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OarbinuiKai V įsų Jsaiių 

Vienykite! I Jū> Niek* 

N e p r a I aimesite Fii» 
Retežius, o Išlaimėsit*., 

Pasaulį!

T

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Pirmoji kuopa, pa
sirodo, bando būti pirma visa-i 
me kame, štai, jinai mini savo Į 
penkmetines sukaktuves su to
kia didele pramoga, kokios nei1 
viena kita LDS kuopa iki šiol' 
nesirengė duoti. Partraukiama 
net iš Shenandoah, Pa., artis- į WASHINGTON. — CCC -- ------------
tai ir choras suvaidinimui ope-1 pašalpinių darbų stovyklų SKIRSTO AUSTRUS Į PIRMĄ IR ANTRĄ KLASĘ 
retės “Vestuvės Pušyne.” ........... . — — . . r

Tas viskas įvyks sekantį 
sekmadienį, Labor Lyceum 
svetainėje, Brooklyne. Pama
tyti “Vestuvių Pušyne” turėtų 
atsilankyti ne tik Brooklyno, 
bet ir jo plačios apielinkės lie
tuviai. 

 i jaunuoliai turi ne tik dirb
ti vergiškomis sąlygomis, 
bet ir mokintis kariško mu- ■, , . , , ,n-i rnr tosii austrais, bet tuo pa- 
stovyklas, šimtams tūkstan-|\! 
čių jaunu bedarbių gręsia 11 
likti visai be duonos ir pa
stogės. .

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Gruodžio (Dec.) 13, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVI!
___________________ -

..... ......... •' '.'.A------ ---------------,-------------------------------- ............. - ---------- '---------------

Matysi me šenandoriečius 
vaidinant ir dainuojant Brook- 
lyne. Mūsų publikai, patiko 
mainierių dainos, kurias jie 
dainuodavo “Laisvės” pramo
gose. Juo labiau, be abejo, pa
tiks jų vaidinimas operetėje. 
Apskritai lietuviška publika 
mėgsta mainierių talentą. At
siminkim, kiek plačiai yra ži
noma “Mahanojaus Mainierių 
Polka,” įgrajyta į plokštelę!

Beje, šenandoris savais lai
kais buvo didelis lietuviškos 
kultūros centras. Tai buvo lai
kai, kuomet gyvavo “Sietynas” 
ir jo vadovu buvo kompozito
rius Mikas Petrauskas. Ten 
juk buvo ir “Darb. Viltis,” ir 
jos redaktorius, Stagaras, ku
ris, girdėti, dabar gyvena Kau
ne. Šis rašė veikalus, 
rauskas apvilko juos 
(“Pirmoji Gegužės”, 
viškas Milionierius”).

Uždarys 389 CCC Pašai- AUSTRUOS DIKTATORIUS SAVINAS! VADO- Valdžia Slepia Karinį prancįios Valdžia Not ’ 
i - - - - - - ' Morgano Šmugelį * ■

WASHINGTON. — Spe
ciale senatorių komisija 
slaptai neva tyrinėja šmu- 
gelišką didžiausio bankinin- 

kad trijos diktatorius, vice-mi- bus paskirstyti 1 dvi klases :< ko J. P. Morgano biznį, ku- 
• • 1 1 —- ' rį jis varė laike pereito pa-l

saulinio karo, finansuoda- i 
mas Francijai, Anglijai ir! 
kt. ginklų ir amunicijos pir- Japonai Atkakliai Reikalauja 
kimą- 1 Laivynų Lygybės

Buvę manoma viešai tą: 
šmugelį tyrinėti. Bet prieš | LONDON. — Karo laivy- 
viešumą užprotestavo Fran- nų apribojimo konferencijoj 
cijos ir Anglijos valdžios. | JapOnijos delegatai būtinai 

dakąr tik slapta yra, reikalauja savo šaliai ne 
peržiūrinėjama r e k o r d ai mažesnio laivyno kaip Jung

tinių Valstijų, nors jie, kaip 
pranešama, sutiktų pripa
žint Anglijai “reikalą” tu
rėti šiek tiek didesnį karo

Japonijos, 
dalyvauja 

Fran- 
ir Japonijos

piniu Darby Stovyklas | yYBE VISIEM VOKIŠKIEM KRAŠTAM

I direktorius
gruodžio 11 d. pranešė pre
zidentui Rooseveltui, 
jis ketina šį mėnesį uždą-. nisteris pirmininkas kuni- pjrmoj klasėj bils tie, kurie 
ryt 389 stovyklas. Igaikštis yon Starhembeig u^girs fašistinę^ valdžia1, o

Dabar salyje yra.2 427 to- Svienatinis būdas dabar iš.
ku; st0Ukl/7kur ^d:1UiU i'išti ‘visa-vokietizmo' klau-:1K‘Pa(laryS. 

simą tai yra duoti austrams nljslopint visokį
1 vadovybę... Tie, kurie skai- Pasahnį politinį veikimą, 

v, tt-/i tosi< austrais, bet tuo pa- ‘ . ,,J.£CC,čiu laiku mano, kad Hitle- Ostinio tėvynės fronto.

Fletcher
VIENA. Fašistinis Aus- tąmet Austrij piliečiai

valdžią* o 
i antroj klasėj tie, kurie to 

Starhemberg

kuris bent kupm skirsis nuo 
n

Nuimt Visokias Lygos 
Drausmes nuo Italij os |

7

■M'

ETHIOPŲ VYRIAUSYBĖ ŽADA NEUŽLEIST 
ITALIJAI NEI COLIO ETHIOPIJOS ŽEMĖS V.

f

AADDIS ABABA, GrUtf. 
12. — Ethiopijos vyriausy
bė, pagal radio praneši
mus, su pasipiktinimu atme
ta Franci jos-Anglijos pa
siūlytą planą taikai su Mus- 
soliniu, kuriam tas planas 
žada beveik pusę Ethiopi
jos. Ethiopų valdžios nariai 
sako, jeigu Tautų Lyga pri
ims tokį grobikišką plan^, 
tuomi atliks išdavystės dar
bą prieš Ethiopiją ir apdo
vanos užpuoliką. Jau pfi^ 
miau Ethiopijos imperato
rius Haile Selassie yra pa
reiškęs, kad veltui neužlei^ 
nei vieno colio savo šalies 
žemės Italijai.

■ Pagal Ethiopijos vyriau-

f

I rio pusėje tiesa, turi per- 
mainyt savo nuomonę.” Va
dinasi, visiems vokiškiems 

[kraštams turėtų vadovauti
Starhemberg, o ne Hitler.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS L Starhemberg išsitarė, kad 
, 1936 metais turės būt Aus-

Sukilę Kaliniai Buvo Užsi- trijoj įvestas dar griežtes- 
barikadavę Kameroj Į 

I

KAUNAS. Kariuomenes ■ mpįcįjaį jįs paSakė, kad ki-dai. 
teismas lapkričio 25 d. už kali-! ________________________
nių sukilimą 9-tame forte,' 
Kauno kalėjimo skyriuje, nu
teisė Vladą Bervingą ir Anta
ną Danilevičių po 6 metus ka
lėti : Alfonsą Terlecką ir • Anta-

1 na Karčiauską po 4 metus; Sta- [ 
si Karbačių ir L 
čių po 3 metus sunkiųjų darbų 

skaityta nuo pradžios priteis-! yliuje bomba išsprogdin

Apie socialdemokratus jis 
išsireiškė, kad pirmiau val
džioj būdami, “jie buvo ne 
taip jau blogi,” tik, girdi,. 
“blogiems” tikslams naudo-1 
jo savo galią. Blogiausia E1 r I ’ L? A | 
tam fašistų herštui atrodo, JL/ ZY JL JLV ZjL. « 

, žinoma, šiokie bei tokie dar-; --------------- '
i nis katalikiškas fašizmas, bai, kuriuos socialdemokra- ATMETĖ JAPONIJOS 
! negu iki šiol. Savo kalboj tai nuveikė darbininkų nau- REIKALAVIMĄ DELEI 
i miliniini i’ia noanlrn Ir ari IrLrlai ! LAIVYNŲ LYGYBĖS

Morgano kariško biznio.

(laivyną negu 
Konferencijoj 
Amerikos,* Anglijos, 
ei jos, Italijos 
delegatai.

LONDON, Gruod. 12. — c ,
Anglijos, Amerikos, Fran- Senatorius Boran pries _ _

BOMBį ŽYDŲ KRAUTUVĖJ; POGROMAI KITUR laivynų08 apti“ Ethiopijos Draskymą ieįu
-------------- i konferencijoj atmetė Japo-!

VARŠAVA.—Išnaujo pa-į dešinėj pusėj. Fašistai rei-'nijos reikalavimą lygaus 
OHIlcl Zjd.n.d.1 cVl- I 57;]^ -pnnic'Fii TAncrirnyvini nvinn -i 1 • 1

... . . 1
C1U (JO O JI1VLUG SUIiniUJU UČlIMbl V -Į , . _. T .... ----------------- v—7 ------------ - —<7  ---------------------- c -    -
kalėjimo. Be to, Terleckui pa-,^. U.S. ailneJ.v en 11OJ- karia j ame klasių kam- Amerikos karo laivynu. Į

J į \ / i I va 111 i kv r’* i n/MAvm rrrii w v v /
SKaiLyut nuo prauzaus priLcis-j v j . *

Šiuo tarpu ten kuitaros dar- ta 4 metų sunk, darbų neina į universitetą, bi- MAŽOS ŠALYS PROTES-
tuve. lą darbą atliko koks, TU0JA lYGAI PRIEŠ

ETHIOPIJOS DRASKYMĄ

GENEVA, Gruod. 12. — 
Kelių mažesnių šalių dele
gatai Tautų Lygoj protes
tuoja prieš Francijos ir 
Anglijos pasiūlytą planą 
taikos tarp Italijos ir Ethi- 
opijos, vadindami jį plėši
kišku.

Anglijos ir Francijos de
legatai pataria susirinku-

VILNIUJE LENKAI FAŠISTAI IŠSPROGDINO

£

o Pet- 
muzika 
“Lietu-

. v, __ „> Fašistai rei-^nijos reikalavimą lygausį WASHINGTON, D. C.—
šėlo fašistų pogromai prieš kalauja, kad žydai susėstų jai laivyno su Anglijos bei' Jungtinių Valstijų kongreso*

pe. Poznaniuj ž^daLstuden- i i

bas tenka nešti mūsų Lyros
Chorui, kuriam'vadovauja ga
bioji ir darbščioji Daratėlė Zda- 
niūtė-Judzentavičienė. Jinai ir 
už muzikos kompozitoriaus 
darbo imasi. Berods, tai bus

Susiuinčiius su prižio- krautuvu;Mangusjr kelis 
vių darb. chorą suvaidinti čia ''etoJU’ ka',niai tbuv0 su,varytl ! zy(luS smarklai sumuse. 
veikalą kamerą. Tuomet jie kameroj

_____  I užrišo duris, užsibarikadavo ir fašistai užpuolė žydus stu- 
Drg. Angarietis pasakė: nieko vidun neisiIeido- 1 dentus, kurie buvo atsisėdę 

“Reikia pasirūpint, kad ‘Pr.’ Kaliniai nepasidavė atsiųs- 
būtų linksmesnis.” Jis mano, tiems “ramintojams”, bet lupo 
kad pas mus “beletristikoj (iš grindų cemento gabalus, 
jaučiasi daug nusiminimo, de- plytgalius ir pro grotas pradė- 
j'avimų. . . Mums reikia kovot jo jais svaidyti.
ir linksmai kovot. Koks gal l -r, • x i -i • iv- i ! , J . ... Pries sukilusius kalinius bu-ibūt dejavimas ar nusiminimas, į , . , . ....“ . . . . , . . I vo atsiųsta ugniagesiai, kurie!net jei ir susiduriam su tuo ar 
kitu nepasisekimu ar sunku-

mo bausmė, ir jam iš viso teks 
kalėtis 8 metus.

Kalinių maištas įvyko, be 
kitko, todėl, kad prižiūrėtojas.

I tai jaunuolis fašistas. i ^uvinų užpuolimų 
Wiecborke prie Vokieti-1ls lenkli fasistli Puses‘

jos sienos lenkai fašistai su- Dviem paskutinėm die-
’ v 1 X • • L A v t • •(išvedęs juos į kiemą pasivaikš-Pnaikino žydų verteivių sta- nom Augštojoj Silezijoj po- 

čioti, įsakė eiti galvą nuleidus ^us turguje, išdaužė žydų lici.ia areštavo apie 100 hit-

Varšavos U n i v e r sitete

leriškų Lenkijos fašistų. 
Jieško tos šaikos, kuri per
eitą pirmadienį bombomis 
sprogdino žydų bažnyčią, jų 
krautuves ir namus.

Japonų Agentai Veržias Gilyn Chinijon
CHINŲ STUDENTŲ PROTESTŲ BANGA

SHANGHAI. — Manchu-
pro grotas paleido • vandens Ruo kariuomenė, kuri gruo-

SKSa-K 10 0. Chtaij™,
sim. Be reikalo ir kalinius pie
šia su nuleistomis nosimis. Gy
venime ne tokius kalinius mes 
žinom... ”

Pereitam “L.” bendrovės 
šėrininkų suvažiavime vienas

kalinius pasiduoti. | miestą Kuyuaną, Chahar 
i provincijoj, ant rytojaus at-TT*ll * * 1 Fl* 1 1* auv cvunltlcrininklį Ulddiy margavo ir į kitą artimą

Šeimynų Sąjunga
BERLYNAS, Gruodžio

chinai studentai išleido 
nifestą šaukdami visus 
dentus šalyje eiti į protestų 
demonstracijas prieš Japo
nijos pasimojimą atplėšt 
penkias šiaurines provinci
jas nuo Chinijos ir sukurt 
ten atskirą neva “nepri-

ma- 
stu-

chinų miestą Paochangą.
Japonijos generolas Ken

ji Doihara žada ištraukt sa- klausomą” chinų valstybę, 
vo kariuomenę iš šiaurinės

draugas iškėlė panašų klausi- 42. — Nazių valdžia šiandie Chinijos, jeigu Chinija su
mą. Jis sakė, kad mūsų, ame- jsteįge Weimare ’“Garbinga tiks visur pastatyt mongolų 
nkiečių apysakose, perdaug p>įdelių šeimynų Sąjungą.” policiją vietoj chinų. CLL 
pesimizmo, permazai optimiz- Jos narįajs ga^s būti tik, nijos Čhiang Kai-sheko val- 

apysakaitę, žmogus, ažuot pa
sidrąsinęs, nuleidžia nosį, nes 
į jį paveikia tam tikri apysa
koje iškelti šiurkštumai, etc.

užsienių santikių komisijos 
vyriausias narys, senato
rius Borah, kairesnis repu- 
blikonas, gruodžio 11 d. kar
čiai smerkė Franci jos-Ang
lijos patiektą planą delei 
taikos tarp Italijos ir Ethio- 
pijos. Tas planas siūlo Mus- 
soliniui beveik pusę 
pijos.

Senatorius Borah 
‘‘Jeigu Tautų Lyga 
tą pasiūlymą, tai .jinai pa
sidarys nuolankiu imperia
lizmo įrankiu,” o Mussolini

Ethio-

sako: 
priims

esą kovoti iki galo ir did
vyriškai kristi,- negu taip 

~ gėdingai priešui pasiduoti.
Sakoma, jeigu imperato

rius Haile Selassie padary
tų taiką pagal Francijos- 
Anglijos planą, tai žmonės 
prieš jį sukiltų, nuverstų jo 
valdžią ir tęstų žūt-būtin| • 
karą iki galo.

Ethiopiją per savo pa
siuntinį Paryžiuje aštriai; J 
užprotestavo Franciios mi-<*- 
nisteriui pirmininkui Lava- 
liui prieš jo plėšikišką tai-;; 
kos planą.

■ A:

t ™1 A*

Roma. — Pranešama, 
“galingiausia figūra kad Mussolini sutiksiąs de- 

siai Tautų Lygos drausmių j Europoj.” a. ™

komisijai atidėti svarstymą1 . .
delei aliejaus sustabdymo REIKALAUJA 
Italijai iš Lygos šalių. Jie TUOTĮ MHJONUSATEI- ninkas Lavai ir Anglijos 
siūlo palaukti, kol Tautų 
Lygos Tarybos “penkių ko
mitetas” apsvarstys Franci
jos-Anglijos pasiūlymą Ita
lijai ir Ethiopijai.

Tautų Lygos Taryba susi
rinks gruodžio 17 d.

I rėtis delei taikos tomis są-
— lygomis, kurias pasiūlė
DEPOR- Francijos ministeris pirmi: ' “ -------

VIŲ Iš AMERIKOS

WASHINGTON, Gruod. 
12. — Demokratas kongres- 
manas Martin Dies iš Texas 
ketina dėti visas pastangas, 
kad priverst šalies kongre- 

; są 1936 m. sausio mėnesį vi
siškai sustabdyt naujų atei- 

GRĄŽINA AIGIPTUI SE- vių įleidimą į Jungtines 
NĄJĄ KONSTITUCIJĄ

CAIRO, Aigiptas, Gruod. 
12. — Norėdamas numal
šint aigiptiecių riaušes prieš 
Angliją, Aigipto karaliukas 
Faud, ligšiolinis anglų im- 
perialistų įrankis, pasirašė 

i įsakymą sugrąžint senąją 
konstituciją ir atsteigt sei
mo valdžią Aigipte. Mat, ki
taip patį Faudą galėtų nu
versti minių sukilimas.

Karaliui Faudui pasira
šius tą įsakymą, pasilieka ir 
Nessim Pašos ministerių 
kabinetas, kuris buvo įtei
kęs rezignaciją.

užsienių reikalų ministeris y 
S. Hoare.

London. — Kalbėdamas j 
šalies seime, Anglijos mi- . ' 
nisteris pirmininkas SL 
Baldwin veidmainiškai pa
reiškė, kad žiūrėsiąs, idantv 
taikos sąlygomis būtų pą» 
tenkinta Tautų Lyga, Ita- 
’ija ir Ethiopiją. Jo valdžia 
gi jau užgyrė Ethiopijos į 
draskymo planą Mussolinio 
naudai!

----------- , 
PARYŽIUS, Gruodžio & 

—Pagal radio pranešimą, 
Francijos valdžia reikalaus 
ne tik kad Tautų Lygos 
drausmių komisija atidėtų 
tvarstymus apie aliejaus su
stabdymą Italijai, bet kad 
nuimtų nuo Italijos ir da-/j 
bartines ekonomines draus
mes, kuomet Mussolini ofi
cialiai sutiks derėtis del tai
kos sulig Franci jos-Anglijos 
olano ir kol tęsis tos dery
bos.

Audringai d e m o nstravo 
Peipingo Universiteto stu
dentai. Pagal Japonijos 
ambasadoriaus grūmojantį 
reikalavimą;. tapo laikinai 
uždarytas universitetas ir. 
apstatytas policininkais, ku
rie ginkluoti revolveriais ir 
nuogais kardais.

Chi-
lianai^ uuu v>nj.čuig .rvčU-siitJivu vai-

tokie, kurie turės1 ne ma- Į džia atsako, kad tie siūlomi 
žiau kaip keturis vaikus, j mongolai yra Japonijos ir 
Hitleris skelbia.. kad tik Manchukuo agentai.

. “skaitlingos tautos tegalės
i valdyt pasaulį.”

Man išrodo, kad d. Angarie- ............ .... .......... ....
čio pastaba labai vietoj ne tik kadangi vienybės klausimas 
priekaliečiams, bet ir laisvie- įurj apėmęs visus LDD narius.! 
čiams ir vilniečiams beletris- rpikniino-n Hrano-iš I WASHINGTON. — Pre- Pačios valstijos, girdi, turi• tams, poetams ir sceniškų vei- , žlnoma' .^kahnga draugis-l Rooseveltas p.ruo
kalų raSytojams 1 i^ai ir a^virai jiems pasakyti ( ziaenras nooseveiias-. gruo- 

______ j tai, kas jau visiem gerai ži-[ džio 11 d. pareiškė, kad jis
Laisviečių pareiga dabar pa- noma_: Butkus ir Strazdas pa- rengiasi griežtai apkapoti 

siekti kuodaugiausiai žmonių s’sa^® prieš vienybę, 
iš LDD pastogės ir su jais kud- 
draugiškiausiai tartis, kalbėtis, 
aiškinti jiems, kad jie turi sto
ti su LDD CK didžiumos pa
reiškimu, kuris stoja už vieny
bę su ALDLD.

Jeigu kada mes darbavomės 
ta kryptimi, tai 
daugiau privalome darbuotis, mes negausime!

Chekiango u n i v e rsiteto

t

Roosevelt Žada dar Žemiau Nukirst Pašalpas

“nepaprastas valdžios išlai
das,” reiškia, sumas pinigų,

Valstijas ir deportuot iš 
šios šalies visus slapta įva
žiavusius ir taipgi visus 
tuos svetimšalius, kurie tei
sėtai buvo įleisti į Ameriką, 
bet neišsiima jos pilietybės 
popierų.

Jis sako, kad trys ketvir
tadaliai bedarbių, gaunan
čių pašalpas bei pašalpinius 
darbus, esą ateiviai. Prie
varta išvežus visus neoilie- 
čius ir neteisėtai įvažiavu
sius svetimšalius, tai anot 
Dies, būtų žymia dalim “iš
spręstas” bedarbės klausi
mas.^—Tas fašistinis politi
kierius užmiršta apie be
darbe Vokietiioi ir įvairio
se kitose kapitalistinėse ša
lyse, kur ateiviu labai ma
žai arba jų beveik nėra.

KAUNAS. — Per gaisrą žy-

rūpintis savo bedarbiais.

Senatorius Fletcher, pir
mininkas kongresines ban
kų ir pinigų komisijos, išsi
reiškė, kad nebūsią skiria
ma daugiau kaip $500,000,-

Jau tik kelios dienos pasihe- skįrianių bedarbiams šelpti, 
ka iki Laisves vajaus pabai
gos. Tie draugai, kurie nieku;
vajuj nepasidarbavo, dar turi komisįjos pirmininkas! 000 per metus iš šalies iž- nrnrrno r»a rl awFi ITnvnonrici 1 , . . . .

kad jis do viešiems statybos dar- 
dabar juo užrašymui' “Laisvės” žmonėms i priešinsis davimui bent kiekiams, o tiesioginei pašalpai 

i pinigų bedarbių pašalpoms.'—visai nieko.

progos tai padaryti. Geresnės 
progos, kokią šiemet

Kongreso atstovų rūmo

turime. | Buchanan sako,

Karo Lėktuvg Lenktynės
MIAMI, Fla. — Šioj apy

gardoj eina manevrai ir 
lenktvnės 160 atmijos ir 120 
milicijos kariškų .lėktuvų. 
Miklinasi karui.

; Berne, Šveic. — Gruodžio
11 d. Šveicarijos seimas iš- > 

o__ (rinko naują prezidentą Al- J
du berniukų “Javnės” gimna- j bertą Meyert buvusį lalk- V; 
zijoj sudegė suolų ir kitų daik- raštininką. Jis yra veiklus 
tų. militaristas.
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Grigaitis Palaiko Butkų
“Naujienų” Grigaitis, komentuodamas 

LDD CK didžiumos ir mažumos pareiš
kimus vienybės su ALDLD klausimu, 
stoja už mažumos pareiškimą, palaiko 
Butkų, kuris yra vienybės priešas. Gri
gaitis bando įsikalbėti, būk Prūseika pa- 
siduodąs Centro Biurui, o Butkus norįs 
tikros vienybės.

Kas žino Grigaitį, tas visai nesistebi 
del tokio jo nusistatymo.

Socialistų partijoj Grigaitis palaiko 
pačius dešiniausius elementus, reakcinę 
partijos vadovybę, Onealus, Waldmanns 
ir kt. Jis smerkia Thomasą del pastarojo 
nusistatymo už susitarimą su Komunis
tų Partija tam tikrais bendrais veikimo 
reikalais. Jis priešingas buvo ir Tho- 
maso-Browderio debatams. Iš to išeida
mas, Grigaitis priešinasi ir komunistinių 
spėkų vienybei, todėl jis palaiko Butkų.

kieti j o j, ten, kur naziai šeimininkauja, 
neprileisdami pažangesnių atletų prie 
atletikos ir ėmimo dalyvumo rungtynėse.

Kad ir labai maža didžiuma laimėję, 
toki Sherillai ir kiti, stovį už fašizmą pa
minėtos sąjungos vadai dabar bandys 
rinkti aukas pasiuntimui amerikiečių 
sportininkų į Vokietiją. Be abejo, bus 
kreiptasi į Amerikos liaudį prašant au
kų.

Laisvę mylį Amerikos žmonės privalo 
neduoti nei cento jiems!

Daugiau: lietuviai sportininkai ir lie
tuviai darbo žmonės, podraug su visais 
Amerikos pažangiais žmonėmis, nusista
čiusiais prieš nazius, turi vesti neatlai- 
džią kovą už nedalyvavimą Olimpijadoj, 
jei jinai bus laikoma Vokietijoj.

Pažangusis lietuvių jaunimas, su LDS 
Nacionaliu Komitetu priešakyje, jau 
pradėjo darbą tuo reikalu. Kadangi gir
dima balsų, būk ir Lietuvos sportininkai 
bus bandoma pasiųsti (aukomis) į fa
šistinę Vokietiją Olimpijadon, tai mūsų 
uždaviniu darbuotis juo daugiau, kad 
mūsų galingas balsas pasiektų ir Lietu
vos sportininkus.

OS -

giomis dienomis išsiunti- kų spaudos skaitytojai tai 
nėjom visų ALDLD kuopų mato iš pačių Lietuvos poli- 
ir kai kurių veikėjų antra- tinių kalinių laiškų, telpan- 
šais ženklelius-stampas, už čių mūsų spaudoje, 
kurias surinktos aukos ei
na Lietuvos politiniams ka- mes privalome sustiprinti 
liniams. Stambesnių koloni- šelpimo darbą arba bent iš- 
jų kuopoms siųsta po dvi ir i laikyti tokioje augštumoje,

“Priekalo" No. 9-tas
Pagaliaus, pasiekė mus “Priekalo” 

num. 9-tas. Dar kartą pabrėžiame: la
bai pavėluotai draugai priekaliečiai jį 
mums siuntinėja. Supraskit: rugsėjo lai
da tiktai apie vidurį gruodžio mėnesio 
mus pasiekė. Tas kenkia žurnalo plati
nimui, tas daro nuostolius žurnalui; Ne- 
suprantame, kodėl draugai kartą ant vi
sados negali pašalinti tų kliūčių, kurios 
kliudo žurnalą išleisti laiku!

Šis numeris įvairus, gyvas. Drg. An- 
gariečio straipsnį apie Septintą Kongre
są ir LKP mes perspausdiname “Lais
vėje” supažindinimui platesnių masių 
darbininkų klausimais, iškeltais minėtam 
straipsny j.

Patariame draugams įsigyti “Prieka
lo” num. 9-tą.

Strazdine Demokratija
Vakar dienos “Laisvėj” mes pacitavo

me ilgoką ištrauką iš J. K. (LDD nario) 
korespondencijos tūpusios “Vilnyj.” Ten 
d. J. K. nurodė, kad Strazdas pareiškęs 
LDD 4 kp narių susirinkime, jog jis nesi- 
vienysiąs, net jei LDD ir nutarsianti vie
nytis.

Kad tas J. K. paskelbimas nebuvo per
dėtas, tai dabar paliudija pats Strazdas, 
kuris “Kuopiečio” vardu rašydamas “N. 
G.” pasako: “Net jei ir didžiuma opozici
jos draugų sutiks vienytis tomis sąlygo
mis (kurios buvo išdėstytos LDD CK di
džiumos pareiškjme “L.” Red.), tai chi- 
cagiečiai nepristos.”

Tai tau ir demokratas! Kitais žodžiais, 
Strazdas sako: balsuokit ar nebalsuokit, 
aš nesivienysiu, aš priešingas vienybei, 
priešingas Septinto Kongreso tarimams, 
etc. Bet Strazdas klysta, sakydamas, 
kad “chicagiečiai nepristos.” Gali “ne
pristoti” Strazdas su savo žmona, bei jo 
artimi bičiuliai, bet didžiuma LDD na
rių, mes esame tikri, pristos už vienybę.

Kiek teko patirti, LDD kuopa (East 
New Yorke), kurioj priklauso V. Paūkš- 
tys, vienbalsiai pasisakė už vienybę. Vi
sa eilė veikliausių ir pastoviausių LDD 
veikėjų pasisakė už didžiumos CK pareiš
kimą, t. y., už vienybę.

"Vienybei priešingi Butkus, Strazdas ir 
kiti jų artimesni bičiuliai, kurių didžiu
ma LDD narių nepalaikys.

B|■■■

ŠYPSENOS

Išdykusi Parapijonka
Laike eukaristinio kong- 

kuomet

Penktad., Gruodžio 13, 1935

bylą už ilesumokėjimą buto 
mokesčio. Teisme moteriškėj 

i nieko neneigė. Ji pasakė, jogi 
1 jos mažo uždarbio neužtenka! 
mokėjimui buto mokesčio, bet! 
ji tiki, kada vyras gaus darbo, 
tai ji užmokės.

Esant tokiai padėčiai i Teis8jo sprend‘mas x 7 triinnnoc! _  icmnCti
; buvo 

trumpas — išmesti moteriškę
(su vaikais iš buto. Ir “vieną 
gražią” dieną iš ryto pas mo
teriškę į butą atėjo teismo 

. iš buto, bettūlom po tris knygeles, o kaip kad iki šiol, šį mene- antstolis išmesti ją .. _
mažosioms po vieną. Kny- j sį, taipgi sausio mėnesį ko- moteriškė visokiais būdais ko- 
gėlėj yra štampų. 8 po 25c, kiu nors budu paminėkime : vojo ir niekaip nenorėjo 
10 Tin 1 On i v» ID nn Kr» A/ien i -i • . m

Kardinolas
Pranešant 1 a i kraščiams, 

jog ant “eukaristų” kongre
so Clevelande bus rodomas 
kardinolas, nutariau aš jį 
neatbūtina pamatyti. Prisi
pažinsiu, jog ikišiol aš bu
vau matęs vien tik paveiks
lą kardinolo sename angliš
kam žodyne. Iš paveikslo

_ „ _ __ _____r _______ ) su
sušaudytus Lietuvos darbi-1 vaikais eiti į gatvę. Teismo 
ninku vadus Požėlą, Grei- antstolis pasišaukė sau į pa- 
fėnbergerį, Giedrį, Čiornį.' gelbą i^liciją ir jėga išmetė

10 po 10c ir 10 po 5c. Viso 
už $3.50.

Tų štampų , jau buvo ko
lonijose pereitą žiemą. Di
džiuma greit jas išplatino ir 
grąžino pinigus. Tūlų kolo
nijų draugai nusiskundė 
sunkumu ir tik dalinai iš
platino. Tačiau visų bend- 
romįs pajėgomis, kaip už 
štampas, taip ir kitais bū
dais sukelta per pirmus 9 
njėn. šių metų $1,186.74. 
Tai graži suma Lietuvos re- 
volicinių kalinių paramai. 
Apie tai gražiai atsiliepė 
Lietuvos Raudonoji Pagel- 
ba ir patys politiniai kali
niai.

Tačiaus Lietuvos revoliu
cinių kalinių padėtis nepasi
keitė. Priešingai, po Sme
tonos valdžios paskandini
mo kraujuose valstiečių 
streiko, kalėjimai dar la
biau persipildė valstiečių ir Draugų Komiteto sekreto- 
darbininkų kovotojais. Re- riui J. Weiss, 857—55th St., 
akcinis režimas ir kalėjimeqBrooklyn, N. Y.' 
padidėjo. . Apie tai daug ne
tenka kalbėti, nes darbinin-

moteriškę su vaikais ir su vi
sais skarmalais į gatvę, o ant 
durų pakabino didelę spyną.

Ilgai moteriškė su vaikais ir 
skarmalais gulėjo gatvėj prie 
savo buvusio buto. • Bet štai atrodė gana gražus paukš- 
atėjo vakaras, pasidarė šalta, 
lietus, kuris dienos metu buvo 

•(perstojęs, dabar smarkiai pra
dėjo lyti. Vaikai staiga pradė
jo balsiai verkti ir prašėsi mo
tinos, kad ji juos vestų į butą. 
Motina gi sukando lūpas ir ty
lėjo. Praeiviai, eidami pro ša
lį, prieidavo ir paklausdavo, 
kame dalykas, kiti gi siūlė mo
teriškei eiti pas Vilijampolės 
rabinus prašyti pagelbos.

Moteriškė gi niekarti nieko žingeidus paukštis, 
neatsakę. Ji visus ramiai iš- dvaro ponia kadaise turėjo 
klausė. Pagaliau ji priėjo prie 
savo buvusio buto durų, jas 
gerai apžiūrėjo ir su visa jėga 
nulaužė nuo durų spyną ir 
greit įnešė į butą savo vaikus 
ir skarmalus ir pasakė: “Kas 
bus tai bus, daugiau kaip ka- 

i vistiek negausiu.
Toks gyvenimas, kaip dabar, 

į daug blogesnis negu kalėji- Akys jo liūdnai žiūrėjo į mi- 
me-” i nią. Supratau gerai jo liū-

Ant rytojaus buto šeiminiu- dėsį. Be abejonės, įkyrėjo

Minėdami kritusius kovoto
jus, visu stiprumu prisimin
kime ir tebekankinamus ka
lėjimuose. Parinkime aukų, 
kad išgelbėti jų brangias 
gyvybes nuo užgesimo fa
šistų kalėjimuose.

Stamputės tam pagelbės. 
Kiekvienam a u k a v u šiam 
malonu bus įsigyti tokią 
kvitukę-požymį v e r t i n go 
darbo. Knygutę nelaikykite 
padėtą, bet vienam draugįui- 
draugei pritrūkus kur 
kreiptis, perleiskite su at
skaita parduotų štampų ki
tam. Jei kur randasi dau
giau platintojų, negu kny-! 
gelių, reikalaukite daugiau.

čekius už stamputės išra
šykite iždininkes S. Sasna 
vardu ir siųskite Lietuvos

tis: raudona uodega, gelto
na skiauture; snapas, spar
nai proporcionąliški ir ant 
vietos.

Su dideliu vargu įsiskver
biau į tą kongresą. Žiūriu, 
tiesa, stiklinėj klėtkoj sėdi 
kardinolas ir lotyniškai sau 
gieda. K Plunksnos gražios, 
paauksuotos; skiauturė auk- 

; šta, dvilypė; ištiesų, labai 
Mūsų

Amerikos Darbininkų Uždaviniai
Drg. J. Dimitrovas, kalbėdamas Ko

munistų Internacionalo Septintame Kon
grese apie Amerikoje besiorganizuojan
čias fašistų spėkas ir mūsų kovą prieš 
tai, sakė:

“Pilniausiai aišku, kad amerikinio 
proletariato interesai reikalauja neati
dėliojamo atitraukimo visų jo spėkų nuo 
kapitalistinių partijų. Jam reikalinga 
surasti kelias ir tinkamos formos tam, 
kad laiku neprileidus fašizmui pasigauti 
nepatenkintas plačias dirbančiųjų mases. 
Ir čia reikia pasakyti: sudarymas masi
nės dirbančiųjų partijos—“Darbo-Far- 
merių Partijos” galėtų būti tokia tinka
ma forma amerikinėse sąlygose. Tokia 
partija galėtų būti specifiška forma ma
sinio liaudies fronto Amerikoje, kuris 
turi būti pastatytas prieš trustų ir ban
kierių partijas, o taipgi ir prieš augantį 
fašizmą. Tokia partija, suprantama, ne
būtų nei socialistiška, nei komunistiška. 
Bet ji privalo būti priešfašistinė ir ne
turi. būti prieškomunistinė partija. Tos 
partijos programa turi būti atkreipta 
prieš bankų ir trustų monopoliją, prieš 
svarbiausius liaudies priešus, spekuliuo
jančius jos biednumu. Tokia partija ga
li atsakyti savo uždaviniams tik tame 
atsitikime, jeigu ji atstovaus būtiniau
sius darbininkų klasės reikalus, kovos 
už tikrą socialę apdraudą, už pašalpą ne
darbo metu; jeigu ji kovos už žemę bal
tiems ir juodiems farmeriams, už jų pa- 
liuosavimą nuo skolų naštos; jeigu ji 
sieks panaikinimo farmerių užvilktų 
skolų; jeigu ji kovos už lygias teises bal
tiems ir negrams, už pereito karo vetera
nų reikalus, už interesus laisvųjų profe
sijų, mažųjų prekiautojų, amatninkų 
ir tt.

“Pats savaimi suprantama, kad tokia 
partija kovos už išrinkimą savo atstovų 
į vietines savivaldybes, į valdiškas vietas 
atskirose valstijose ir į šalies kongresą ir 
senatą.

“Mūsų draugai Jungtinėse Valstijose 
pasielgė teisingai, parodydami iniciatyvą 
darbe tokios partijos sudarymo. Bet 
jiems dar tenka padaryti rimti žingsniai 
tam, kad reikalas tokios partijos suda
rymo pasidarytų reikalu pačių plačiųjų 
masių. Klausimas apie organizavimą 
“Darbo-Farmerių Partijos” ir jos pro
gramos reikia apsvarstyti masiniuose 
liaudies susirinkimuose. Reikalinga iš
plėsti plačiausią judėjimą už sudarymą • 
tos partijos, ir jam vadovauti. Negalima 
jokiame atsitikime prileisti, kad inicia
tyva organizavime tokios, partijos perei
tų į rankas tų elementų, kurie nori iš
naudoti nepasitenkinimą milioninių ma
sių, nusivylusių abejomis buržuazinėmis 
partijomis—Demokratų ir Republikonų, 
del sudarymo “trečios” partijos Jungti
nėse Valstijose, kaipo partijos prieško- 
mupistinės, kaipo partijos, atkreiptos 
prieš revoliucinį judėjimą.”

Tokią “trečią” partiją, kuri apgautų 
tuos darbininkus ir darbininkes, kurie 
jau persitikrino, kad demokratų ir re- 
publikon»ų partijos yra bankierių ir abel- 
nai kapitalistų partijos, ir nori sudaryti 
tie elementai, kurie kaip kunigas Cough
lin dangstosi visokiomis frazėmis, bet 
tuom pat kartu atstovauja kapitalistinę 

išnaudojimo tvarką ir turi fašistines dar

S. SASNA,
Liet. Draugų Iždininkė, I ėjimą aš

papūgą. Ji mokėdavo fran- 
cūziškai keikti, bet lotyniš
kai giedoti, tai visai negir- 
dėtinas dalykas!

Staiga tas kardinolas at
sikreipė, ir tik tuomet pa
mačiau, jog, vietoj snapo, 
turi seno žmogaus veidą.

Kauno Gatvių Vaizdeliai
---------  ' ikas nvu.6j° i Policiją papasa- jam žmonija iki gyvam kau
ką verkė. Juos sekė daug' Vi- kojo sį įvykį. Atėjęs policiniu- tad senelis (gaila man
i • • 1— J ----- -1----- L 4 v 4-1 1»-1 m x\. 1 - J 4 zn 1» # V 1 • ' • • IV

jo) pasiryžo keistis į paukš- 
! čių veislę, manydamas, kad
i tarpe paukščių gal nėra ce- 

Ir ilgai nelaukdamas jis libato, nei fašizmo...
areštavo moteriškę ir ją nuve-i 

Ji! dė į policijos nuovadą.
Sustatant policijai protoko-

— siuvėja, gauna moteriškė ramiai pareiškė,

Einantis Lietuvoj žydų liau
dininkų laikraštis “Folksblat” 
aprašo tokius Kauno gatvių 
vaizdus:

“Tai buvo lietinga, šlapia, 
šalta rudens diena. Nedidelis 
lietus lijo be paliovos jau an
tra diena. Daugumas žmonių 
stengėsi neilgai būti gatvėj. Ir 
todėl gatvės 'buvo beveik tuš
čios, ypač Vilijampolės.

Bet staiga iš tolo pasirodė 
didelė žmonių minia. Priėjęs 
arčiau aš pamačiau sekantį 
vaizdą:

Gatvės viduryj ėjo policinin
kas. Dešinėj rankoj jis laikė 
retežį, kuriame radosi silpna, 
liesa moteriškės ranka. Apie 
30 mėtų amžiaus moteriškė 
ėjo su išdraikytais plaukais, 
išbalusiu veidu, o kairėj ran- mokesčiu, 
koj ji laikė mažą rankelę jos buvo praėję, kaip ji neužmo- • žmonės 
4 metų amžiaus sūnelio. Pas- kėjo buto mokesčio jo šeimi- du...” 
kui policininką ėjo tos rnote- ninkui, kuris ir pats neperge- 
riškės dar trys vaikai 5-6-7 m. riausiai gyvena. Pagaliau šei- 
amžiaus. Visi 4 vaikai visą lai-. mininkas sudarė moteriškei

lijampolės moterų ir vaikų, kas įsitikino, kad tas, ką pa
karte tą triukšmą didino. ( pasakojo policijai buto šeimi-

Minia neužilgo sužinojo, už ninkas, yra tiesą, 
ką tapo areštuota toji moteriš
kė..

Areštuotąją! 28 metai.' 
turi 4 vaikus, vyriausiam iš jų 
7 metai, ji • 
iš kažkurių firmų darbo. Jos1is kaikunų lirmų darbo. Jos kad pati gu savo rankomis peso Clevelande, -------
vyras jausenai bedarbis. Ne-jnuIa,už- nuo durų spyną jr mięstas buvo pilnas “dvasiš- 
ziūrint to, kad ji dirbo nuolkeikg policininką. Bet ji tai kų petliorių” visokio rango, 

ryu-° ikl aUS Va a-4°’ J!°S Padarė sąmoningai, nes uorė- tūlai parapijonkai mirtis nrrJnvhin ■ninlrnvYA n on aTnii Ir n i A A v
jo gauti bausmę, kad ją pa-: dirstelėjo į akis. Vyras 
sodintų į kalėjimą. Taip toliau | parsigabeno kunigą su pa
gyventi, kaip ji dabar gyvena,' tepimais.
ji niekaip negali, nes jokiu' . .
būdu negali užsidirbti sau,1 Spardosi moteris,—pap-
vyrui. ir vaikams prasimaitini-1 rasto kunigo neprisileidžia: 
mūi. Kuomet gi ji sėdės kalė- —Veskie, girdi, patį kar- 
jime, ji 
maistu

uždarbio niekaip neužtenka 
jai ir vaikams prasimaitinti. I 
Ir todėl dažnai prisieina jiems j 
badauti/. Bet jie niekada nie
kam nesiskundė. Jei neturi, 

’ tai nevalgo. Ramiai ir ’drąsiai
• jie visą laiką kentėjo.

Bet blogiau buvo su buto 
Jau keli mėnesiai

■ . —Veskie, girdi, patį kar-
bus aprūpinta butu ir' dinolą. . .
o jos vaikams geri
neleis numirti ba

i ■

Supykęs kunigas rūgo ja:
“Tu neesi Al. Šmitienė, o., 

1 paprastom, kasdieninėm bo- • 
bom kardinolas padų negry- 
zina. Jeigu mano patepimo • 
nenori, lai tavo vyras pa
šaukia Rockefellerio Stan
dard Aliejaus Kompaniją.”

Surinko J. šilingas.

IIš žydų kalbos vertė 
Janušauskas.

b

Minersville, Pa.

»

fe

$

Imi

■ tų Partiją, Socialistų

Ibi if

bo žmonių išnaudojimo tendencijas.
- Visų darbo žmonių, visų pažangiųjų 

I elementų pareiga daryti viską, kad 
: Jungtinėse Valstijose įkūtus Darbo-Far- 
I merių Partiją, kuri apimtų ir Komunis-

Užsienio turistai Sovietą Sąjungoj.-: pavei ksle matome turistą grupę, atsilankiusią 
j Jasnaja Poliana, Tolstojaus dvare, kuris šiuo tarpu yra it savos rūšies muzėjus, 

kurį aplanko tūkstančiai studentą ir darbihinką.

James Johnson, angliakasys, 
bedarbis iš Pottsvillės, tapo ■ 
užgriūtas Gordon kalno anglių ' 
skylėje gruodžio 9, 10 vai. ry- ■■ 
to. Tik pavakarį, apie 40 to- • «• 
nų žemės, akmenų ir anglių 

j atkasus pavyko jo sulaužytą.-., 
j kūną išimti. Johnson buvo juo- 
dos spalvos darbininkas, gl-M , 
męs Kanadoj. Nuliūdime pa-,... 
liko savo šeimyną.

N ei Cento Jiems!
£ Taigi, pagaliaus, Amateur Athletic 

Union (Mėgėjų Atletų Sąjunga) savo 
konvencijoj, kuri nesenai įvyko New 
Yorko mieste, kelių balsų didžiuma, nu
tarė dalyvauti Olimpijadoj, kuri ruošia- 

. ma Vokietijoj 1936 m. Virš dviejų die
nų virė konvencijoj kova. Pažangesnie-

I ji stojo už nedalyvavimą fašistinėj Vo-

unijas ir visus pažangius 
voje prieš Republikonų 
bankierių partijas laike rinkimų ir kuri 
šiaip kovotų už darbo žmonių reikalus.

Bedarbiai angliakasiai susi- ~ ‘ 
organizavo į Independent Mi- 
ners Association. Susirinkimus - - 
laiko kas pirmadienis, 7 vai. 
vakaro, Mainierių svetainėje.

Lietuviai “bootlegeriai,” ra- 
šykitės į savo uniją, nes anglių

nos kąsnį bedarbiams.
K. Arminas.
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autininkų-Sme- PASKUTINES DIENOS LAISVES VAJAUSPažvelgus Atgal Scranton, Pa
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

I

(tuomet ėjo tuo vardu darbininkų laikraštis Ry-

m

atitolino mūsų inteligentus nuo visuomenės gyve- 
pasigriebė tikybos, kas lyties klausimo, o kas taip

Kas bus? Imigracijos viršininkai apskelbė statistikos žinias, 
kiek pribuvo ateivių lapkričio mėnesyj. Pasirodo, jog 134,000, 
taigi ant 25,000 daugiau, negu tame pačiame mėnesyje praeitais 
metais.

sako, jog jie gausią pir- 

dovaną. Dar augštai tu- 

pakopėti, kad pralenkti

Iš ALDLD 39 Kuopos 
Susirinkimo

Draugas A. J. Šmitas vėl 

pralenkė visus vajininkus. 

Norime žinoti ką apie tai 

pamanys drg. A. Stripeika. 

Kaip matote, Bostonas jau 

penktoje vietoje. Bostonie

čiai

“LAISVĖ” 22 METAI ATGAL
Iš “L.” num. 99, už gruodžio 12 d., 1913:

Rygoje mirė darbšti ir veikli socijalistė Elena Masilionytė. 
Ją palydėjo į kapus tūkstančiai darbininkų. Policija nuplėšė 
revoliucijonieriškus parašus nuo kaspinų ir kelis žmones areš
tavo.

tų partijas ; 
kivirčių su Tautininkų 
tonos Partija. Iš to išplau
kė buvusių Lietuvos prezi
dentų ir ministerių pirmi
ninkų reikalavimas atsista- . 
tydinti Smetonos valdžios.

Hitleriui veržiantis į ka
rą prieš Sovietų Sąjungą ir 
kėsinantis užgrobti Klaipė
dą, iš ko gręsia baisus pa
vojus Lietuvos nepriklauso
mybei, smetoninis fašizmas 
pasijautė kaip sūris po ak
meniu. Iš vienos pusės mil
žiniška didžiuma Lietuvos 
liaudies reikalauja demok
ratinių laisvių, o iš kitos 
pusės hitlerinis siaubūnas 
žiojasi praryti Klaipėdą ir, . 
žinoma, visa Lietuva. Ka 
dabar daryti—mano Smeto-

Draugai, Kurie Dar Negavote “Laisvei” Nė Vieno Naujo 
Skaityto jaus, Gaukite Šiom Dienom. “Laisvės” Vajus 

Baigsis Su 20 d. Gruodžio-Dec.

cialistų, tai J. M. P. irgi ne-' 
pataiko į cielių. Nes juk soc. 

j iniciatyva buvo suorganizuota' 
; ir ta J. M. P. numylėta Lab-.
darybės Dr-tė ir pastatyta sve
tainė. Sandariečių tada da iš-' 

j vis nebuvo, nes jų tėvo Albino 
i Rimkos tuomet Amerikoj ne- 

Be to, įtarti socialistus

“Vilnis“ 
goj) rašo:

“Reakcija 
nimo. Kas
sau be jokio klausimo pasiliko. Toliau nuo gyvenimo, toliau
nuo politikos—toks buvo šauksmas Rygos inteligentų.“

Rygos studentai turi savo draugijėlę “Viltį.“ Tie studentai 
nieko daugiau neveikia, kaip tik į metus vieną savo vakarą pa-. 
rengia. Tiesą turi “Vilnis”. Kada papūtė tas žiaurusis žiemos ; na SU savo ministeriais. — 
vėjas, daugelis mūsų inteligentų pasidarė tylesni už vandenėlį, į Leisime demokratiniu būdu 
žemesni už žolelę.

Iš “Laisves” num. 100, už gruodžio 16 d., 1913:
Rusija. Keli Minsko gub. valstiečiai, lenko dvarininko ir ka

talikų kunigo pakurstyti,’ išvertė pravoslavų kryžių, sukapojo jį 
ir išmetė sąšlavynan. Užtai jie dabar visi patraukti teisman ir 
jiems gręsia už tai didelė bausmė. Blogai daro tie žmonės, 
kurie svetimą tikėjimą užgauliojo ir niekino.

visuomenei rinktis valdžią, 
mus iššluos. Pasipriešinti 
Hitleriui, tokioj situacijoje, 
kada liaudis griežtai nusi
stačiusi prieš fašistų vai-, ' 

. džią, neįmanoma. Tad sme- 
, toninė Tautininkų Partija 
pasirenka sau tėvynės išda-

TZ„ 9 tz i i i • r 4- riko rolę. Vietoje duotiKas yra su Plymouth, Pa.? Kas daryti, kad sujudinti Ply- , ,v. .v U 1 ’ 
5moutho lietuvius? “Laisvės“ korespondentas J. Bagdonas mums h^BdZiai demo<ia mes aiS- 
rašo: “Vienybės tarpe lietuvių nėra, o labiausiai tarpe jauni-1 vpS’ Siuntinėja pasius. po 
mo. Dauguma jaunimo niekuom daugiau neužsiima, kaip tik hitlerininkų kanceliarijas, 
saliūnų lankymu. Kada, 24 d. lapkr. buvo “Aušros” dainininkų : gerinasi naziam, kad tik 
vakaras, tai daug jaunų vaikinų atėjo girtų. Nekuriu reikėjo , kaip, nors ir neilgam, palai- 
prašyti, kad išeitų iš svetainės.“ ; kyti savo teroristinę dikta-

Kas gi daryti? Ar nepamėgintų apie Plymouthą pasirūpinti 
artimiausiųjų miestų veikėjai? Ką ant to pasakys socijalistų 
veikėjai? Dabar žiema—patogiausias laikas.

A. J. Smith

ma
4.

rėš

Šmitą, Stripeika, Penkauską 

ir Šimaitį. Bet jiems sekasi 

gauti naujų skaitytojų, tai 

gal ir pavyks gauti pi* mą 

dovaną.

J.

ŠIANDIEN KONTESTO

Punktai
Smith, Phila, Pa. _______2666

A. Stripeika, Elizabeth, N. J. —2549 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 1528 
G. Shimaitis, Montello, Mass.__ 1483
Boston ir Apiel. Kolek._________ 1377
Krance, Ratilis, Bridgewater__ 1063
.1. J. Bakšys, Worcester, Mass. _1062 
A. Klimas, Hartford, Conn.----- 1046
Newark ir Apielin. Kolek. _____780

Y. 644 
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa.___ 589

____552 
a, Kasparavičius, Haverhill 497

' turą ant sprando Lietuvos o. Gimienė, Binghamton, n.
! žmonių. „ „ , - , .i . .. ... ... P. Bokas, Waterbury, Conn.Mes, Amerikos lietuviai. į vaiatk
tai negalime Šaltai Žiūrėti. C. K. Urban, Hudson, Mass.----- 486
Turime remti buvusių Lie- f; nY"“:!!?

' d n f 11 1 n 1 VA 1 d 4" /A

„470
Boston, Mass.—Dienraštis “Boston American” pradėjo agi- . _ ____ __ _______ ,

tuoti, kad būtų paskirta taip vadinamoji bažnyčion ėjimo diena. ! tuvos prezidentų ir ministe- v. J. Valaitis, New Britain------- .409
Pastoriai, nonai, rabinai kataliku knnio-ni ir kiti—Inhni nrifn- rili nirmininkll ntsi Šaukim a. A* Lipčius, Chester, Pa. „_393

Gruodžio 1 dieną įvyko 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Drauj^ijos 39 kuo- 

I pos susirinkimas. Padaryta ge- 
Į buvo. Be to, įtarti socialistus riJ tarimų, išrinkta trys drau- 
; fanatiškais radikalais tuomet, | gaj j komisiją veikti tarptauti- 
I kuomet jau mūsų sandariečius j niai prieš karą ir fašizmą.
i sunku beatskirti nuo tikrųjų I Korespondentas raportavo, 

kad pasiuntęs lapkričio 25 d. 
“Laisvei“ korespondenciją ir 
plačiai aprašęs draugo Mažei
kos prakalbas, bet “Laisvė” 
korespondencijos netalpino ir 
atsakymo nedavė.

Toliaus buvo plačiai disku- 
suota, kad “Laisvės” redakci
ja negerai elgiasi, iškraipyda- 

Tai da ma parengimų garsinimus, 
r, esą, pasta- Pavyzdžiui, buvo pasiųstas pa

ne ne- garsinimas kuopos susirinkimo 
! pasijuto, kaip policija uždą- jr buvo aiškiai parašyta, ne- 
I riusi svetainės duris. Tai ir , buvo minėta, kurią dieną įvyks 
! čia suvis pro šalį, nes visai 
lygiai tokio dalyko nėra buvę. 
O buvo štai kaip: vietos ku
nigai, neapkęsdami svetainės, 
išgalvojo provokaciją, būk tai 
Liet, svetainėj subatvakariąis 
per šokius jaunimas orgijas 
keliąs ir apskundė miestuko 
administracijai, kuri, patikė
jusi kunigų blofui, atsisakė 
per tūlą laiką išduoti leidimą 
šokiams tiktai ant subatvaka- 
rių, bet šiaip jau vakarais ga
lima buvo daryti visokius pa
rengimus. Tai buvo ne užda
rymas svetainės, bet tiktai su- 

• trukdymas. Berods, liet, svetai
ne, net ir bažnyčia faktinai tū- 

50 lam laikui buvo uždarytos tiktai
F. Mankauskas,.Tunkhannock, Pa-50 1918 m> influenzOS epidemijos 

siautimo laikais, bet tai juk 
ne tai J. M. P. turi mintyje. 
Bet keista ir tas, kad J. M. P. 
delei svetainės 
apkaltina ne kunigus ar po
liciją, ale komunistus, tokius 
pat alginius vergus, kaip ir Pe- 
čulis. Ir kamgi, rodos, reikėtų

; fašistų, tai kaip iš Pečiulio pu- 
’ sės, yra per drąsus pasimoji- ii m as.
■ Bet juo giliau į mišką, juo 
j daugiau grybų. Yra sakoma, 
i kad viena bėda žmogui nėra
• bėda, taip ir čia J. M. P. dū- 
| sauja, kad po įsigalėjimui soc.,
• įsigalėjo komunistai.
i didesnis baubas ir, 
’ riesiems bešūkaujant,

V'
rK“card party,” tik pasakyta, 

kad reikės prisirengti prie virš 
minėto parengimo, kuris įvyks 
už kelių dienų po susirinkimo. 
Bet taip netalpino, ale patalpi
no, kad tas parengimas įvyks 
gruodžio 15 d., patys padary
dami dieną. Na, ir tuom pačiu 
laiku turėjo ant rankų atski
rą garsinimą, kad “card par
ty” įvyks gruodžio 4 d. Nors 
vėliaus ir talpino teisingai, bet 
redakcija nepadėjo pastabos 
arba pataisymo, kad pirmesnė 
diena klaidinga. O tas apsun
kina visus, ir pačius rengėjus 
ir todėl parengimai būna ne- 
pasekmingi, nes bile kas pasa
ko ir net pasijuokia, kad ren
gėjai nežino ką daro.

Todėl pereitam susirinkime 
vienbalsiai nutarta, kad jeigu 
redakcija nesiliaus darius to
kių klaidų, kurios su mūsų pa
rengimais jau kelius kartus pa
sikartojo, tai susilauks griež
to papeikimo nuo mūsų kuo
pos.

persekiojimo

. . .

LENTELĖ RODO ŠIAIP:
Punktai

A. Gudauskas, Georgetown, 111. —86 
P. Baranauskas, Brooklyn, N. Y. —77 
J. Deltuva, Hanover, Md.________72
P. Petronis, Montreal, Canada----- 72
S. Massulis, Brooklyn, N. Y.____ 70 !
J. Purvėnas, Brooklyn, N. Y.___ 70
Win. Mickalites, Benld, 111.______70

Kartonas, Maspeth, L. I. ------70
Kuoscvičius, Collinsville, II). __64 
žukiene, Binghamton, N. Y.__ 61
Kazlauckas, Hartford, Conn. _55 

Globich, Wilkes Barre, Pa.----54 .
Buknys, Brooklyn, N. Y._____ 50

M. Deedas, Red Lake, Canada_ ^_50
A. Kaulakis, Auburn, Me.

H.
J.

T. Sherry, F. Ramoška, Brooklyn, 50
W. Slogus, Akron, Ohio_________ 50
V. Saudargas, Inkerman, Pa.___ 50
P. Wassell, Hoboken, N. J.______ 50
M. Yuoces, Cleveland, Ohio______50
J. Adams, Grand Rapids, Mich.----50
M. Severinas, Brooklyn, N. Y.___ 50
J. Briedis, Fair Oaks, Pa._______ 50
M. Valilioniene, Chappaqua, N. Y. 50
.M. Matulevičius, Gr. Neck, N. Y. 50
K. Kalausis, Dorchester, Mass. —50 j
V. Masonis, New Britain, Conn. _50 ] pačiam save plakti.
P. Žemaitis, Detroit, Mich.______ 47
J. Buzak, Dorchester, Mass._____ 44
Win. Trainis, Royalton, Ill._____ 44
K. Karpich, W. Lynn, Mass._____ 44
O. Kučiauskaite, Baltimore, Md. _43
M. Janavičiene, Washington, Pa. —42

A. Rudzinskas, Hartford, Conn. 39
Kalvaitis, Brooklyn, N. Y._____35
J. Pabalis, Scranton, Pa.______32
Nalivaika, Brooklyn, N. Y.____30

M. Girdžiuviene, Collinsville, Ill. —30
S. PeleckaSj Brooklyn, N. Y.------- 28
J. Daubaras, Athol, Mass.---------- 27
Griškus,* Brooklyn, N. Y._______ 25
J. Valatka, Brooklyn, N. Y._____ 24
A. Kondrotas, Hartford, Conn. —24
J. K. Alvinas, Detroit, Mich.____ 22
J. Ynamaitis, Union City, Conn. —22
L. Colwell, Brooklyn, N. Y._____ 22
J. Julius, Moline, Ill.____ J______22
A. Navikauskas, Pittston, Pa.___ 22
K. Muganienė, Oakland, Calif. _>__ 22
P. Taras, B’klyn, N. Y.__________22
A. Remeitis, New Britain, Co!nn._ 15
C. D. Long, Wrightstown, N.J._ 10
V. Zablackas, Maspeth, L. I.____ 10
J. Kondrota, Forest City, Pa.____ 4

rių pirmininkų atsišaukimą, 
reikalaujantį Lietuvos žmo
nėms demokratinių laisvių! 
Turime budavoti Ameriko
je tarp lietuvių liaudies 
frontą. Tai platus ir dide- 

|lis darbas. Reikia daug agi- 
j tacijos, daug apšvietos dar- 
. bo ideologiniam priruošimui 
i mūsų visuomenės prie to 

„inko; taip rimto ir svarbaus žy
gio. Todėl su dideliu pasi
ryžimu turime platinti “Lai- 

9 9 c c Balsas“ praneša, jog pasta sulaikė du pastaruoju sv£ — 
Gadynės“ numeriu. Pastarojo

Pastoriai, popai, rabinai, katalikų kunigai ir kiti—labai prita
ria tam sumanymui.

“LAISVĖ” 18-k’a METU ATGAL
\ Iš “Laisvės” No. 99, už gruodžio men. 14 d., 1917:

LONDONAS.—Rusų valdžia pranešė bevieliu telegrafu, kad 
visos žemės su gyvu ir negyvu inventorium, visais namais ir 
žemės turtais pereina į visuotiną nuosavybę po kontrole tam tik
rų komitetų. Pagal tą paliepimą privatinė nuosavybė ant že- 
mės panaikinama.

Londonas—Čia gauta žinių, kad Petrograde jau susir 
Steigiamasis Seimas.

P. Žirgulis, Rochester, N. Y.----- 380
L. Žemaitienė, Waterbury, Conn. 345
S. Puidokas, Rumford, Me.___ ,_320
J. Anvil, Montreal, Canada -------- 320
V. J. Stankevich, Wilkes Barre _314 
J. Mažeika, Cleveland, Ohio-------312
V. Marinas, Waterbury, Conn. —293 
Geo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J.288
M. Valatkienė, Bridgeport, Conn. 269
J. Grybas, Norwood, Mass.----- 267
A.L.D.L.D. 4 Apsk. Pittsburgh. —267 
J. Mažeika, McKees Rocks, Pa. —266 
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. —243 
M. Krisas, Montreal, Cajnada----- 237
A. Kazakevičius, Minersville, Pa. 227
F. Gervickas, Athol, Mass.--------- 2Ž2

i A. Lideikiėne, Gr. Neck, N. Y. —190
Laisvė” vfa agitato- I v- Pabaiskas, Mexico, Me.-------- 154

- i . v -i. j. 'n . ’ .v-i . V. Januška, Richmond Hill _____150
ne-; rius UZ liaudies fiontą isko- Mikolaitis, Baltimore, Md. _ __144.

' vojimui Lietuvoje demokra- ! K. Ružinskiene, Minersville, Pa. -138 
| tinių laisvių. “Laisvė” vra

“Moterų 
“Naujosios 
gavome.

“Kovos“

numerio mes

num. 45 irgi sulaikytas. Mes jo irgi negavome.

J,

J

Be to, navatna ir tas, kaip 
J. M. P. vaizduojasi apšvietą 
bei kultūrą. Juk ir socialistų 
ir komunistų laikais Liet. Svet. 
apšvieta ir kultūra stovėjo ant 
augštesnio laipsnio, negu kad 
šiandien randasi. Juk, apart 
kitko, ir. knygynėlį turėjome, 
kas šiandien visai neįma
noma. Bet J. M. P. džiaugiasi, 
kad šiandien svetainės reikalai 
pastatyti ant rim^ų pamatų. 
Taip, gal būt antNruptų, bet 
ne .ant darbininkiškų. yra 
gyvas faktas, kad ir proleta
riato švehtė—Pirmoji Gegužės 
šiandien yra izoliuota. Tai jau 
perdaug atbulas rimtumas ir 
apšvietos supratimas.

N ekorespondentas.

Nuo Red. — Atsiprašome 
draugų, jeigu kur nors iš mūsų 
pusės įvyko klaida. Bet štai 
kas reikia pasakyti. Minimos 
korespondencijos, būk rašytos 
lapkričio 25 dieną, mes nesa
me gavę. Visuomet duodame 
atsakymus autoriams, jeigu jų 
korespondencijos netelpa.

Už pranešimus apie susirin
kimus ir parengimus atsako 
ne redakcija, bet administra
cija. Už tai mes raginame pra
nešimus rašyti’ ant atskiros po- 
pieros ir siųsti administracijos 
vardu. Turite, draugai, rašyti 
aiškiai. Štai, kad ir šioj kores
pondencijoj nepasakoma, ka- 

; da tie klaidingi pranešimai til- 
,‘ po. Jeigu būtų aiškiai sužymė
ta dienos, tai galėtumėme pa- 

Sacramento, Cal.-Nusi- tikrinti, keno buvo klaida ; ad- 
v _ . j TT mimstracijos, ar pranešimosove 14 metų vaikas Homer autOriaus

vienminčiai ( Įjee įodel, kad nugaišo jo Nesakome, kad redakcija ir 
{ mylimas šuva, kaip kad vai- administracija nepadaro klai 
kas sako paliktame savo dų, bet prašome ir draugų bū 

ti atsargiais ir aiškesniais.

V. Judzentavičius, Girardville, Pa.138 
v P. Šlekaitis, Scranton, Pa.-------- 133
svieteias ir vadas Amerakos j. Žilinskas, Lewiston, Me.____ 129

Šioje Bakanauskas, Easton, Pa. —127
; A. Levanas, Los Angeles, Calif. _116 
‘ 1 F. Abekas, Chicago, 111,_______ 114

Č.—114
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. Ill 
E. Skleris, Cleveland, Ohio_____ 110

__________ 104
;z, Reading, Pa._____ 100

A. Valinchus, Pittston, Pa._____ 96
O. Giržaitiene, E. St. Louis, Ill. _94 

Širdžiai per tą savaitę, kad J. Shopes, New Britain, Conn. ___87 
gauti kuo daugiausia “Lai- : Jasilioniene Mačiukiene,

• • i ’ • -ai ' J<in <rhn m f nnsvei” naujų skaitytoju. Pla- Į ~

Tėvynės” redak- lietuviu visuomeneiSusivienijimo Lietuvių Amerikoje organo
torius p. V. K. Račkauskas jau prisirašė prie tautininkų parti- kovoje "ir kitose kovose už 

. jos, vadinamos “Sandaros“ ir užima toj partijoj oficialį ofisą.
“Naujienos“ teisingai pastebi, khd nėra ko ir dyvyties, jeigu

jisai veda “Tėvynę“ tokioj dvasioj, jog SLA organas virto or
ganu vidurinės sriovės. , - . . -

Ištikrųjų, tai skandalas! Visur kalbama ir reklamuojama 'sava1^ Laisves
r bešalumas ir bepartyvumas ir visur, kaip yla iš maišo, lenda Ja(J’v.^auSab dirbkime BUO- 

partyvumas ir visiška stoka bešališkumo.

: Žmonijos teises ir laisvę— | A. Balčiūnas, Jr. B’klyn, N. Y
• k/ 1 * C? TZ . « aa.« a 1 r ra C? 1* ZA aa <a a« zl 1 % 1prieš karą ir fašizmą.

| Dar turime lygiai vieną Burkus,’ B’ki’ynrN. y.
vajaus. C. Schwart

Binghamton, N. Y.__ 86“Saulė” praneša, kad angliškus vertimus valdžiai tūlo “Kovo
straipsnio (ar atsišaukimo) darė p. J. Lopatto—žinomas tauti- tindami “Laisvę”, platiname i 
ninku lyderis iš Wilkes-Barre, Pa. “Saulė” pranašauja, kad ir liaudies fronto idėją. t 
kitus socialistų ląikraščius ims nagan. • „ p. BuknyS. į

i P. S. “Laisvės” Sidabri-. 
'nio Jubilėjaųs reikalu ma-' 
ižai tenka kalbėti, nes šiom 
į dienom vajus yra -svarbiau- vietos sandarietis, J. M- Pe-

“Liaudies frontas prieš prie to, kad skurde paskan- sias dalykas., Tačiaus nori-' čiulis gal netyčia, bet sudarkė 
fašizmą ir karą”—sako Ko
munistų Inter nacionalas. 
Visos tautos ir mes lietuviai 
į tai turime rimtai atsi
žvelgti, nes mums fašizmas 
ir karas yra labai opus dic-

ijpos klausimas. Fašizmas 
Lietuvoje taip baisiai įtūžo, 
kad jau netik smaugia kiek
vieną komunistų ir socialis
tų pasijudinimą, ale sučiupo 
už gerklės liaudininkų par
tijai ir paliepė užsičiaupti 
avo buvusiems sėbrams 

krikščionims demokratams. 
Kas veda smetoninius fašis
tus — Tautininkų Partiją 
prie taip pakvaišusios tero
ristinės desperacijos? Vi
siškas šalies nubankrūtavi- 
mas! Fašistai, smaugdami 
komunistinį judėjimą, per
sekiodami socialdemokratų 
veiklą, išardę ir sunaikinę 
darbo unijas, apsūdę ir per

dę mokesčiais smulkes-

Kaip Būdavot Liaudies Frontą?
i Norwood, Mass

Sudarkyta Istorija

“Sandaros” No. 47, žymus

nuo taksų? Pavyzdžiui, Wor- 
cesteryj vieną svetainę kontro
liuoja J. M. P. ’ 
tautininkai sandariečiai, tai 
kodėl jie moka taksus?

O kas link įsigalėjimo so- raštelyje

dino didelę didžiumą šalies. ™e išreikšti džiaugsmą, kad Liet. Svetainės Istoriją, taip ■ 
gyventoju. i jubilėjiniai p a s v e ikinimai, kad tasai jo raštelis prašyte i

: nuo organizacijų ir atskirų prašosi atitaisymo. Suglaudus,!
Sunaikinus unijas, darbi-, asmenų plaukia gražiai, i neiškraipius J. M. P. is-1 

ninku algos tapo taip nu- šiom dienom’ pasv.eikinimų 
kramtytos, kad nebegalima gavome sekamai: 
žmoniškai pragyventi ir tas Lietuvių Piliečių Kliubas, 
sukėlė darbininkų klasę ( 
prieš fašistus. Sunkiais mo
kesčiais apiplėšė mažaže-' ALDLD 180 kp., Wilmer- 
mius valstiečius, daugybei iš 
jų atėmė paskutinį sklypelį Liet. Darb. Susi v. 66 kp 
žemės. Ta pati mokesčiui Hudson, Mass., su do- 
našta jau nepakeliama 
smulkesniems ir 
niams ūkininkams. Nupuo
lus kainoms ant ūkio pro
duktų, o esant neįperkamai 
brangiems. fabrikų gami- dovana po $1.00 aplaikėme 
niams, ūkininkai bankrū-' nuo sekamų draugų: 
tuoja ir kyla prieš smetoni- F. Petrušiūnas, Manches-

Hudson, Mass., su do
vana v $5.00

ding, Pa., su dovana 2.00

vana 2.00
viduti-' Jurgis Kupčinskas, Min

ersville, Pa., su dova
na 1.50
Daugiau pasveikinimų su

.torijos', mintis,1 skamba štai j 
kaip. Kuomet Liet. Svetainė j 
egzistavo po Liet. Labdarystės I 
Draugijos protekcija, tai tuo
met nereikėjo mokėt už sve
tainę jokių taksų, tiktai vė
liaus, įsigalėjus fanatiškiem 
radikalam (suprask, socialis
tam,) J. P.'), svetainė buvo ap
dėta taksomis, kas jr paken
kia apšvietai bei » kultūrai. 
Dūsauja J. M. P. atsistojęs 
istoriko vietoj. Gerai, bet fak
tai tai ką kitą rodo. O ar ran
dasi Massachusetts valstijoj 
nors viena liet, svetainė liuosa

tuo j a ir kyla prieš smetoni
nį fašizmą. Del to matėme ter, Conn.; J.Barnett, Hart- 
p-inkluotus ūkininkų susi-; ford, Conn.; L. Zelson, So. 
kirtimus su fašistiniu rėži-;Boston, Mass.; A. Mikalous- 
mu pabaigoje pereitos vasa-^ky, Rockford, Ill.; V. Stan- 
ros. Tas privedė Liaudiniu- kevičia, Baltimore, Md.; K. 

nius ūkininkus, privedė šalį;kų ir Krikščionių Demokra- Petrelio, Philadelphia, Pa.;

j ifJS

S. Samkus, Philadelphia, 
Pa.; Petrone Mineikiene, 
Montello, Mass.; A. Zano- 
vienė, Hudson, Mass.; C. K. 
Urban, Hudson, Mass.; M. 
Kazlauskas, Hudson, Mass.

ik
B

Amerikos delegacija i Londono tarp tautinę “laivyno sumažinimo” klausi
mu, konferenciją. Delegacijos tarpe randasi Norman Davis, ir kt. prez. 
Roosevelto paskirti žmones. Delegaci ja stoja už didelį karišką laivyną, to
dėl įvairios taikos organizacijos ja la bai nepasitenkina.

• C •.. .4 m ' .Vi- n p. L
• , ■ V -f . .
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GRAFO PERSIVERTIMAS
*

j iššaukė tokią suirutę, iš kurios amunicijos gamintojai, fašistų brikantas, buvęs kongres- įvairius valdininkus, 
visi manas, aukojo 2 mil. Kar

šatį,, vardo Univ.-įsteigti valdiš-
M. Liubin.

‘ Grafas nebuvo visai blogos širdies 
TT žmogus, norS jis kada tai kovojo prieš 

darbininkų ir valstiečių valstybę—jų tė- 
L’Tvynę—Rusiją. Jis kovojo, nes jie jam 

įkalbėjo, kaip ir visiems Vrangelio armi
jos kareiviams,—kad išnykimas ir išsigi- 
minias grasina Rusijai po raudonuoju re- 

‘ 'žimu. Gal ir tuomet nebūtų buvęs jis 
« .bolševikų priešas, jei jis nebūtų buvęs 
ri< tiek tvirtai religinis žmogus.

Tarp kitko, aš turiu paaiškinti, kad 
jis nebuvo joks grafas, jo vardas buvo 
Lukas Lukianovič, pagal profesiją jis. 

‘“ buvo šaltkalvis. Bet pajuokimui del jo 
Užsispyrimo politiniuos klausimuos kiti 
fabriko darbininkai jį praminė “grafu.” 

. Aš manau, kad Leninas turėjo jį pa
žinti, nes nei vienam žmogui taip ne
pritiko žodžiai: Religija yra žmonių 
opiumas.

Jį šis opiumas buvo visai sugadinęs. 
Su šventa veido išraiška jis kas sekma
dienis prieš rusiškus ikonus cerkvėje, 

"melsdavosi už sveikatą Rusijos motinė
lės. Jis tikėjo, kad Rusija baisiai kenčia 
po komunistų režimu ir kad ji laukia 
savo išgelbėjimo per ortodoksines kanuo- 

‘ les baltuių generolų. Jis kiekvieną dieną 
skaitė “Rusijos Noras,” kuris išeidinėjo 
pačiam Paryžiui. Šis žurnalas davė tokį 
baisų paveikslą apie padėtį toje nelaimin-

- <goje žemėje, kad net ašaros pasirodyda
vo “grafo” akyse, kada jis pamanydavo 
apie tai.

Tada jis pasiimdavo bibliją ir susiras
davo paragrafus: štai čion, buvo viskas 
pirmiau parašyta. Tas straipsnis biblijoje 
buvo parašytas, kaip tik apie dabartinę 

\ padėtį Rusijoje. Paskiau jis pavertęs ke
letą lapų skaitydavo apie Mikaelių, kur 
nurodydavo, kad. jis ateis ant žemės ir 
išgelbės žmones. Jis su žibančioms akims 
perskaitydavo tą straipsnį net du kartu. 

. Taip! Mikaelius jau atėjo! Taip pasako 
popas praeitą sekmadienį. Tas Mikaelius 
yra net tikras, princas iš cariškos šeimy- 
nos, gyvas likęs, iki šiol nežinomas ir 

. pasislėpęs artimoje žemėje. Dabar ge- 
nerolai atidengė tą paslaptį ir pasako- 

—' ja, kokius stebuklus princas Mikaelius 
tenais tuojaus padarys.

Grafas persižegnojo, uždarė šventą
— knygą ir užsimąstė. O, jei princas ga

lėtų sugrįžti namo, į savo brangią tėvy-
j^nę, klausytis glamonėjančių balsų savo 
'""^tėvų kalbos. Bet... tie prakeiktieji ko- 
J~jministai. Juk aiškiai informuoja “Rusi- 
~įrjos Noras”—komunistai princus glamo-
— nėja tiktai kardais, kalba vien tik parabe
lių šūviais. Tikri žmogžudžiai! Ir vakar 
'"jaunuolis Gogo tikrai melavo, kad jie esą
- -geri. Juk Gogas yra paprastas darbinin- 

ir tikriausiai jis juk mažiau žino ne-
kad generolai ir popai bei kitos augš- 
asabos. Staigiai jis sudrebėjo. Kažin 

’ kas pabeldė į jo duris. Jis paslėpė bib- 
j~4iją, kadangi jis žinojo, kad žmogus, ku- 
—ris jį atlanko yra Gogas, to paties fabri- 
— *ko darbininkas, kur jis dirba.
——Prašau įeiti.

Grafas buvo mandagus žmogus. Jis 
X«ranė, kad visų pirmiausiai su ne nuo- 
^Hsirdžiu pažįstamu jis privalo būti kuo- 

mandagiausias. O Gogo jis pažinojo dar 
-*4ik keliolika dienų—jaunas darbininkas, 
^nuoširdus, be ceremoniiu ir kartais sta- 

eiokiškas. Vakar jie kalbėjosi apie politi
ką ir Gogas grafui pasakojo įvairių gra-

žiu dalykų apie Rusiją, naturališkai jam 
netikėtinus dalykus. Jis pasakojo jam 
apie darbininkų tikslą, ką jie padarė, 
kaip jie stato fabrikus, mokyklas, ligo
nines del bendrai visos dirbančios liau
dies. Kaip jie panaikino išnaudojimą, 
kaip jie įstatymiškai įvedė 7 vai. darbo 
dieną ir kaip jie vykina socialistinę sta
tybą.

Niekas iki šiol su juo nebuvo taip kal
bėjęs. Pirmiau visi nuo jo šalinos, neap
kenčiamai žiūrėdavo į jo kareiviškus 
drabužius, išjuokdavo jį “grafu”. Bet tas 
Gogo—ne, tikrai, jis yra simpatiškas 
jaunuolis, nors ir jis yra paklydęs nedo-

—Na, Lukai, ar jūs norit pasiklausyti 
radio ?

Ar jūs norit? Bet taip. Jis muziką taip 
brangino! Kada choras cerkvėje užgiedo
davo, jis visuomet nuobažniai klausyda
vo paslaptingų balsų. Ir net jis pats ne
blogiausiai griežė su burninę armonikute.

Jie nuėjo pas draugą Dimą, garsų ra- 
j diistą tarpe visų miesto darbininkų. Jo 
i namai atrodė, kaip koks vakarinis kliu- 
i bas. Visi kvartalo jaunuoliai mėgo jį lan- 
1 kyti, kad pasiklausius radio programų.

Dimas storu balsu pasveikino juos. Go- 
i gą jis linksmai priėmė, bet į “baltąjį” jis 

su panieka žiūrėjo. Dimas tačiau tuojau 
išpildė Gogo prašymą. Jis pradėjo suki
nėti šriubus stebuklingosios dėžės. Tuo 
momentu Gogui pasisekė pakuždėti kele
tas žodžių į draugo Dimo ausį.

Pasigirdo balsai—fiju-fiju—radio pra-’ 
dėjo veikti. Staigiai pasigirdo aiškus 
balsas:

—Alo, alo... alo!
Kalbėjo aiškiausiai Odesa. Referatas 

apie pasisekimus ekonominėje srityje, 
planas apie ateinantį statybos periodą, 

. apkaltinimas chiniškų, generolų už , ata- 
kavimą proletarų valstybės, atsišauki
mas į viso pasaulio proletariatą sustip
rinti savo klasės poziciją ir būti prisi
rengusiems apgynimui proletarų tėvynės 
prieš viso pasaulio kapitalistų konspira
cijas.

Dimas, Gogo ir draugai, kurie pripil
dė nedidelį kambarį, turėjo įdomų spek
taklį.

Grafas buvo prilipęs prie dėžės. Jis 
drebėjo visu kūnu. Matomai kas nors su 
juo atsitiko. Jo akys pasruvo ašaromis, 
jis pradėjo verkti. Niekas jo negalėjo 
prašalinti nuo tos dėžės. Jis stovėjo vei
das į veidą prieš savo brolius Rusijos 
darbininkus. Taip tęsėsi per ištisas dvi 
valandas. Kada radio programa užsibai
gė, jis negalėjo ištarti nei vieno žodžio.

—Ar jūs drebat iš baimės?—paklausė 
nustebęs Dimo.

—Ne, jis susitaikė su proletarais,—at
sakė Gogo..

Sekantį sekmadienį grafo jau nebuvo 
cerkvėje, veltui daugybė cerkvės ikonų 
rūsčiais žvilsniais jo jieškojo. Jei kas tą 
sekmadienį būtų galėjęs atlankyti darbi
ninkų partijos kliubą, jis būtų pamatęs 
viduryje daugybės jaunuolių vieną žmo
gų, kuris godžiai gaudė kiekvieną žodį, 
jauno sugabaus proletariško kalbėtojo. 
Tas žmogus buvo grafas. Jis buvo links
mas savo naujų draugų tarpe.

Apie princą Mikaelį jis ant visados už
miršo. Vertė Petras.

Žinios Apie Karą
Mussoliniui ar Selassiei 

Bus Galas po Karo
Mfliu ...

Iš Ethiopijos atėjusios žinios 
rodo, kad visu pietų frontu 
Italijos fašistinė armija trau
kiasi į Somalilandą, ethiopai 

"laimi. šiaurių fronte per dvi 
paskutines savaites laiko italai 
nieko nelaimėjo. Dešimts sa- 

. ./..valčių karas nedavė Italijai jo
kio laimėjimo, šiaurių Ethiopi- 
joje, užimtame krašte eina 
partizanų karas prieš italus. 
Visi karo žinovai ir ekonomis-* 1 < ttai sutinka, kad jeigu greitu 

M laiku Mussolinis nebus karo 
laimėtoju, jeigu jam nepadės 

" jį laimėti Anglijos ir Franci- 
----jos imperialistai, tai tikrai bus

galas Mussolinio viešpatavi
mui, prieš jį sukils Italijos 
liaudis, o gal ir patsai Italijos 
karalius, gelbėdamas savo kai
lį, bandys suversti viską ant 
Mussolinio.

Iš antros pusės, iš Ethiopi
jos, ateina žinios, kad ethio
pai yra pasiryžę išmušti iš sa
vo žemės italus, kad jie jokia
me atsitikime nesutiks Itali- ‘ /
jai atiduoti nei vieną pėdą že
mės. Jie sako, kad jeigu jų 
imperatorius Haile Selassie su
tiks su Anglijos ir Francijos 
imperialistų planais, atiduos 
Italijai apie 150,000 ketur
kampiu mylių plotą, tai ethio
pai sukils prieš Hailę Selassie, 
nuvers jį ir kariaus prieš Itali
jos įsiveržėlius.

Išeina, kad Italijos fašistų

jie ir imperialistai negali iš- vadai ir monarchija, jie 
'užpuolė neprigulmingą 
į jie nori " “ ’
•j V t

naudoti ethiopus Italijos var
du.”

Italijos Komunistų Partija
1 šaukiasi į visus šalies gyvento- 

Jūngtinėse Valstijose italai jus—darbo žmones, kareivius,! 
fašistai, Mussolinio agentai, inteligentiją, valstiečius, darytI 
organizuoja keturių valstijų vjska> kad Mussolinis šį karąĮ 
Rnlii ynnvč’n i XAFncIhinnd-nno ' i .

si kapstyti.

Amerikos Italą Maršas 
j Washington^

, Jie, 
suprantdma, bus taipgi mo
kinami, kaip apgint kapita- 

i pavergti Ethiopijos kų mokslų skyrių, kuriame lizmą nuo revoliucinio dar- 
n. ,-x i. 1 1 • bininkų judėjimo.kraštą, jie nori pavergti ir iš-’^Rtų lavinama studentai į

| italų maršą į Washingtona. ’ pralaimėtų, nes sumušimas ita- 
| Jų galva Albert P. Cornelia m. fašistinių spėkų Ethiopijo- 
i paskelbė, kad sausio mėnesį, lje, kartu būtų sumušimas fa- 
I kada Washingtone atsidarys §įstų įr Italijoje.
! šalies kongreso posėdžiai, tai!
bus italų maršavimas į Wa
shingtona. Maršuos italai iš

i New Yęrko, New Jersey, Con
necticut ir Rhode Island vals
tijų.
dymą sulaikyti Italijai aliejaus
išvežimą.

Taigi, kaip matome, Musso
linio agentai smarkiai veikia jtaip greitai Jungtinėse Valsti-j 
111 kursto italus darbininkus, i' nfsiriidn visnlrin cnnlim’i-!

“Prasta Teritorija”
Kaip tik pasklydo žinia

Jie protestuos prieš ban-į kad Anglijos ir Francijos im- 
..... „ | perialistai susitarė apie 150,- 

1000 keturkampių mylių Ethi
opijos perduoti Mussoliniui,

ir Kursto italus aarommKus.• jose atsirado visokių spėlioji-j 
Suprantama, kad jeigu tas;mų. Vieni sako, kad Mussoli- 
maršavimas bus surengtas, tai! njs nepriims tas “dykumas.” 
jame dalyvaus daug darbinin
kų, . tų, kurių gimines visaip 
Mussolinis terorizuoja, kurių

i artimus kankina. Bet ameriki
nius italus fašistai apgaudinė
ja, tėvynės meilę jiems grūda, 
visaip suvedžioja ir nustato 
prieš Ethiopiją.

Mūsų pareiga, kur tik su- 
' einam italus darbininkus, tai 
aiškinti jiems, kad dabartinis 
Italijos karas prieš Ethiopiją 
yra ne Italijos žmonių, bet 
Mussolinio ir fašistų partijos.

Ką Sako Italijos Komu- j 
nisty Partija?

įnl Nacionalč Geografijos Drau
gija paskelbė, kad tie kraštai 
mažai dar ištirti. Ogaden pro
vincijoje kalnai neištirti ir abe
jotina, kad juose yra tas, ką 
Italija nori gauti. Kitur daug 
vietų, kur nėra vandens. Jie 
sako, kad tai “prasta teritori- j 
ja.” Bet tuom pat kartu atžy
mi, kad jau dabar ten yra 
auklėjama medvilnė, kava, 
kukurūzai, kviečiai, miežiai ir 
cukriniai runkeliai. Sakoma, 
kad ten yra kalnuose aukso ir 

j platino. Taigi, netaip jau 
į “prasta” ta teritorija, kaip no- 
j rimą pasakyti. Mussolinis ir 
nori užgriebti Ethiopijos kraš
tus su šiais turtais.

Italijos Komunistų Partija 
pradžioje šio karo išleido at

sišaukimą, kuriame §ako:
“Karas prieš Ethiopiją yra 

plėšimo karas ir tuom pat kar
tu karas prieš svarbiausius rei
kalus Italijos liaudies.

“B a n k ieriai, spekuliantai, L.

pradėtą karą ne taip lengvai 
galima bus baigti. Iš vienos ■ 
pusės daug nuostolių padaryta 
Italijai ir jeigu fašistai neturės 
pergalių, pasisekimų, tai jų 
viešpatavimui grūmoja galas. 
Iš antros pusės ethiopai drą
siai kovoja, gamtinės sąlygos 
jiems tame geriausiai tarnau
ja.

Dar trečias dalykas, kad 
Anglijos ir Francijos imperia
listai ne visus savo planus gali 
ramiai pravesti. Anglijoje di- 
džiausį šturmą kelia darbiečiai Į 
ir milioninės masės darbininkų 

1 prieš Anglijos imperialistų pla- 
’ n u s s ūdras kyti Ethiopiją.
Francijoje taipgi darbininkai 
ir abelnai masės išstoja prieš 
Mussoliniui tarnaujančius La-j 
valio planus. Italijos fašistai

$2,000,000 Harvardui 
Valdininkam Auklėti
CAMBRIDGE, Mass. — 
N. Littauer, pirštinių fa-

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

PU KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ
NUPIGINTĄ KAINĄ

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

Tat

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PTRTTS VISADA ATDAROS 
Jl JLJLv X A O Dieną ir Naktį

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

Vedėja

Rhea Teitelbaum

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir^* 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 5Oc. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALUS KAINOS PER SAVAITĘ

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, Ketvirtadieniais, 
penktadieniais,1 šeštadieniais ir 
sekmadieniais atdara dieną ir 

ir naktj.

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

Prašome i Vestuves!
Paskutinis Visuotinas Pakvietimas Pamatyti

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

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

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

MM m*

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

Lyros Choras, iš Shenandoah, Pa. Vadovybėje D. Zdaniutės-Judzentavičienės
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Komunistų Internacionalo Tarimai Yra 
Raktas į Nugalėjimų Reakcijos

USA Kompartijos C. Komiteto Rezoliucija Del Komunistų Internacionalo Septinto Pasauli
nio Kongreso, Priimta Lapkričio mėnesį įvykusiame Plenume (Praplėstame Posėdyj)

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 
Centralinis Komitetas pilniausia ir nuošir
džiausiai užgiria Komunistų Internacionalo 
Septinto Pasaulinio Kongreso tarimus, šitie 
tarimai jau pasirodė galingiausiu įrankiu bu- 
davojimui bendro fronto ir liaudies fronto 
prieš fašizmą ir karą, kovoje už taiką, už 
darbo unijų vienybę ir už vieną darbininkų 
klasės politinę partiją.

Labai svarbu, kad Septinto Kongreso 
tarimai taptų savastimi plačiausių Amerikos 
darbo žmonių masių. Todėl Centralinis Ko
mitetas sveikina Politinio Biuro pradėtą Sep
tinto Kongreso tarimų populiarizavimo kam
paniją tokiais būdais, kaip atviri partijos 
narių susirinkimai, viešos diskusijos ir deba- 

• tai, masinis platinimas Dimitrovo raporto ir 
tt. Entuziastiškas atsiliepimas į draugo 
Browderio ir kitų draugų raportus plačiuose 
darbininkų rateliuose, kaip komunistų, taip 
nekomunistų, toks didelis masinis susirinki
mas, kaip Madison Square Garden, New 
Yorke ir kiti susirinkimai ištisai šalį,—tai vi
sa parodo galimybę plačiausio masinio pa- 
siskleidimo mūsų Partijos keliamo bendro 
fronto obalsio.

Plačios Draugiškos Diskusijos
Centralinis Komitetas ragina visas parti

jos organizacijas su didžiausia energija tęsti 
šitą Septinto Kongreso tarimų populiarizavi
mo kampaniją. Mes turime stengtis paaks- 
tinti draugiškas, broliškas diskusijas ypatin
gai su socialistais, unijistais ir farmerių or
ganizacijomis pagelba bendrų simpozijų ir 
kitokių priemonių, pasiremiant praktišku 
darbu statymo bendro fronto ir liaudies fron
to. Labai svarbi šios kampanijos dalis yra po- 
puliarizavimas tarimų Jaunųjų Komunistų 
Internacionalo šešto Pasaulio Kongreso del 
sudarymo plačiausio anti-fašistinio jaunimo 
fronto ištisai pasaulį. Partijos spauda gali ir 
turi sulošti labai svarbų vaidmenį šiame dar
be.

Centralinis Komitetas nuoširdžiausiai už
gina mūsų partijos delegacijos darbą Sep
tintam Kongrese. Centralinis Komitetas ypa
tingai kreipia atydą į svarbų vaidmenį, su
vaidintą mūsų delegacijos—kaip partijos,

žmonių masinėms organizacijoms.
Reformistinė politika nubankrutavo, padi

dėjo progos laimėjimui masių revoliucinei 
politikai ir didėja palinkimas prie bendro 
fronto. Tai visa sutveria tokias sąlygas, ku
riose komunistai gali ir turi pasiimti atsako
mybę už darbininkų klasės ir visų dirban
čiųjų likimą ir gerovę kaip šiandien, taip 
kiekvieną dieną. Mes turime stengtis tapti 
svarbiu politiniu faktorium kasdieniniam 
mūsų šalies gyvenime ir gyvenime pasaulio.

Liaudies Farmerių - Darbo Partija

Kad sustiprinus proletariato pozicijas Jung
tinėse Valstijose, tai komunistai turi vesti 
savo kasdieninį darbą taip, kad tas darbas 
prisidėtų kuosekmingiausia prie suorgani
zavimo milionų neorganizuotų darbininkų į 
darbo unijas ir prie kūrimo liaudies Farme- 
rių-Darbo Partijos.

Tas taip pat reiškia organizavimą ir ap- 
vienijimą bedarbių, daug rimtesnį darbą 
tarpe darbo farmerių, suteikimas veikliausios 
pagelbos liaudies pasiliuosavimo judėjimui 
tarpe negrų, plačiausią mobiliziciją moterų 
ir jaunimo.

Tiktai tuo būdu mes sumobilizuosime 
Amerikos darbininkų klasę atmušimui kapi
talistinio ofensyvo, išblaškymui besimezgan- 
čio fašistinio judėjimo, sėkmingai kovai už 
taiką ir už apgynimą Sovietų Sąjungos, at
mušimui' Amerikos imperialiž. ir suteikimui 
didžiausios pagelbos tautinio pasiliuosavimo 
judėjimui, ypatingai Kubos, Centralinės ir 
Pietų Amerikos.

Bendras Frontas, Darbo Unijų Vienybė

Mūsų vyriausias.įrankis atsiekimui to tiks
lo yra bendras frontas, darbo unijų vienybė 
ir darbo unijų demokratija. Nežiūrint des
peratiško “Senosios Gvardijos” priešinimos 
Socialistų Partijoj ir reakcionierių Amerikos 
Darbo Federacijoj, kasdien auga prielan
kesnės sąlygos del sudarymo bendro fronto 
tarpe Komunistų Partijos ir Socialistų Par
tijos, taip pat del laimėjimo kovos už darbo 
unijų vienybę ir už darbo unijų demokratiją.

Centralinis Komitetas ragina visas partijos 
organizacijas ir visus partijos narius vesti

ninkus, masinių kovų organizatorius ir va
dus darbo unijose, tarpe bedarbių, tarpe 
darbo farmerių, tarpe jaunimo ir moterų, de
dant visas pastangas, kad pagelbėjus tiems 
kadrams sustiprinti savo teoretinį ir politinį 
žinojimą.

Partijine Iniciatyva ir Kuklumas

Gerai suprasdamas, kad sektantizmas yra 
vyriausia kliūtis greitam pastatymui mūsų

darbo ant virš išdėstytos linijos, Centralinis 
Komitetas šaukia partiją iššluoti laukan vi
sus sektantizmo likučius, visus sukietėjusius 
ir mechaniškus atsinešimus ir visas tokias 
senas metodas, išraunant su šaknimis kiek
vieną pasipriešinimą sėkmingam masiniam 
revoliuciniam darbui ir revoliucinei politi
kai, tuo pačiu laiku nuolatos esant sargyboje 
prieš dešiniąsias oportunistines tendencijas.

Centralinis Komitetas šaukia partijos na
rius išvystyti ir parodyti didžiausios iniciaty
vos, sugabumo panaudoti kasdieniniam dar
be mokymus Markso, Lenino, Engelso ir Sta
lino, parodyti kuklumą ir politinį mokėjimą, 
neatskiriamai surištą su tvirtumu pravedime 
mūsų revoliucinių tikslų ir neišmatuojama 
ištikimybe mūsų revoliuciniam principam ir 
revoliucinei programai.

PHTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Karpius, Rastenis ir Pivoriu- mui, Marksui bei Leninui. Pri- 

nas, Už Smetonos Garbini
mą, Gavo Nuo Pittsburgie- 
čių Gerai Vanoti. Didelė Di
džiuma Publikos Prieš Fa
šistus.

Gruodžio 8, L. M. D. Sve
tainėj, Pittsburgho Draugijų 
Atstovo Siuntimo Komisija su
rengė “pranešimą apie lietuvių 
pasaulinį kongresą.” Pranešė
jais pastatyta P. Pivoriūnas, 
S. K. Karpius ii’ adv. N. Ras
tenis. Porą dainelių sudainavo 
chicagietis Alšauskas.

Pirmiausia kalba P. Pivo
riūnas, kaipo Pittsburgho Liep
tu vių Draugijų atstovas. Kal
ba visai nesutvarkyta. Varti- 
nėja kokius ten popierius ir 
mini, kad tai esanti “Lietuvos 
kultūra,” bet niekas nesupran
ta, kokia ta kultūra. Kongre
sas buvęs demokratiniai ves
tas ir visi dalyviai vieningai 
stovėję. Smetonos valdžia 
esanti labai gera ir visi ją re
mia, opozicija visai maža 
esanti. Valdžia daug gelbsti 
ūkininkams, bet vistiek pas 
kai kurius ūkininkus esą ne
pasitenkinimo. Lietuvoj visko 
užtektinai, bet esą perdaug. 
Puikus kraštas ir daug progre
so jame padaryta.
Smetonos Kavalierius Paleido

Fašistinę Katę iš Maišo

simine apie Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoj. Girdi, kraštu
tinis elementas seniaus kėlė 
triukšmą SLA, buvę didelių 
nesmagumų, bet buvę apsiva
lyta. šiuo laiku betgi tasai 
kraštutinis elementas vėl įsi
gali SLA ir todėl esąs didelis 
pavojus, reikią visiems prieš 
jį kovoti.

St.

taipgi gerai dirba Lietuvos 
kalais. Visai neleistina agi 
ti publiką nušvilpti komi 
tus. Gana skaldytis, vei 
visi išvien.

Publika griausmingu delnų 
plojimu svęikina Mažiukną. 
Rastenis dar. bando aiškintis, 
bet niekas iŠ to neišeina. Tud- 
mi ir susirinkimas baigiasi 
pilno betvarkėj.
Kodėl Draugijų Komisija Taip' 

Sauvališkai Elgiasi?

Pittsburgho Draugijų Atsto
vo Siuntimo Komisija juk bu
vo išrinkta nuo įvairių sriovių 
draugijų. Jinai sakėsi bėpač- 
tyviai ves visą darbą.; konfe
rencijoj juk buvo ir rezoliucija 
priimta už demokratinas tei
ses Lietuvoj.

Bet dabar toji komisija su
stato kalbėtojus vienos srio-

Šiaip-taip pirmininkui apra
minus publiką, Frank Rodgers 
pastato taipgi Karpiui neįkan
damą klausimą. Girdi, jūs sa
kot, kad komunistai vadovavo w 
streikui, o katalikai ūkininkai vės’ir dar kokios—visus Sme- 
nušauti, tai kur jūsų logika, tonos diktatūros garbintojus, 
pasakykite, kad jūs melavot? fašistus. Toji komisija išrinkta 
Karpius raivosi ir negali nieko buvo konferencijoj, kurioj bu- 
išstenėti. Rastenis ’ir Pivoriu- vo katalikų, sandarie&ų, šo
nas bėga pagelbon. Pivoriūnas cialistuojančių, k o m unistuo- 
šaukia kad P. Dargis, reika-i jančių ir bepartyvių draugijų 
laujantis balso, valdžioj dir-1 atstovų. Dabar Lietuvėj. Sme- 
bąs. Publika reikalauja Pivo-Jtona uždarė krikščionių demb- 
riuną sustoti niekus kalbėt, 
bet atsakyt į klausimus. Vėl 
didžiausias ūžimas svetainėje.

Nei Vieno Klausimo Negal At
sakyti. Publika Uja 

Smetoninius *
Po prakalbų pirmiausia

Bakanas pastato Karpių į me- 
lagiaus vietą reikalaudamas 
paaiškinti, kur ir kas rinko 
Smetoną. Mat Karpius buvo iš
sireiškęs, kad ir Lietuvoj, kaip 
Amerikoj, po valdžios rinkimų 
pralaimėjusieji nepatenkinti. 
Karpius į Bakano klausimą 
negalėjo atsakyti, tiktai išsi
reiškė, kad perversmas pada
ryta su sutikimu Lietuvos žmo
nių, tuo laiku nuo valdžios at
statyta parsidavėliai lenkams no žmogaus į komisiją. Mes vi- 
ir komunistams. Su tokiu pa
aiškinimu Karpius visai įsi- 
kltopojo. Pasigirdo daugelis 
balsų: “Melagis, melagis,” 
“Laukan iš svetainės Smeto
nos kavalierių.” Publika suki
lo ant kojų.

kratų ir liaudininkų partijas, 
taipgi uždarė daugelį įvairią 
kultūros draugijų. Paliko tik
tai savo smetoninę partiją. O 
komisija pastato kalbėtojai 
tuos žmones, kurie giria Sme
tonos darbus.^

Nesuprantama, ar galėjo vi
si komisijos nariai sutikti su 
tokiu dalyku. Kiek girdėti, kai 
kurie komisijos nariai visai ne
buvo atsiklausti. Turėtų komi
sija viešą pareiškimą padaryti 
tuo reikalu, kad visos draugi-

J. K. Mažiukna Gerai Atsako 
Smetonininkams

J. K. Mažiukna pasiprašo 
publikos leisti kalbėti. Visi 
plojimu sutinka. Karpius, Ras
tenis ir Pivoriūnas bėgioja po 
platformą ir nežino, ką daryti. 
Mažiukna nurodo, kad tokios 
kalbėtojų atakos ant jiems ne
patinkamų sriovių yra labai
žalingos. SLA reikalai čia vi- jos ir visa visuomenė žinotų^ 
sai ne vietoj įkišta. SLA orga-l Reporteri®. ’
nizacijoj padaryta klaidų, kad —---------------- —
neįsileista Chicagos seime vie-

si padarėm klaidų. SLA orga
nizacijoj turime bendrai dirb
ti, ne skaldyti spėkas. Raste
nis negerai kalba paneigda^ 
mas kitas srioves. Dabar rei
kia visiems bendrai veikti Lie
tuvos klausimu. Komunistai

New York o 5 4 th St. teismą- 
būtyje šiandien įvyks įdomus 
teismas, kuriame kaltinamai
siais yra 5 rendauninkai. jTierri 
įteikta evikcijų notos UŽ daly
vavimą rendos streike, 56 W1 
65th St. Septyni kiti rendat£- 
ninkai sustreikavo sykiu su 
penkiais nuskirtais išmetimui;

taip Jaunųjų Komunistų Lygos—Kongreso 
diskusijose ir tarimuose, į Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partijos pasirodymą kaipo 
vienos iš didžiųjų komunistų pasaulinių or
ganizacijų ir į sutartiną delegacijos veikimą. 
Iš to išplaukia didelė mūsų atsakomybė, bū
tent, atsakomybė pravesti bendrą frontą 
Jungtinėse Valstijose kaipo pavyzdį ir kaipo 
pasaulio bendro fronto tvirtovę prieš fašiz
mą ir karą.

Centralinis Komitetas šia proga siunčia 
savo*broliškus ir revoliucinius linkėjimus Ko
munistų Internacionalo Pild. Komitetui, jojo 
vairuotojui draugui Dimitrovui ir didžiajam 
pasaulinio proletarinio judėjimo vadui drau
gui Stalinui.

Vyriausias Dabartinis Uždavinys
Mūsų vyriausias uždavinys dabar yra ta

me, kad suderinti mūsų partijos darbą su 
Septinto Pasaulinio Kongreso taktikine lini
ja. Šita linija remiasi tuo centraliniu supra
timu, kad šiandien darbininkų klasė gali pa
daryti nulemiamą įtaką į savo šalies reika
lus, taip pat į pasaulinius reikalus. Galuti
nas ir neatšaukiamas socializmo laimėjimas 
Sovietų Sąjungoje neapsakomai sustiprina 
darbininkų poziciją visam pasaulyje. Buržu
azijos nepajėgimas nugalėti kapitalistinės 
stabilizacijos susmukimą ir didėjantis socia
listų ir unijistų palinkimas prie ben'dro fron
to padaro galimu kiekvienos šalies darbinin
kams vesti veiklią revoliucinę politiką, kad 
susilpninus buržuazijos pozicijas ir kad su
stiprinus proletariato ir jo talkininkų pozi
cijas.

Ta politika yra tame, kad pastoti bur
žuazijos imperialistinėms užmačioms ir jo
sios planuojamiems užpuolimams ant Sovietų 
Sąjungos kelią. Tai yra politika atmušimo 
buržuazijos užpuolimo ant darbo žmonių ir 
neleidimo jai įsteigti fašizmą. Tai yra tokia 
politika, kuri griežčiausiai priešinga kapita
lizmo reformavime (pataisymo) politikai, 
kuri darbininkų klasę paverčia į buržuazijos 
uodegą.

Atsisveikinimas su Sektantizmu
Kad pagelbėjus Amerikos darbininkams 

vesti tokią veiklią politiką, tai komunistai 
turi prašalinti senas paprastos gėneralės pro
pagandos metodas, turi visai iššluoti senas 
veikimo tradicijas, kaipo opozicijos Socialis
tų Partijai, darbo unijoms ir kitoms darbo

kovą už bendrą frontą didžiausiu pasiryžimu 
ir lankstumu tuo nauju keliu, kurį parodė 
Septintas Pasaulinis Kongresas.

Revoliucinė Politinė Vienybė

Kiekvienas partijos narys turi suprasti, 
kad kovodami už atsiekimą bendro fronto 
mes kovojame už įsteigimą “nulemiamo 
grandinio priruošime darbo masių del atei
nančių mūšių antro proletarinių revoliucijų 
periodo.” Šis grandinys yra tas, kuris suriš 
proletariatą į vieną masinę politinę galią ir 
“užtikrins jojo laimėjimą kovoje prieš fa
šizmą, prieš kapitalo galią, už proletariato 
diktatūrą ir už Sovietų galią.”

Tai visa nustato mums liniją ir metodas 
šiuo laikotarpiu įskiepijimui masių komuniz
mo idėjomis, marksizmo-leninizmo princi
pais. Tas suteikia mums įrankį budavoji- 
mui ir stiprinimui Komunistų Partijos, atsie
kimui Amerikos proletariato vienybės vienoj 
partijoj ir įkūrimui perėjimo į revoliucinę 
kovą už Sovietinę Ameriką.

Jaunųjų Komunistų Lyga

Centralinis Komitetas šaukia partiją dary
ti viską jos galioje, kad pagelbėjus Jaunųjų 
Komunistų Lygai sėkmingai pravesti pakei
timą savo pobūdžio, kaip nurodė Jaunųjų' 
Komunistų Internacionalo šeštas Pasaulinis 
Kongresas. Apvienijimas darbo unijų yra 
didžiausios svarbos dalykas sėkmingai ko
vai prieš fašizmą ir karą.

Todėl mes turime gelbėti Jaunųjų* Komu
nistų Lygai pravesti savo persibudavojimą 
taip, kad jinai taptų sėkmingiausiu įrankiu 
įkūrimui tikrai masinės nepartinės jaunimo 
organizacijos, “kuri savo eilėse apimtų ne 
tik komunistinį jaunimą, bet taipgi socialistinį 
jaunimą, nacionalistinį revoliucinį, pacifisti
nį, religinį ir kitokį jaunimą, kuri lavins sa
vo narius marksizmo-leninizino dvasioje.”

Vidujiniai Partijos Uždaviniai

Centralinis Komitetas pastato prieš parti
ją svarbų uždavinį studijuoti ir geriausiai 
pritaikyti partijos organizaciją ir jos struk
tūrą prie tų praktiškų uždavinių, kurie šian
dien stovi prieš mus.

Centralinis Komitetas ypatingai ragina 
partijines organizacijas radikališkai pagerin
ti savo kadrų kokybę, pakeliant į atšako- 
mingas vietas ir į vadovybę masinius darbi-

Pirm. Virbickas perstato 
fašistinės “Dirvos” red. Kar
pių. Jisai kalba kaip poterius 
apie Lietuvą, kongresą, Švedi
ją. Nurodo, kad kongrese bu
vę viskam priešingi keturi ko
munistai iš Amerikos atsiųsti. 
Lietuva labai puiki, kultūra 
augštai pakelta, valdžia turi 
visų pasitikėjimą. Tiktai blo
ga yra su komunistais, kurie 
kursto žmones prie riaušių. 
Taipgi iš Vokietijos einanti 
propaganda.

Prisiminė apie ūkininkų 
streikus. Sako, kad komunis
tai kurstę žmones streikuoti ir 
net viską naikinti. Komunistai 
esą didžiausi niekšai, padau
žos, tinginiai, nieko naudingo 
nedirbanti valkatos. Ragino 
fašistas Karpius iš visur vyt 
laukan komunistus, nušvilpti 
nuo steidžiaus jų kalbėtojus, 
su jais nieko bendro neturėti.

Tuo laiku, kuomet Karpius 
bėrė, kaip žirnius, savo fašis
tinius žodžius, publikoj jautė
si nesmagi atmosfera. Klausy
tojai labai nesmagiai jautėsi. 
Pirm. Virbickas pašoka nuo 
kėdės ir vėl sėdasi, net grąsi- 
na publikai, kad ramiai užsi
laikytų, o vėliai! klausimus ga
lės duoti.

Paskutinis kalbėtojas adv. 
Rastenis iš karto gana gražiai 
kalba, kaip lietuviai buvo Ru
sijos carų alinami, dabar vėl 
Lenkijos pbnų Vilnijoj terori
zuojami taipgi Vokietija grą- 
sina. Toliaus pradeda girti 
Smetonos valdžią, kad jinai 
viską rimtai rišanti ir viską 
nugalinti.

Jeigu būtų- taip ir baigęs sa
vo kalbą, tai pusę bėdos. Bet 
fašistas negal paslėpti savo 
nuodų. Rastenis pradėjo kal
bėti apie visokius “izrnuš,” 
apie kuriuos jis nieko nesu
pranta. Niekina tuos, kurie 
pritaria socializmui, koipuniz-

DIDELIS KONCERTAS
Dainuos Ig. Kubiliūnas, A. Mickevičiūte, B. Ramoškaitė ir Laisvės Choras

BirutaA Ramoškaite
Laisves Choro mokytoja dainuos 

solus šiame koncerte.

Ignas Kubiliūnas
Radio dainininkas iš Boston, Mass.

RENGIA B. D. O. K.
Įvyks Nedelioj

Gruodžio-Dec.
15
19 3 5

LYRIC HALL
Kampas Park 

HARTFORD, CONN.
ir Broad Sts.

Įžanga 50 Centų Asmeniui ___________
Pradžia 2-rą vai. po piet. Adele Mickevičiūtė

Bostono apielinkės radio dainininkė 
iš Providence, R. I.

IGNAS KUBILIŪNAS, baritonas ir ADELĖ MICKEVI
ČIŪTĖ, contralto, pirmu kartu dainuos Hartforde. Jie 
abu yra Bostono apielinkės radio dainininkai. Puikiai 
išsilavinę savo profesijoj. Jiedu duos solų ir duetų, kas 
teiks malonumo susirinkusiems.

BIlRUTA RAMOŠKAITE, sopranu Laisves 
i Choro mokytoja.

LILIAN BASTUKĖ iš Manchester Conn., jauna mergaite, 
pirmu kartu pasirodys Hartforde su savo gražiu balseliu.

Gerbiamieji! Laisvės Choras visuomet duoda gražius 
koncertus. Ypatingai šiuo sykiu bus specialiai geras 
koncertas. Apart svečių dainininkų, dainuos mūsų vie- I 
tinė dainininkė, choro mokytoja. ; ./O j

Nepraleiskite šios progos, kaip hartfordiečiai, taip i? 
iš apielinkės skaitlingai susirinkite išgirsti puikios pro
gramos, nes tokie parengimai retenybė mūs mieste.'

Visus širdingai kviečia RENGIMO KOMITETAS.
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Lietuvių Kompartijos Darbas VII 
| Kongreso Tarimų Šviesoj

Z. Angarietis

Kodėl Liko Pakeista Komin- 
terno Taktika?

VII kongresui pasibaigui 
mums nepakanka savo tarimuo' 
ir straipsniuos atkartot VU 
kongreso tarimus. Kaip lygiai 
nepakanka taisyt pavienes mū
sų darbo ydas. Mūsų pareiga 
nuodugniai peržiūrėt visą mūsų 
darbą, perkratyt jį, mokėt rasi 
to darbo nepasisekimų priežas
tis ten, kur jos yra, ir jo pa- 
sisekimuš, kad visą darbą pri
taikius“ prie VII kongreso tari
mų, smarkiau eit pirmyn.

Smarkiai klystų tas, kas ma
nytų, tuo labiau tas, kuris tvir 
tintų, kad seniau mes visur kly 
dom, visur neteisingai daryda 
vom mūsų uždavinių įvertini 
mus. Štai VII kongresas paro 
dė mūsų klaidas ir dabar ja 
visas reikia taisyt. Toksai tvir 
tinimas būtų labai žalingas. Pir 
mačiausiai jis rišasi su mecha 
nišku VII kongreso tarimų pr’ 
ėmimu. Kas taip mano, api 
tą reiktų pasakyt, kad jis nesu
pranta, kodėl Kominternas pri
ėmė naują taktiką. Tas nema
to, kad nuodugniai pasikeitė ko
vas ir darbo sąlygos, ir tode 
reikėjo keist ir taktiką. Ta,' 
nesugebės, jei kovos ir darbe 
sąlygos pasikeis, vėl savo laiki 
keist taktiką. Kominterno .stra
tegija. taktika buvo teisinga 
tą įrodė visi įvykiai po VI kon 
greso, ir dabar eina socialde 
mokratų darbininkų prisiartini 
mas prie komunistų.

Kominternas įnešė didelių pa 
keitimu į savo taktika ne todėl 
kad seniau mes visur klydom, t 
todėl, kad nuo VI kongreso lai 
kų įvyko dideli pasikeitimai vi 
same .visuomeniniame gyveni 
me. VI kongreso metu dar buvę 
dalinė’ kapitalizmo stabilizacija 
'Bet Jąu ir tuo metu aiškiai ma 
tėsi vis didejančiuf prieštarav’ 
mų augimas. VI kongresas pa 
sakė, ‘kad jau prasideda 3-si 
pokarinis periodas, kada viso? 
■prieštaravimai vis labiau aug 
ir didės,—didės prieštaravime 

(tarp pavienių valstybių^ tarj 
,kapitalistinių šalių ir SSSR, 
tarp darbo ir kapitalo, augs 
ekonominiai sunkumai, ir kartu 
kapitalistinis pasaulis artinas 
prie didesnio ekonominio kri- 
zio ir? didelių klasinių mūšių. 
Visgi Salinė kapitalizmo stabili
zacija j;ųp metu buvo dar gana 
tvirta/*ir dešinieji komunistai 
vis dar»«tvirtino, kad kapitaliz- 

*mas i£3oliau tvirtės, šiandien 
•mes kąUcita matom. Pakilo dar 
negird&ąs ekonominis krizis, 
kurs pprs daugelyj šalių jau 
perstojo jaugęs, bet perėjo į ne
paprastu depresiją, kitur jis dar 
au£a. ••'Pakilo revoliucinis dar
bininkų^’judėjimas; visoj eilėj 
šalių ftspanija, Austrija) įvy
ko girtKIuoti sukilimai. Darbo 
(masių Revoliucingumas kyla. Iš 
kitos pusės susilpnėjusi buržu
azija vis- plačiau imasi fašisti
nių valdymo būdų, naikina se
nąją buržuazinę demokratiją, 
pakeliui įlaužo socialdemokratų 
partijas ^Vokietija, Austriją). 
Buržuaziją jau nepasitiki sena
jai btfržtrazinei demokratijai ir 
jos pagelba jau nepajėgia sutu- 
rėt darbininkų judėjimo. Hit
lerio laimėjimas Vokietijoj, Vo
kietijos ir Austrijos socialdemo
kratijos * subyrėjimas suteikė 
iidelį sfljūgį socialdemokrati-1 
Tams dubininkams, kurie ti- 
\josi reformų keliu pasiekt 

jocializmo. Ir socialdemokrati
nių darbininkų eilėse auga nu
li

šingai, net visa eilė socialdemo
kratinių aktyvistų linksta į kai- 
••ę, artinasi prie komunistų. Tai
uri palengvint komunistų susi
dėjimui su kairiaisiais socialde- 
nokratais į vieną bendrą parti- 
;ą.

Karo pavojus irgi niekados 
'ebuvo toks didelis, kaip dabar. 
Karo prieš SSRS vėliavą paėmė 

savo rankas Hitleris. Jam ru
'd pagrobt kaimynines šalis ir 
Sovietų Sąjungą, kad dar la
biau vergt darbo žmones. Pla- 
’iosioms masėms vis aiškiau 
Larosi, kad kiekvienas Hitlerio 
aimėjimas neša su savim vis di- 
’esnį darbo masių pavergimą, 
ad Hitleriui rūpi naikint silp- 
esnių tautų nepriklausomybę, 
ad paskui jų sąskaiton stiprint 
rokietijos kapitalistus.

Aiškus dalykas, kad pasikei- 
■įsios kovos ir darbo sąlygos 
arėjo pastatyt Kominternui 
laušimą, kad reikia keist savo 
iktiką, pritaikinant ją prie 
aujų sąlygų. Toks taktikos kei

kimas prasidėjo dar iki VII kon
greso. Vienok, ne visos Komin- 
erno sekcijos gerai suprato 
aktikos keitimo reikalingumą vai prieš naudotojų ir fašistų taktika nes ji seniau buvo ne- 

*r ne visos suprato ir to reika-1 puolimus ant darbo žmonių. Jie! teisinga. O tie, kurie sako kad 
’ingumo priežastis. Ir tas kei-, nesuprato, kad bendro fronto • Kominterno taktika susibankru- 
imas ėjo su dideliu vėlavimu, taktika nauju būdu statoma sti-|įįno jr ]<a(j Kominternas perei- 

VII kongresas griežtai pastatė prins ir Lietuvos darbininkų! na ant socialdemokratijos plat- 
’lausimą apie nuodugnaus tak- klasę ir padės jai nuverst fa-1 formos (0 taip sako visoki ko-

tais, darbininkais, kad vieningu 
frontu kovot del artimiausių už
davinių. Vienybės supratimas 
darbininkuose padidėjo, todėl 
komunistų pareiga buvo išmokt 
taip taikyt bendro fronto takti
ką, kad ji prisidėtų prie dar 
didesnės vienybės stiprinimo 
darbininkų eilėse. O ta vienybė 
bus didesnė, jei mes išmoksim 
vieningai kovot su bendru prie
šu : kapitalistų puolimu ir fa
šizmu. Vieningas veikimas ne 
tik didina komunistų susiartini
mą su socialdemokratais, bet 
kartu veda prie pastatymo 
klausimo apie susijungimą į 
vieną partiją visų tų, kas eina 
prie socializmo proletarinės re
voliucijos keliu. Tuo tarpu ne 
visi pas mus suprato, kad nau-' statėm kovą del pačių profsą- 
ju būdu statoma bendro fronto 'jungų gyvavimo. Vienodai klau- 
taktika tur prisidėt prie dides-jsimo statyt nebuvo galima, nes 
nes darbo masių vienybės su-: 
darymo, ne visi suprato, kad ji 
reikalinga tam, kad palengvint

kėm į ją socialdemokratines kų iliuzijos, kad nauja vyriau- 
mases. Kada 1934 m. fašistų sybė padės jiems jų padėties 
valdžia ii’ vėl uždarė visas prof- pagerinime. Mes pirmu metu 
sąjungas, tame skaičiuj ir re- 
formistines, mes šaukėm darbi
ninkus sudaryt vieningą fron
tą del atstatymo profsąjungų, 
tame skaičiuj ir reformistinių. 
Tai buvo teisinga. Bet mes ne
pakankamai tą teisingą nuro
dymą gyvenimai! vykdėm, nes 
ne visi partijos nariai pakanka
mai teisingai suprato klausimą, 
ir abejojo, ar galim mes kovot 
ir del reformistinių profsąjun
gų atstatymo. Tuo tarpu šian
dien mes kovosim prieš fašistų 
pastangas likviduot ir katali
kiškas organizacijas, nes ta ko
va bus antifašistinė, nes ji tu
rės mums padėt didint ir stip
rint fašistų priešų eiles. Iki fa
šistinio perversmo mes savo 
profsąjunginio darbo centran 
statėm plėtimą mūsų įtakos 
esančiose profsąjungose ir ko
vą del jų vienybės. Po fašisti
nio perversmo ir 1934 metu 
mes centran turėjom statyti ir

buvo įvairios mūsų darbo ir ko
vos sąlygos.

Panašiai ir tarptautiniam
socialdemokratinių ir. kitų dar- magfabe mums reikia keist tak- 
bininkų susiartinimui su komu- tiką. įvairiais klausimais, jei 
nistais ir komunistų susiartini- j l<eičiaSi kovos ir darbo-sąlygos, 
mui su socialdemokratiniais į yadinas, tas klysta, kas mano, 
darbininkais sekmingesnei ko-■ kad Kominternas pakeitė savo

ikos keitimo reikalingumą, apie šistų valdžią, 
’iso darbo pastatymą nauju Į 
>ūdu. Ne pavienių klaidų tai- 
vmas, bet nuodugnus dąrbo 
>ūdų pakeitimas, nes kitaip ko- 
nunistu partijos nepajėgia stot 
ūso judėjimo priešakyj ir taip 
•ystyt jį, kad darbininkų klasė 
Teičiau eitų prie galutino lai- 
nėjimo.

Ir mes Lietuvoj dar iki kong-' ^ratine ideologija, bet ir apla-. 
eso pradėjom keist savo takti- prie atsisakymų nuo social-j 
a, bet keitėm nepakankamai

’rąsiai ir ne visi pas mus gerai

munizmo renegatai, tame skai-
Vienok darytų didelę klaidą čiuje ir kontrrevoliuciniai troc- 

ir.tie komunistai, kurie aiškin- kištai), sąmoningai meluoja, 
tų, kad visa mūsų praeities tak- j kad tuo melu pakirst pasitikė- 
tika santikiuos su socialdemo- į jimą Kominternu. Kominternui, 
kratija buvo klaidinga. Taip kaip seniau, taip ir dabar rūpi 
manantieji komunistai eitų ne proletarinės revoliucijos keliu 
tik prie atsisakymo nuo kovos nuverst kapitalizmą ir užka
su žalingu socialdemokratijos riavus proletariato diktatūrą 
mokslu ir žalinga socialdemo- eit prie komunizmo.

demokratų partijos veikimo kri-j 
tikos. Socialdemokratijos ideo- 

uprato to keitimo priežastis. socialdemokratijos moks- 
raikuriems rodėsi, kad nauju Jas» kaip buvo, taip ir pasiliko 
ūdų pastatyta bendro fronto J žalingas darbininkų klasei, nes 
"•ktika, tai tik gudresnis mūsų 
■’anevras, kad smarkiau prie 
;enos prispaust socialdemokra- 
us. Ir seniau bendro fronto 

taktika nebuvo manevras, kad 
ką nors apgaut. Ir seniau ben
dro fronto taktikos pagelba 
mums rūpėjo didint darbininkų 
eilėse vienybę, kad lengviau bū
tų atmušt naudotojus ir reakci
jos puolimą ir kartu parodyt 
sočia Idemokratams darbinin
kams, kad socialdemokratijos 
kelias neveda darbininkų prie 
laimėjimų. Dabar gi, kada fa
šizmo laimėjimas įvairiose ša
lyse, ypač Vokietijoj, parodė 
plačioms masėms, kokią didelę 
žalą neša darbininkų klasei 
socialdemokratijos skaldymo po-

Į jis vieton kovos prieš kapitaliz
mą vedė ir veda prie bendradar
biavimo su buržuazija, jis kliu
do kovot del socializmo ar eina 
kapitalizmo rėmimo naudai. 
Vienok, mes neturim užmiršt, 
kad socialdemokratijos eilėse 
dauguma narių tai socializmo 
šalininkai, tik jie klydo' ir klys
ta klausime kelių prie socializ
mo. Dabar tose eilėse eina kai
rėjimas, eina išsižadėjimas re- 
formizmo. Mūsų pareiga pasirū
pint, kad tas procesas s. d. ei
lėse greičiau eitų. Bendro fron
to taktika ir tur tam padėt. Ir 
dešinieji nukrypimai ir “kai
riosios” klaidos mūsų eilėse 
kliudo tam procesui. Dešinieji

Mūsų Klaidos Kovoj Su 
Fašizmu

Tas viskas, kas atigščiau bu-' 
vo pasakyta, dar nesako, kad . 
mes praeityj nedarėm klaidų, i 
kurias dabar refkia taisyt. Mes 1 
jas darėm. Pavyzdžiui, 1925-: 
1926 m. mūsų partijoj ėjo gin-1 
čai del dalinės kapitalizmo sta-; 
bilizacijos Lietuvoj. Kuomet; 
vieni, nurodydami dalinę kapi- į 
talizmo stabilizaciją Lietuvoj, i 
labiau pabrėždavo ir prieštara- i 
vimų augimą ir darbininkų ju- ' 
dėjimo atgijimą, kiti labiau pa
brėždavo kapitalizmo stiprėji
mą. Pirmieji 1924-1925 m. nu-! 
rodydami, kad jau pradeda at- 
gyt darbininkų judėjimas, aiš
kino, kad ir mūsų partija tur 
geriau pasiruošt savystoviam 
vadovavimui ekonominėse ir 
politinėse kovose. Antrieji tvir
tino, kad Lietuvos judėjimas

.nukrypimai kliudo socialdemo- dar nepriaugo savystoviems po
litika, kada parodė, kad Vokie- kratams geriau pažint refor- litiniams išstojimams, todėl 
tijos socialdemokratija faktinai1 mizmo klaidingumą, o kairiosios svarbiausia dabai vien daly- 

svyruojantiems vauti
I socialdemokratams susiartinimą obalsiais bendruose' politiniuose

paruošė geresnę dirvą fašiz-, klaidos kliudo 
mui, ir kad fašizmas, pasiekęs 
valdžios, negailestingai daužė ir 
socialdemokratinius darbininkus 
ir jų organizacijas, tai padidė
jo socialdemokratiniuose darbi
ninkuos nusivylimas socialdemo
kratijos mokslu, padidėjo ne
pasitikėjimas reformizmu, pra
sidėjo kairėjimo procesas ir so- 
c i a i d e mokratinių darbininkų 
krypimas į komunistų pusę.
Kartu su fašizmo laimėjimu, valdžia pradėjo, didint reakciją 
padidėjo seniau užkariautų dar-1 ir davė dideles laisves fašistams 
bininkų laisvių siaurinimas ir ■ organizuotis, mes, taikydami 

bendro fronto taktiką, centran 
statėm klausimą apie profsą-

su komunistais.
Kad dar aiškiau būtų supran- i 

tamos LKP nariams Kominter
no taktikos keitimo priežastys 
ir nauju būdu pastatymas klau
simo apie bendrą frontą, imam 
klausimą apie bendro fronto 
taikymą Lietuvoj. 1926 m., ka
da socialdemokratai ir liaudi
ninkai buvo valdžioj, kada toji

net jų naikinimas (Vokietijoj 
ir kitur). Vokietijoj liko pa
leistos net reformistinės prof- jungų vienybę ir kovojom prieš 
sąjungos ir leidžiama ten kurt socialdemokratų vadų, skaldymo 
vien fašistinės. Komunistai to- politiką. Tokia taktika 1 • a • a • * . . ■ — . ..... buvo 

tymai, kad reikia rūpintis kiu metu negalėjo tenkintis se- j teisinga. Ji rado didelio prita- 
mdarymi£ didesnio vieningumo ’ na kova del savo įtakos plėtimo p-’— j—---- x----------

iarbininkų eilėse-, be ko nenu- * reformistinėse
Versi fašizmo, kur jis laimėjo, I reikėjo dabar nukreipt visą ko-| 
\ nesutarėsi jo augimo tenai, va prieš bendrą fašizmo puoli- 
V jis siekia prie valdžios. Ben- mą ir del darbininkų organiza-

,xJk> fronto taktika liko tokiu .cijos laisvės. Komunistai turė- 
praktiškd klausimu darbininkų j jo išstot į kovą ir prieš refor- 
cbvoj, kdd visoj eilėj valstybių j mistinių profsąjungų uždarymą, 
ict s.d. * vadai jau nepajėgia | Ir daug kitų klausimų kilo, ku-; 

amm naanUniii /I X -i i _ 1 vi a 1 an rr\ri n r. IzAmnniai'Omci V* O a!

rimo darbininkų masėse, tame 
skaičiuj ir socialdemokratinėse, 
ir padėjo didint mūsų įtaką. Po 
fašistinio perversmo, kada buvo 
1 i k v i d uotos ir reformistinės 
profsąjungos, centraliniu klau
simu profsąjunginiam darbe 
jau buvo kova prieš fašizmą 
dol profsąjungų atstatymo ir 

luturėt savo pasekėjų nuo dėji-! tie lengvino komunistams rast j del jų laisvės. Mes tą kovą ve- 
nosi prie bendro fronto. Prie-'bendrą kalbą su socialdemokra- dėm, bet nepakankamai trau-

profsąjungose

mą ir del darbininkų organiza-

išstojimams,

komunistams su

todėl

savo

išstojimuose, o ne savystovių 
ruošimas.

Darbininkų gi judėjimas nu
ėjo pirmuoju keliu, ir del judė-1 
jimo pakilimo turėjo pult ka-' 
dėmų vyriausybė. 1926 m. dar
bininkai iškovoja plačias lais-! 
ves. Ant kiekvieno žingsnio gre
ta mėginimų savystoviai vado-j 
vaut kylančiam judėjimui, kad 
stovėt jo priešakyj ir vystyt 
jį, mūsų partijoj jautėsi vilki
masis judėjimo uodegoj. Par
tijos nariai, dalinai auklėjami 
nusistatymuos, kad mums pa
kanka vien dalyvaut su savo 
obalsiais kitų ruošiamuose poli
tiniuose išstojimuose, turėjo būt 
didesnėj ar mažesnėj iliuzijų 
įtakoj. Jie manė, kad tie kiti 
(būtent esantieji opozicijoj ka- 
demams) gąF būt tikrais arba 
beveik tikrais kovotojais prieš 
fašistinius kademus.

Daugelis darbininkų manė, 
1926 metų1 laisves jie gavo ne 
iš savo kovos, o iš atsidūrusių 
valdžioj liaudininkų ir socialde
mokratų malonės. Iš tų klaidin
gų nusistatymų augo darbinin-

nesugebėjom tinkamai blaškyt 
tas iliuzijas, ir blaškymo metu 
darėm nemaža klaidų.

(Pabaiga bus)

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuoj aus į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVES” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne 
kada

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.

Cortlandt 7-4305LIETUVIŠKA INFORMACIJŲRAŠTINĖ /
Lithuanian Information Bureau 

38 Park Row, opposite City Hal) 
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7
Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo, 

įstaiga

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knvgs 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiu? 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

ve) bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. B ARKUS, 

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

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

"LAISVES” BAZARAS
------- --------------------------- - Bus ------------------------------- —

Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

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

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y
Šis Bavaras Yra Ketvirtas iš Eilės ir Jis Bus

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

•

Laike Bazaro Vakarais Bus Šokiai
ĮŽANGA TIK 10c asmeniui

Norint padaryti gerą bazarą, reikia dapirkti daiktų 
prie dovanotųjų. Todėl labai reikalingos 

piniginės dovanos.
•

“LAISVĖS” IŠLAIKYMAS YRA REIKALAS VISOS 
AMERIKOS PIRMEIVIŠKOSIOS VISUOMENĖS

“Laisvė” gina reikalus visų stambaus kapitalo spau
džiamų žmonių. Ji gina darbininkų reikalus jų sun
kiose kovose už geresnes darbo sąlygas ir augštesnes 
algas; ji gina profesionalų, smulkių biznierių ir far- 
merių reikalus, kuriuos irgi sūnkiia Spaudžia stambu
sis kapitalas. Užtat kaip darbininkai, taip profesio

nalai, smulkūs biznieriai ir farmeriai privalo
rūpintis palaikymu “Laisvės.”

•
EIKIME VISUR IR IŠ VISŲ PRAŠYKIME 

BAZARUI DOVANŲ
Eikime ir pas darbininkus ir prašykime bazarui do
vanų. “Laisvė” yra visos Amerikos pirmeiviškosios 
visuomenės laikraštis. Tad bazarui dovanų laukaime 

iš visos Amerikos.

MATTHEW P. BALLAS, Inc
O

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
.'UJU 1

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

Tel.: STagg 2-5043
-.............................. ■■ -■■■■■ ■ ■■ ■ T ■ ; ■ ■■ ■ ... .   X• ;z>............................ ■■ ■■ ■ ■■ ■■■■■■

PRANEŠIMAS BR00KLYN0 IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystes Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuves taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų jstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie

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.

šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų ištaiga suteiks už tamstų pinigus, 
s s /

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuvės

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

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

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prįžiūrėjimas; 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 mięsto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaut ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisinf*lh Tel. Stagg 2-5043
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STAMPING ON AMERICA

Dear Comrade.

. SectionUnit..

Puslapis Se
ii, ,T", — ;ss

d*

Comnuinist Call to Arms:

RED FIGHTING 
FUND STARTED

Stamp Sale Here 
by Professional 

Revolutionists
In view of the rapid growth of Fascist 

revolutionary workers in the United States, 
against the leader of the working class, the 
the entire membership of our Party must awaken to the fact 
that very long we have neglected the question of finances'.

Today, more than ever before, the need for an Emergency 
Fund for our Party is greatly felt.

(Turn to the Back Cover)

A

Draugo Ormano Prakalbomis! | tinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 2$ 
! Visi Clevelando lietuviai darbi- d. gruodžio, 2 vai. po pietų, po 
ninkai, jauni ir seni/ laukia 17 d. ■ meriu 40 Ferry St. Visi nariai 

!gruodžio, kad išgirdus Johnnie Or- lyvaukite, nes apart rinkimo naujos 
mano, Nacionalio Jaunuolių LDS Ko- valdybos turime daug kitų svarbių 
jmiteto sekr., raportą, kuris daly va-! dalykų apsvarstymui. Taipgi yra 
jvo Lietuvių Išeivijos Kongrese Lie- ' daug narių, kurie dar ne kartą ne- 
.tuvoj. Būdamas Lietuvoj jis važinė- , buvo susirinkimuose, o tie draugai 
jo ir tėmijo ten jaunuolių gyvenimą visuomet daugiausia rūgauja, kad ne- 
ir sunkų veikimą prieš fašistų rėži-1 gerai organizacija dirba. Tad ypatųi- 
mo. Kam gi nežingeidu sužinoti apie I gai kviečiame tuos draugus dal 
mūsų pusbrolių tikrąją padėtį Sme- ( šiame metiniam susirinkime ir. ■ 
tonos priespaudoj ? ; rišt šį klausimą, o ne kur pakamjS-

Draugas Orman iš Lietuvos buvo ' se murmėt.
Sekretorius. »

(294-296).

Using U. S. Dollars to Overthrow
U. S. System of_ Government

It is the DUTY of every Part, member, not only to paitid. L 

pate in the every day work of our Party, but also to undertake 
the responsibility of financing such work and establishing a 
strong EMERGENCY FUND FOR THE DEFENSE OF THE 
PARTY.

Every Party member must collect at least one dollar every 
two months for the Red Fighting J?und.

All stamps sold must be accounted for within • period of 
eight days after getting the booklet from the unit.

Comrades who cannot attend the meeting at which accounting 
must be done, for reasons of sickness, etc., are to see that the 
booklet and the money are forwarded to the unit through the 
group captain or through some other means.

In all cases the booklet must be returned eight days after it 
leaves the unit.

« Communist Party DisL No. 2
35 E. 12th St.

terror against the 
especially directed 
Communist Party,

By SANFORD E. STANTON.

I
 Under the direction of section 
leaders, designated as Professional 
Revolutionists, the Communist 
Party is making an intensive drive 
for money.

Every member of the organiza
tion has been ordered to collect 
at least one dollar every two 
months for the “Red Fighting 
Fund.” Several thousand dollars 
already have been collected.

The Professional Revolutionists, 
who are paid, workers, insist the 
money is not being used for cur
rent expenses of the organization. 
They state it is being held as an 
emergency fund to be used at 
such time as the Communist Party 
may lose its status as a legal po
litical entity.
Coing Off Ballot

Communist leaders frankly ad
mit they expect the party will lose 
its place on the ballots after the 
next gubernatorial election. The 
last Legislature amended the elec
tion law, making it necessary for 
any political group to poll at least 
50,000 votes in a gubernatorial 
campaign to retain its position on 
the ballot. .

In the 1934 election, the Com
munist candidate for Governor re
ceived 45,000 votes.

The Red Fighting Fund is being 
raised through the sale of stamps. 
Orders of the Professional Revolu
tionists are to sell the stamps, 
whenever possible, to persons not 

I affiliated with the organization.
j Books Issued Weekly

Viršuj paduotas paveikslas 
—Kompartijos išleistos stam- 
pos ir kt. dalykai—paimta iš 
“New York American,” už 
lapkr. 24 d., 1935, laidos. Ką 
gi tas viskas parodo? Parodo, 
kad Hearst šaukia ir rėkia, 
kad, girdi, žiūrėkit, komunis- j apšvietai ir propagandai prieš nigų iš Maskvos. Tai buvo jų 
tai “naudoja Jungtinių Valsti- fašizmą ir karą naudoja pink- didžiausias argumentas 
jų dolerius nuvertimui J. V. gus is pačių amerikiečių—tie-, komunistus.

COMMUNIST PARTY’S PLEA FOR FUNDS 
Front cover of special stamp book.

J

COMMUNIST

INST

$1.00 Defense Coupon COMMUNIST PARTY

“AT LEAST $1 EVERY TWO MONTHS” 
Back cover of Communiat stamp book

and all organizations 
of the workingclass

Against the 
Fascist Monster

PARTY

“DEFEND THE COMMUNIST PARTY’* 
Dollar stamp sold in Red fur'^

FOR THF PFD FTGHTIMC FUND

valdžios.” Jie, girdi, išleidžią sa. Tą tiesą Kompartija visuo- Hearst pamatė, jog tokios 
tam tikrus ženklelius, štampas, met pripažino ir pripažįsta. zaunos prie žmonių neprilips, 
juos pardavinėja amerikiečiam' geį pažiūrėkim, kaip Hearsį Todėl fašistas Hearst pradėjo 
ir tais pinigais skleidžia savo kadaise rašė ir dabar. ‘ Visai šaukti, kad komunistai naudo- 
propagandą. *nesenai Hearstas šaukė, būk. ja Amerikos dolerius savo pro-

Kad Komunistų Partijd savo Amerikos komunistai gauna pi- Pagan ai.

Bendro Fronto Prakalbos Niūarke
Penktadienio vakare, gruo-1 dairius po tėviškės 

džio mėn. 6 d., Lietuvių Salė
je, 180 New York Avė., įvyko 
didžiulės prakalbos. Bendro 
fronto'prakalbos. Ilgai jas mi
nės Niūarko publika. Tai isto
rinės ^prakalbos, savo turiniu, 
savo reikšme, savo idėja.

Salė pilnutėlė žmonių, viso- 
kio-visokiausio kalibro. Mat, 
prakalbos gerai garsinta: ir 
pasėkos tikrai džiuginančios. 
Buvo publikos iš visokių srįp- 
vių ir įsitikinimų, netik iš pa
ties Niūarko, bet ir iš apie
linkės miestų, net iš Paterso- 
no, Bejonos, Bliumfildo, Linde- 
no. Sėdynių neužteko, tai datų- 
geliui prisėjo, sienas parėmus 
ar kur prie sąsparos prisišlie- 
jus, prastovėti keletas valan
dų.

Vakaro pirmininkas M. Duo- 
binis pat pirma perstato d. 
Prūseiką. Jau senokai buvau 
girdėjęs Prūseiką kalbant. Ge
rai kalbėjo.

Prūseiką kvietė į bendrą1 nuotaika. Jis gražiai 
frontą prieš gręsiamą karą ir pakviesti parapijonus į 
fašizmą, už apsigynimą nuo dras prakalbas, nurodė, kaip Ju-Į
Hitlerio, už demokratiją Lie-1 geriau išdalyti prie bažnyčiai isstojimų pries JUOS. į 
tuvoje. Pasisakė už susijungi- lapeliai ir net pats iš sakyklos 
mą opozicijos su ALDLD, už paragino ateiti. 'į j

čia kalbėti A. S.

užukam- 
pius. Visur daug vargo. Skurs
ta net ir pirmiau pasiturinti 
ūkininkai. Visi į skolas parlin- 
dę. Visa kas suvaržyta. Rei
kia kokio atsparumo, reikia 
bendro fronto, kad atsteigus 
demokratines laisves Lietuvo
je.

Kalba iš eilės vietos klebo
nas Kelmelis. Visi mes esam 
darbininkai, visiems mums ei
na sunkyn gyvenimas. Net ir 
bulbų ir tų nebeleidžia pasiso
dinti, kiek reikėtų. O Lietuvo
je ir gi blogai, jei valdžia nu
sigando Net kokios vaikų or
ganizacijos ir ją taip gi panai
kino. Lietuvą valdo dvi lenkėsi 
dvarponio Chodakovskio duk
terys, žmonos Smetonos ir Tū
belio. Tos dvi sesutės visur 
švaistosi, komandavoja, o jų 
vyrai tik lovoj guli... Reikia 
daugiau vienybės, susitarimo, 
subendrinimo mūsų veikimo.

Reikia pagirti kun. Kelmelio 
sutiko 

ben-

rikiečių. Jie juo labiau

nuvykęs į Sovietų Sąjungą, kur jis Į 
taipgi plačiai susipažino su ten gyve
nančių jaunuolių padėtimi. Jis lan
kėsi Sovietų Baltarusijoj, kur nema- i 
žai gyvena mūsų brolių ir sesučių 
lietuvių. Jojo raportas bus be galo ' 
žingeidus; be galo interesingas.
Mūsų Didžiulis Choras Dainuos Or- ■ vai. 

mano Prakalbose ’ bus duodamos gražios dovanos. _,
I lošimų visiems bus skanių užkandžių.’ 

Draugai clevelandiečiai, stengkimės Kviečiam visus atsilankyti ir praleist 
pasiekti Clevelando katalikišką jau- linksmai vakarą, 
nimąjr jį pakviesti į viršminėtas 
kalbas. Nepatingėkime nueiti 
kaimynus ir paaiškinti, kaip 
svarbus d. Ormano raportas apie Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą. i pi “ .vi

Prakalbos atsibus Lietuvių S vėtai- UlHTOHlSKOS 
nėję, 6835 Superior Ave. Įžanga vėl- j 
tui. Komisija. j

(295-296) ’

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia kortų parę, J 

subatoje, 14 d. gruodžio, Lietuvių 
Svetainėje, 180 New York Ave,p (T ’’

. vakare. Įžanga 35c. Laimėtojąm^;’
5 duodamos gražios dovanos. Po

pra-1
pas |----------------
bus r, v*

Sergančių

Kviečia Sietyniečiai

Vyrų ir Motery

Gydoma Kraujo 
N e n ormaluhmi, .

Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nustiki* 
mas, Nervų Jfe- 
gos išeikvojimai, 

* K a t a r i n iai,' ir 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio' ir ,(t 

Žarnų Ligps,.-.^ 
uuo ll uaujgrau ganiai filminį, ji.iu&ina. .... MČŠlaŽarnČS . U-
-A. Gurskio benas. Vakarienė atsi- ?08’ Hemorrho)dai, Nervų Įdegimas 
bus LDP Kiiubo kambariuose, <08
C°urt bt. : sjes> Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- ' ’

Kviečia Bangos Choras, kaip Eli- jų Dūdų nesveikumai. Inkstų Ligos, 
zabetho, taip ir apielinkės lietuvius ir kitos Vyrų ir Moterų ligos PTydę- 
dalyvauti, nes bus smagu sulaukti inos, £5^?i ir su patenkinančiomis 
Naujų 1936 Metų.

Tikietas ant vakarienės 75c.
Bangos Choro Korespondentas

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia bankietą, tai 

yra vakarienę prieš Naujus Metus, 1 
31 d. gruodžio (Dec.), 1935. Pradžia j 
7 v. vakare. Bus programa, dainuos i 
A. Višniauskas iš Bayonne, N. J. 
Bus ir daugiau pamarginimų. Muzika

A

, pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokf 
į jau nesuprantamą nesveikumą, ątįei- 
i kite su pasitikėjimu pas mane pasi- 
I tarti. a »>
i Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
į bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiopų Įleidimai.
' MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 

15
d. gruodžio, 7:30 vai. vakare, Liet. , 
Piliečių Kliube, 376 Broadway. Įžan-1

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. rengia vakarienę 

vakaruškoms ir muzika nedėlioj, 
d. gruodžio, 7:30 vai. vakare

ga tik 40c. Turėsime skanių valgių,! 
gėrimų ir muzikos, ir šokti 
iki kiek norėsime. Kviečiam 
silankyti ir savo draugus 
praleist linksmai vakarą.

Komisija.

_____________________ stos 
Komunistų Partijai į talką, 
remdami ją medžiaginiai ir 
moraliai, ir tuo, žinoma, rem
dami kovas, kurias veda USA 
Komunistų Partija už Uehdr| 
frontą prieš karą ir fašizmą.

Darbininkai, atsakykit fašis
tui Hearstui gausesniu rėmimu 
savo klasės Partijos!

PLYMOUTH, PA.

CHESTER, PA.

vauniuv ix oiao v<
ii’ Upland ; bias prakalbas bei debatus.

Visi

<♦>

<!>

<t>

galėsime 
visus at- 
atsivest

■ pagandai.
Mes žinome, kad ir šis iste-

Debatų Laukiantis.
(295-296)

CLEVELAND, OHIO
Clevelandiečiai Susiinteresavę

Sekr. N. Dudonis.
(295-296)

CLEVELANp, OHIO
I Socialistų Partija rengia debatus 
’ nedėlioj, 15 d. gruodžio, Slavų Audi- 
I torium, 6417 St. Clair Ave. Bus gerų 
i kalbėtojų nuo komunistų partijos ir 
Į iš socialistų' partijos. Jie diskusuos 
temoje: “Kokia programa sekti prieš 
karą?” Clevelando lietuviai, nežiū
rint kokių pažiūrų esate, visi daly
vaukite ir išgirskite šias taip svar-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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. 
į O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

Lietuvių Kapinių Korporacijos me-' MES KALBAME LIETUVIŠKAI

..W<

•y-

f"
'f.

prieš riškas Hearsto šauksmas nepri-
Per tą laiką lips prie laisvę mylinčių ame-

mingai priimtas, su ūpu, soli
dariu g ai.

Aukų parinkta lėšoms pa
dengti arti 13 dol. Jau apie i 
vidūn'aktį publika pamažu ( 
skirstėsi, sveikinosi, džiaugėsi.’ 
Tai istorinės reikšmės prakal-1 
bos: katalikai, tautiečiai, so4- 
cijalistai (jei kuris dar čia 1p 
kęs), opozicininkai, komunis
tai nusisprendė bendriau veik-, 
ti. Puiki darbo pradžia!

J. K—aitis.

ALDLD 30 kp. diskusijos įvyks ne- 
j delioj, 15 d. gruodžio, 2:30 vai. po 
$ pietų, Lietuvių Kliube, 4th i

Sts. Visi draugai kviečiami dalyvaut. 
’ | įžanga veltui.

MT. CARMEL, PA.
Gruod. 9 bevairuojant ang

lių troką Leo Makoski, 25 me
tų, staiga įlūžo į išdirbtas po 1 
žeme mainas ir dingo. Trys 
steamshevaliai antra diena ir b 
naktis kasa žemę, bet Makos- 
kio nė jo troko dar nesimato. 
Bedirbant žemė prarijo.

Arminas.

Angly Darbininkai Nuplėšė 
Naziiį Sporty Vėfiavy

K a p i t a listings spaudos 
žiniomis iš Londono, fašis- 

i tai “soccer” žaidėjai iš Vo
kietijos, girdi, buvo priimti 
Anglijoj draugiškai, be jo-

Bet tikrumoj, kaip dabar 
mą opozicijos su ALDLD, už i paragino ateiti*’ f prakaYbasJ pranešama Amerikos “Daily 
Septinto Kominterno Kongreso .Na, ir buvo daug parapijiečių, Workeriui,” darbininkai
Rezoliucijas. Pabriežė, kad : ir visi skirstėsi iš prakalbų nu- 
šitos prakalbos Niūarke yra švitusiais veidais.. .
pradžia plataus bendro. fron-| Sietyno Choras, vadovybėje ziams
to darbo, kad tam tikrais ben-M. Jonušoniūtės (šalinaitės 
drais - klausimais 
mūsfų visuomenės sluogsnius.

Publika plojo dž
gai! Valio bendras irontas!

Pirmininkas iššaukta J. Tys-
liavė, “Vienybės” i

prieš juos kėlė nuolatines 
demonstracijas. Vos tik na-

i “socceriams” išlipus 
iš traukinio Londone, juos 
pasitiko darbininkų demon
stracija su iškabomis-“Pa-i 
Iftiosuot Thaelmanną” ir kt.

Kur tik naziai žaidėjai

apvienijus. pavaduotojos) labai taikiai ir 
taktingai sudainavo tris dai- 

džiaugsmm-inas: gražiai paįvairino tą di
delį parengimą.

Kalba d. Bimba. Jis suveda ’ pasisuR0) visur darbininkai ;
redaktorių, krūvon visų punktų punktus, juog demęnstravO. Pa-į 

bet, jam nepnbuvtis, pakvie- bendrina, suvadus daro. Ben-'-- v ‘
Trečioką, dras frontas yra aukšČiausis1

Trečiokas pat pirma perskaitė dienos klausimas. Perskaito ir , , . , to nnn 1 r 
telegramą apie tuoj įvyksiantį paaiškina Lietuvos buvusių U lapelių ,
pranešimą Lietuvos plotme-— prezidentų ir ministerių pirmi-.
per Columbia Broadcasting1 ninku atsili&pimą. Kviečia bal- v . ,. . .
Co. suoti už parėmimą to ženklin- žaidimui prasidedant darbi

jciame žaidime su anglais
“soccer” sportininkais buvo

prieš hitlerizmą.
Už penkių tfiinučių prieš

įspūdžius iš go atsiliepimo, kur kalbama už Rinkai nuplėšė nazių vėlia- j
1 • i j • • 'i i- . j T • wrn ri4-i zxLxz'x r/n 4 zl 4 1 n 4

Padavė savo į _
Lietuvos dirvonų, kas jam te- atsteigimą demokratijos Lie-.vų nuo stiebo. Žaidimų lai 
ko patėmyt šią vasarą, pasi- tuvoje. Pakvietimas triūkš- mėjo anglai 3 prieš 0.Pakvietimas triūkš- mėjo anglai 3 prieš 0.

<!
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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

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6901

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintele Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

PHILADELPHIA, PA
MATYKITE SOVIETŲ GAMINTĄ JUDI

“Road to Life”
Rodys Rusų Liaudies Savišalpos Draugija (R.N.O.V.) 

Philadelphijos darbininkai turi progą matyti Sovidtų Są
jungoje gamintą vieną iš-geriausių kalbamų kino (judį) 
“ROAD TO LIFE” (KELIAS J GYVENIMĄ). Jis bus ro

domas sekamose vietose ir sekamomis dienomis.
SUBATOJ, 14 d. gruodžio (December), 7 vai. vakare, 

Rusų Darb, Kliube, 735 Fairmount Avenue.
TREČIADIENĮ, 18 d. gruodžio, 8 vai. vakare, Rusų Pilie

čių Kliube, 8640 Eastwick Avenue.
KETVIRTADIENĮ, 19 d- gruodžio, 8 vai. vakare, Lietuvių

Muzikalėje Salėje, 2715 E. Allegheny Avenue.
PENKTADIENĮ, 20 d. gruodžio, nuo 7 vai. iki 11 vai. va

karo, Lietuvių Tautiškoj Salėje, 928 E. Moyamen- 
sing Avenue, Philadelphia, Pa.

Nepraleiskite šiuos judamus paveikslus nepamatę. Jie 
labai geri, girdėsite kalbant, daug dainų, matysite, kaip 
Sovietų Sąjunga progresuoja!

Įžanga asmeniui tik 25 centai ir 1 centas taksų.
Ateikite visi ir visos! Atsiveskite ir sako kaimynus!

R. N. O. V. Komitetas.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio* 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai lėgališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašom* 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 1-1*61 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

. v \ ' • i
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Paskelbus, kad WPA reika-

MIRTYS—LAIDOTUVES

liau- 
kuris

Lais- Kojos trepsi, dulka žemė, 
pranešimų skaitytojai j Ant rytojaus lauk jų žagrė: 

du—

Puslapis Aštuntas

Puikiąją Operetę “Vestuvės Pušyne”
Girdėsim ir Matysim Šį Sekmadienį

Iš pirmiau tilpusių 
vėje” i
jau bus sužinoję, kaip smalki( yyraj, mergos,—vienas, 
operetės “Vestuvės Pušyne”' , , . , ,,

t i- ' !soka, sukasi ratu.žvaigžde Juste pabėga nuo:
verstinų vedybų, kaip ji slap-j Vėliaus seka merginų 
ta, naujoviniu šliūbu, apsive-, diška daina apie bernelį, ----
da su mylimu vaikinu ir kaip,' atvažiavo išvesti jų draugę, 
pagaliau, net apsivylęs tėvas' Merginų ir vyrų labai sma- 
laimina ją. Ir štai, vieton vers- gi vestuvių daina prasideda sė
tinų, ašarotų vedybų susida- karnai:

Sužeista 22 keleiviai ir trauki-! Reika|avo 71-n», Atsiliepė 
mo darbininkai, du is jų labai ir. v v. n . ..
pavojingai, čia pat 125th st. Virs I ūksiančio Bedarbių 
stotyje suteikta pirmoji pagel-

I ba sužeistiems per septynių
apielinkės ligonbučių gydyto-'lauja 71 teatro darbininkų, su
jus. (darymui Negrų Teatralio Vie-

Nors traukiniai suaižėjo, ta-'neto, pribuvo 1,10.0 tos rūšies 
čiau keleivinio traukinio mo-1 darbininkų. Bet paėmė vos tik 
tormanas Frank Rooney išliko1 kelis. Tas parodo, kaip prapli- 
visai nesužeitas įlinkusiame1 tus tarp negrų lavintų darbi- 
kontrolės kompartmente. Jis ninku bedarbė. Nelavintų pa
sako, kad darbinis vagonas dėtis jau senai žinoma, kaipo 
neturėjęs šviesų ir jį pamatęs blogiausia už visų darbininkų, 
tik už 10 pėdų, kuomet nebe
galima buvo sustabdyti.

Penktad., Gruodžio 13, 1935

^/^hVFfWC oP consecutive.SO ILmiJ DIVIDENDS !

SAVINGS BANK
GRAND St. oi GRAHAM Ave. BROOKLYN
BANK BY MAIL • TlMe for booklet

PARDAVIMAI
Parsiduoda grocernė-bučerne. Vieta 

apgyventa lietuviais ir lenkais. Gali
ma geras pragyvenimas padaryt. 
Del kitų informacijų kreipkitės se
kamai: 64 So. 3rd St., kampas Wythe 
Ave.

(294-296)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

D. Zdaniūtė-Judzentavičienė

“Vėl po vieną mes išmesim, 
Jei alučio tiktai rasim.”
Bet merginos girtybei neprita
ria, todėl:
“Jūs nerasit, neišmesit,

Neišmesit.”

Soc. Partijos Centro 
Komitetas Remsiąs 

Kairįjį Sparną
Kairiųjų socialistų vadas 

Norman Thomas spėja, kad

Jennie Sabinas, 44 metų,: 
289 Wythe Ave., mirė gruo-| 
džio 8 d. Kūnas pašarvotas' 
graboriaus Garšvos koplyčioj. I 
Kūnas pasiųstas gruodžio 11 j 
d. į Philadelphia, Pa., palaido
jimui.

Laidotuvių apeigom rūpina- 
graborius J. Garšva.

512

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

amerikoniškais.
Reikalui
ir i...I* .A. _
kio dydžio, 
kio
ma.

si

TO - džiaugsmingos 
gražaus jaunimo 
sai parodomas 
veiksme.

Gi muzikaliai

Paskutinė šio veiksmo daina 
yra chord. Ji dainuojama Jus-'sP Centro Pildantis Komitetas 
tės ir Juozo meilės laimėjimui, ii pripažinsiąs naujai 
Po visų nuotikių, bėdų ir var
gų, kaip jau Jus^^tenka ne 
tėvo skirtam Marmalui, kurį jį 
nemyli, bet mylimam Juozui, 
tai choras užtraukia:

> “šoksim vieną, šoksim du, 
(Justė veda su Juozu, 
i 

(Justė veda su Juozu.”
Ji-1 c

paskutiniam 2U> įaį jau

vedybos 
pokilis. c- O kad Justė veda su Juo-

Gersim vieną, gersim du,
paskutinis sveikatą abudu, 

veiksmas irgi labai puošnus. įjž sveikatą abudu.” 
Jame pilna rimtos ir komiškos
muzikos. Operetai mužiką pa-! Apar^ graudžių nuotikių, 

, rašė jauna, auganti menininkė, Prievaitos ir ašarų, veikale
D. Zdaniutė-Judzentavičienė.1 “Vestuvės Pušyne” yra ir sma- 
Jcsios vadovybėje Lyros Cho- liaudiškų nuotikių -kalbų 
ras ir vaidins tą šaunią, paties 
jaunimo pagamintą operetę, j 
-r Veiksmas prasideda su Nasr

. tutės solo, paskiaus eina muzi
kantų daina. Choras, tai yra 
jaunimas, sykiu šoka ir dai- 
ntftja:
“Vyrai, mergos—vienas, du,
Šoka, sukasi ratu.

h» -... .......—

Trumpos Žinutės
Košerni bučeriai i------o

streiką su pilnais laimėjimais,! 
kuomet 117 kompaniškų krau
tuvių pasirašė sutartį su uni-, 
ja. Be kitų laimėjimų, išgavo 
1-mą Gegužės švęsti. Sutrum
pino valandas.

sudaryta A- 
miesto komitetą, kuris yra kai- 
riasparniš, nesutinka su “Se
nosios Sargybos” politika. 
Thomas ką tik sugrįžo iš mar
šruto vakaruos, kur jis kalbė
josi su Daniel Hoan ir kitais 
centro komite^S nariais.

• Thomas entuziastiškai atsi
liepė apie partijos progresą 
New Yorke. Jis pareiškė, kad 
“Senoji Sargyba” “išskaitė sa
ve iš partijos, kuomet jie ėmė
si ‘perorganizuot’ sau priešin
gų išbraukimu.” Jis taip pat 
pareiškė pritariąs bendram 
veikimui su komunistais spe
cialiais klausimais ir kad “Dai
ly Workeris” esąs gana geras, 
kaipo darbininkų laikraštis. ' 1

Herndono bylos klausimu Sts. Del kitų inforihacijų atsišaukite, 
sekamu antrašu: 1Q90 Green Ave., 
Brooklyn, N. Y., arba telefonuokite: 
Jefferson 3-4769.

ir dainų. Be to, veikalas iš Lie
tuvos gyvenimo. Visiem su
prantamas. Visi jį matykite.. jjs atsiliepė džiaugsmingai ir 
Vaidins jau išgarmėjęs Lyros praneša, kad visur taip atsi- 
Choras iš Shenandoahrio, Pa. liepiama. Visur sakoma: “Ma-

r.... 1 A J r) J A ... . . . I

esant 
ir padidinu to- 

, ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, N. Y.
Tėl.: Glenmore 5-6191

užbaigė —

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas išgavo leidimą turė
ti rinkliavas šio mėnesio 21 ir 
23 d. Rinkliava bus kalėdi
niam Kalinių Fondui. Visi pra-' 
šomi dalyvauti rinkliavoj arba 
prisidėti aukomis.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
KIRPIMAS 

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

Patarnavimas

REIKALAVIMAI
Reikalingas lietuvis namų prižiū

rėtojas (janitor). Namas yra 8 šei
mynų. Renda bus jam veltui. Vieta 
randasi tarpe Lorimer ir Leonard I Barry P. Shalins

(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius

LL   -l-'J-'-L —U'J—■- .... ...■.l'.'MLL 1    I*.L

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr, JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET 

r

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED/ W. ŽUKAUSKAS 
ip/FOSTER AVENUE

£____

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. pi 
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8. vakare, 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

---------  ——----------------------- - —

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

nes daugelis laikrodžių yra pertaisyti iš senų, 
didelis skaičius pirkėjų apsigauna.

Swiss. Visi
mados. Taipgi

• 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.

ir tuomi

naujausios 
užlaikau ir

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 du r bysčių laikrodžius, 
kaip tai: Gruen, Hamil
ton, Waltham, Elgin ir

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

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

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

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta

(205-297)
Įvyks šį sekmadienį, gruodžio tot) kas atsitinka, kada sykiu " 

j 15 d., lygiai 4:30 po riietų, paimam bylą.”
; Labor Lyceum svetainėj J 949 v . ...
Willoughby Ave., Brooklyne. 1 Užklaustas, koki pamatiniai i

1 ' Komisijos Narys. skirtumai tarp jo ir “Senosios
Sargybos,” Thomas atsakė:

I “Mano nesutikimas su jais ta
me, kad jie nekovojaVįišski- 
riant prieš komunistus iii prieš 
savo partijos narius, kurie su| 
jais nesutinka. Jie aktyviai ne
agituoja už Darbo Partiją, jie 
leidžia neprincipinę taktiką 
unijose, jie nekovojo prieš 
“sales tax”.”

pietų, paimam bylą.” 
J 949

Chicagietis Drg. Šarkiu-, Amterio Telegrama 
nas; Džiaugiasi Vienybe LaGuardijai

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotaš kamba

rys su šiluma ir višhis namų paran
kamais. Apielinkč tyki ir graži. 
Kambarys didelis, šviesus ir geras 
del vieno arba poros, jeigu kas turi; 
kūdikį tai irgi galėtų gyventi. Kaina 
prieinama. Del platesnių informa
cijų kreipkitės į “Laisves” ofisą.

(293-295)

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
I Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y. I

I. Amter, Komjunistų Parti
jos N. Y. Distrikto organizato
rius, pasiuntė miesto majorui 
LaGuardijai sekamą telegra
mą :

“Vėliavos patvarkymas, aš
triai puolantis susirinkimų; 
laisvę, perduotas jums. Jis 
praleistas Aldermanų Tarybos i 
hearstinėj isterijoj, primenan-1 Amanas, 
čioj Lusk įstatymo dienas. Ra. komiteto> ir So]omon, __ . „
ginu jus nepasirašyti šį bilių. ^as ir buvęs kandidatu į majo- 
Pasitikiu, kad jo atmetimo rug nariai 4 prieš 1 pasisakė 
pranešimas skambiais garsais už nauja komiteta.
jaarems pamatines Amerikos . ,

jfljų pastangas vienybės klauf konstitucijos teises, teikiančias! ------------------------
si Ine. Taipgi prašau jus—SveF- žodžio, spaudos ir susirinkimų r • . • ir •> • ir , 
kinkite Centro Biuro draugus, laisvę. Patvarkymas panašus LJCtUVlŲ VCIKIIUO Komiteto 
Mizarą ir Bimbą už širdingą Hearsto pastangoms hitleri- SvafbllS SllSifillkiniaS 
pradžią link vienybės. ; zuoti mūsą miestą ir šalį.

’ L Amter.”

’Gerai liet. darb. žinomas d. 
šarkiūnas (kadaise buvęs bos- 
tonietis, o dabar chicagietis) 
rašo:

III.
1935

nuo

Iki šiol 16 SP kuopų pasisa
kė už prisidėjimą prie Naujo 
Miesto Komiteto, o už pasiliki
mą prie “Senosios Sargybos” 
pasisakė 6 kuopos. Brownsvil- 
lės kuopoj, kur yra du vadu, 

i. sekretorius naujo 
, “SS” va-

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Telefonas Evjergreen 7-7110

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

Sekmadieniais—susitarus.

' Telephone Stagg 2-4409

[ A. Radzevičius
' (Undertaker)

I Vedu šermenis ir palaidoju tin- 
. kainai ir už prieinamą kaimą.
' Parsamdau automobilius vestuvėm, 

I parėm, krikStynom ir kitokiem 
' reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

1 Brooklyn, N. Y.

srta arbata yra moksliškai sutaisyta iŠ 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 

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

būdų sutvarkyti pairusius vidurius. e
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Dhx.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. xTaigi, 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.

Chicago, 
Dec. 9,

Dyg. Bukniui
Brooklyn) N. Y.
Drauge:

Šiandien gavau laišką
drg. Andrulio ir tuom pačiu 
šykiu parašiau jam ir drg. 
PrŪseikai. Sveikinau juos už

pradžią link vienybės.
Mačiau drg. Basevičių ir 

daug kalbėjome šiuo ypatin-

Pasitikiu, kad jo atmetimo Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Brooklyno ir Apielinkės Lie-
Kol kas majoro žodžio dar j tuvių Veikimo Komiteto susi-'iiičtjviv suūžiu ua.iĮ“'”'v ’ ~............. ~ .. ..........— ...........

gu klausimu. Jis su mumis, nesulaukta, tačiau aišku, kad rinkimas 15 gruodžio, 11 vai.
Pilnas gyvumo kaip ir visuo-' masių sentimentas gali daug ryto, “Laisvės” svetainėj, 419

--JT, •___ IK.. rrt.i •_ J________ I ...... ... ___ T “ -jndfet. Tai puiku. Tokių draugų 
rasis daug.
" JU^ite visas pastangas, kad 

ma.^tttnos draugai 
savas nuomones. Aš 
kacHkomunistu ir 
vienybės klausimas 
jjatf
; Antradienį į Rockford. Ma- Sužeista 22 Keleiviai 

tysiu daug draugų. Jie dideli I
įfWi^ybSs šalininkai.

į "Tavo vajaus darbas sekmin- e^ntis į šiaurius 3rd 
J gai‘eina. Tai bravo!

perkeistų 
manau, 

socialistų 
irgi čia

i, “Laisves” svetainėj, 419 
paveikti į jo nusistatymą. Ko- Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
munistų Partija tuo klausimu Susirinkimas atkeltas iš popie- 
išlcido pareiškimą, kuriame čio į rytmetį dėlto, kad po piet 
nurodo žalingumą vėliavos pa
tvarkymo darbo unijoms ir ki
toms organizacijoms.

i Susikūlus Elevated Trūkiui
I A v • . nn ir 1 • • •

Vėlai trečiadienio vakarą 
1 Avė. 

pasažįerinis traukinyą smogė 
i į stovintį darbinį vagoną. 

Geriausių linkėjimų nuo ma- Trenksmas buvo toks stiprus, 
kad keleivius išmetė iš suolų, 
o krintančios stiklų ir medžio 

J. K. Sharkey-šarkiunas. skeveldros daugelį sužalojo.

į|jį •'Šeimynos.
Draugiškai,

bus vaidinimas operetės “Ves
tuvės Pušyne” ir komiteto na
riai nori dalyvauti.

Lietuvių draugijos bei kuo
pos, kurios dar neturite išrin
kusios delegatų, tai valdybų 
nariai dalyvaukit šiame svar
biame susirinkime. Komitetas 
rūpinasi sudaryti bendrą vei
kimą prieš karą ir fašizmą ir 
šiame susirinkime bus kalba
ma apie pasiuntimą delegatų į 
Trečią Amerikos Prieškarinį 
Kongresą, t kuris įvyks sausio 
3-4-5, 1936 m., Clevelande.

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L: GRYCZ

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

\kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

i ■ ...... ■ ui ... .... -

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kčj 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 naktj.

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

_______ i________ :___________________

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokiu kapinių; par
samdo automobiliais ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

PAIN-EIPELLER '

Sunaikinimui Persalime!
Krutinėjo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLER1O 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

f palengvinimą ____

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS - 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
. žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

minęnM poai pirkite ų angliM' 
nUUuUll 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. K

Egg c
šaukite Stove 

INgersoll 2-6767 Nut i o25• v • v ben dutmn

Klauskite




