją akmenimis, 
plytomis ir gaisrinėmis van
dens čiurkšlėmis.

Sukilėliai sudegino, išvar
tė bei sudaužė daugelį bu- 
sų ir gatvekarių.

Manoma, kad maištai 
prieš Angliją išsivystys ir

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų karo ministe- 

iris Dern gruodžio 8 d. iš- 
i plūdo kaipo maištininkus 
j tuos studentus, kurie kovo-

XX rr^ A | Ja Pr^e® karišką mokybą
■ /V I IX ’ universitetuose ir kitose

-Z V. -L IV < augštosiose mokyklose. Sy-
I ------------------- i kiu Dern didžiavosi, kad
AIGIPTO REVOLIUCINĖS šiemet armija yra geriau 
STUDENTĖS SMARKIAI prirengta negu bet kada 
KOVOJA PRIEŠ ANGLUS, pirmiau ramiais laikais vi- 

--------  so j šalies istorijoj. Ko dar
CAIRO, Aigiptas, Gruod. nesą gana, tai karinių lėk-

9. — 400 revoliucinių aigip- tuvų, ir jų skaičius per pen- 
tiečiu studenčių užgrobė kerius sekančius metus tu- 
penkis gatvekarius ir jais rėsiąs būt davarytas iki 
važinėjo paroduodamos po 3,000 naujoviškiausių karo 
miesto centrą, šaukdamos: orlaivių.
“šalin Angliją!” “Tegyvuo-1 -------------------
ja revoliuciia!” Demon- Išplėšė $15,000, Nušovė 
strantai studentai ir šiaip n t - i •• d L--
aigiotiečių minios karštai (Tarnautoji, Pabėgo iijiivo rxiiKiijtt xooiv.ysbyo x

HILL, Quebec, Canada.— I kituose Aigipto miestuose.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos ministerial reikalauja, 
kad seimas išleistų skau
džiausius įstatymus prieš i 
komunistus ir kt. revoliuci-1 sveikino studentes už kovin- 
nius darbininkus. gumą delei Aigipto nepri

klausomybės nuo Anglijos.
Studentų ir gyventojų su

kilimams malšinti, Anglija

i

Ginkluoti plėšikai gruod. 4 
d., pastojo kelią automobi
liui, kuriuo du tarnautojai 
Banque Provinciale du Ca
nada vežė $15,000; piktada
riai įsibriovė vidun, pasi
grobė pinigus; surišo tar
nautojus; toliau pavažiavus, 
vieną nušovė, kitą sveiką 
paliko. Paskui persėdo į 
sėbrų pristatytą kitą auto
mobilį ir juom pabėgo.

Milioniniai Pelnai
WASHINGTON. — Mo- 

kesčių biuras praneša, kad 
1934 m. tik “vienas” žmo
gus gavęs 6 iki 9 milionų 
dolerių pelno, nuo kurio vi
so valdžia galėjo imti Sau 
taksus. Keturi turėję pus
antro iki 2 milionų doleritį 
taksuotino pelno; vienas^ 
tarp 3 ir 4 mil. ir vienas virš 
5 mil. Visi čia suminėti su
mokėję $18,035,000 taksų? * '■ 

1934 m. 32 asmenys gavo 
po milioną dolerių ir dau
giau taksuotino pelno, arba 
$56.659,000 per juos visus. 
0 1929 m. milioniniu įplau
kų buvę $1,212,098,789.

Dabar, reikiant didesnius
• <■ « a 1 if

! žada paleisti darban šarvuo-27-nis SYKIUS PLATESNĮ PAS AULĮ tus automobilius, kulkasvai- 
c L džius ir kitus Karo pabūk

lus.
Gatvėse visur prikritę po

licijos sužeistų maištininkų.
CORNING, N. Y.—Gruo- kėsią 2 iki 3 metų.

i Tai bus didžiausia 
j “astronomiška 

(po išimtas milžiniškas stik- kuri milioną sykių 
; lo gabalas, iš kurios bus da- toliau ir daugiau negu šiaip 

- _ . romą 200 colių ilgio-pločio. žmogaus akis. Per telesko-
liai naudodamas kūno ųide-, uveįdrodis” didžiausiam pa- pą su tuo stiklu galima bus 
nmus ir daugiau pritaiky- saujyj teleskopui Californi-. tėmyti 1,500,000 žvaigždžių.

no akro žemės, kur pirmiau, ^io 8 d. iš Corning stiklo r 
senoviškai dirbant, tebuvo fabrik0 formos (moldo) ta- lyj 
«‘v < i /vi va 4"^ IF vs z-v /■ i 1 f 1 f 1 ■« I fužauginama tik po 4,000 iki 
5,000 svarų. ;

Pats Stachanovas, tiks-1

pasau- 
akis,” 
matys ITALU LĖKTUVAI PIE

TUOSE IŠŽUDĖ TŪK
STANČIUS ETHIOPŲ

ITALŲ ŠTABAS, Soma-
damas darbui įrankius, pa- jos Technologijos Instituto. Šis stiklas parodys mėnulį. Ii jo j, Gruodžio 9. — Italu 
gamino 14 sykių daugiau Skystas 2,000 laipsnių kar- taip arti, lyg kad jis būtų,komanda skaitliuoja, kad 
nnglies negu senoviškų bu- stiklas buvo supiltas į tik už 25 mylių nuo žemės. I ių lėktuvu bambomis ir kul-
du. “moldą” pernai gruodžio 2 Per tą teleskopą galima bus | kasvaidžiais dabar esą už- 

d. ir ištisi metai praėjo, kol įžiūrėt erdvę 27 sykius to- j mušta bei sužeista iki 5.000

tas, nes greičiau vėdinant | Didžiausias pasaulyj te-1 davo 400 mylių plotą. Ethio-
mvlių į šiaurę nuo Makale, jis liko laipsniškai atvėdin-. liau ir plačiau, negu dabar.: ethiopų. Tain italai bombar- 

Eina italu ir ethionu žval- tas, nes greičiau vėdinant i Didžiausias pasaulyj te- davo 400 mylių plotą. Ethio- 
p-ų susikirtimai Makale-Do- būtų galėjęs sutrūkti arba leskopo stiklas iki šiol buvo [ pų kariuomene pasitraukė 
lo fronte. Italai sakosi at-j išeiti su įvairiais netobulu-. Mount Wilson observatori- į atgal nuo Gorahei į Daggah 

....... Stiklui nutekanti ir joj, kuris yra 100 colių jBur. Ethiopai nušovė vieną 
m prirengti dar rei- skersai-išilgai.

mušę ethiopus nuo Takkaze mais. —v
upės. I galutinai prirengti italų lakūną oficierių.

KOMUNISTŲ VARŽYMAI 
COLOMBIJOJ

BOGOTA, Colombia. — 
Kadangi komunistai veikliai 
dalyvauja 4-5 tūkstančių 
aliejaus darbininkų streike, 
tai valdžia siūlo seimui iš
leist įstatymą, kuris “už
kirstų kelią politiniams 
streikams” ir suvaržytų ko
munistų veiklą. Kapitalistu I taksus mokėt, kapitalistai 
spauda reikalauja uždraust visokiomis gudrybėmis ypa8 
visas komunistų organiza-: užslepia tikruosius savo pęl- 
cijas ir jų susirinkimus. nūs.
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žindinimui su savo reikalais lietuvių dar
bininkų.
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Sveikas, Drauge Herndon!
Angelo Herndon, jaunas negras kovo

tojas, kuris buvo antru kartu paimtas 
Georgia kalėjiman, vėl laisvas ir sugrį
žo New Yorkan. šiuo tarpu yra paleis
tas ;po $8,000 bėla.

Org. Herndon savu laiku buvo nu- 
smerktas 20-čiai metų katorgos už tai, 
kad jis organizavo baltus ir juodus dar- 
binUikus Atlantoj. Jis buvo nusmerktas 
einant t. v. “sukilimo įstatymu,” išleistu 
dait vergi jos laikais.

Tuojau po to, kai šis jaunas kovotojas 
buvo įkalintas, tai masės darbo žmonių 
sumetė $15,000 ir jį išėmė po belą. Geor
gia teismo nuosprendis buvo apeliuotas į 
šalies augščiausį teismą, iš kur apeliaci
ja sugrąžinta atgal ir Herndon turėjo 
grįžti į kalėjimą.

Bet Tarptautinis Darbininkų Apsigy
nimas, remiamas komunistų ir socialistų 
(šiuo klausimu buvo sudarytas bendras 
frohtas) kovojo toliau už Herndono lais- 
vę„ Buvo kreiptasi į Fulton apskrities 
teišmą reikalaujant Herndono bylos rei
kalu nuosprendį panaikinti, nes jis buvęs 
padarytas ne sulyg konstituciniu įstaty
mui Taigi teisėjas H. M. Dorsey ir išne
šė panašų nuosprendį: “sukilimo” įstaty
mas nekonstitucinis, sakė jis.

Tuomet valstija pareiškė apeliuosianti 
į valstijinį augščiausį teismą, o iki ten 
mis'byla išspręsta, taiTHferndonas tapo 
paliuosuotas iš kalėjimo. Jeigu Georgia 
valstijos teismas atmestų teisėjo Dorsey 
sprendimą, tuomet Herndono gynėjai 
kreiptųsi į augščiausį šalies teismą.

Iki kas bus, darbininkų klasė gali ir 
vėl-pasidžiaugti turinti savo tarpe jauną 
brangų kovotoją, d. Angelo Herndon.

Lietuvių. darbininkų vardu, “Laisvė” 
sveikina šį jauną kovotoją ir pareiškia, 
kad lietuvių darbo žmonių masės, mylin
čios laisvę, visomis pajėgomis jį gins, 
remdamos bendro fronto judėjimą, at
kreiptą prieš reakciją, ir už visus svar
biuosius darbo žmonių reikalus!

Tautininką Šnipai Skundžia SLA
“Keleivis” praneša:

Eina gandai, kad “Vienybės” pastogėj 
susidaręs “Sargybos Komitetas” pasisam
dęs žinomą šnipą šnipinėti ir skųsti val
džiai Susivienijimą.

Mums teko girdėti, kad nelabai senai ka
žin kas įskundęs valdžiai būk dabartinė 
SLA valdyba išeikvojusi SLA. iždą.

Valdžia atsiuntusi 3 inspektorius, kurie 
knisęsi po knygas apie 3 savaites. Atradę 
viską gražiausioj tvarkoj, valdžios inspekto
riai išreiškę nusistebėjimą, “kokiais tiks
lais lietuviai skundžia savo organizaciją, 
kuomet joje užvesta tokia pavyzdinga ir 
teisinga tvarka!”

Dabar, sakoma, pradeda aiškėti, kad šitą 
melagingą skundą padavęs tautininkų pa
samdytas šnipas.
Ištikrųjų, tai keistas reiškinys! Tau

tininkai skelbia, kad SLA esąs jų, kad 
jie esą jo geriausi patriotai, bet pasislė
pę skundžia valdžiai tą pačią organizaci
ją, nepaisydami, kokios iš to gali būti 
pasekmės. SLA nariai, kuriems rūpi jų 
organizacijos likimas, turi pasmerkti 
skundikus, balsuodami į SLA pild. tary
bą už pažangiųjų sąrašą.

Ką Siūlo Chinijos Ko 
munistų Partija?

Chinijos i m p erialistiniai .mo savo garbingų pareigų 
generolai priešakyje su —gelbėjimui gimtinės.
Chiang Kai-sheku išduoda 
tą šalį. Jie nesipriešina Ja
ponijos imperialistų plėši-

; Kanados Draugams Sekasi
“Darbininkų Žodis” praneša, kad To

ronte įvyko jo naudai koncertas, kuria
me “atsikreipus administratoriui drau
gui J. Brogai del aukų, pavieniai ir or
ganizacijos suaukavo $312.87.”

Winnipege tūloj pramogoj surinkta 
$79.55. T

^Darbininkų Žodis” šiuo tarpu veda 
vaju už sukėlimą reikiamos sumos pini
gų linotypui. Kanadiečiai mano padidin
ti savo savaitraštį.

Neužilgo, girdėjome, į Jungtines Vals- 
. ’ . tijas' atvyks draugai kanadiečiai supa-

Auklėjimas Mūsą Kadrą
Mes daug galime pasidžiauti lietuvių 

revoliucinių darbininkų judėjimu Ameri
koje. Turime du dienraščius, vieną laik
raštį, einantį du kartus į mėnesį, ALDLD 
žurnalą, išleidžiame gerų knygų, brošiū
rų, turime masines organizacijas: ALD
LD, Lietuvių Darb. Susivienijimą, Augš. 
Prieglaudą Liet. Amerikoje, chorus ir te
atrų grupes. Mūsų įtaka gerai auga ma
sinėse organizacijose. Mes turime gerus 
ir artimus ryšius su Kanados, Pietų 
Amerikos lietuviais darbininkais, Sovie
tų Sąjungos ir, nepaisant Lietuvos fašis
tų teroro, ryšius su Lietuvos darbinin
kais. Pramogos ir masiniai mitingai 
(prakalbos) pavyksta.

Bet pas mus yra ir nedateklių. Viena 
mūsų silpnybė, tai daugelyje kolonijų 
stoka pralavintų kadrų, pralavihtų drau
gų ir draugių. Kartais kolonija didelė, 
darbininkų pritarimas mūs judėjimui ge
ras, bet mūsų vadovaują draugai, kad ir 
nuoširdžiausi, kad ir labiausiai pasišven
tę, kad ir daugiausiai energijos įdedanti, 
veiklūs, teisingi, bet tuom pat kartu po
litiniai silpni. Jeigu draugai nėra už
tektinai prasilavinę, jeigu jie nesugebi 
greitai ir sugabiai orientuotis vienu ar 
kitu klausimu, tai neišvengiamai turi 
būti veikime klaidų.

O kartą jau padarei klaidą, tai jau ne- 
taip lengva ją atitaisyti. Mažos klaidos 
padaro ir mažai blėdies, bet klaidos, ku
rias padarome masiniame veikime, su
sidurdami su kitomis sriovėmis, su jų 
nariais, su kitaip mąstančiais darbinin
kais, ilgai kenkia arba net silpnina ko
lonijose revoliucinių darbininkų įtaką, 
veikimą. ' ! , i

Būtiniausia pareiga lavintis. Būtinai 
reikia steigti savitarpinio apsišvietimo 
vakarus, organizuoti diskusijų susirinki
mus, tverti klasines mokyklėles. Ypatin
gai, kada mes dabar turime lietuvių kal
boje Komunistų Internacionalo Septinto 
Kongreso rezoliucijas, tai būtinai reikia 
organizuoti jų studijavimo susirinkimus, 
kas auklės mūs kadrus, pakels draugų 
ir draugių klasinį prasilavinimą.

Toki yra pasiūlymai Cen- 
tralinio Komiteto Chinijos 

mams ir kitų besiveržimui į Sovietų valdžios ir Centra- 
Chiniją. Chinijos Komuni
stų Partija ir jos vadovau
jama Sovietų valdžia gina 
Chinijos tautinę laisvę. Da
bar Chinijos Komunistų 
Partija iškėlė sekamą pro
gramą veikimui prieš nau
jus Japonijos imperialistų 
užpuolimus:

1. Išstatyti ginkluotą pa
sipriešinimą Japonijos įsi
veržimams ir atgavimas už
imtų teritorijų.

2. Pagelba badaujantiems 
žmonėms, a p ž i ū r ė j i mas 
upių, budavojimas užtvarų 
prieš vandens išsiliejimus ir 
kova prieš sausras.

3. Konfiskavimas visų Ja
ponijos imperialistų turtų ir 
pervedimas jų lėšoms kovai 
prieš Japonijos įsiveržimą. ■

4. Konfiskavimas žemiu,1'Tv 7 T/-V t 
ryžių, duonos ir visų turtų v, . .
nuo tautinių pardavikų ir Melynmarskmių 
japoniškų agentų ir perda
vimas I 
vargeliams ir kovotojams 
prieš Japoniją.

J ZjLIJLAIL^ ill VVJLGWj J CIU j

5. Likvidacija visų sunkių i man, Ti, fan, korėjiečiai, ti-
taksų ir mokesčių. Suregu- betiečiai, musulmanai ir ki- 
liavimas finansų sistemos ir | ti, visi, kaip vienas, nepai- 
plėtimas šalies 1 i a u d i e s I sant Japonijos imperialistų 
ūkio. teroro ir Chiang Kai-sheko

6. Pakėlimas algų ir pa- valdžios, sukilkite į kovą! 
gerinimas darbo sąlygų 
darbininkams, valstiečiams, apjungtos bendros liaudies 
karininkams ir inteligen
tams.

7. Demokratinių laisvių 
įvedimas ir paliuosavimas 
visų politinių kalinių.

8. Įvedimas visoje šalyje 
nemokamo mokinimo jauni
mui ir užtikrinimas darbo, 
po mokslo užbaigimo.

9. Lygios teisės visoms riais prieš Japonijos impe- 
tautoms, gyvenančioms Chi- 
nijoje, laisvė asmens, apsau
gojimas ypatos gyvenimo ir 
užsiėmimo sąvo šalyje ir 
emigracijoje.

10. Sudarymas ryšių su 
visomis liaudies masėmis,

lio Komiteto Chinijos Ko
munistų Partijos kovai 
prieš Japonijos imperialistų 
įsiveržimus į Chiniją.

Šiame atsišaukime yra 
siūloma Chiang Kai-shekui 
sustoti kariauti prieš Chi-I 
nijos Sovietus ir tuojaus] 
pradėti bendrą kovą prieš 
Japonijos imperialistus,“ko
vą prieš išlaukinį priešą, 
nepaisant vidujinių Chini- 
joje priešingumų.”

“Visi sūnūs ir dukterys 
mūsų didžiosios liaudies, ne
norinti būti kolonijaliais 
vergais; visi komandieriai 
ir kareiviai, kurie turi tau
tinį jausmą; visos partijos, 
grupės ir organizacijos, no
rinčios dalyvauti šventoje 
pasiliuosavimo tautinėje ko
voje; visas sąžiningas jau
nimas ir Huomintango ir 

organiza
cijų nariai; visi Chinijos |

užimti prie vieno daikto di
delį plotą, sudaryti galingą 
revoliucinę jėgą, mokės at
remti Japonijos imperialis
tus ir Chiang Kai-sheko 
gaujas.

Šis atsišaukimas, ši plat
forma apjungimui visos 
Chinijos, tautiniam išlais
vinimui, dar daugiau Chini
jos darbininkus, valstiečius, 
inteligentus, kareivius ir vi
sus patrauks į Sovietų Chi
nijos pusę, nes kiekvienas 
mato ir matys, kad tik ji 
gina Chinijos tautinę laisvę, 
tik ji siūlo tikruosius pla
nus ;
imperialistų įsiveržimų.

Kunigas: “Ar didele ana 
buvo?”

Piemenukas: - “Bus tokio 
dydžio, kaip jūs, teveli.”

Kur Gudrus, tai vis Gudrus
Čigonas ir bajoras Lietu

voje išėjo zuikiauti ir abu
du vienu kartu nušovė zui
kį, ir negali pasidalyti: vie
nas sako, aš nušoviau zui
kį, o antrasis sako, ne—tai 
aš nušoviau! Paskui bajo
ras ir sako, einame pas ma
ne, pernakvosi ir katras 
mudviejų geresnį sapną su- 

atrėmimui Japonijos sapnuosime, tam ir bus zui-

D. M. š.

ŠYPSENOS

Iš kairės j dešinę: Arthur Tode, Weaver, ir Pearsall—šitie džentelmanai nesenai 
buvo vadovaujantieji asmenys Ameriko s laivų kompanijų atstovų konvencijoj 
New Yorke. Jie stoja už didesnes valdiš kas subsidijas laivų kompanijom!

kis.
Parėjus į dvarą, bajoras 

liepė virėjui zuikį iškepti, 
kad būtų rytmečiui gatavas.

Anksti rytą atsikėlęs, ba
joras ir klausia čigono, ką 
tas sapnavo. O čigonas ir 

Į sako: “Ne, pone, tai jūs pir- 
! ma pasakykit, ką sapnavo
te?”

Bajoras: “Aš sapnavau, 
Į jog buvau danguje, ir man 
; tenai buvo taip linksma, kad 
I net atgal grįžt nenorė- 
I jau...”

Čigonas: “O aš sapnavau, 
kad mačiau jus danguje be
silinksminant. Tai aš pamis- 
lijau, jog ponas niekados ne- 
begrįšite atgal ant žemes, ir- 
todėl aš atsikėlęs ėmiau 
zuikį ir suvalgiau.”

’ Surinko C. Tencky.

Gerai Palygino
Piemenukas ganė kiaules.
Riebus kunigas grįžo nuo 

ligonies ir sustojęs pas pie
menuką klausia:

“Ar gerai ganyti toks di-

Piemenukas atsakė: “Ge
rai, nes pačią nelabiausią 
kiaulę išvežė į turgų.”

bedarbių šalpai, pa- ™«™tal, _»"» .IjĄ'l .ddla pulkas kiaulių?
ti savo gimtinę; visi broliai 
iš pavergtųjų tautinių ma
žumų—mongolai, mjao, jao

“Už sudarymų Chinijos

valdžios, stojančios už tau
tinę laisvę, išvien su Sovie
tų valdžia ir Mandžurijos 
prieš japoniškomis valdžio
mis!

“Už organizavimą Chini
jos bendros armijos, išvien 
su Raudonąja Armija ir 
Mandžurijos partizanų bū-

rializmą!”—Sako tas atsi
šaukimas.

Tokiais pamatais Chini
jos Sovietų valdžia ir Ko- 

[munistų Partija šaukia vi
sus chiniečius apgynimui 
savo gimtinės. Japonijos

nusistaciusiomis pries Japo- imperįaiistai nuo 1931 metų 
nijos imperializmą (su Ja- rujens jau veįh keturis kar- 
pomjos darbo, žmonėmis — (^ug pĮotą pavergė Chi- 
darbininkais ir valstiečiais, nįjos kaip pati Japonija.

Apie 50 mihonų žmonių pa
vergė. Dabar Japonijos im
perialistai pasimojo ant 
penkių šiaurinės Chinijos 
gubernijų, kurios daugiau 
kaip du kartus yra didesnės 
už Japoniją ir turi virš

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Jums visokių skausmų visur 
Į pilna, visai silpna, nervai sui- 
Irę... Taip, Drauge, visa tai 
! nuosakiai liudija, kad Jūsų or
ganizmas labai sumenkėjęs. Ir 
nie jokis tonikas viso ko ne- 
atpildys, neatitaisys, nors jis 

I ir daro kiek naudos. 
I

-| Jūs pradėjot vartot žuvų

SUMENKĖJUSI. i

Drauge gydytojau, atsaky-j 
kite ir man per mūsų “Lais-j 
vę”. Esu moteris 25 metų 
amžiaus. Vedusi—jau 4 me
tai, turiu dvi mergaites. Sve
riu 115 sv., 5 pėdų augščio.

Po gimimo pirmos dukters; 
man skaudėjo pečius ties men- 
tim. Ir galvą skaudėjo ties aliejų ir geležies toniką. Tai 
kakta. Kai gulėdavau ant šo-' gerai. Ir toliau tebevartokite. 
no, atsikvėpdavau iš giliau, tai , Vartokite metus-kitus. Žuvų 
supoškėdavo kas ir suskaudė- • aliejaus bent po gerą šaukštą

O po antros dukters kas diena; da geriau—po šau

ponijos darbo žmonėmis — 
darbininkais ir valstiečiais,1 
korėjiečiais, formosiečiais ir i 
kitais), bendrai kovai prieš 
bendrą priešą. Sudarymas 
draugiškų santikių ir su
tarčių su visomis šalimis ir 
tautomis, p a 1 a i k ančiomis 
Chinijos tautinės laisvės ko- 
vą arba pritariančiomis jai. 100,000,000 gyventojų. 
Sudarymas draugiškų ryšių 
ir santikių su visomis Vais-' Chiang Kai-sheko niekšiš- 
tybėmis, kurios prisilaiko ka valdžia ne tik nesiprie- 
draugiško neutraliteto kari- šina Japonijos imperialis- 
nėje kovoje tarpe Japonijos tams, bet dar yra sudarius 
militaristų ir Chinijos liau-! su jais suokalbį prieš Chi- 
dies. i nijos Sovietus. Paskutiniu

• Prieš Japoniją apjungtoji laiku Chiang Kai-shekas ir „ 
armija turi apimti visas ar-1 Japonijos imperialistai pla- gerai, 
mijos dalis ir karo būrius, nuo j a bendrai pulti Chini- 
norinčius kovoti prieš Japo- jos Raudonąją Armiją. Ja- 
nijos imperialistus ir jų ponijos imperialistai nura- 
agentus. Vadovystėje tauti- minimui Anglijos, ----- 1
nio apgynimo valdžios turi 
būti sudarytas generalinis 
armijos štabas, kuris vado
vaus tai armijai. Tas gene- 
ralis štabas turi būti suda
rytas arba keliu išrinkimo 
armijos vadų per pačius ka
reivius, arba kitais demo-

, Ameri
kos ir kitų šalių imperialis
tų, kurie bijosi perdidelio 
Japonijos įsigalėjimo Chi- 
nijoje, sako, kad jie Chini- 
jon eina tik “komunistus iš
naikinti.”

Nereikia abejoti, kad 
, Chinijos Sovietų valdžia, 

kratiniais keliais. Tas turi i kuri dabar turi apie 60,000,- 
būti atlikta pagal valią Chi- 000 gyventojų, kuri turi 
nijos liaudies didžiumos no- virš 300,000 reguliarę Rau- 
ro. Chinijos Raudonoji Ar-;donąją Armiją, kuriai pa- 
mija yra pasirengus pirmoji | vyko iš atskirų išsidraikiu- 
įstoti j tą apjungtą prieš Į šių sovietinių distriktų su- 
Japoniją armiją del atliki-; traukti savp jėgas į daiktą,

davo, 
tai galvoj diegė sykiais, o vir- kštą tris kartus dienoje, po 
šugalvį lyg svilino kas. Kai , valgio.
paspaudi, tai net pilvas ima Į 
cypaut. Ir jaučiuosi nedrūta. • 
Ką pakeliu, tai šone nuskau- 
da, tai po krūtinės šonkau
liais, tai pilve. Ir buvau pa
gavus šaltį,—sustingo spran
das, ir prisidėjo nervų suiri
mas.

Gydytojas peržiūrėjo, sako 
—viskas gerai, tik šaltis ir 
nervai. Davė toniką, liepė 
valgyt—ir bus gerai. Sunaudo
jau vieną bonkutę,—nieko ne
sijaučiu geriau. Valgis smir
dėjo ir vemdavau.

Sekdama jūsų patarimus, 
ėmiau naudot žuvų aliejų ir 
toniką geležies. Pradėjau 
jaustis geriau, ir dabar valgau 

Ar man tie diegliai 
gali išeiti? Ar tas tonikas ne 
nuodai? Ir kaip aš galiu gaut 
stiprumo ?

ATSAKYMAS

Jūs, Drauge, per labai trum
pą laiką turėjote greit vieną 
po kitai dvi mergaites, 
labai gerai, paliūdžioj gyve
nant, moteriai išeina apie pen
ketas metų, kolei ji pilnai po 
vaikui atsigauna. Jums, po tų 
dviejų mergaičių, reikėtų pu
sėtinai higijeniškai gyventi vi
same kame bent aštuonetas 
tnetų, kad Jūsų organizmas 
galėtų laipsniškai atsigauti, 
atsipildyti, kas iš jo išeikvota 
per nėštumus, gimdymus, žin- 
dymus ir tt.

Ir

Jūs taipgi pradėjote imti 
i geležies toniką. Jums, ma
inau, bus geras daiktas imti to 
toniko bent keletą mėnesių: 
padeda kraujui atsigauti, jei 
podraug vartoji visokių vita
minų, su paprastu maistu. Iron 
ammonium citrate pound ir 
Copper Sulphate 1 grain. Iš- 
tarpinkite puskvortėje van
dens. Imkite po šaukštelį su 

Į pienu po valgio, žinoma tai 
nėra kokie nuodai.

Ir to da neužtenka. Jums 
stiprumo atgaut padės dą ir 
mielės. Brewers Yeast Tab
lets kurių imkite po 5-10 tab
lečių prieš valgymą, nors ir 
metus-kitus. Kaip ir žuvų alie
jus, mielės yra lyg ir koks da- 
pildomasis maistas.

Ir minėt nereikia, kad imtu- 
mėt po lašą iodo tinktūros kas 
pora dienų, visą gyvenimą.

Gerai, kad galite valgyti, 
tai ir valgykite ant sveikatos. 
Daugiau žalėsių, vaisių, dar
žovių, taipgi pieniškų, kiau
šinių, žuvų, šviežios mėsos, ru
pesnės duonos.

Dažniau pasilsėkite, ilgiau 
miegokite. Eikite ir pasivaikš
čioti, bet nuovargio venkite, 
jėgas taupykite.

Manau, kad jums ir pieno 
kalkių reikėtų. Calcium lac
tate, 10 grs., 100' tablets, po 
1 ar 2 tabletes su vandeniu, 
po valgio, trejetą menesių.

.itn, i,nUįMfai'Į
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Dar Apie Lietuvos Valstiečių Padėtį
1935 m. rugpjūčio viduryj 

įvairiuose Liet, rajonuose pra
sidėjo valstiečių aktyvus nepa
sitenkinimas del nepakeliamų 
mokesčių, perdidelio įsiskolini
mo, nuolatinių valstiečių ūkių 
varžytinių. Neramumai įgavo 
masinį pobūdį—už žemės ūkio 
produktų kainų pakėlimą. Svar
biausia, kad šis reikalavimas 
nėjo prieš eilinį miesto varto
toją, o prieš žemės ūkio pro
duktų supirkinėjimo bendro
vių (“Lietūkio”, ‘‘Pieno Cent
ro,” “Maisto”) monopolinį 
kainų numušimą. šitos stam
bios bendrovės-trustai, fašistų 
valdžios palaikomi ir premijo
mis remiami, turi savotišką že
mės ūkio produktų eksporto 
monopolį Lietuvoj, šie trustai 
kiek galėdami eksploatuoja 
valstiečius, pav. Pieno Centras' 
moka valstiečiams už 1 litrą 
pieno 5-7 centus, o miesto var
totojui parduoda litrą už 20 
centų. Lietūkis už 1 klg. ru
gių valstiečiams moka 8-9c., o 
ruginių miltų klg. vartotojui 
parduodama už 20c., duonos 
1 klg.—25c. Tuo kainų skir
tumu ir remiasi valstiečiai.

Rugpjūčio pabaigoj tas ju
dėjimas įgavo konkrečias for
mas :

25 dieną Prienų apielinkėj 
(40 klm. nuo Kauno) įvyko 
50 valstiečių atstovų pasitari
mas, kuris nutarė pravest val
stiečių streiką, t. y. nebevežt

sužeistų ir areštuotų.
Svarbu pažymėti, kad mies

to proletariatas visur solidari
zuoja streikuojantiems vals
tiečiams, pav.: Kaune buvo 
pravesta protesto mitingai

Žinios Apie Karą Cliffside, N. J
KipL Fthinnnn Cavn ' plauks į Azoros salas arba kurios yra turtingiausios,

Cn lul liupija UaVU 1 kitas prieplaukas, o kiek ve- netenka Italijai, (d) Italijos
Ginklų iš Europos? liau vėl grįš į Viduržemines fašistai neatsiekė nei vienos 

" * [jūras. Eilė ir kitų mažės-'karinės pergalės ant ethio- 
Sakoma, kad ethiopai jau nių karo laivų apleido tas1 pų, o paskutiniu laiku dar 

z. zxzxzx aaa. . - i gavo į kailį, tai negalį girtis
j Kas pasidarė, ar Anglija laimėjimais (e) Italijos fa- 

žinoma, i jr Italija jau susitaikė? Ga- šistų yra tolimesni planai

prieš žvėrišką policijos smur-)fud miliono (1,000,000) ar-1 jūras, 
tą, puolant beginklius valstie- Biiją prieš italus šiaurių ir j
čius. Mitingai buvo šiose įmo- pietų frontuose. _____ ____ _______ ___
nėse.* “Audime” apimta 300 kad Italų armija yra daug daiktas, kad tarpe ju ne tik užkariauti visą Ethi- 
žmonių pasiųsta protesto re- geriaiL ginkluota, bet užtat atsiekta dalino susitarimo, opiją, bet pavergti ir tūlas 
zoliucija vidaus reikalų minis- ,

Iš Darbininkų Gyvenimo
Kaip visur, taip ir čia: kur 

tik susitiksi darbininką, tai ir 
dejuoja, kad negali iš savo už
darbio pragyventi. Katrie dar 
dirba, tai tik po kelias dienas 
į savaitę. Už mažinusį daly
kėlį veja laukan.

čia vienas rusų tautos dar
bininkas išdirbo cukraus ga
minimo dirbtuvėj virš 20 me-

biznierių, bet išskyrus vieną, 
kitą, geriau pragyvenantį, visi 
bėdavoja, kad blogi laikai.

■

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

ethiopai savo krašte, jie ži- peį iš kitos pusės yra ir ki-l Anglijos kolonijas. Visa tai tų, dabar gavo išvaryti iš dar- 
toriui, reikalaujant patenkint n0 visus kelius, kelelius, ta-'tos priežastys. Anglija da-i Italijos fašistus nepatenki- "------- ’-J
valstiečių reikalavimus; Kau- kus p«i----  1 J ° d z/.v .
no Audiniuose”—100 žmonių namje.

kalnus, griovius jie }jar vįs vįen yra daug ga- j na, jau nekalbant apie “įžei- 
Prie to ethiopai Hngesnė Viduržeminėse jū- ■ dimą” jų pagelba Tautų-p^est0 7o>iueiją, ir da„.| rfe tų

riose Son/se buvo' pravesto I *. °1'0' .ji? Uri daug kitj karo 'laivųJi giai Musolinis sutiks, su '
15 min. solidarumo streikai,; dauS pirmenybių pries Anglija patraukė į tų jūrų šiais Ethiopijos sukapojimo ®aJa^s. 
protestuojant prieš bjaurias I .v , ■' pakraščius daug karo oriai- planais. ..protestuojant prieš 
policijos priemones.

Maždaug per mėnesį po
Ginklai jų prasti, iš kar- vjų# Anglija pristatė nema-į iv • • •• • jJllkJvClvL JL JL Vz 114 CAz

------- £ į0’, kai’0 pradžioje, jie ma-^^ armjjos į prieplaukas, 
kruvinų rugpjūčio įvykių, rug- žai ir jų turėjo. Bet per tą p>eį kas svarbiausia, tai An- 

fašistai pakartojo laiką, kada atidarė ginklų prijia jp Franciia susitarė " ---- įvežimą į Ethiopiją, tai jie,^dram veikimL Franci-
nemažai jų gąvo.^ Italų ka-1 jos karo laivynas jau išplau- 
ro stabas, kuris, žinoma, ne-, laikyti manevrus Itali- 
zmo tikros tiesos, skelbia, jos pa§oneje. Francija turi 
kad paskutiniu laiku Ethio-. didesnį karo laivyną už Ita- 
pija is Europos gavo seka- p-a< Anglija kaip tik ir no

7,500 belgiškų šautuvų ir 
350,000 patronų prie jų, 350 
bombų mėtytojų ir 500,000 
rankinių granatų. Ethiopai 

daugelį fašistai nu- yra gavę 300 lengvų ir 500

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, oppoaite City Hall 

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

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo 

{staiga

bo. Sakoma, kad bosai suži
noję, kad kadaise jis priklau
sė prie darbininkiškų organi-

. Mat, pas darbininkus 
nėra vienybės. Bosai elgiasi 
su jais taip, kaip jie nori. Dar
bininkai turėtų organizuotis į 
uniją ir kada vieną varo iš 
darbo, kad visi streikuotų ir 
priverstų bosą priimti darbi
ninką atgal į darbą.

Apie 20 metų atgal aš dir
bau toj pačioj cukraus dirb- 

I tuvėje. Dirbo tada virš 40 
1 darbininkų. Mes buvome du 
balti darbininkai, o visi kiti 
juodveidžiai. Tada taip pat 
bosas užsispyrė išvaryti iš dar
bo du negru darbininku, bet 
apie 40 negrų darbininkų su
streikavo ir privertė tuos dar
bininkus priimti atgal į darbą. 
Tas parodo, ką reiškia darbi
ninkų vienybė. Nors tie neg- 

jrai neturėjo unijos, bet pasi- 
! rodė tikrais kovotojais.

Bet pas baltveidžius darbi
ninkus to solidarumo nėra. 
Kada vieną varo iš darbo, tai 
kiti juokiasi, nežino, kad ry
toj jų tas pats laukia. Jie irgi j 
atsidurs už vartų, kaip tas' 
šiandien rusas darbininkas at
sidūrė. Jeigu darbininkai bū
tų parodę vienybę, tai bosas

O kaip su Ethiopija, ar ji 
sutiks priimti tuos planus? 
Rodosi, kad ne. Jos žmonės 
jokiu būdu nesutiks. Hai
le Selassie irgi vargiai su
tiks.

Tai kaip dar su Tautų Ly
ga, juk Anglija ir Franci j a, 
tai dar nėra visa Tautų Ly
ga? Tautų Lygoje pirmoje

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius

sėjo 23 d. :
savo puolimą Gražiškiuose, 
Vilkaviškio apskr. Policija 
šaudė šaudė tiesiog į žmones. 
Kelius užmušė, daugelį sužei
dė. (šį susirėmimą norėjo pa
naudot Hitlerio ir Beko agen
tai, bet valstiečiai juos demas
kavo.

Apskritai imant visoj Lietu
voj, sąryšyj su valstiečių 
dėjimu buvo suimta virš 
žmonių ; 
baudė administratyviai po 1-3 
men. Kitus ištrėmė iš jų gi m- kulkasvaidžių, 750 “Hotch- 

............. ’; kiss” išdirbystės kulkasvai- 
i džių, 2,800 “Vickers” ir 500 
“Lewis” tipo kulkasvaidžių 
ir 40,000,000 (keturiasde
šimt milionų) kulkų prie 
kulkasvaidžių. 35,000 auto
matiškų šautuvų ir 16,000,- 
000 prie jų kulkų. 

Žinoma, 
tiek gavo ginklų, tai jie iš 
kalnų gerai galės pavaišin
ti italų fašistus. Prie to 

i yra žinia, kad jie nemažai 
Draugai, mes turim parodyt pa£iupo italų ginklų pietų 

Lietuvos^ valstiečiams tarptau- fronte, kur vienu kartu pa- 
1 griebė 73 trokus su amuni
cija ir ginklais. Ethiopai 

i yra pirkę nemažą kiekį 
i priešorlaivinių kanuolių ir, ? 
Ijoms amunicijos. 

Abelnai manoma, kad da-' i • , i . . Sc iuivčc, vciL zxxiK ii ičz uaivobar ethiopų armija nėra jau vį į k į ankggy ar 
blogai ginkluota. Žinoma, 
stoka pratimo tuos ginklus 
vartoti, stoka tinkamų va
dų, bet tas spragas papildo; _____
krašto gyventojų troškimas r .. •• n i • 
ginti savo tautinę laisvę. Ir EulIOpijOS UfaskyiliaS IT 
rusų revoliucijoje, tankiai n i .• • • ir ir • • • 
raudonos gvardijos kovoto- Dabartiniai Laro Vaisiai 
jai buvo nepratę ginklus i Anglijos ir Francijos im- 
vartoti, bet jie greitai per- perialistai nori susiderėti su 
siėmė ir mokėjo mušti kont-[ Italijos fašistais ir didelę 
revoliucines baltųjų gaujas. [ Ethiopijos dalį perduoti Ita- 

  I Ii j ai.__ Didelė dalis Tigre 
A _ A iv, .- - 1 • 17 I__ _
Ali JL 11AA%U |U AUiA MHA&AM JLB.M i v* n/Y/Y • 1 1 J ifl? J pločio ir 200 ilgio, bent 12,-
ro Laivus nuo Italijos?

Atėjo žinių, kad Anglijos 
didžiausi pasaulyje ir grei
čiausi šarvuoti kreiseriai 
“Hood” ir “Renown” apleis 
Viduržemines jūras, kur 
jie buvo prieš Italiją, ir

ju-
500

tųjų kaimų, o apie 100 žmo
nių atidavė kariuomenės teis-,' 

į miestą maisto produktų, ir muj. Tiems gręsia ilgi sun- 
išrinko streiko komitetą. Bu-^jųjy darbų kalėjimo metai, 
vo taip pat nutarta griebtis Prasideda masiniai valstiečių 
griežtesnių priemonių — išsta- 
tyt pikietus streiko pakeliui. įrįso pakelt balsą už savo ne- 
Dar buvo nutarta, kad tartis pakenčiamos būklės pagerini- 
su valdžia eitų tik tikrieji vai- ma.
stiečiai, o ne fašistų pakali-j Draugai, mes negalim leist 
kai ir liokajai. Buvo nutarta • Lietuvos fašistų budeliams 
išleisti atatinkamą atsišauki- , sauvaliauti. Mes turim reika- 
mą į valstiečius.

26 dieną, kaip buvo nutar-' areštuotus valstiečius, 
ta, į turgų Prienuose suvažia
vo valstiečiai su tuščiais ratais 
—virš (2) dviejų tūkstančių. 
Suruošė mitingą. Daugelis iš
stojo kalbėt. Iš pradžių poli
cija norėjo neleisti išstojimo ir 
kalbėtojus bandė areštuoti. 
Bet minia neleido ir pareikala
vo visiško nesikišimo. Valstie
čiai kalbėjo anie priemones, 
apie streiką, kad pakeltu že
mės ūkio produktų kainas. 
Taip pat reikalavo mokesčiu 
sumažinimo bent pusiau, miš
ko medžiagos veltui. Vėliau 
kalbėjo apskrities viršininkas 
ir liepė išrinkti delegacija kal
bėt su valdžia. Valstiečiai iš
rinko delegaciją, bet vieniems 
eit neleido, kad policija nega
lėtų ju areštuoti. Minios lydi-'v 
ma delegacija miesto valdyboj žvėrišką policijos

procesai, tų valstiečių, kurie

I lauti tuojau paliuosuot risus

tinį solidarumą, kuris turi iš-j 
siveržt protestais prieš fašistų 
sauvalia, masinėmis demons- 
tracijomis. Ir tada fašistų bu-; 
deliams nepavyks, po tylos j 
priedanga, įvykdyt savo bjau
rų sumanymą—pasodint il
giems metams valstiečius, he
rojiškai kovojusius už bend
rus reikalus.

Jau pakanka užmuštų! Jų 
kraujas šaukias fašistų darbų 
numaskavimo. Jų kraujas bu
vo pralietas už darbo valstie
čių padėties pagerinimą ir rei
kalauja, kad likę gyvi hero
jai nebūtų supūdyti kalėji
muos.

Draugai, protestuokim prieš
> sauvaliavi- 

tarėsi su valdžios atstovais', "•».’» beginkliais valstiečiais, 
kurie neturėjo tam įgaliojimų,1 Siųskit, draugai, protesto 
apie 3 valandas, be jokių re- rezoliucijas Vidaus Reikalų 
zultatų. Čia buvo tik fašistų Ministerio vardu, reikalauda- 
priemonė išlošt laiką. . mi tuoj au ^paleisU valstieėius

Gudrybės griebėsi ir polici
ja. Pamačiusi stiprius streiki
ninkų pikietus keliuose, pri
kalbėjo nestovėt, nes esą ne
gražu, o, mes, policija, strei- 
kuot jums nekliudysim. Tada 
dauguma streikininku naši-j 
traukė nuo kelių; rytojaus 
dieną policija areštavo v,'sns 
likusius valstiečius keliuose. 
Pasipiktinę tuo valstiečiai su
sirinko iš visos apielinkės iš
vaduot areštuotuosius. Kai 
pasirodė areštuotųjų autobu
sas, 15 policininkų apsuptas ir 
špikų lydimas, minia juos su
stabdė ir pareikalavo paleist 
areštuotus. Policija atsakė į 
tai šaudymais. Tada valstie
čiai puolė policiją, sumušė ją 
ir atėmė areštuotus; bet dau
gelį policija sužeidė ir apsvi
lino ašarinių dujų bombomis. 
Dar iš kauno pasišaukė apie 
100 raitųjų policininkų—ir su
ėmė vėl daugybę žmonių.

Šio streiko banga persilie- 
jo į Mariampolę, Alytų, Vei
verius, Butrimonis, Jonavą, 
Babtus, Ariogalą, Veliuoną, 
Seredžių ir kit. Visur įvyko su
sirėmimų su policija — daug

ir visus politinius kalinius.
Masėmis protestuokit prieš 

tokius fašizmo veiksmus prie 
visų Lietuvos pasiuntinybių ir 
konsulatų.

1935—lapkričio mėn.

ri, kad daugiau Francijąl vietoje prieš bent kokį Ethi- 
įvėlus prieš Italiją, o kadalopjjOs pasidalinimą išstos 

' ji turi savo užtektinai karo 1
laivų, tai tuom kartu nėra 
kaip prašyti Francijos, kad 
ta siųstų savo karo laivus į 
pavojingas vietas.

Taigi, kad Anglija laiki
nai ar ir visai ištraukė dalį 
savo karo laivyno iš Vidur- 
žeminių jūrų, dar negalima 
daryti išvadas, kad pilnas 
susitarimas atsiektas tarp 
Italijos ir Anglijos, kad jų 
tarpe karo pavojus išnyko, 

. . - . kad Anglija atsisako nuojeigu e lopai prįeg žinant
Anglijos istoriją, jos impe
rialistų taktiką, reikia su
prasti, kad net ir tada, jei
gu ištikro Anglija ir Itali
ja susitaikintų Ethiopijos 

[reikale, bet Italija jau pasi
darė pavojingas Anglijai 
kaimynas, grūmojanti Ang
lijos vandens keliams į Indi- 

iją, grūmojanti Anglijos 
i viešpatavimui Viduržeminė
se jūrose, tat Anglija darys

sunkių “Maxim” išdirbystės

Sovietų Sąjunga. Ją palai
kys eilė kitų šalių. Dabar
tinėje situacijoje tas labai 
daug reiškia.

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.

Karas, Ethiopija ir So
vietų Pozicija

Drg. K. Radek, kalbėda
mas apie Italijos-Ethiopijos 
karą rašo:

“Sovietų Sąjunga žiūri į
Šį karą, kaipo užpuolimą 'būtų nusilenkęs prieš juos, 
imperialistinės valstybės Ateityje darbininkai turėtų 
ant atsilikusios pusiaukolo- Lai^Zt^.7i®_nZ?®ČL_o_xlgranizuotis 
nijalės šalies. Ir mūsų at- 
sinešimas linkui imperializ-l 
mo ir mūsų atsinešimas į 
kolonialių ir pusi'aukolonia-1 
lių liaudžių kovą nusako 
mūsų principalę ‘poziciją 
link šio karo.

“Šis karas yra pirmasis 
žingsnis Italijos fašizmo 
kovoje už persidalinimą pa
saulio, kovoje, kuri negali 
nepadidinti visas spėkas, Įliau sudaužius Italijos ga

lią—karo laivyną ir oriai- vedančias prie pasaulinio i
karo. Žinant, kad tarptau-' 
tinio proletariato interesai | 
reikalauja taikos, mes ne
galime kitaip atsinešti į Ita-: 
Ii jos užpuolimą ant Ethiopi
jos, kaip į žingsnį, atkreip
tą prieš tarptautinio prole
tariato interesus. „ |

“Sutikime su tarptautinio 
proletariato interesais, So
vietų Sąjungos interesai,

Ar Anglija Ištraukia Ka- p.rovn?ij°s’ ąp? 6,° jos socialistinis būdavot*-* v nmmn ir ‘zilO ilmn hnnr 1‘z. _ _____ — i mas, reikalauja kovos už
000 keturkampių mylių ir tajką. Todėl Sovietų Sąjun- 
Ogaden ir Harar provinci- ga> ypatoje su savo atstovo,! 
jose apie 300 mylių ilgio ir nuo paį pradžios šio kon- 
350 mylių pločio, tai yra flifcto išstojo prieš karą.

darbininkai turėtų

ir kovoti prieš bosus.

čia randasi keletas lietuvių

ROBERT LIPTON 
{staiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
Įvykiams

Dovanos

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

harman

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybiy ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PTRTTę VISADA ATDAROS A. LIv JL A O Dieną ir Naktį

Rhea Teitelbaum
Vedėja

S’

-Ur

Iš kaires dešinėn: Soc. Partijos vadas Norman Thomas, 
Soc. Partijos pirm. Kšycki ir Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius Earl Browder. Thomas su Browderiu 
sveikinasi prieš debatus, kurie įvyko Madison Square 

. Gardene, New Yorke.

105,000 keturkampių mylių 
plotą nori pavesti Italijai. 
Viso sudaro apie 120,000 
keturkampių mylių, arba 
vieną trečdalį visos Ethio
pijos. Už tai Ethiopijai 
siūlo 2,500 keturkampių 
mylių kampelį Italijos kolo
nijoje Eritrea su išėjimu į 
Raudonas jūras prie Fran- 
cijos Somalilando. Tai geri 
“mainai,” ar ne?

Bet ar fašistinė Italija 
sutiks ir su tuom? Vargiai. 
Kame gi dalykas? Dalykas 
yra tame: (a) Italija visvien 
negali apjungti abi savo ko
lonijas Eritrea su Somali- 
landu, nes vis tik pasilieka 
dar apie 300 m. pločio Ethio
pijos žemės tarp Italijos ko
lonijų. (b) Suteikimas Ethi
opijai išėjimo į Raudonas 
jūras, kaip ir ant visados 
atima Italijai viltį apjungti 
jos tas dvi kolonijas, (c) 
Kitos Ethiopijos teritorijos,

“Stojant už apgynimus 
kolonialių baudžiu reikalu, 
prieš imperialistinį pavergi
mą, Sovietų Sajunera nega
lėjo ir negali prisilaikyti 
tendencijos i š s p r e n dimo 
konflikto keliu pavergimo 
Ethiopijos, tai vra, imperi
alistinės kontrolės, nors ir 
pridengtos Tautų Lyops 
skraiste. Dar daugiau, So- j 
vietų Sąjungą negali palai
kyti ryžimąsi prie užbaigi
mo šio karo keliu pasidali-' 
nimo Ethiopijos pamate im
perialistų senų susitarimų.”.

“Rinkliavos Biedniem”
ROMA. — I pasklidusias, 

žinias, kad bažnytines rink
liavos yra skiriamos Itali
jos karui, popiežiaus orga
nas “Osservatore Romano” 
atsako, kad tos rinkliavos 
esą dalinamos kaip dovanos * 
“pavargėliams.”

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktj, bile laiku.
SPECIALUS KAINOS PER SAVAITĘ <

Kambarys, 
plaukymui

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

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktį.

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street



LAISVB

B.

pese. Didžiausia nelaimė, kad KONČIAUS BITININKYSTĖ

draugo
Nepa- 

Lenino- 
tikėda-

jums į namus, rašykite bitinin
kui adresuodami sekamai:metais 

RSDD

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Nepamirškite

St. Pelnas šio vakaro skiria- 
15-tam Apskričiui.

A. Jakaitis.
(292-294)

ELIZABETH, N. J.
‘ LDS 33 kp. metinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 11 d. gruodžio, L 
DP Kliube, 408 Court St., 8 vai. va
kare. Visi nariai malonėkite dalyvau-

gruodžio. Pietūs prasidės 1:30 vai. 
po pietų, kazyrių pare su laimėji
mais tęsis iki 6 vai. vak. Po laimė
jimų bus šokiai prie geros orkestros. 
Kviečiam visus atsilankyti. Įžanga 

° S 35c; vaikams—15c. Nepamirškite
paduškėlių. viskas atsibus po antrašu 920 E.

I 79th ~ 
mas

AntračL, Gruodžio 10,

Sovietų Sąjunga praveda milžiniškus darbus vidaus upių sujungime ir pa
daryme tinkamomis laivų plaukiojimui, čia yra paveikslas, kuris parodo 
baigiamus budavoti vartus ‘ant Mask vos-Volgos kanalo, kuris turės apie 

80 mylių ilgio.

Lapkričio 20 d. suėjo 60 m. 
nuo gimimo dienos SSR Sąjun
gos Centralinio Vykdomojo 
Komiteto ir Visos Rusijos Vyk- 
domojo Kom iteto pirmi
ninkui Michailui Ivanovičiui 
Kalininui, šitą jubilejų drg. 
M. I. Kalininas sutiko pilnas 
jėgų ir energijos, būdamas 
Sovietų valstybės priešakyje. 

Michailas Ivanovičius Kali
ninas gimė lapkričio mėnesį 
1875 metais Verchniaja Troi- 
ca kaime, Jakovlevo valsčiuj, 
Korčevsko apskrityj, Tvėriaus 
gubernijoj, valstiečio šeimoje. 
9 metų amžiaus jis buvo ati
duotas senam kareiviui “mo
kyti,” kuris jį mokino rašy
bos. Po kurio laiko drg. Kali
ninui pasisekė įstot į kaimo 
pradinę mokyklą, kurią jis ir 

-baigė.
; 1889 metais Kalininas išva
žiavo Peterburgan. Tenais jis 
pastojo pas dvarininką Bal- 
tovskį tarnybon. Siekdamas 
mokslo, galėdamas prieiti prie 
Baltovskio bibliotekos, jis per 
tuos metus perskaitė nemaža 
knygų ir įvairių žurnalų. Tuoi 
laiku Kalininas susipažino ir 
su taip vadinama 
nelegale literatūra.

1893 metais Kalininui pa-'Revelį. 1904 metų pradžioj jį 
vyko įstoti mokiniu zavodan vėl areštuoja ir išsiunčia į.Po- 
“Stari .2^ rSC n *11 Limunin 1 nn r\ n Ir f\ r*11

Vėliau Kalininas įstojo 
tilovo zavodan tekorium. 
jis pirmą kartą susirišo su 
legaliu socialdemokratų rate- Įtcrburgan. 
liu ir tapo aktyviu nariu

J

/U--’'’;

Puslapis Ketvirtas

tyta iš šonų ir net iš galų ge
ležinių lovų tankiai, tik viduriu 
yra tarpas žmonėms praeiti. 
Vienas guli žemai, c _____
augščiau, nėra 
Vietoj matrasų duoda maišus, 
prikimštus šieno, užsiklojimui 
duoda blanketus. Kempėse 
baisus nešvarumas, užtenka ’ 
vienam turėti gyvių ir užkre
čia visus. Pirties nėra, kad 
darbininkai nors retkarčiais 
galėtų išsimaudyti.

Vakare, kuomet darbininkai 
pareina iš darbo, tai šlapius 
drabužius sukabina kempėje, 
o pečių karštai kūrenant nak
ties laiku, pasidaro toks tvan
kus oras, kaip kokioj štyminėj 
pirtyje. Jokių atidaromų lan
gų nėra. Vietoj poilsio išdir
bus visą dieną, rytą darbinin
kai atsikelia dar labiau pavar
gę-

Daktaras kas mėnuo atva
žiuoja į kempes, bet viską ran
da “tvarkoj.”

Tai matote, skaitytojai, prie 
kokių sunkių sąlygų ir didelio 
išanudojimo darbininkai turi 
čia dirbti. Pažymėtina, kad 
čia dar nebuvo streiko, kaip 
kad kitose vietose jau po ke-.
liūs sykius streikavo ir iškovo-įKas norite medaus* prisiųsti 
jo daug didesnį atlyginimą ir 
daug geresnes sąlygas kem-

ti, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstyt, taipgi bus renkama nau
ja valdyba 1936 metams.

Sekr. V. K. Sheralis.

linio Vykdomojo Komiteto pir
mininku. VKP(b) CK narys, 
mūsų partijos Politbiuro narys, 
Kalininas yra vienas iš arti
miausių mūsų vado 
Stalino bendradarbis, 
laužiamai atsidavęs 
Stalino partijai, giliai 
mas į darbininkų klasės per
galę, atidavęs revoliucinei ko
vai dešimtmečius savo 'gyveni
mo, Michailas Ivanovičius Ka
lininas eina tiesiai Lenino-Sta- 
lino keliu kovoje už sovietų 
sutvirtinimą, kaip partijos ge
neralinės linijos pravedėjus, 
už proletarinės diktatūros su
tvirtinimą.

Eilėj metų Kalininas nesu
taikomai kovojo su nukrypi
mais nuo partijos generalinės 
linijos, kovojo su visais, kas 
savo dezorganizuojančiu vei
kimu bandė išardyti partijos 
eilių vienybę, išjudinti geleži
nę partijos discipliną, revi
zuoti didįjį Markso-Engelso- 
Lenino-Stalino mokslą.

Kalinino gyvenimo kelias,— 
bolševiko, r e v o liucionieriaus 

’' kelias, su viskuo atsidavusio 
salos skyriaus metalistų prof- proletariato dalykui, socializ- 
'sąjungos sekretorių. Kalininas ■ mo statybai. Jis puikiai yra 
tapo išrinktas delegatu į ket- žinomas ne tiktai Sovietų Su
virtą Stokholmo (apvienytą) • jungos masėms, bet jis yra jų 
partijos suvažiavimą. Į karštai mylimas.

j Nuolatinis sekimas privertė 
Kalininą persikelti Maskvon, 
čia jisai pragyveno apie 2 me
tus ir vedė energingą partijos 
darbą, kovojo už leninistinę 
partijos liniją.

1910 metais Kalininą areš-

ideologija. 1898 
d ra u gas Kalini n as—j a u 
P narys.

1899 metais liepos 4 
caro ochranka jį pirmą 
areštavo. Po 10 mėnesių ka

lėjimo, kurių metu Kalininas 
perskaitė ir išstudijavo didelį 
skaičių knygų—pirmoj eilėj tuoja ir išsiunčia tėviškėn. Į 
K. Markso kapitalo I tomą,— . 1912 metais Kalininas vėlimišk„

Kalininas buvo pasiųstas po grįžo Peterburgan ir dirbo ja-1 
policijos priežiūra Kaukazan. me iki 1916 metų arešto. 
Tiflise Kalininas pastoja te-j Partijos Centralinio Komite- 
korium į gelžkelio dirbtuvę. į0 nutarimu jis tame periode 
Jis tuoj susirišo ^sų-revoliucine susiriša su bolševikų frakcija 
palėpė, ir kartu su keletą iš- j)umoj ir padeda jos darbui.

Nuo pat imperialistinio ka- 
tro pradžios Kalininas išstojo

dieną 
kartą Faleyet, Ont., Canada

čia kempėse yra silpna unija.
Laikas darbininkams orga

nizuotis, ypatingai stoti į dar
bininkų L. W. I. W. ir kovoti 
su bosų žiaurumu, už didesnį 
atlyginimą ir geresnes sąlygas 
kempėse.

M. Juozas.

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS

HARTFORD, CONN.
B.D.O.K. organizacija rengia didelį 

koncertą, nedėlioj, 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.

(290-292)

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-

4

Ne tada laikas valgyti medų, j mai naujos valdybos sekantiems nie
kada jau apsergate šalčiu. į tams. Kurie nesatę užsimokėję atsi-

I likusias duokles malonėkite greitai tą 
padaryti.

57 Battery Street
NO. ABINGTON, MASS.

Sekr. O. Gimienė.
(291-293)

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ nįp
KIRPIMAS

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

Patarnavimas

tremtų į Užkaukazį socialde-j 
mokratų leniniečių padėjo
Užkaukazio revoliuciniams so-kaip bolševikas už karo pra- 
cialdemokratams su Stalinu laimėjimą ir aktyviai gynė 

• V _ 1 • _ • 1 •__r- ... . ...

rūšių oportunistais už sukuri-■ ]jngumą paversti imperialisti- 
mą tvirtos Lenino partijos bū-’nį karą į pilietinį karą, 
rio Užkaukazyj. Tiflise jį Į

Baisus Darbininkų Išnaudoji
mas Miškų Kempėse

Apie Faleyetą daug kerta 
Prie to darbo dirba

šimtai darbininkų. Nežiūrint 
to, kad labai už menką atly
ginimą dirba, bet dar spau
džia prie darbo sunkiai dirbti 
ir ilgas valandas per dieną. 
Užmokestis yra $26-$30 į mė-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

. ŲLEVELAND, OHIO
AL1SlD 190, 57 fr 22 kuopos ben

drai rengia didelį balių, pietus, šo- 
nesį, bet $30 mažai kas gau- Į kius ir laimėjimus nedėlioj, 15 d. 

Daugiausia gauna tiktai .6" ■»■■■*na.
$26. Toks nelygus užmokės-j“ 
tis yra niekas daugiau, kaip |

priešakyje vesti kovą su visų bolševikų pažiūrą apie reika-|tik suskirstymas darbininkų į 
vnom n i a ii'/ c« ii Lr n v*i _ 1 ? _ __________ __ ___________ j? •  _*. • i • j*

1916 metais birželio mėn.
areštuoja ir ištremia į Revelį.1 Kalininą vėl areštavo, ir pa- 

Atvažiavęs Revelin jis susi
riša su socialdemokratine pa
lėpe, tuo pat metu atlieka ry
šių darbą su leninistine “Is
kra.”

\
1903 metais sausyje Kalini- 

uždrausta na vėl areštuoja ir išsiunčia į 
Peterburgo kalėjimą, iš ten į 

' 1OO/1 motu nrnd'/ini ii

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnau
ja balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

'i

Tol. Stasrff 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu-" 
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 

Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai. Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
jau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduIiai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St., N. Y.

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

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. .

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

tegauna
leistas pasiliko Peterburge 
dirbti nelegaliai Lorberto pa
varde.

1917 metais kovo mėnesį, po 
Vasario revoliucijos, partijos 
Komitetas pasiuntė Kalininą į 
Lesnos rajoną, kaip partijos 
organizatorių. Tenais jis vedė 
didelį darbą, važinėjo po za- 
vodus ir mitingus, mušė men
ševikus ir eserus, burė apie 
bolševikus darbininkų mases, 
propagandavo darbininkams ir

| venec, buvusią Olonecko gu-
' berniją, 4 metams.

1905 metų pradžioj Kalini-
ne- nas nelegaliai nuvažiavo Pe- kareiviams bolševikų partijos 

Neužilgo jis buvo
liu ir tapo aktyviu nariu “Ko-1 išrinktas Narvos rajono parti-.
vos Sąjungos už darbininkų jos komiteto ir kovingojo šta-,giHkluotą 
klasės paliuosavimą.

- Putilovo zavode po darbi- aktyviai dirbo ir vedė energin- 
ninkų ratelių ir marksistinės- gą kovą su menševikais, 
leninistinės literatūros įtaka
prasidėjo susiformuoti Kalini-Į išrinktas Peterburgo bolševikų 
no m a r k s istiniai-revoliucinė komiteto nariu ir Vasiljevos

Pu-

kiekvieno
$1 dakta- DIDELIS NUPIGINUSIAS

ištikimus bosams ir neištiki
mus. Teamsteriai, kurie dir
ba daug ilgesnes valandas už 
kitus darbininkus 
tiek pat mokėti.

Kas mėnuo nuo 
darbininko išskaito
rui, tad lieka tik $25. Bet su
sižeidus darbininkui prie dar
bo ir nuvykus į ligoninę, kom
panijos daktaras apžiūri ir jei
gu esi nesunkiai sužeistas, tai 
varyte išvaro atgal į kempes 
arba liepia gyventi mieste ir 
tik retkarčiais ateiti pas dak
tarą. Tik sunkiai sužistus lai
ko ligoninėj. Mat, ligoninėje 
kaštuoja darbininko 
mas ir paskui reikia 
“kompensation”. O
išvaro, tai išnaudotojams lieka 
daugiau pelno.

Jeigu pats susirgai arba jei
gu dantis reikia ištraukti, tai 
be pinigų nė nepasirodyk. 
Štai kaip ponai rūpinasi dar
bininkais. Arkliais miške dir
bančiais daug geriau rūpinasi, i

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

užlaiky- 
mokėti 
kuomet

Dviejų dolerių vertės knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskiibusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: *
J. BARKUS,

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

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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.

Dvi savaites prie Spalio 
j sukilimą Kalinino 

bo nariu. Iki 1905 metų jisi kambaryje įvyko keletas pa- 
Isitarimų Lenino su Stalinu, ku
riuose buvo svarstomas laiki
nosios valdžios nuvertimas.

Tuoj po Spalio perversmo 
Kalininas buvo partijos išsta
tytas Peterburgo miesto galva 
ir jis buvo vienbalsiai išrink-j nes jiems susižeidus, aprūpina j 
tas.

1919 metais Vili partsuva- 
žiavime Kalininas išrenkamas 
RKP(b) CK nariu. Po pirmojo 
VCVK pirmininko J. M. 
Sverdlovo mirčiai partija iš
stato Kalininą VCVK pirmi
ninku. Siūlydamas Kalinino 
kandidatūrą, Leninas sakė: 
“Tokia kandidatūra padės 
mums praktišku keliu organi
zuoti eilę tiesioginių ryšių 
augštesnio sovietų valdžios at
stovo su valstiečiais, padės 
mums suartėti su jais”. (Leni
nas, XXIV tomas, 190 pusi.)

Ir šitą darbą Kalininas pui
kiai atliko. Išėjęs iš valstiečių, • iš darbo, jeigu 
proletaras, Kalininas tūkstan- taip pasielgs.
čiais siūlų susirišęs su daug- darbą anksti, nuėjus į darbą 
milionine mūsų šalies darbinin- dar tamsu būna, o vakare, ka- 
kų ir valstiečių mase, yra kaip 
ir gyvas įkūnijimas nesuardo- 
mos darbininkų ir valstiečių 
sąjungos.

1923 metais, organizuojant 
Socialistų Sovietų Respublikų 
Sąjungą, Kalininas buvo iš
rinktas SSR Sąjungos Centra-

1906 metais Kalininas tapo Painters and Carpenters
Vaikas Linksmas, jis 

geria “Broncotone
Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxeroft B-6101

__________________________________________ ____ _________________________________________________________________________________________________
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Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį 

Sausio 24,25 ir 26 (January), 1936 
“LAISVĖS” SVETAINĖJE

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<

Šis Bazaras Yra Ketvirtas iš Eilės 
ir Jis bus

JUBILĖJINIS BAZARAS
Sukanka 25 metai, kaip leidžiama “Laisvė.” Tad 
skirdami bazarui dovanas žinokime, kad duodame 
jubilėjiniam bazarui ir duokime atmintinas dovanas.

Laike Bazaro Bus Šokiai 
Visais Vakarais

i‘1iĮiiiuiiin'/...

juos visokiais vaistais ir laiko į 
be darbo, kol sugyja. Mat, ar
klius reikia pirkti, kainuoja pi
nigus ,o darbininkai bosui nie
ko nekainuoja.

Per skubinimą daug darbi
ninkų susižeidžia. Netolimoj 
kempėj nesenai užmušė vieną 
darbininką. Tai vis netikusios 
tvarkos aukos. Bosai matyda
mi, kad darbininkai neorga
nizuoti, patėmiję kurį darbi
ninką kiek lėčiau dirbant, pa
leidžia iš darbo. Arba jeigu 
kuris vakare pareina anksčiau, 
negu boso nustatyta, tai tą 
keikia ir grūmoja pravarymu 

antru sykiu 
Ryte išvaro į

da jau nebesimato dirbti, tada 
tik paleidžia. Verčia dirbti 
11 valandų į dieną ir tik pusę 
valandos duoda pavalgyti.

Dabar pora žodžių apie pa
čias kempes. Kempės didelės, 
pastatytos iš rąstų, jose telpa i 
nuo 60 iki 100 žmonių. Prista-|

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.
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LAISVS

Ilija Erenburg. Vertė D. M. Š.

MIRTIES ŠOKIS
(Pabaiga)

Aš buvau Ryme, kada fašistai nužudė 
socialistą Mattiotį. Prie menkučio namo 
gulėjo kvietkai, juos atnešė vargšės Ita
lijos moterys. Kur neš gėles dabar, kada 
ne vienas žmogus pagriebtas žmogžudžių, 
bet visa proletarinė Italija, ta pati, ku
rią veidmainingai mini mirties kavalie
rius ?

Aš pamenu Italijos miestų sienas su 
išrašytais obalsiais: “Lai Gyvuoja So
vietai!” Tie žodžiai buvo išrašyti anglių. 
Už juos užmokėjo krauju. Sako, kad 

. Taip, žino-
4
) “vergai Addis Ababoje”
«ma. Bet kiek darbininkų iš Milano, Tu
rino ir kitų miestų dabar miršta ant La- 
Jpart salų? Aš žinau likimą vieno jau
nuolio. Tai buvo ne Ethiopijoje, o Itali
joje. Fašistai nužiūrėjo, kad jis francū
zų kalboje skaito knygas sovietinio turi
nio. Su juomi nustojo kalbėtis. Jaunuo
lis pasikorė. Namo langas buvo atdaras 
it žmonės matė, kaip jis kabojo. Bet jie 
bijojosi įžengti į “prasikaltėlio” namą. 
Jau dvylikti metai buvo fašistinio vieš
patavimo ir todėl žmonės brangino savo 

. vargingą gyvenimą, lėkštę makaronų ir 
bijojo patekti ant “raudonųjų tremtiniu 
salų.”

Lietingas vakaras. Apytuštėmis Pary
žiaus gatvėmis žingsniuoja žmonės, so
tūs, gerai išsiskutę. Spalių 6 dieną jie 
padegdinėjo autobusus, skustuvais pa
leisdavo arkliams vidurius ir šaukė: “Ša
lin Tautų Lygos Sankcijas prieš Itali
ją!”, “Lai gyvuoja taika!” Jų kišeniuose 
buvo revolveriai, guminės dūdos, peiliai. 
Žinoma, jie už “taiką.” Tokia “taika,” 
kuri šoka su mirčia. O kam revolveriai, 
guminės dūdos, peiliai? Prieš Pary
žiaus darbininkus.

Seni akademikai, autoriai šlykščių apy- Į 
sakų ir jų sėbrai paskelbė “Manifestą”: 
varde francūzų liaudies jie sveikina Ita
lijos fašistus, užpuolusius Ethiopiją. Aš 
paklausiau vieno rašytojo: “Ar tiesa, 
kad ir jūs pasirašėte pa- šiuo dokumen
tu?” Atsakymui nuo jo gavau laišką, 
kuris skamba:

“Aš nežinau, kas yra fašizmas ir koki 
jo tisklai. Jums tas pasirodys netiesa, 
bet štai jau trys savaitės, kaip neskai
tau laikraščių. Aš jau turiu virš 50 me
tų ir pas mane nėra įsitikinimo, aš kal
bu apie sąžinišką tvirtą įsitikinimą, ku- - 
ris priverčia žmogų daryti pasiaukavi- 
mą.,. Aš savo įsitikinimus bent 20 kar
tų keičiu į dieną.”

Tas žmogus pirmiau buvo tikru rašy- i 
toju, nuoseklus ir šaltas. Aš neįvardysiu j 
jo vardą: aš nenoriu nei jį barti, nei ban
dyti pertikrinti. Aš tik vėl mąstau apie 
tuos keistus kamuolius, naikinančius 
žmogaus raudonojo kraujo celes, ką jie 
padarė su žmogum!

Francūzai patriotai, fašistai, kerpasi 
ūsus taip, kad būtų panašūs į Hitlerį. 
Jie nešioja ant rankovės atvaizdą žmo
gaus kaukuolės, kad neatsilikti nuo Ado- 
wa “didvyrių.” Vieni iš jų save vadina 
“nasistai,” tai yra panašu į vokiečių “na- į 
ei.” Antri pasirinko vardą “francistai”: 
tas primena italų “fašistai.” Jie įsteigė 
Paryžiuje “Mėlyną namą,” ir kodėl ne, 
juk Berlyne yra “Rudas namas.” Vie
nas iš jų, nuolatinis Reno padauža, pa
reiškė : “Greitai aš parašysiu savo kny
gą “Mein Kampf” francūzų kalboje. 
(Vokietijos fašistų vadas Hitleris para
šė “Mein Kampf (Mano Kova) knygą, 
kurioje aprašė, kaip fašistai įsigalėjo ir 
užkariavo galią.—Vert.)

Italų liuosnoriai išvažiuoja iš Nica. Į 
gelžkelio stotį pribuvo “rusų didis ku
nigaikštis Dimitri”: baltieji žmogžudžiai 
atnešė rožių savo vienminčiams, važiuo
jantiems žudyti ethiopus. Čionai visi 
mirties makleriai: Gorgulovo prieteliai, 
elementai, pas kuriuos kišeniuose susi
maišę Mussolinio ir Hitlerio pinigai, 
vengrai netikrų pinigų dirbėjai, Hitle
rio šnipai. Jie visi tampriai susirišę, 
jie neturi gyvenimo kelio ir labiausiai 
už viską jie neapkenčia patį gyvenimą.

Žmonės dairosi į visas puses. Savo 
laiku jie galvojo apie laimingą ateitį. 
Dabar, kaip popiera nešama vėjo, blaš
kosi į visas puses.

Drezdeno mieste, ji ir jis. Jam buvo 
24 metai, o jai 20 metų amžiaus. Kas 
tai šaukė: “Klaipėda mūsų! Eipenas

/ mūsų!... Schleswingas mūsų!” Bet jie 
klausėsi prie žmonijos istorijos balso, 
jautė, kaip krūtinėse plakė vienodai šir
dys, mąstė, ką skaitys vieton sudeginto 

j Heine tomo. O kas buvo toliau? “Isto
rija” pastuksėjo į jų duris: fašistams 
tikrinant, pasirodė, kad mergina nėra 
“arijų” giminės. Jos vaikiną vedžiojo 
gatvėmis su užrašu ant krūtinės: “Aš 
purvinas sutvėrimas.” Fašistai dūko.

i Lietus stuksėjo į langus: mergina sto- 
i vėjo prie lango. Ji viską matė, o pas- 
! kui silpna ranka pagriebė virvę...

Žmonių gražų ir malonų gyvenimą fa
šistai pavertė tartum į tvartą. Gaspa- 
doriškomis akimis jie žiūri į nusilpnėju- 
sias darbdavių žmonas ir dukteris, į su
džiūvusias darbininkes. Jie degina kny
gas ir šaltai mieruoja lytinius organus: 
juk “Klaipėda mūsų,” “Savoja mūsų!” 
“Kijevas mūsų!”—reikia daug kojų, ran
kų, daug žmogienos, kad tas būtų ‘mū
sų.” Aš nenoriu įžeisti keturkojus. Ber
lyne yra geras zoologijos daržas, gal būti 
dabartiniai Vokietijos valdytojai eina 
ten, kad pasigėrėti, kaip “bovijasi” bež
džionės, kaip “myluojasi” drambliai, 
kaip “bučiuojasi” meškos.

Fašistų literatas Andželo Turaci nese
nai pasakojo, kaip jo šalis rengėsi prie 
pergalės. Didvyriai jau išvažiavo į fron
tą, bet jiems reikalingos parsiduodančios 
merginos. Turaci ramino: karo pafron
tėje bus įsteigta šimtai prostitucijos na
mų. Lai diplomatai siekia uždrausti 
įvežimą tavorų į Italiją, bet juodmarški- 
niai laisvai supirkdinėja Francijoje mer
ginas—francūzaites. Vienas iš jų su- 
pirkikų sakė ponui Lebekui: “Ypatingai 
reikia stengtis gauti arabaičių ir juod- 
veidžių, nes tik jos ten atlaiko. Baltos 
merginos, išdirbę tris-keturias dienas, 
jau niekam netinkamos: dezenterija, 
drugys ir kitos ligos jas pribaigia. Jei
gu šis karas užsitęs, tai bus galima gerai 
uždirbti, nes pristatome ‘amuniciją’.”

“Amunicija” virto ir moterys, baltos 
ir juodos. Jas sugrūda į laivus, kaip gy
vulius. Jas skaito ne vardais, bet kie
kiu. Jas veža italų kareiviams į Afriką. 
Kada jos “neišlaiko tarnybos didelei loty
nų kultūrai,” tai tada miršta. Į jų vietą 
prisiunčia naują partiją “kovoje už pa- 
liuosavimą Ethiopijos vergų.”

Paryžiuje rašytojų suvažiavime Andre 
Gide ir Henry Mann kalbėjo apie apgy
nimą kultūros. Jiems atsakė Vokietijos 
Hitleris: “Bolševizuojanti rašytojai — 
tai kultūros žudytojai.” Tuom kartu 
Hitlerio ištikimi elementai vilko sekamą 
vežimą knygų sudeginti ir knygų degan
čio gaisro liepsna nušvietė išdidaus kul
tūros “gynėjo” veidą. Hitleris toliau tę
sė: “Rymo akmenai pasiliko, bet kas li
ko iš tų, kurie norėjo Rymą sunaikinti?” 
Hitlerio ištikimi atsakydami šaukė, rėkė 
ir tuomi didžiavosi, kad jų ainiai buvo 
tais barbarais, kurie norėjo sunaikinti 
Rymą. Hitleris vis kalbėjo ir kalbėjo: 
apie grožę, poeziją, pasišventimą. Dar 
viena figūra kartojo: “Žūva didelis ar
tistas !” Prie to, galvas kirviu kapoti ga
lima ir nežinant nei pačios elementarės 
praeities istorijos. Kas liečia mirtį, tai 
jai atsibodo pasaulyje vaikščioti pavida
le žmogaus griaučių. Ji apsirengė į ka
rinį mundierą vokiško karaliaus Fridri
ko Didžiojo, įlindo į apsiautalą Lorendo. 
Ji net ūsus užsisakė.

Aš bijau galvoti apie tą Europą, kurią 
myliu. Aš žinau jos kalnus, kaip savo 
kūną, jos sostines, poetus, praeitį.

Aš važiavau Vienos gatvėmis,—štai 
šiame name darbininkai, mirdami, dar 
gynė žmoniškumo teises. Yra žymes ka- 
nuolių kulkų, aplinkui naktis, vargas. 
Aš prisimenu Ispaniją,—ten mokinausi 
broliškumo ir neapykantos. Kas tai sa
ko man: “Ar pamenate Hansalesą? Jūs 
jį matėte Chalese... Jie jį užmušė.” Man 
rodosi, kad aš vaikščioju ilgomis Berlyno 
gatvėmis ir čia žiaurumas, pliki langai 
alkanųjų, tyla, tik šturmininkų žingsnių 
atgarsiai. Ant-šios gatvės, mažoje kar- 
čiamoje, susirinkdavo darbininkai. Jie 
neturėdavo pinigų alaus nusipirkti. Jie 
stovėjo prie sienų. Jie lauke mūšių. 
Juos apsupo šturmininkai. Augštąjį Ha- 
incą sušaudė, kada “bandė pabėgti.” An- 
ną skaudžiai mušė. Taip, aš tą negaliu 
užmiršti! Taip, negaliu užmiršti. Aš 
žinojau tą šalį, o dabar ji tik kapai...

O kaip su Italijos kalėjimais? Juose sė
di žymūs žmonės ir aš, kuris gyvenu iš 
gyvenimo piešimo, kaip žemdirbys iš že
mės apdirbimo, kaip liejyklos darbinin
kas iš plieno gaminimo, manau, kad tas 
gyvenimas įdomesnis už visus Florenci
jos piešinius.

Darbininkų susirinkimas Paryžiuje,— 
aš patekau į jį netikėtai, besigelbėdamas 
nuo minčių, atsiminimų, nuo ypatingai 
tamsios nakties. Tokių susirinkimų yra 
daug—kiekvieną vakarą, žiūriu į veidą, 
ant kurio galima perskaityti visą darbi
ninko gyvenimą, vargą, skurdą Pary
žiaus varguolių. Tie žmonės nuvargo 
per visą dieną, jie atsikėlė dar auštant. 
Štai tas dirba Sitreno fabrike. Ši mote
ris per visą dieną plovė drabužius ir ne
gali nugarą ištiesti. Kiek pasaulyje di
delių ir mažų ligų ir rūpesčių—gerklės 
įdegimas, reumatizmas, širdies liga, 
“žmona jau antras mėnuo guli,”—sakė 
vienas; “sakė, kad myli mane, bet netu
riu darbo, tai apsivedė su kitu,”—teisino
si kitas; “reikia berniukui nupirkti ba
tukai, bet neturiu pinigų,” •— bėdavojo 
trečias; “vakar uždarė gazą,”—skundėsi 
kelintas; “rytoj reikia mokėti randą, bet 
nėra pinigų,”—bėdavojo dar vienas, ir 
taip be galo vargų ir rūpesčių! Jų kū
nai sukoneveikti eilės metų vargų, per- 
ankstyvai išvagoti veidai, paraudusios 
akys. Jie stovi greta ir vienas kito ne
žino, niekas nepapasakos nuoširdžiai sa
vo kaimynui apie savo nelaimes. Bet 
štai jie sujudo, ploja delnais, šaukia, di
delė valia nušvietė jų akis, suspaudė ran
kas į kumščius, seneliai pasidarė tartum 
jaunuoliais, tamsi svetainė tartum virto 
į pavasario audrą, kada vėjas drasko 
ledus ir žada lietų, džiaugsmas. Kas pa
sidarė su tais žmonėmis? Du trumpi žo
džiai : “Laisvė Thaelmannui!”

Mirtis nustebusi apmirė prie durų, kur 
stovi raudoni sargai. Čia jai nėra vie
tos, čia gyvi žmones, jie prisiekia, kad 
gins žmogaus gyvybę.

Aš išėjau iš svetainės pilnas naujos gy
venimo jėgos. Aš mačiau žmones, kurie 
nenori, kad Italijos kareiviai mirtų Afri
kos dykumose; iš gilumos širdies jie svei
kina tolimus negrų tautos žmones, kurie

Lawrence, Mass.
Įvairios Naujienos

Gruodžio 1 d. čionai kalbė
jo d. V. Andrulis, “Vilnies” 
redaktorius. Kalbėjo apie ben
drą frontą prieš karą ir fašiz
mą ir kaip Hitleris kėsinasi už
grobti Klaipėdą ir pačią Lietu
vą. Nurodė, kaip galima bū
tų sudaryti bendrą frontą iš 
komunistų, socialistų, katalikų, 
sandariečių ir tt.

Buvo renkamos aukos pa
dengimai išlaidų ir surinkta 
$6.27. Aukojo sekamai: V. 
Taraškienė aukojo 50 centų; 
po 25 centus davė: A. Alekso
ms, Mrs. White, A. Butėnas, 
J. šleivienė, B. čiūlada, Kru- 
čys, J. Jugelevičienė. Kitos 
surinktos smulkiomis. Tariu 
širdingai ačiū visiems aukoto
jams.

. i*-".--—.................. - -

jau dvi tarnystes išbuvo už al-- - - - - - - - .■> f
nelems, kad jis geriausias bu
vo žmogus del darbininkų. Net 
vietiniam buržuaziniam laik
raštyje surašęs savo “gerus” 
darbus.

Na, pažiūrėkite, ką jis pa
darė. Kada buvo tekstiliečių 
streikas, tai jis pasiskubino su 
pagelba kompanijoms. Kur tik 
pajuto, kad darbininkai bruz
da, tai tenai pasiuntė ‘buldo
gus” net į dirbtuves ir apstatė 
aplink visą Lawrence, kad ne
įvažiuotų kiti streikieriai pa
gelbėti vietiniams. Tai dabar 
gerai pagalvokite, kam jis pa
tarnavo, ar darbininkams, ar 
kompanijoms, žinoma, kad 
kompanijoms.

Jeigu Lawrence darbininkai 
būtų tuo kartu sustreikavę, tai 
šiandien nereiktų vienam dar
bininkui dirbti už tris, nes^kio- 
tų paskui ir nesakytų “hurry- 
up”.

Reiškia, jeigu dabar įvyktų 
kas nors iš darbininkų pusės, 
tai šitas ponas pilnai atstovau
tų ir gintų kapitalistų reikalus. 
Jis pats taip kalba per radio 
ir geltonlapius.

Dabar klausimas, ar jo opo
nentas ponas Moore yra geres
nis? žinoma, k£3 negeresnis. 
Jis irgi darys taip, kaip jam 
kompanijos palieps daryti.

J. K. Biuras

! kovoja už savo tautinę laisvę. Rakoši
! jiem brangus taip, kaip ir Thalemannas. Hermaną. Mulkina akis žmo-

Jie kovodami už juos gatavi užmiršti sa
vo reikalus, vargus. Kovoje už kitus, 
savo klasės brolius, už ateitį.

Leipcige mirtis buvo iššaukus į dvi
kovą draugą Dimitrova. Jis kalbėjo, 
kad kova eina už darbo žmonijos ateitį. 
Tą kalbėjo ir Mattioti, kada žmogžudžiai 
jį jau surištą vilko prie kilpos. Taip 
kalbėjo dešimtys tūkstančių žmonių, ku
rių aš net nežinau vardus, kurie mirė 
tam, kad apgynus mus—mūsų gyvenimą. 
“Lai gyvuoja revoliucija!—sušuko Miu- 
nichreiter. Aš prisimindamas tą seną, 
nesveiką žmogų žinau, kad mes būsime 
pergalėtojais.

Ne gražioje aikštėje, ne tarpe drau
gų, bet prie pat kartuvių, akis į akį su 
mirčia, jis paniekino mirtį ir dar kartą 
galingai metė draugams tą obalsį.

Nagoreloje stotis, tai vartai į Sovietų 
šalį. Taip aš prisimenu ir kitus vartus, 
kada 27 metai tam atgal mane išleido 
aš Butirkų kalėjimo. Tada buvau vaikė
zu, stovėjau prie vartų ir nežinojau, kas 
veikti. Tai buvo vasaros diena, garsiai 
dundėjo ratai, rėkavo vaikai ir pamenu 
žvirblius, kurie ir juokingi ir negarbingi 
savo tarpe pešėsi ant šaligatvio. Sto
vėjau ir šypsojausi: dar netikėjau į gy
venimą. Dabar man norisi paimti už 
rankos galingą raudonarmietį—jausti, 
kad ta ranka šilta, jis stovi savo vietoje 
ir neleis priešams mindžioti mūsų že
mę. Paliesti ją ir dar todėl, kad įsitiki- . 
nūs, kad tai ne sapnas. Kartais pabudęs 
po baisaus sapno, nori persitikrinti ar 
tai buvo tikrovė ar sapnas, atidaryti lan
gą, garsiai surikti, kad išgirdus savo bal
są, paimti ką nors į ranką, kad persitik-! 
rinus jog nemiegi. Ir iš tiesų, parvykęs 
iš ten, kur mirtis šoka, nori tikrai per-1 
sitikrinti, kad pasaulyje yra šalis, kur 
nesupirkdinėja baltas verges ir nedegina ' 
poetų eiles, kur gyvena ir auga, kaip gy
voji rasa, jaunimas, kur yra galinga tai
kos saugotoja—Raudonoji Armija, kur ! , 
mirties šokiui uždarus laiko vartus į vie
ną šeštą dalį pasaulio.

kodėl neima šliūbo bažnyčioj. 
Jis atkirto šitaip : “Kunigas no
ri daug pinigų, o aš galiu gau
ti daug pigiau.” Kitas sako, 
kad kunigas ir neduos šliūbo 
be valdžios leidimo. Tas 
sa ir nieko negali sakyti.

geria, o ne maistą.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kaktą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Ave.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

A
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Rado negyvą žmogų jo 
ties kambaryje po num. 
Hampshire St. Daktaras išek- 
zaminavo ir pripažino, kad 
žmogus mirė nuo užnuodyto 
alkoholio. Mat, dar yra to
kių, kurie perka alkoholį ir

Neprošalį būtų paminėti ir 
apie politikierius, kurie dabar 
varosi, kad tik gauti šiltas vie
tas su gera alga. Yra dar ir 
mūsų draugų, kurie ginčinasi, 
kad tas bus geras, o kitas ne
geras. Mano supratimu, taipa- a „

72 nėra ko ginčytis už juos, nes 
jie nė vienas nebus darbininkų 
prieteliai, ale greitai pavirs 
kapitalistų tarnais ir atstovaus 
reikalus ne darbininkų. Paim
kime poną T. Galvaną, kuris

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ve» 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau ’ 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191
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MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043

Vienas italas, vardu Filippo 
Giglio, iš Lawrence nuvyko 
Ethiopijon kariauti prieš to- 
krašto žmones. Rašo laišką 
tėvams ir giriasi, kaip jis mo
ka tvarkyti mašinines kanuo- 
les ir kaip gerai sekasi mušti 
ethiopiečius. Taip pat prisiun
tė paveikslą nusiėmęs. Jo tė
vai irgi fašistinio raugo prisi
gėrę. Jie tuojaus savo sūnaus 
paveikslą nunešė pas “The 
Evening Tribune”, kuris patal
pino ir pavadino karžygiu. Bet 
kažin ar suspės tas vaikėzas' 
kitą laišką parašyti, nes gali 
greitai pats kristi karo lauke.

Matyti, Lawrence jaunave
džiai nenori daug pinigų eik
voti del šliūbo. Vietoj mokėti 
$25, jie jieško šliūbo už porą 
dolerių. O kitus pinigus pasi
lieka sau del “saldaus mėne
sio”. štai pavyzdys. Gruo- 
dio 3 dieną apsivedė 16 porų 1 
ir iš jų 13 porų ėmė civilį šliū-Į 
bą pas Justice of the Peace? 
Taip pat matosi, kad jaunuo-’ 
liai nebetiki kunigams.

Vieną jaunavedį užklausiau,

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

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

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

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuves

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

%" J

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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MWW
Puslapis šeštas

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

LAISVI

Rep

os SUSIRINKIMAI i

ir

BDOPK SUSIRINKIMAS

So. Brooklyn, N. Y

Iš Šv. Jurgio Draugystės Susirinkimo
Iš Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 50 Kuopos Veikimo

būkite laiku. Kurie 
įžangos tikietų—juos 
Įvyks 15 gruodžio, 4 
Labor Lyceum.

Antrad., Gruodžio 10, 1935

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Herndoną Pasitiko Stotyje 3,000 

Darbininkų ir Jų Vadų
Angelo Herndon, po paliuo- Harlemo Komunistų Partij 

savimo iš kalėjimo, pribuvo 
New Yorkan sekmadienį, 4 v. 
po piet. Trys tūkstančiai vyrų, 
moterų ir vaikų, kurie buvo 
apstoję įėjimą didžiulėn sto- 
tyn iš 31st St., pasitiko audrin
gais sveikinimais Herndoną il
su juo pasirodžiusi pasitikimo 
komitetą. Komitetas susidėjo 
iš 40 liuosnorių žymių žmonių, 
masinių organizacijų atstovų.

Audringa minia pasigavo 
Herndoną ir ant pečių išnešė i 
iš stoties. Ten sveikinimas tę
sėsi šauksmais ir Internaciona
lo melodija, o laikraštininkų 
kamerų ugnys švietė kelią toj 
kilnioj procesijoj.

Minia juos palydėjo 31-ma 
gatve iki 7th Avė., iš kur 
Herndonas ir komitetas vyko

Sekcijon.
Gauta sveikinimo, telegrama 

nuo Norman Thomas, kuris 
tuo tarpu radosi Toledoj; 
taipgi nuo Earl Browder, 
Kom. Partijos Centro Sekreto
riaus, ir Jack Stachel, K. P. 
Centro Komiteto nario. Pasta
rasis su d. Amteriu, Fordu ir 
kitais žymiais vadais asmeniš
kai dalyvavo d. Herndono pa- 

'sitikimo komitete, i
Dėka Tarptautiniam Darbi

ninkų Apsigynimui ir bendram 
darbo masių reikalavimui vai-į 
dančioji klasė dar kartą ture-j 
jo atrakinti pančius. Didvyriš-! 
kas jaunuolis Herndonas su-Į 
grįžo iš kalėjimo į kovos fron
tą, v

I kviečiame jus, draugės ir 
i draugai,” sakė jis, “stovėti su 
|LDD CK didžiumos pareiški
mu.’.’ Tūli vienybės priešinin
kai ir Mizarai bandė obstruk
cijas daryti, bet jiems nepavy
ko savo tikslas pasiekti.

Taigi šis svečių demonstra- 
tyvis išstojimas už tai, kad 
kalbėtų vienybės šalininkai, iš 
opozicijos ir pozicijos pusės, 
buvo tikruoju sentimento pa
reiškimu už vienybę.

Koncertinę programo dalį 
išpildė dainininkai: česnavi- 
čiutė, Galgauskas, Kažemėkas 
ir Stankūnas. Pianu palydėjo 
Retikevičiutė.

Viršutinėj salėj per visą va
karą tęsėsi šokiai prie Retike- 
vičiaus orkestro.

Korespondentas.

Mikalovski ir Antanas Kaučis 
į Boston, Mass., Anelė Sima
navičiūtė, ir Mykolas ir Niko
demas Radavičiai į Chicago, 
Ill. Taipgi grįžta E. Jurgėlienė. 
su sūnum Vytautu, kap. Jųrgė- 
los žmona.

Laivas atplauks į New Yor- 
ką gruodžio mėn. 16 d. į uos
tą: Pier 97, gale West 57th 
St., New York, N. Y.

lėtos dainų, vad. B. šalinaitės, 
bet ir narių skaitlingumu. 
Kaip tekd nugirst, draugai ru
sai gėrėjosi Aido gražiomis.1 
dainomis ir gyrė choro vadovę 
d. šalinaitę, kaipo gabią mo
kytoją.

Publikos buvo virš 100; di
džiuma lietuviai. t

Šį parengimą galima skaityt 
vykusiu.

ALDLD 1 kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 12; 
d. gruodžio, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Visi .nariai dalyvaukit, ne
apleiskit šio susirinkimo. Reiks 
rinkt valdybą 1936 metams.' 
Taipgi turim daugiau dalykų . 
apsvarstyti. Nepamirškit

Vėliausios Žinios Apie 
Operetę ‘‘Vestuvės

Pušyne”
Nepamirškite, kad vaidini

mas prasidės laiku. Veikalo
vaidinimą gali suvėlinti tik pa- nauJy narių atsivesti, 
ti publika, nesusirinkdama lai- Org.
ku. Tad 
neturite 
gaukite, 
v. p. p.,

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta iš 
č> 12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 

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

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

Šv. Jurgio Draugystės susi-; gaila, kad dar randasi ir dau- 
rinkimas įvyko 4 d. gruodžio, Įgiaus, 
Lietuvių Amerikos Piliečių, nės, o 
Kliubo svetainėje. Perskaičius, kiškai 
protokolą iš pereito susirinki
mo, ėjo rinkimas pusės valdy
bos. Pirmininku išrinktas J. 
Kairys, kuris gavo 45 balsus 
prieš J. Karpų, gavusį 34 bal-j 
sus. Finansų sekretorium P. 
Vilčinskas su 53 balsais prieš 
V. Virbaliu, gavusį 21 bal. Iž
dininku—K. Jankaitis su 43 
balsais prieš F. Chernevičių, 
gavusį 26 balsus. Maršalkom 
išrinkta A. Zizas, gavęs 57 bal
sus prieš Guziką, gavusį 18 
balsų ir F. Chernevičius, gavęs

kurie yra rimtesni žmo- 
pritaria prieš-darbinin- 

minčiai.
Jurgis.

Iš “N. G.” Vakarienės

B r o o k 1 yno Darbininkiškų 
Organizacijų Parengimų Ko
miteto susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, 13 d. gruodžio, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St. Pradžia lygiai 7-tą v. 
vakaro.

Visi organizacijų atstovai 
būtinai turi dalyvaut šiame su
sirinkime. N e a t s i lankiusieji 
bus raportuoti jų organizaci
jai.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ į

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirlj/t.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Šokiams grajins Wm. Nor
ris Orkestrą, šokiams įžanga 

Įtik 50c. Kurie nenorės veikalą 
Ketvirtadienį, gruodžio 5 d., J matyti,' gali ateiti vėliaus, tik 

Workers Center svetainėje, gokiam’s. 
kuopa laikė savo mėnesinį su
sirinkimą. Narių šiame susi
rinkime buvo gana skaitlingai' tus> dar turite progą gerai pa- 
atsilankę. Iš komiteto raportų ' sįdarbuoti šią savaitę keletą 
pasirodė, kad kuopa kaip fi-' dienų. Tačiaus tikietai ir pini- 
nansiniai, taip ir narių skai- gaį turi būt grąžinami penkta- 
čiumi stovi gana gerai. Orga- dienio vakare, “Laisvės” na- 
nizatoriai jau turi kandidatų į me. čia bus komisijos posėdis, 
kuopą, bet turėjo kitų užsiė- ----------
mimų, tai šį sykį negalėjo juos 
atsivesti.

Iš kuopos tarimų reikalinga tadieniui turėjo pardavus

Visi, kurie platinate tikie-

J. Valatka, Pirm.

13-tos KUOPOS NA-

Jei tik viena M. Vaicikaus- 
! kiutė jau iki pereitam ketvir- 

; 36 
pažymėt šie: priimta rezoliu-jikietus, tai reiškia, kad gali- 
cija užginant buvusių Lietuvos ma tikietų parduoti daug. Lai 
prezidentų ir ministerių pa-!ir kiti mūsų šampionai pasive- 
reiškimą Smetonai; parsi- ja d. Vaicikauskiutę su tikie- 
traukti iš “Vilnies” 25 kalen- tų platinimu, 
dovius, prisidėti prie ateivių ---------
teisių gynimo komiteto su me-l Lyriečiai atvažiuos sekma- 
tine duokle $3 ir suteikti LDS dienį apie 11 ar 12 vai. dieną, 
apskričiui svetainę rengimui į “Laisvės” svetainę, čia juos 
vakarienės. Tai svarbūs ir pasitiks komisija. Be to, LDS 
naudingi tarimai darbininkam. 11 kuopa išrinko komisiją, pa- 

Buvo rinkta kuopos valdy-jruošt lyriečiam pietinį užkan- 
ba sekantiems metams. Iš- dį. Čia turės progą 
rinkti veik visi tie patys: org. draugai bei draugės pasima-j

ris įvyks 22 d. vasario, 1936 Antra: ypatinga nuotaika vi- Kūlikas, sekr. G. Klimas, tyti su mūsų draugais lyrie-
m» Pirmininku išrinkta J. Ay- sur reiškėsi. Sakysim, pirmo ir finansU rast. J. Wenkevicius, čiais.
manas, sekretorium M. Karak- antro svečių prie stalų susėdi- Mikulėnas, marš. A.
a-----x---------- l.. I , t tikras Statkauskas ir du ligonių pri-j Visi brooklyniečiai dar turi-

šito ko-: žiūrėtojai x K. Beniulis ir Ig.’me progą pasidarbuoti per ke- 
buv0 Kavaliauskas. Iždo globėjais lėtą dienų su tikietais ir skel- 

I Navalskas ir A. Walmus. Lin-Įbimais. Padarykime šį paren- 
| ketina komitetui sėkmingai1 girną didžiausiu parengimu.

teko darbuotis, kaip auginime kuo-’Mes kviečiame ir visus^buvu- 
daug p0S skaitlingumu, taip ir sklei-, sius opozicijos draugus daly- 

; darbininkiško' 
ir ] 

pastatyti nariai turi ateiti komitetui pa-

Pereitą sekmadienį Piliečių 
Kliubo patalpose įvyko LDD 
7-tos kuopos suruošta “Nau
josios Gadynės” naudai 
rienė, kurioje dalyvavo 
300 žmonių.

Kadangi šiuo tarpu, 
tūlų žmonių, “pradėjo

vaka- 
apie

LDS
RIAMS EAST NEW YORKE

Šį trečiadienį, 11 d. gruo
džio, įvyks mėnesinis LDS 13 
kuopos susirinkimas Kiburio 
svetainėj, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyn, N. Y., 8-tą valandą 
vakaro.

Valdyba.

50 balsų prieš P. Pauliukonį, kitoki vėjai, 
gavusį 27 balsus.

Daktaru tapo vienbalsiai iš
rinktas tas patsai Dr. E. 
kauskas.

Taipgi buvo renkamas 
jnitetas rengiamam baliui,

pasak 
pūsti 

t. y., Opozicija 
nusitarė vienytis su komunis
tiniu judėjimu, tai ir ši vaka- 

Irienė turėjo tam tikros reikš
mės. Visųpirmiausiai, joje ma
tėsi nemažai veidų artimų 

ko- laisviečių; buvo net keletas iš 
ku- “Laisvės” pastogės draugų.;

BROOKLYN, N. Y. |
Kriaučių. 54 skyriaus priešmetinis ' 

susirinkimas įvyks trečiadienį, 11 d. 1 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, L. A. P. . 
•Kliubo salėje, 80 Union Avė. Visi 
nariai malonėkite dalyvaut, nes apart 
svarbių reikalų bus ir rinkimai nau
jos valdybos. K. Nečiitfnskas.

(292-293)
ir kiti

Tat
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HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

tinas ir trys prie vartų—atė- mo laiku jautėsi tam 
mimui tikietų. Knygų peržiū- Į susivaržymas, kuris, L 
rėjimo komisija vienbalsiai pa-! respondento nuomone, 
likta senoji: J. Aymanas, M. j nereikalingas.
Karaktinas ir J. Zubavičia. 1 T.. . . , . .Kiek korespondentui

Buvo skaityta trys laiškai, nugirsti, tai tas viskas
Pirmas—LDS pirmos kuopos, maž paėjo del sekančio: But- (jime nariuose 

kaus šalininkai, kurie priešin- susipratimo, žinoma, 
gi vienybei, norėjo 
savo žmogų pirmininkauti, bet gelbon.
rengimo komisija tam griežtai j Ketvirtadienį, gruodžio

prašant dalyvauti jų parengi
me, kuris įvyks 15 d. gruodžio, 
Labor Lyceum svetainėj, kur 
bus sulošta operetė “Vestuvės
Pušyne”. Antras laiškas skai- pasipriešino, todėl pirmininką- ' d , kuopa laikys antrą iš eilės 
tytas nuo Namų Savininkų Są- vo d. Kreivėnas. Tuomet vie-1 pjsmėnesinį susirinkimą, šia-

.ozvjj'vauti šiame parengime, kurį 
kiti rengia LDS 1 kuopa.

V. Bovinas, 
Komisijos Narys.

jungos, kviečiant turinčius ko
kią nors nuosavybę prisidėti 
prie jų sąjungos kovai prieš 
taksų brangumą. Trečias laiš- buvo pakviesti (laike 
kas skaitytas, tai pareiškimas svečių susėdimo) tūli 
buvusių Lietuvos prezidentų Yr išsireikšti savo mintis, jie bu- 
ministerių pirmininkų prieš vo gan susivaržę: vienybėsapdraudą abelnai. Visi nariai 
Smetonos diktatūrą, už Lietu- klausimas tik netiesioginiai bu- į pasistengkite ateiti.
vos žmonių laisvę. Laiškas ta- vo paliestas Prūseikos ir 
po priimtas vienbalsiai.

Bot rezoliucija, kaipo toje 
dvasioje, prieš Smetoną, ne vi
siems patiko ir pradėjo reika
lauti, kad pirmininkas neleis
tų tą klausimą. Mat, Jurgio 
Draugystėj yra tarimas, kad svečiai pareikalavo, kad jiems į 
nesikišti į politiką ir neaukau- pasakytų kalbą Prūseika. Jis j 
ti pinigų politiškiems reika
lams. Tada pirmininkas paaiš- 

įr kino, kad čia yra tautiškas 
klausimas ir apgynimas Lie
tuvos darbo žmonių. Po ilgų 
diskusijų buvo duotas įneši
mas, kad ši rezoliucija būtų 

ikta metiniam susirinkimui.
prie balsavimo: didelė di- Jam kalbant, tūli, matyti vie-'Petras Rimša, taipgi kartu va- 

džiuma balsų priėmė rezoliu- nybės priešininkai darė triukš-’ žiuoja Dr. A. Račkus, Chica
go, Ill. Skulptorius Rimša no
rįs pirmoje eilėje surengti pa
rodą Chicagoje, o paskui Pitts- 
burghe ir New Yorke.

Kartu atvyksta: Aldona 
smuikininkė, Berta
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Dvieju K. P. Kuopų Vakarėlis 
Pusėtinai Sėkmingas

Praeitą nedėldienį “Laisvės” 
paaiškinimą apie LDS, kuomi svetainėj buvo smagus vakarė- 
jis skiriasi nuo kitų panašių 
pašalpos bei apdraudos orga
nizacijų ir apie pašalpą ir

nybės priešininkai pareiškę, me susirinkime bus vienas iš 
kad jie netoleruosią kalbų LDS centro ir duos platesnį | 
apie vienybę. Tuo būdu, kada ........ • ’

pirmo
svečiai

ži- Gruodžio 29 d. bus Dr. J.
J. Kaškiaučius. Duos daug 

ta- naudingų pamokinimų, kaip

u

linsko kalbose.
Laike antro susėdimo, 

čiaus, dalykai virto kiton pu-(būti sveikiems ir kaip gydytis 
sėn. Pabaigus valgyti, išklau- apsirgus. Po prakalbos bus šo- 
sius programą, dainininkus ir kiai. Visi būkite šiose prakal- 
kalbėtojus, kurie ten buvo,! bose.

lis, surengtas K. P. dviejų kuo
pelių. Programą išpildė Aido 
Choras, S. Ivanovo balalaikų 
orkestrą, kuri paskambino ke
letą kavalkų gražios muzikos, 
ir d. Bimba pasakė prakalbėlę.

Reikia’pasakyt, kad Aido 
Choras puikiai pasirodė ne tik 
gerai vykusiu sudainavimu ke-

Koresp.

Skulptorius Rimša Atvyksta 1šiuo atveju kalbėjo ryškiau ir 
be didesnio susivaržymo apie 
vienybę darbininkų klasėj. I Ameriką 
“Drg. Stalinas pasakė”, pra-l ,
dėjo Prūseika, “‘būkit links- r ' * "
mi!’ Mes šiandien turime kuo, derniškuoju motorlaiviu Kung-Į

Švedų Amerikos Linijos mo-.
džiaugtis, kadangi darbininkų Į sholm, gruodžio 7 d., išplaukė 
klasėje vienybė reiškiasi.” į§ Gothenburgo, skulptorius

ciją, prieš tik 6 balsai. mėlį, bet jų buvo labai ne-
Nėra nuostabu, kad tokie daug. Vėliau svečiai reikalavo, 

Karpai ir Vosiliauskai yra kad pasakytų kalbą R. Miza- 
priešingi panašioms rezoliuci- ra. Šis šaukė visus opozicinin-

, nes jiems kas tik prieš kus, darbininkus, biznierius ir
mą, tai ir negerai. Bet profesionalus,—vienytis. “Mes .Bredytė,

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Švento Jurgio Draugystė rengia 
.metinį balių, subatoj, 22 d. vasario, 
1936, ir prašo kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengt, bet skaitlingai 

_ dalyvauti šiame dideliame parengi- 
t me.

' Komitetas.
(291-293)

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)

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

Sekmadieniais—susitarus.

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

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

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

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

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

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

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

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

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

t

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMlS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

UIIIKHN POfil Pirkilc—‘^ansli'1nUUOUil UUnL 300 Lincoln Rd., B’klyn 
šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

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

Pilnas svoris ir kokybė garantuojama.

Stove $10*25 Klauskite 

Nut 1 VZ BEN DUBIN
Šaukite 

INgersoll 2-6767

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausiot 

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

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

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

:r




