
ii

k

No. 297 Telephone STagg 2-3878

Pirmas Lietuviu 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gruodžio (Dec.) 16, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

SOVIETU GAMYBA 
PAKILO 23 NEOŠ.

MASKVA. — Per pirmus 
vienuolika mėnesių šiemet 
Sovietų Sąjungos gamyba 
pakilo 23 nuošimčiais augš- 
čiau, negu per tuos pačius 
mėnesius 1934 metais. 
Smarkiai paaugo daugis to
kių sunkiosios pramonės ga
minių, kaip anglis, garve
žiai, traktoriai ir automobi
liai.

Aigiptiečiai Kovoja už 
Pilną Nepriklausomybę

Amerikos Komunistų Partijos
Suvažiavimo Šaukimas

*

1

i.

ALEXANDRIA, Aigiptas 
—Tūkstančiai studentų čia 
ir Cairo mieste gruodžio 13 
d. demonstravo prieš Angli
ją; reikalavo visiškos Aigip- 
tui nepriklausomybės. Prie 
studentų prisidėjo ir šiaip 
žmonių minios.

Anglija ir jos įrankis Ai- 
gipto karaliukas Fuad su
grąžino aigiptiečiams lais
vesnę 1923 metų konstituci
ją, norėdami nuramint gy
ventojus ir sustabdyt tau
tiškai revoliucinius jų išsto
jimus prieš Anglijos impe
rialistus. Bet žmonės nenu
rimsta.

Cairo mieste demonstra
vo 4,000 studentu, reikalau
dami savo kraštui pilnos 
politinės laisvės. Alexand- 
rijoj anglu policijos briga- 
dierius paliepė šaudyt i de
monstraciją ir už tai buvo 
demonstrantų p a v o j ingai 
sužeistas.

Būsią Karo Paliaubos?
GENEVA. — Pranešama, 

kad gal bus padaryta 15 die
nų karo paliaubos Ethiopi- 
joj, Tautų Lvgos Tarybai 
besvarstant Franci i os-Ang
lijos pasiūlymą delei karo 
baigimo tarp Italijos ir 
Ethiopijos.

Anglu Ministeris Hoare Dar- 
- buojasi Mussoliniui
LONDON. — United 

Press žiniomis, Anodijos už
sienių reikalu ministeris S. 
Hoare daro didelio spaudi
mo Ethiopijos imneratoriui 
Haile Selassie, kad priverst 
ii priimt taikos plana, rei
kalaujantį atiduot Italijai 
beveik pusę Ethiopijos.

Hauohnann Turės Mirt
TRENTON. N. J.—Br. 

R. HauDtmannui. nusmerk- 
tam už lakūno Lindberp-ho 
vaiko pagrobimą ir nužudv- 
mą, yra paskirta mirt elek
tros kėdėj savaitėje, prasi
dedančioje sausio 13 d., 
1936 m.

New Jersey gubernato- 
Hoffman, tačiaus, gal 
toliaus atidėsias mir- 
nuosprendžio įvvkdv- 
Hnffman noris sužino

ti dar kitus dalyvius tos pik
tadarystės. Jo manymu.] 
Hauptmanno teismas ne vi
ską aikštėn iškėlė.

PARTIJOS CENTRO KOMITETO PA
REIŠKIMAS VISIEMS NARIAMS

DRAUGAI!
Šiuomi yra šaukiamas mūsų Partijos Devin

tas Suvažiavimas. Centro Komitetas savo se
sijoj lapkričio mėn. nutarė, kad Partijos De
vintas Suvažiavimas bus laikomas 1936 m. ko
vo mėnesį ir kad diskusijos suvažiavimo klau
simais atsidarys su paskelbimu Browderio ra
porto ir rezoliucijų, priimtų Centro Komiteto.

Partijos Devintas Suvažiavimas įvyks kri
tiškai svarbiu laiku mūsų šalies ir pasaulio is
torijoj. Kapitalistinė reakcija telkia savo pa
jėgas. Amerikos darbininkų klasei ir darbo 
masėms žiūri į akis nauji užpuolimai ant jų 
būklės ir ant pačių pamatinių demokratinių ir 
pilietinių jų teisių. Masinė bedarbė tęsia savo 
pražūtingą darbą tarp darbininkų klasės. 
Farmų žmonių masės kenčia krizį. Biznio pa
gerėjimas, kurį abidvi kapitalistinės partijos 
garsina kaip krizio pabaigą, daugiausia tereiš- 
kia tik pelnų pagerėjimą monopolijoms; o mil
žiniška darbo žmonių dauguma vis dar tebe- 
kenčia skurdą be jokio užtikrinimo rytojui.

SUVAŽIAVIMO UŽDAVINIAI
Devintas Suvažiavimas stengsis parodyt 

Amerikos darbininkų klasei ir visiems dirban
tiems teisingą kelią, kuriuo einant galima J)ū- 
tų išrišti tuojautinius opiausius jų klausimus, 
o vyriausias klausimas tai kova prieš skurdą ir 
prieš neužtikrintą rytojų, šis suvažiavimas 
stengsis parodyti masėms, kaip geriausia ga
lėtų jos patarnauti savo reikalams ateinančiuo
se prezidentiniuose rinkimuose—subudąvoda- 
mos Farmerių-Darbo Partiją. Suvažiavimas 
toliau išvystys mūsų Partijos nusiteikimą lin
kui tokių judėjimų, kaip Townsend judėjimas, 
EPIC planas ir kt., idant galima būtų pa
traukti tuos judėjimus ir susitelkusias apie 
juos mases prie Farmerių-Darbo Partijos ir 
prie kovos prieš kapitalizmo daromus užpuo
limus, prieš reakciją, fašizmą ir karą.

Naujo pasaulinio karo pavojus eina aštryn 
ir aštryn, ypač dėka Italijos karo prieš Ethio- 
piją, dėka Japonijos karo Tolimuose Rytuose 
ir dėka Vokietijos fašizmo besirengimų karui.

Mūsų Partijos Devintas Suvažiavimas—pa
siremiant Kominterno Septinto Pasaulinio 
Kongreso nutarimais—turės surasti būdus ir 
priemones, kaip galima būtų sumobilizuoti juo 
platesnes Jungtiniu Valstijų mases kovai už 
taiką, išlaikymui taikos Jungtinėse Valstijose, 
kovai prieš karo kurstytojus, o ypač prieš 
fašistinius karo rengėjus, šis suvažiavimas 
turės surasti būdą, kaip gauti Amerikos mi
nių paramą taikos politikai Sovietų Sąjungos, 
tos svarbiausios tvirtovės taikos palaikymui. . .

FARMERIŲ-DARBO PARTIJA
1936 metų rinkimų vajus jau yra pilnai 

įsisiūbavęs. Monopolinio kapitalo atžagarei- 
viški rateliai, Morgano-Duponto bizniai, vei-

liečia 
pavo-

užda- 
mūsų

kiantieji per Liberty Lygą, Hearstą ir kitas 
reakcines agentūras, desperatiškai stengiasi 
įstatyti tokią valdžią, kuri sistematiškai nau
dotų visas atžagareiviškas ir žvėriškas prie
mones prieš žmonių minias, idant priverst tas 
minias nešti križio naštą ant savo pečių, šie 
atžagareiviški monopoliniai bizniai stengiasi 
įvest valdžioj tokius veikimo būdus, kad taipgi 
galėtų griebtis fašizmo, idant kaip nors išlai
kyti žmonių mases pavergtas Amerikoj, štai 
kur yra didžiausįas fašizmo pavojus Jungti
nėse Valstijose. Kovai prieš tą:pavojų reikia 
sutelkti plačiausias mases į bendrą frontą ir 
uz Farmerių-Dai;bo Partiją. Nes jau aišku, 
kaip kad įrodė Centro Komiteto susirinkimas 
lapkričio mėn., jog darbo minios negali atsi
dėti ant Roosevelto ir jo valdžios, kas 
atmušimo augančio reakcijos ir fašizmo 
jaus.

Mūsų Partijos Devinto Suvažiavimo 
vinys todėl, bus išdirbt tokią politiką
Partijai, kad galima būtų geriausiai padėt su- 
stiprint ekonominę ir politinę pajėgą Ameri
kos darbininkų klasės ir visų dirbančiųjų, ko
voj prieš užpuolimus iš kapitalistų pusės ir 
prieš kapitalistinę reakciją, kovoj už Farme
rių-Darbo Partiją, šis suvažiavimas turės 
pravest mūsų Partijai politikos ir taktikos li
niją, kaip veikti ateinančiuose prezidento rin
kimuose.

BENDRAS FRONTAS '
Idant išrišt šį vyriausią politinį klausimą, 

mūsų Partijos Devintas Suvažiavimas turės 
nustatyti sekančius mūsų praktikinius žings
nius kovai už bendrą frontą, ypač už bendrą 
frontą tarp Komunistų ir Socialistų Partijų, 
sekančius žingsnius prapaltinimui judėjimo 
delei neorganizuotų darbininkų organizavimo į 
industrines unijas, sustiprinimui darbo uni
jų judėjimo apskritai, praplėtimui mūsų veik
los tarp dirbančiųjų farmerių, moterų ir jau
nuoliu ir tolesniam išvystymui tautinio negrų 

' judėjimo del pasiliuosavimo.
Kad mūsų Partija galėtu įvykdyt tuos žing

snius, kurie bus nutarti šiame Partijos Suva
žiavime, ji turės surasti naujus būdus ir prie
mones, kaip padidint savo narių skaičių, kaip 
išvystyt gabių darbuotojų eiles ir kaip pritai
kyt parti jinę organizaciją politiniams šio lai
kotarpio uždaviniams.

Partijos Centro Komiteto Plenumas, įvykęs 
lapkričio mėnesi, padėjo pagrindą Suvažiavimo 
diskusijoms politiniais ir organizaciniais klau
simais, kurių išsprendimui tas Suvažiavimas 
turės darbuotis. Partijos nariai ir visos par
ti j inės organizacijos yra šaukiami tuojaus da
ryt savo siStematiškas diskusijas visais tais 
klausimais.'

AMERIKOS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
KOMUNISTŲ PARTIJOS CENTRO 
KOMITETAS

Earl Browder, Generalis Sekretorius.

įsteigtas Rumunijos
Liaudies Frontas

JAPONAI CHINUOJ UŽĖMĖ KALfiANį SVAR
BŲ PUNKTĄ KARUI PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ

rius 
kiek 
ties 
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5 Biliūnai Doleriu Turto 
IŠ WPA Viešą Darbą 
WASHINGTON. — WPA 

pašalninin d^rbn administ
ratorius H. L. Honkins sa
ko. kad h’e vieši darbai už 
iki šiol išleistus items ninj- 
pms nno-amins šaliai $5.000 - 
000.000 turto navidsle nati
ni hei pataisytu keliu, tven-nei uaLaisvin neuii. įven-

I ■ kiniu vanden-elektrinei jė-

£

DarbimnKeu Visų Salių - 
Vienykite*! Jfts Nieką 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

PASITRAUKĖ CECHOSLAVV Q QR C P.vU pet'ic PrilW 
PREZIDENTAS MASARYK OOIX.O 1 rOlCbldb 1 T ICS
PRAGA; — Atsistatydino 

gruodžio 14 d. Čechoslova- 
kijos prezidentas Th. G. Ma
saryk, 85 metų amžiaus. Jis 
prezidentavo nuo 1918 metų, 
kai įsikūrė nepriklausoma 
Čechoslovakija. Iš tos vietos 
jis dabar pasitraukė del fi
zinio nusilpimo tokiame am- 
ziujė. Prieš apleidžiant pre
zidento vietą, Masaryk pa
naikino įkaltinimus visiem, 
apart suokalbininkų prieš 
valstybę.

Masaryk buvo vežėjo sū
nus; iš mažens mokinosi 
kalvystės; paskui savo ga
bumais ir pasiryžimu pasie
kė nemažo profesoriaus 
laipsnį. Jis nuo pat jaunys
tės buvo kovotojas už savo 
tautos laisvę; už tai Austri
jos valdžia ne sykį ištrėmė 
jį užsienin.

“Nusiginklavimo” Kon
ferencijos Kivirčai

LONDON. — Kada karo 
laivynų apribojimo konfe
rencijoj Anglija ir Amerika 
nesutiko pripažint Japoni
jai lygaus laivyno su Angli
jos bei /Amerikos, tai Japo
nijos delegatai pasiūlė taip
gi Franci j ai ir Italijai ly
gius karo laivynus su Angli
jos, Amerikos ir Japonijos. 
Japonai tuom padarė naujo 
keblumo deryboms delei 
laivynų apribojimo.

Numatoma, kad ir ši kon
ferencija nepatarnaus jo
kiam ginklavimosi mažini
mui ant marių.

Mikroskopiškai Tiria 
Lenino Smegenis

Planą, Siūlantį Pusę
Ethiopijos Italijai

FRANCIJOS-ANGLIJOS PASIŪLYMAS REIKALAI!
JA PERVES!* ITALIJAI 220,000 KETVIRTAINIŲ« 

MYLIŲ ETHIOPIJOS ŽEMĖS

DEVOJ, Rumunijoj, gruo
džio 11 d. įvykusi konfe
rencija suorganizavo platų 
Liaudies Frontą kovai prieš 
fašizmą ir čia jau pasiuntė 
Rumunijos valdžiai protes
tą, kad persekioja kovoto
jus prieš fašizmą.

Tarp kitų, konferencijoj 
dalyvavo profesorius Con- 
stantinescu, vadas uždary
tos Priešfašistinės Sąj-gos; 
buvę seimo atstovai socia
listai Popovič ir Moschcau- 
zianu, kurie nesenai buvo 
išbraukti iš Rumunijos 
Jungtinės Socialistu Parti
jos už “kairumą”. Liaudies 
fronto organizavimo konfe
rencijoj taipgi dalyvavo bu
vęs ministeris Trado, vadas 
valstiečių organizacijos.

KALGAN, Gruod. 14. — Shantungo 
Japonų kareivių būrys, at
vykęs 20 busų iš Peipingo, 
užėmė Kalgan miestą, seną 
Chahar provincijos sostinę, 
116 mylių į šiaurvakarius 
nuo Peipingo. O kas valdo 
Kalganą, tai gali šeiminin
kaut ir didžiuoju keliu tarp 
Chinijos ir Sovietų Sibiro 
per Gobį dykumas.

Kalgan yra labai svarbus 
strateginis punktas karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

Pereitą savaitę užimtame 
Kuyuan mieste Chahare, 
šiaurinėje Chinijoje, Man- 
chukuo-Japonija jau visur 
pastatė savo mongolų poli-1 
ei ją.

provinciją ir 
Tsingtao miestą su 500,000 
jo gyventojų. Tsingtao prie
plaukoj jau stovi keturi Ja
ponijos karo laivai. Neužil
go būsianti atplėšta nuo 
Chinijos ir visa Hopei pro
vincija.

Iš nuo Chinijos atkerta
mų žemių Japonija lipdo ne
va “nepriklausomą chinų 
valstybę” šiaurėje. Tas kra
štas būtų Japonijos karo 
medžiagų šaltinis ir stovy
kla prieš Sovietų Sąjungą.

MASKVA. — Sovietinis 
Smegenų Institutas padarė 
25,000 plonyčių riekučių- 
plyskelių Lenino smegenų. 
Jas tyrinėja mikroskopais, 
tai yra, moksliniais instru
mentais, per kuriuos žiū
rint daiktas atrodo šimtus 
ir tūkstančius sykių dides
nis ir tiek pat smulkmeniš- 
kiau matomas.

Minimas institutas dabar 
studijuoja smegenis 180 su
augusių žmonių, 300 kūdi
kių ir 470 gyvulių.

Byla prieš Busy Kompaniją, 
Persekiojančią Unijistus

PHILADELPHIA, Pa. — 
Valdiška Nacionalė Darbo 
Santikių Komisija traukia į 
federalį teismą Pennsylva- 
nijos Greyhound Bušų 
Kompaniją už tai, kad ji at
sisako derėtis su bendra 
darbininkų atstovybe del al
gų ir darbo sąlygų. Skun
de prieš kompaniją yra nu
rodoma, kaip ji persekiojo 
darbininkų organizavimąsi 
i” uniją ir kelis išmetė iš 
darbo už unijinę veiklą.

„v Bet Roosevelto Darbo Ko- 
Japonai rengiasi ^rumpu karinių bei pokarinių sko- misija išanksto žino, kad 

bosai laimės ir šią bylą.

Was hington. — Lietuva 
yra viena iš 11 šalių, kurios 
vėl atsisakė sumokėt Ame
rikai “pribrendusią” dalį

laiku atskirt nuo Chinijos lų.

GENEVA. — Tautų Ly
gos viršininkai paskelbė vi- I

. są planą, kurį Francijos mi
nisteris pirmininkas Lavai 
ir Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Hoare išvien pa
siūlė Italijai ir Ethiopijai, 
kaip karo baigimo sąlygas. 
Tas planas perša, kad Ethi- 
opija šiaurėj pervestų Itali
jai jau' užkariautą žemės 
plotą su Adowa ir Makale 
miestais ir Danakil provin
ciją, bet Italija turėtų su
grąžint Ethiopijai “šventą
jį” miestą Aksum. Pietuose 
gi reikalauja, kad Ethiopija 
visiškai atiduotų Italijai 
60,000 ketvirtainiškų mylių 
Ogadeno provincijos ir dar 
pavestu Italijai “kolonizuo
ti” 160,000 ketvirtainių my
lių tarp Ogądeno ir rubežių 
Anglijos kolonijų Sudano ir 
Kenya. .

“Kolonizacijos” plote Ita
lija gautų šitokias “išimti
nas teises” — pasisavinti 
dar neužimtas žemes, mono
poliniai išnaudoti miškus, 
atidarytinas kasyklas ir 
gamtos turtus apskritai.

Tautų Lygos skiriami 
“patarėjai,” pagal tą pasiū
lymą, turėtų užtikrint ita
lams “kolonizacijos” srityj 
“saugumą ir laisvą jų dar
bų vykdymą.” Savaime yra 
suprantama, kad tuo tikslu 
būtų leista Italijai valdyti 
visą policiją tame milžiniš
kame plote. Taigi Franci
jos-Anglijos ministerių pla
nas faktinai atiduoda' Itali
jai ir šias 160,000 ketvirtai
nių mylių Ethiopijos žemės.

220,000 Mylių už 3,000!
Neva “mainais” už tai, 

kaip perša tas pasiūlymas, 
Italija turėtų užleisti pietinį 
sklypą savo kolonijos Eri
trėjos su prieplaukos miestu 
Assabu Ethiopijai. Už ethi- 
opų 220,000 ketvirtainių 
mylių žemės, dar nepriskai- 
tant Makale Adowos ploto, 
vadinasi, Ethiopijai siūloma 
viso labo tik 3,000 ketv. my
lių sklypas Eritrėjoj!
Mažųjų šalių Atstovai prieš 

Ethiopijos Draskymą
Ethiopijos vyriaus ybė 

karčiai protestuoja prieš to
kią plėšikišką taiką. Ethio- 
pų delegatas reikalauja, kad 
tą nelemtą planą svarstytų 
visas Tautų Lygos susirin
kimas; sako, tuomet galėtų 
išreikšt savo nuomonę kieK- 
vienos šalies delegatai.

Ethiopijos atstovas žino, 
kad daugelis mažesniųjų 
Lygos šalių yra priešingos 
tokiam am nešimui ethiopų. 
Meksikos ir Švedijos delega
tai jau “sukilo” prieš tą pa-

siūlymą ir, pagal praneši
mus gruodžio 14 d., reika
lauja, kad Tautų Lyga su
stabdytų aliejaus ir kitų W 
ro medžiagų išvežimus į

Tautų Lygos drausmių 
komitetas, susidedąs iš 18 
narių, atidėjo savo posėdį, 
iki Tautų Lygos Taryba šu- 
sirnks šį trečiadienį svars
tyt minimą taikos planą.\T
Sovietai Protestuoja prieš 

Grobimo Planą
United Press pranešimais, 

Sovietų Sąjungą, Danįji, 
Rumunija, Lenkija ir Ecua
dor per savo atstovus Ly
gos Taryboje griežtai pro
testuos prieš tą grobikišką 
pasiūlymą.
Anglijos Darbiečiai Smer
kia Mussolinišką “Taiką?’

UQNDON. — Darbiečiai-c 
Anglijos seimo atstovai 
smarkiai kritikuoja savo 
valdžia, kad ji išvien sU 
Francijos ministerių pirmi
ninku Lavaliu priėmė tokį 
planą Ethiopijai apiplėšti.
Francijos Seimo Kairieji 

Priešingi Lavalio Planui
PARYŽIUS. — Komunis

tai ir socialistai Franciios 
seimo atstovai griežtai iš
stoja prieš grobikiška tai
kos planą, kuriuom siūloma 
atkirsti apie pusė Ethiopi- 
jos. Pranešama, kad ir IT 
beralu, vadinamų “socialis
tų radikalu,” vadas Ed. He- 
rriot, ministeris be portfe
lio, priešinasi tam pasiūjy- 
mui.—“Socialistų radikalui 
partija seime turi didžiau
sia skaičių savo atstovų; jr 
jeigu jie rimtai išstotų pfiOŠ 
tokj planą, tai galėtų suar
dyti Lavalio ministerių kj| 
binetą.

Italijai dar Negana! »> §
ROMA. — Italijos fašistų 

valdžia dar nepasitenkinus, 
kad Lavalio-Hoare’o planas ’ 
nesiūlo Italijai rytinio Ethi
opijos ruožo, kuriuo Musso- 
linis galėtų sujungt dvi at
skiras Italijos kolonijas, 
Eritrėją su Somali ja.

Bomba Sudraskė Amerikieti 
Gydytoją Ethiopijoj

Dr.ADDIS ABABA.
Dr. Rob. W. Hockman, ame
rikietis Ethiopijos Raudo
nojo Kryžiaus veikėjas, no-, 
re jo iškasti vieną žemėn 
įsmigusią, bet nesprogusią 
bombą, numestą iš italų lėk
tuvo ties Daggah Bur. Jam 
besidarbuojant, t a č i a ų s? 
“nebylė” bomba eksplodąyo 
ir sudraskė dr-ą Hockma- 
ną.
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Reikia ir tai žinoti, kad šiuo tarpu tau
tininkai visur užvertė SLA narius savo 
propaganda, kurioje niekinama pažan
gieji. Paaiški, kad tautininkai naudoja 
“Tėvynės” skaitytojų antrašus savo pro
pagandai prieš pažangiuosius. Jie imasi 
šlykščiausių priemonių, kad tik pasiekus 
savo tikslo.

masių pritarimas ne visur paverčiamas 
į organizuotą darbininkų į partiją stoji
mą. Daugelyje atsitikimų tam kenkia 
sektantiškas ir neapgalvotas tūlų drau
gų atsinešimas. Buvo atsitikimų, kad į 
naujus narius seni žiūrėjo, kaipo į “ne
pribrendusius partijai,” kaipo “silpnus.” 
Tokis atsinešimas reikia šluoti laukan.

Kiekvienas darbininkas ir darbininke, 
kurie tik nėra koki streiklaužiai, yra tin
kami Komunistų Partijai. Partija yra 
geriausia mokykla, čia kiekvienas pakels 
ant augštesnio laipsnio savo prasilavini- 
mą. Iki Lenino mirties minėjimo, 21 die
nai sausio, mes privalome gauti į partijos 
eiles bent 5,000 naujų narių.

SUBSCRIPTION RATES:
‘‘United States, per year___ _______ $5.50
.Brooklyn ,N. Y., per year________$7.50
Foreign countries, per year_______ $7.50
Sanada and Brazil, pei* year------- $5.50

nited States, six months________ $3.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00
Foreign countries, six months____$4.00
Canada and Brazil, six months____ $3.00

---------------------------------1._________________________________

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Pps't Office at Brooklyn, N. ¥., under the Act 

of March 3, 1879.

1 Pabaltes Valstybėlių Konferencr 
1 jai Užsibaigus

Šiomis dienomis Rygoje įvyko Pabal- 
J < tės valstybių—Lietuvos, Latvijos ir Es- 
< tonijos—konferencija, kurią sudarė tų 

kraštų užsienių reikalų ministerial. Pra
nešimai sako, kad ši konferencija nuta
rusi- -'kovoti, kad visom trim Pabalti jos 
valstybėlėm būtų leista turėti savo vieną 

j atstoVą Tautų Lygos taryboje.
Ta'š; vienok, nedidelis dalykas. Kon

ferencija svarstė kitus, minėtiem kraš
tam pavojingesnius dalykus. Lozoraitis, 
pav., pranešė, kad Kauno valdžios pasi
tarimai su Hitlerio valdžia einą labai 
sklandžiai. Tuoj, esą, būsią atsteigti 
nomaąliški tarpe šių kraštų santykiai.

i Kitąją žodžiais, tuoj Smetona Lietuvą 
prirjįę prie Vokietijos taip, kaip norėjo 
Voldemaras.

Dlmanis, Latvijos atstovas, pranešė, 
I jog jis patenkintas tuo būtent faktu, kad 

jam^vykstą gerinti santykius tarpe Lie
tuvį ir Lenkijos... O Finlandijos at- 
stox$s, kuris dalyvavo šitoj konferenci
joj &aipo neoficialis observatorius, pa
reiškė džiaugsmą, kad dalykų padėtis

1 krypistanti “gerojon pusėn.”
Iš^to viso išvada aiški: Hitlerio politi- 

I ka pradeda smarkiai įsigalėti Lietuvoj, 
i Kač&ngi Lenkija su Vokietija šiuo tarpu 
Į turi?; padariusios slaptas sutartis prieš 

{Sovietų Sąjungą, tai skaitytojas kitaip 
‘ ^ąųgSčiau pasakyto .nesupras, j kaip tik 
! taipjj jog ir Lietuva bandoma ‘įtraukt į
išaugėčiau pasakyto nesupras, | kaip tik 
! taipjj jog ir Lietuva bandoma ‘įtraukt į
• tas ginkles, į pinkles didžiausių Lietuvos 
į priešų—Lenkijos ir Vokietijos fašizmų.

Lietuva, mat labai reikalinga Hitlerio 
politikai, nes per ją prisieis pulti Sovie
tų Sąjungą. Daug geriau bus, mano Hit
leris^ kuomet jis formaliai ir oficialiai 

į turės Lietuvą prišlejojęs prie savo ve
žime.

D^bar išsiaiškina ir tas, kodėl Sme
tona-uždarė liaudininkų, krikdemų ir so
cialdemokratų partijas: kad jos nesipai- 
niodį po kojomis, kuomet jis parduos 
Liedivą Vokietijai.

Rygos konferencija parodo nepa
prastai pavojingą Lietuvai ateitį.

♦ Lietuviai amerikiečiai, kurie priešingi 
, hitlerizmui, kurie priešingi fašizmui, ku- 
Vrienis rūpi Lietuvos nepriklausomybės li
kimas—budėkite!

Karalius Kanutas Negalėjo, Nega
lėsite ir Jūs, Ponai

Sakoma, kad kada tai karalius Kanu
tas norėjęs sulaikyti jūros bangų siau
timą, bet nabagas nepajėgęs.

Rusijoj gyvenęs kitas panašus jam— 
caras Mik^ kuris norėjęs sulaikyti re
voliucinį darbininkų judėjimą teroru, bet 
taipgi nepajėgęs—pats galą gavo. Da
bar, kur viešpatavo tas kvailelis Mikė, 
19-ti metai viešpatauja darbininkija, sta
tanti beklasę visuomenę, statanti socia
lizmą.
; Amerikoje šiuo tarpu taipgi atsiranda 
daug Kanutų ir yra kandidatų į Hitle- 
rius. Vienu iš didžiausių prieš komuniz
mą bliovikų yra William Randolph 
Hearst, fašistas, didis komunizmo neap- 
kentėjas (pats milionierius!) ir visų dar
bo žmonių priešas.

Jo plačioji spauda perpildyta “žinio
mis” ir straipsniais prieš komunizmą. Jis 
iš adatos pasirengęs priskaldyti vežimą, 
kad tik apšmeižus komunistus, kad tik 
pasitarnavus monopolistiniam kapitaliz
mui, kad tik pasitarnavus amerikiniam 
fašizmui.

Į Hearsto rankas lošia ir katalikų dva- 
siškija, kuri remia Hearstą.

Štai nesenai Philadelphijoj katalikiški 
dvasiškiai jėzuitai atidarė anti-komunis- 
tinę “mokyklą,” kuri vadinasi “Anti- 
Communism School of St. Joseph’s Col
lege.” Jėzuitai pasirengę ir kitur pana
šias “mokyklas” kurti. Jose bus nieki
nama komunistai ir kraipomas komuniz- 
mas-marksizmas. Jose, žinoma, bus nie
kinama ir kairesnieji socialistai ir visi 
revoliuciniai darbininkai.

Net ir So. Bostono poetas Kmitas užsi
žavėjo šita mokykla. Jis rašo, būk, gir
di, “komunizmas yra tokia ekonominė te
orija, kurią be galo sunku įvykdinti prak
tiškam gyvenime, deleto, kad ji reikalau
ja atsižadėti privatinės nuosavybės.”

Taip, kunige-poete: komunizmas ypa
čiai pavojingas kunigijai, taip labai pri
sirišusiai prie privatinės nuosavybes, 
prie dolerio, kad ji pamiršta, jog sloniui 
lengviau perlysti per adatos bulį, negu 
bagočiui patekti į dangaus karalystę.

Mes sakome- tiems ponams ir kuni
gams: veltus jūsų darbas. Nei reakcija, 
nei savo “mokslu” (pikta, juoda propa
ganda), nei jokiomis priemonėmis jūs ko
munizmo nesunaikinsite!

Darbininkai, atsakykite tiems ponams 
juo skaitlingesniu į USA Kompartiją 
įstojimu!

Ar Skils Socialistų 
Partija?

“Kę/eii/is” Apie SLA Nominacijas
JPereitos savaitės “Keleivio” laidoj 

tilpę-sekama žinia apie dabar einančias į 
SL^jpild. tarybos nominacijas:

Kų,. *s‘ 
~t>abar eina SLA viršininkų nominacijos, 

kuūose varžosi du kandidatų sąrašai. Vie
ni# tų sąrašų yra pažangiųjų, tai Bagočius, 
Mjžukna, Jurgeliūtė, Gugis, Dr. Stanislovai- 

. tiR Mikužiūtė ir Miliauskas, kuriuos remia 
vįi demokratiškai nusistatę SLA nariai; o 

>a$Jras, tai šnipų agentūros globojamas tau
tininkų sąrašas, kurį remia fašistai ir kle- 
ratalai. “Keleiviui” teko sužinoti nominaci- 

pasekmes jau iš sekančių kuopų: 14, 35, 
sjj 40, 41, 68, 87, 122, 129, 158, 185, 208; 
21fc, 226, 260, 284, 352, 2 ir 109. Daviniai

$ tokie:
prezidentus Bagočius gavo 561 balsą, 

Rastenis—278.
ZI sekretorius p-lė Jurgeliūtė gavo 319 bal

sį! Vinikas—391.
•J iždininkus adv. Gugis gavo 464 balsus, 

Lepeta 322 balsu.
-b-ras Stanislovaitis, Mažiukna ir pJė 

JVGkužiūtė taipgi toli pralenkia savo opo- 
nfthtus iš tautininkų sąrašo. Bet pažangių
jų Miliauskas ir tautininkų Mockus, abudu 
kandidatai į iždo globėjus, iki šiol eina be- 

k vjjk lygiomis.

Jįmoma, čia yra tiktai nominacijos. 
Rinkimai bus sekančiais metais. Tuo- 

ažangiųjų sąrašas gaus kur kas 
daugiau balsų, negu dabar. *

, me

Auklėkime Savo Partiją
Jungtinių Valstijų Komunistų Barti ja 

turėtų būti daug skaitlingesnė, negu da
bar ji yra. Tiesa, mūsų partija daug 
paaugo narių skaičiumi per porą pasta
rųjų metų, bet ji galėjo daugiau narių 
gauti, negu gavo.

Komunistų Partijos augimui kliudė ir 
tas, kad nebuvo pakankamai nušviečiama 
jos rolė, jos būtinas reikalas klasių ko
voje už kasdieninius darbininkų reika
lus ir už galutiną pasiliuosavimą. Aiš
ku, kad jeigu Rusijoje nebūtų buvusi 
tvirta, gerai sujungta, disciplinuota Bol
ševikų Partija, tai nebūtų laimėta revo
liucija prieš carą ir nebūtų nugalėtas 
buržuazijos viešpatavimas. Dar sunkes
ni laikai prasidėjo po revoliucijos: pilie
čių karą užkorė viešpatavusi kapitalistų 
ir dvarponių klasė su užsienio imperialis
tų pagelba, pagimdė suirutę, badą, ne- 
dateklių. Didžiausius mūšius ir kovas 
prisiėjo išlaikyti. Komunistų (Bolševi
kų) Partija buvo pavojingiausioje vie

ptoje, kad atmušus priešus, kad vadova
vus darbo žmonijai jos kovoje.

Amerikoje Komunistų . Partija jau 
daug didelių svarbių rolių suvaidino. Ko
munistai pirmieji nurodė, kad Amerika 
brenda į baisų ekonominį krizį, komunis
tai iškėlė reikalingumą šelpimo bedar
biams ir jų šeimynoms, komunistai išaiš
kino kur link veda Rooseveltas su viso
kiais savo sumanymais.

Mūsų partijos įtaka yra daug dides
nė, kaip ji buvo seniau. Mūsų partija su
traukia skaitlingas mases į savo paren
gimus, demonstracijas. Bet tas didelis

Tartum kokia baisiai įšė-1 kerta kairiajam sparnui ir 
lusi audra, šiandien frakci
nė vidujinė kova purto 
Amerikos Socialistų Parti
ją. Prisimena 1917-1919 me
tai, kuomet panaši kova pri
vedė Socialistų Partiją prie 
skilimo. Kaip, tada, taip da
bar prieš partiją stovi klau
simas: kuriuo keliu —refor
mistiniu ar revoliuciniu ?
Mes, kairieji socialistai, tuo
laik reikalavome eiti revo
liuciniu keliu. Partijos di
džiuma buvo mūsų pusėje.* 
Bet partijos vairas buvo, 
“senosios gvardijos” ranko
se. Ta “gvardija” geriau su
skaldė partiją, vietoj užleis
ti revoliuciniam darbinin
kams partijos vadovybę.

Panaši istorija kartojas 
šiandien. Dauguma partijos 
stoja už revoliucinį kelią. 
Tiesa, kairiojo sparno vadas 
Norman Thomas tvirtina, 
kad jis neveda partijos lin
kui komunizmo, bet eiliniai 
nariai, kurie sudaro kairįjį 
sparną, aiškiai krypsta ko
munizmo pusėn. Vokietijos 
ir Austrijos socialdemokra
tų reform'istinis kelias pri
vedė darbininkus prie bai
saus pralaimėjimo. Iš to pa
simokino Amerikos socialis
tai — didele jų dalis. Gi “se
noji gvardija” reikalauja, 
kad Socialistų Partija 
dar toliaus į dešinę.

Šiandien skirtumas 
toks, kad S. Partijos 
ras yra kairiojo sparno 
koše. Tiktai rNew Yorko 
miesto ir valstijos organiza
cijas iki šiol kontroliavo 
Waldman, Oneal, Lee, Solo
mon, Cahan ir kiti dešinie
ji elementai. Bet kaip 1919 
metais, taip šiandien deši
nieji elementai pasiryžusiai 
skaldo Socialistų Partiją.

Mūsų supratimu, labai ne
teisingai, labai’ vienpusiškai 
dabartinę Socialistų Parti
jos padėtį savo skaitytojam 
aiškina Chicagos Grigaitis 
savo “Naujienose”. Grigai
tis, žinoma, šimtu procentų 
užgiria “senosios gvardijos” 
poziciją. Jisai, beveik # taip, 
kaip žydų dienraščio “For
ward” redaktorius Cahan, 
griežtai pasmerkia Norman 
Thomasą ir visus kairiuo
sius, tai yra, didelę partijos 
daugumą. “N a u j i e nose”, 
gruodžio 9 d., rašydamas 
apie Thomaso-Browderio 
debatus New Yorke, Grigai
tis labai išbara Thomasą. 
Bara už ką? Ogi už tai, kad 
tuose debatuose reikalauta 
paliuosavimo Vokietijos Ko
munistų Partijos vado drg. 
Thaelmanno. Girdi, reikėjo 
reikalauti paliuosavimo ir 
Rusijos “socialdemokratų.” 
Ir šaukia Grigaitis: “Reikia 
pasakyti, kad tokiu elgesiu 
Thomas ir Krzycki padarė 
gėdą socialistams. Ne be 
reikalo New Yorko socialis
tų organizacija buvo prie

šinga Thomaso dalyvavimui 
tuose debatuose.”.

Gi gruodžio 11 dienos 
“Naujienose”' Grigaitis iš- 
visų savo mokytų pajėgų

eitų

tik 
vai- 
ran-

savo raštui uždeda tokį ant- 
galvį: “‘Kairysis Sparnas’ 
Skaldo Socialistų Organiza
ciją New Yorke.” Pasmer
kia juos, kam jie išėjo iš 
“senosios gvardijos” kontro
liuojamo miesto komiteto ir 
suorganizavo naują miesto 
komitetą. Grigaitis pasle
pia nuo savo skaitytojų tą 
faktą, kad New Yorko dau
guma suaugusių socialistų 
ir beveik visi jaunieji socia- 

( listai eina su kairiuoju 
sparnų ir Norman Thoma- 
su.

Kas gi pradėjo New Yor
ke skaldyti Socialistų Parti
ją? Niekas kitas, kaip “se
noji gvardija,” kurią palai
ko ir finansuoja “Forward.” 
Kelios savaitės atgal miesto 
komitetas nutarė “perorga
nizuoti” visas tas ’ kuopas, 
kurios pritaria kairiajam 
sparnui ir remia “Socialist 
Call,” tai yra, išmesti iš 
partijos šimtus kairiųjų so
cialistų ir patį Norman Tho- 
masą. Tai ką reiškė tas ta
rimas, jeigu ne partijos 
skaldymą?

“Senoji gvardija” visai 
nesiskaito nei su Detroito 
konvencijos tarimais, nei su 
Nacionaliu Pild.' Komitetu. 
Jinai įkūrė savo organiza
ciją nacionaliu maštabu vi
duje Socialistų Partijos ir 
nutarė ‘ sušaukti kelių ryti
nių valstijų konferenciją 
apkalbėjimui partijos plat
formos ir kandidato į būsi
mus prezidento rinkimus. 
Vadinasi, “senoji .gvardija” 
pasisavino visas partijos 
teises.

Taigi, jeigu Socialistų 
Partija bus suskaldyta (o 
veikiausia to nebus išveng
ta, kaip dabar atrodo), tai 
visa atsakomybė už tai puls 
ant “senosios gvardijos.” 
Lai tą supranta lietuviai 
socialistai.

Kaip jau sakėme, Grigai
tis palaiko reakcinę “senąją 
gvardiją.” Kiek mums žino
ma, Bostono “Keleivio” re
daktorius Michelsonas sim
patizuoja Thomaso vado
vaujamam kairiajam spar
nui. Taip pat, mums-atrodo, 
ir eiliniai lietuviai socialis
tai nusistatę už kairįjį spar
ną. Taip ir reikia. Sekti “se
nąją gvardiją,” tai eiti, tuo 
reformistiniu keliu, kuriuo 
ėjo Vokietijos ir Austrijos 
socialdemokratijos. Ameri
kos darbininkai, po tų kar
čių prityrimų, negali eiti 
tuo keliu. Toks kelias pri
rengtų dirvą fašizmo laimė
jimui.

Tiesa, Socialistų Partijos 
kairysis sparnas, ypač jų 
vadas Norman Thomas dar 
neturi aiškaus revoliucinio 
nusistatymo svarbiais klau
simais. Bet kairiojo sparno 
evoliucija turės jį užvesti 
ant tikro revoliucinio kelio. 
Todėl šio sparno laimėjimas 
Socialistų Partijoj būtų lai
mėjimas darbininkų judėji
mo. Būtų greičiau prieita 
prie komunistų ir socialistų

bendro fronto. Kairiojo 
sparno laimėjimas, paga- 
liaus, greičiau privestų prie 
socialistų ir komunistų or
ganinės vienybės vienoj re
voliucinėj partijoj.

A. B.

Drg. Kapsuko Vardo
Fondas Lietuvos Rev.

Spaudai Remti
Draugo Kapsuko Vardo 

Fondas Lietuvos Revoliuci
nei Spaudai Remti štai ir 
vėl susilaukė truputį aukų.

ALDLD 15-tas apskritys, 
per savo sekretorių d. A. 
Jakaitį, atsiuntė 1 dol. (iš 
Klyvlando, Ohaijo).

Drg. Karolis Kaulinis, 
bruklinietis, paaukojo 50 
centų.

as-

Drg. P. J., detroitietis, 
pats vienas iš to didelio 
miesto, atsiuntė savo 
meninę auką 5 dol.

Drg. V. Jančius, usterie- 
tis (Worcester, Mass.), pri
statė 1 dolerį.

Per mano prakalbas Wa
terbury, Conn., gruodžio 
mėn. 8 d., tapo . sumesta 
Kapsuko Fondui aukų 5 dol. 
58 c.

Labai žemai ačiū visiems 
už aukas!

Tai dabar d. Kapsuko 
Fondo dalykai štai kokie. 
Vasarą tapo išsiųsta, kur 
skirta, 69 dol. Nuo to laiko, 
pirmiau mano buvo praneš
ta, kad susidarė $27.25.

Šiuo kartu aukų sumesta 
$13.08. Vadinas, po šiai 
dienai d. Kapsuko Fonde

tėra išviso 40 dol. 33 cen
tai. . -

. Norėčiau padaryti jau an
trą siuntinį, bet, deja, su
ma da tebėra tokia menku
tė... O čia buvo nuspręsta, 
kad Draugo Kapsuko Var
do Fondui Lietuvos Revo
liucinei Spaudai Remti rei-. 
ketų Amerikoje sukelti 500 
dol. arba bent puse tos su- ? 
mos—250 dol. iki šių metų 
pabaigai, ir tada šis fondas 
būtų likviduotas, užsibaig- • - 
tų. Tuo tarpu viso-pro-viso \ “ 
dar tėra sukelta tik 109 — 
dol. 33 centai. Ot ir džiau- - 
kis, kad norėjai... Mūsų 
spaudoje bent per kelis kar
tūs tilpo atsišaukimai, atsi
liepimai, pranešimai, atskai
tos. Buvo visaip šaukiamasi 
aukų Kapsuko Fondui, bet į .. 
tą šauksmą atsiliepė tik ke
letas... Didžiulė Šikaga da 
nie nekrustelėjo... Ir šiaip • 
daugybė didesnių ir mažes
nių kolonijų da neparodė 
nie jokio susidomėjimo 
Draugo Kapsuko, mūsų Di
džiojo Vado, atminimą pa
žymėti.

Draugės ir Draugai! Ar .. 
gi ilgai da reikės klabintis • 
į Jus? Tik prisiminkite, ko
kiose sunkiose apystovose 
tenka mūsų pasiryžusiems 
draugams rev. spauda sklei
sti, ten, mūsų tolimos tėviš
kės užu kabo riuose, palėpė
se, po žiauria Smetonos fa-..,, 
šizmo rykšte! Yra juk pa
reigų, kurios mus riša su ... 
mūsų suvarginta tėviške. 
Išpildykime bent mažą dale
lę tų pareigų.

Pavieniui ir organizuotai" 
—sukruskite, Draugės ir 
Draugai. Pasiskubinkite su
kelti Kapsuko Fondui pa- . 
skirtą kvotą. Ir kuo grei
čiau, tuo, ..geriau. Draugo 
Kapsuko , Fondas laukia, 
laukia, laukia...

Aukas siųskite per mūsų ... 
laikraščius arba stačiai 
man, kaipo šio Fondo iždi
ninkui, šituo adresu:

Dr. J. J. Kaškiaučius, 
48—2nd Ave., Newark, N. J.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

VIDURIAI, SAPNAI, MĖNE
SINĖS, SVORIS

Drauge daktare, aš skaitau 
jūsų straipsnius “Laisvėje” ir 
aš norėčiau pasiklausti jūsų 
apie save. Aš esu jauna ište
kėjusi moteris, 23 metų am
žiaus. Turiu trejetą vaikų. 
Sveriu 170 svarų, o ūgio 5 ir 
2 colių.

Man viduriai beveik niekad 
nesivalo, jei aš ko nepaimu. 
Kaip tiktai aš atsigulu, kaip 
kaipvtik sudedu akis, tai iki 
pat rytui sapnuoju ir sapnuo
ju.

Ir, kas blogiausia, pereitą 
mėnesį mėnesinėmis tesirgau 
vieną dieną, o šį mėnesį dvi 
dienas. Gal man vertėtų eiti 
pas gydytoją asmeniškai? Aš 
nuolat einu sunkyn, vis dąu- 
giau sveriu, o to aš taip neno
riu. Ką jūs manot apie 
“...crystals”? Ar jie ką pa
deda svoriui sumažint? Atleis
kite, kad angliškai rašau.

ATSAKYMAS
Drauge, Jūs tokia jaunučiu- 

tė, o jau trejetą vaikų turite. 
Gana. Perdaug. Atgal rato, 
žinoma, jau nebeatsuksi, bet 
nereikėjo taip greit vienas 
paskui kito vaikų turėti. Tai 
dabar, kolei gerai atsigausite,

Įatpildysite savo organizmui, 
kas iš jo išsieikvojo per tuos 
gimdymus, nėštumus, žindy- 
mus, tai bent pagyvenkite są- • 
m o n i n g a i, higijeniškai, su 
gamta. ♦ 

Jums viduriai nepaslankūs, 
Jūs perdaug sveriate, nėra- 
miai miegate. Visa tai tik da 
labiau patvirtina Jūsų orga- ... 
nizmo išsemtą būklę, Jūsų 
avitaminozę.

Tų krikštalų nevartokite: 
tik Jums vidurius išdrasko ir /' 
da labiau silpnina. Maisto ve- 
ly žiūrėkite, daugiau gyvo 
maisto, ką auga, nesugadinto: 
daugiau visokių daržovių ir * 
vaisių, o vidutiniai pieniškų, 
kiaušinių, žuvų, šviežios mė
sos. Miltinių valgių,, krakmo- 
Jų, saldymų ir riebalų kuo ma
žiausiai. . -

Gaukit Thyroid gland, P* D., 
lgr., 100 tablets. Imkite ’ po V 
vieną prieš valgį, keletą mene- - 
šių. Imkite džiovintų mielių, 
žuvų aliejaus ir iodo. Giliai 
pakvėpuokite, pasivaikščioki
te. Viduriams galite išpra- * 
džių imtb ir sėmenų, po kelis 
šaukštus su šiltu vandeniu, - 
kad ir kas diena, arba ir kelis c 
kartus per dieną. Paskiau m— 
čiau ir mažiau.
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FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS

Whiskey A Blend 
XU STR Al CNT WKlttlli-:

Kadangi s. d. vadovybėj vir
šijo reakciniai elementai, ku
rie yra nusistatę prieš bendrą 
frontą, tai LKP rūpinsis kelt 
aikštėn tuos jų nusistatymus, 
rems kairėjančius .■ LSDP na
rius jų kovoj prieš reakcinius

Kurie Negali Pasiųsti Deleg 
to. Paremia Finansiškai

Daug Lietuvių Organizacijų 
Jau Išrinko Delegatus

Lietuvos Kompartijos Darbas VII 
Kongreso Tarimų Šviesoj

Pasisakė Prieš 
Fašizmą

SAN DIEGO, Cal.—“Gol
den Hind” laivas išplaukia* 
su 6,000 tonų senos geležies; 
į Japoniją, kur ta geležis 
bus perdirbta į ginklus ir 
amuniciją.

Kongresmanas
Karą ir

Apie Draugo Andrulio 
Prakalbas

Kiek jau žinoma, apie de
šimts Chicagos ir Roselando 
organizacijų išrinko delegatus. 
Kitos organizacijos šiomi die
nom laiko mitingus ir veikiau
siai rinks. Kaip kur susideda 
po dvi ir daugiaus organizaci
jų bei kuopų ir išrenka ben
drą delegatą.

p jiems išstumt 
tižios,
ji mėgino taisyt 
^927 m. balan-

mums 
prieš

mas 
tais 
mes

Nuo Red.-Atleisite, kad taip 
žymiai turėjome koresponden
ciją sutrumpinti. Tie ilgi pa
mokslai draugams tinkami ant 
vietos susirinkimuose, o laik
raštyje taupykime vietą klasių 
kovos reikalams. Tos didelės 
kritikos dažnai tik pablogina 
dalykus.

Pirmininkas 
gos Prieš Karą 
Dr. Harry F. Ward, nesenai 
gavo laišką nuo kongresmano 
F. H. Hildebrandt iš South 
Dakota. Laiške kongresmanas 
rašo:

Amerikos Ly 
ir Fašizmą

žmonių prakalbose buvo ne- 
perdaugiausia, bet visiems jo 
kalba patiko. Buvo renkamos 
aukos lėšų padengimui. SūL 
rinkta $3.90. Aukavo sekas 
mai: po dolerį, Al Pocienė ir. 
G. Stasiukaitis; A. Grinienė; 
50 centų; po 25 centus, Ą.; 
Vedegis, M. Mažeika, Staugąį-, 
tienė ir O. Bakutytė. Smulkes
nių aukų neužrašėme. Visiems 
aukotojams ačiū.

Del Kalėdų šventės, 24to ir 31 mo 
gruodžio dienose, kurios regulia
riai yra moterų dienos, bus vien 

tik vyram. Moterim nebus.

Besirengiant prie Tre 
čio Kongreso

vienu
kon-

Klai-
vieno

Ką tik gavome laišką nuo 
ALDLD 161 kuopos, Seattle, 
Wash. Jos iždininkas, draugas 
M. Baltrušaitis rašo:

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

Prakalbos įvyko lapkričio 
20 (ir iki šiol laukėte nepara^ 
šę.—Red.). Kalbėjo apie Klai= 
pėdą, kurią šiandien Hitleris 
rengiasi pasigrobti ir paskui 
pačią Lietuvą pavergti. Taipgi 
ragino visų sriovių lietuvius 
sudaryti bendrą frontą prieš 
hitlerinį pavojų ir prieš snite- 
toninę diktatūrą Lietuvoje, 
kad Lietuvoje būtų liaudies 
valdžia, kad ją valdytų pA£ 
tys darbo žmonės. Taipgi kal
bėjo apie Italiją, kuri dabar 
smaugia Ethiopiją ir žudo ne
kaltus žmones.

“Geriausių linkėjimų kon
gresui ir prletariniai sveikini
mai.

“Draugiškai, M. Baltrušai
tis, ALDLD 161 kp. iždinin
kas.”

savo 
skai-
ren-

vadus, kritikuos reformižmą ir'kos vykdymas negalės turėt 
socialdemokratizmo nusistaty
mus už blokus su buržuazija. 
Klysta tie, kurie mano, kad 
bendro fronto taktikos vykdy
mas reikalaus iš LKP išsižadė
jimo s. d. kritikos. L&P ir savo 
eilėse ne tik kritikuoja, bet ir 
aštriai kovoja prieš visus tuos, 
kas kliudo bendrą frontą su
daryt. LKP vedą aštrią kovą 
ir su sektantizmu partijos vi
duj. Ta gi kova reikalauja ša
linimo iš vadovavimo sektantų, 
nes kol sektantai bus vadovy
bėje, tol bendro fronto takti-

gerų pasisekimų. O jei taip, 
tai būtų juokinga, jei LKP iš
sižadėtų kovos su tais s. d., 
kurie kliudo sudaryt bendrą 
frontą. Kartu LKP žino, kad ji 
privers LSDP tartis su komu
nistais del bendro fronto ir jį 
sudaryt tik tuomet, jei komu
nistai išplės darbą apačiose, 
jei įtrauks s. d. apačias į ben
drą frontą ir padės kaires
niems s. d. susistiprint LSDP 
eilėse.

Kitais klausimais pakalbė
sim sekantį kartą.

New Yorke virš nurodytu ad
resu; Chicagoj: 184 W. Wash
ington St. L. Jonikas,

Nacionalio Lietuvių Veiki
mo Komiteto Sekretorius

3116 S. Halsted St. 
Chicago, Ill.

“Aš nuo savęs vėlinu jum 
kuogeriausio pasisekimo jūsų 
žygyj sušaukti galingą Ameri
kos masių kongresą prieš ka
rą ir fašizmą. Šiuomi noriu ju- 
mi užtikrinti, kad aš pilnai 
pritariu jūsų siekiam ir prie 
kiekvienos progos pakelsiu sa
vo balsą, kad išvengti fašisti
nės diktatūros šioj šalyj ir kad 
nedaleisti įtraukti Jungtines 
Valstijas į kitą pasaulinį karą. 
Šitą savo 'nusistatymą aš jau 
esu nekartą viešai pareiškęs 
Jungtinių Valstijų kongrese ir 
kitur.”

1936 metais, 
Nacionalis 

ir Fa- 
atsibus

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

ir naktį.

Iš Buvusio 20 metų Jubilėjinio 
Parengimo

Gruodžio 7 d. Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 25 kuopa surengė 
užkandžių vakarienę Dailės 
Kliubo svetainėje po num. 20 
N. Calhoun St., paminėjimui 
20 metų sukaktuvių šios orga
nizacijos gyvavimo. Paren
gimas, žinoma, nebuvo taip 
skaitlingas, kaip turėjo būti. 
Bet buvo gana gyvas ir links
mas.

Taipgi turiu pabrėžti, kad 
draugai Deltuvai iš Hanover, 
Md., atvežė didelį papartį ir 
paaukojo Lietuvos politiniams 
kaliniams. Papartis buvo iš
leistas ant laimėjimo ir davė 
$3.70 pelno. Pinigai pasiųsti 
ten, kuri skiriami. Tai jau ke
lintas kartas draugai Deltuvai 
skiria tokias gražias aukas 
Lietuvos politiniams kaliniams. 
Tai pavyzdys kitiems mūsų 
draugams.

ALDLD 25 kp. koresp.

ninku judėjimas, jau įsitraukė 
■ į judėjimą ir platesnės valstie- 
1 čių masės, ką, pavyzdžiui, liu

dija ir rugpjūčio men. prasi
dėję valstiečių streikai ir susi
rėmimai su ginkluota fašistų 
jėga.

Ekonominis krizis ir kylantis 
darbininkų ir valstiečių judėji
mas • silpnina fašistų valdžią. 
Be to, jei seniau revoliucinėj 
kovoj dalyvavo tik komunistai 
ir jiems artimi darbininkai ir 
valstiečiai, tai dabar įsitraukia 
ir toliau vis plačiau įsitrauks 
taipgi socialdemokratai ir liau
dininkai. Tai ir Lietuvoj pa
lengvins bendro fronto ir pla
taus antifašistinio liaudies fron
to sudarymą.

Čia prie progos reikia pažy
mėti tuos klaidingus fašizmo 
apibudinimus, kuriuos seniau 
mūsų partijoj duodavo. 1927 
m. konferencijoj buvo mėgini
mų Lietuvos fašizmą apibū
dint, kaip saujelės karininkų 
ir dvarinininkų diktatūrą, nu
kreiptą dagi prieš buržuazijos 
reikalus. Konferencija tokį 
apibudinimą atmetė, nurody
dama, kad fašistinis pervers
mas pirmoj eilėj buvo padary
tas prieš kylantį darbininkų 
judėjimą ir prieš komunistus. 
Vienok, konferencija klaidin
gai apibudino fašizmą, kaip 

.buožių, dvarininkų ir buržu
azijos diktatūrą. Tikrumoj gi 
tai buvo atvira, teroristinė la
biausiai reakcinės ir labiausiai 
šovinistinės, labiausiai plėšrios 
su bankais surištos buržuazi
jos diktatūra, kuri imasi ypa
tingai plėšrių naudojimo bū
dų, nukreiptų prieš darbo 
žmones. Niekados Lietuvoj ne
buvo išnaudojimas toks didelis, 
koks jis dabar yra, ir j todėl 
niekados darbo žmonės taip 
neapkentė buržuazinės val
džios, kaip dabar. O kad dar
bo žmonėms būtų sunkiau or
ganizuotis kovai prieš fašiz
mą, niekados Lietuvoj nebuvo 
tokio persekiojimo ir laisvių 
varžymo, kaip dabar yra. Net 
caro laikais po 1905 metų re
voliucijos laisviau buvo gy
vent, kaip dabar.

Ta sunki darbo masių pa
dėtis fašistinės diktatūros są
lygose, kuri dabar yra, leng
vina mums traukt darbo mases 
į kovą kaip prieš naudotojus, 
taip ir prieš fašistų valdžią. 
Tai kartu turės lengvint 
sudaryt bendrą frontą 
fašizmą.

Svarbiausias Lietuvos 
munistų Uždavinys—Suda

ryt Bendrą Frontą
Dabar svarbiausias LKP už

davinys sudaryt bendrą dar
bininkų frontą ir antifašistinį 
liaudies frontą. Be tų frontų 
sudarymo negalės sėkmingai 
eit kova prieš naudotojus ir 
fašizmą. LKP stato sau parei
ga ant kiekvieno žingsnio gint 
tiesioginius ekonominius ir po
litinius darbo žmonių reika
lus. Jai rūpi ruošt bendrus iš
stojimus su socialdemokratais 
ir liaudininkais. Bendro fronto 
vykdyme LKP stengsis rodyt 
daugiau lankstumo, išdirba 
kovos platformą, kad apie ją 
spiešt ir labiausiai atsilikusius 
darbo žmonių sluogsnius. LKP 
rūpinsis sučiupt skaudžiau
sius, opiausius darbo žmonėms 
klausimus, rūpinsis kurt ben
dro fronto komitetus, kad jais 
apimt įmones, miestus, kai
mus, valsčius, apskričius, visą 
Lietuvą, darbo moteris, jauni-

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Reikia priminti, kad kon
gresmanas Hildebrandt kalbė
damas Jungtinių Valstijų kon- 
krese prieš skyrimą biliono 
dolerių karo reikalam tarpe 
ko kito pasakė:

“Šiandien, po visų patyrimų, 
kokius mes turimę, mažai rasis 
tokių, kurie užgirtų mūsų da
lyvavimą pasauliniame kare. 
Turime pripažinti, kad tie, 
kurie karo laiku buvo apšau
kiami ‘slekeriais,’ ‘Vokiečių 
draugais’ ir kitokiais mažiau 
komplimentariškais būdvar
džiais šiandien jau yra pripa
žinti buvę teisingais. Mes taip
gi negalime pamiršti į kokią 
padėtį atsidurtume, jeigu da- 
leistume mūsų šalį ir vėl įvelti 
į pasaulinę skerdynę, nebent 
kas nors ant mus užpultų, kas 
labai abejotina.”

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC. 
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise SL Brooklyn.
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stoties. 

Canarsie subway išlipkite ant Mbntrose Ave. stoties. Bile karu ant
Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick Ave. krais iš- ' 

lipkite ant Cook Street. ,

“Gerb. Drauge:—
“ALDLD 161 kuopa 

mėnesiniame susirinkime 
te jūsų laišką kas liečia 
giamo suvažiavimo prieš 
rą ir fašizmą Clevelande. Aps
varsčius ir išdiskusavus nu
tarta: Kadangi mes taip toli 
gyvename ir perdaug susidary
tų lėšų pasiuntimas delegato, 
tai.nutarėm paaukoti iš k-pos 
iždo $5 padengimui kongreso 
lėšų.

“Darbuokitės, draugai, del 
darbininkų gerovės; prieš ka
rą ir fašizmą! Mes kiek galė
dami paremsime jūsų darbuo-

Tai labai puikus laiškutis ir 
didelė auka svarbiam tikslui. 
Tą pavyzdį turėtų pasekti ir 
kitos mūsų darbininkiškos or
ganizacijos: kurios negali pa
siųsti delegato del vienos ar 
kitos priežasties, galėtų nors 
maža auka prisidėti prie pa
dengimo kongreso lėšų.

Aukas galima pasiųsti tie
siai į Amerikos Lygos Prieš 
Karą ir Fašizmą raštinę se
kančiu adresu: 112 E. 19th St., 
New York, N. Y. arba galima 
perduoti per Nacionalį Lietu
vių Veikimo Komitetą žemiau 
paduodamu adresu.

Būtų geistina, kad išrinkus 
delegatus nors per spaudą pa- 
skelbtumėt. Tada žinotume, 
kiek kongrese bus lietuvių or
ganizacijų atstovauta ir gal 
galėtume surengti specialę se
siją lietuviam delegatam. 
Taipgi numatoma, kad 
svarbiausiu punktu ant 
greso dienotvarkio bus 
pėdos klausimas, kaipo 
iš pavojingiausių karo punktų 
Europoj. Tad geistina, kad 
kuodaugiausiai lietuvių dele
gatų dalyvautų.

Čia dar kartą pakartojame 
apie sąlygas delegatų rinkimo 
ir kelionės tvarką į kongresą:

Kiekviena organizacija gali 
rinkti mažiausiai vieną dele
gatą, ir po 1 nuo kiekvienų 
250 narių. Delegato mokestis 
bus tik 50 centų.

Rytinių valstijų delegatai 
važiuos specialiu traukiniu iš 
New Yorko (Jersey City Sta
tion), sausio 2 diena, 7:40 v. 
ryte. Kelionė į abi pusi: dele
gatam po $13, nedelegatam— 
$14. Į tai įskaitoma ir vieni 
pietus ant traukinio.

Vidurvakarinių valstijų spe- 
cialis traukinis išeis iš Chica
gos (La Salle Street Station), 
sausio 2 dieną, 1:30 vai. po 
pietų. Delegatam tikietas į abi 
pusi $7.25, o svečiam—$8.25.

Del ei vietos ant specįalio 
traukinio patartina išanksto 
susižinoti su Lygos atstovais:!

Nuo Roumatiškų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIQ 
kuri* suteikia greitą Ir tikrą 

palengvinimą

(Pabaiga)
1927 metų pradžioj buvo pui

kios sąlygos sudarymui plataus 
antifašistinio fronto, kurio prie
šakyj neišvengiamai būtų atsi
dūrus darbininkų klesa ir mū
sų partija. Mes mėginom eit 
tuo keliu, kad smarkiau vystyt 
antifašistinę kovą, bet klaidin
gai pakeitėm tą kelią. Reikia 
čia pasakyti, kad į tą pakeiti
mą didelės įtakos turėjo d. Bu- 

’charinas, kuris tuo metu smar
kiai krypo į dešinę ir negalėjo 
mums duot teisingų patarimų. 
To kelio pakeitimas ir išsižadė
jimas kelių, vedančių tuo metu 
prie bendro fronto ir plėtimo 
antifašistinės kovos, <• atnešė 
mums daug žalos. Pirma, juo 
pasinaudojo mūsų priešai, ku
rie pasiryžo antifašistinę nuo
taiką nukreipti į fašistams nau
dingą pučų kelią. Pirmutiniai 
pasinaudojo tautininkai. Jie pa
siuntė savo agentus į liaudinin
kų eiles, kad tie priskubintų an
tifašistinių nusistatymų išsilie
jimą į priešlaikinius pučus, kad. 
lengviau būtų sudaužyt kairė- 
jančius liaudininkus, išgąsdyt 
dešiniuosius liaudininkus revo
liucijos pavojum, patraukt juos 
į savo pusę ir sustiprinti tauti
ninkų pozicijas fašistų valdžioj. 
Net jau ėjo derybos apie suda
rymą vyriausybės iš tautininkų 
ir liaudininkų (dešiniųjų). Va
dinamas pajaujinis pučas liko 
tautininkų suprovokuotas ir su
daužytas dar jam neprasidėjus. 
Tautininkai gi, kaip gelbėtojai 
nuo revoliucijos ir nuo bolševi
kų pavojaus, sustiprino savo 
pozicijas fašistų eilėse, kas vė
liau palengvi 
kademus iš v£ _, i'Mūsų paW
savo klaidas.
džio mėn. CK plenumas’ nuro
dė, ką reikėtų veikt, jei pakiltų 
peštynės fašistų eilėse, ir ką 
reikėtų veikt, jei prasidėtų an
tifašistinis sukilimas, kurio 
priešakyj atsistotų ne mūsų 
partija. Bet vėliau vėl viršų 
paima klaidingi nusistatymai. 
Paėmė viršų schematizmas: ne 
gyvas darbas, o galvose nukal
tos formulės. Buvo duoti nu
rodymai, kad negal įvykt gin
kluotų sukilimų fašistų eilėse, 
nes pas visus juos yra bendras 
priešas—darbininkai, ir buvo I 
neteisingai pasakyta, kad pas 
fašistus kovoj su komunistais 
gal būt tik pilnas vieningumas. 
Buvo tvirtinama, kad negal 
būt antifašistinių sukilimų be 
mūsų partijos vadovavimo, nes 
tik mūsų partija antifašistiniai 
nusistačiusi.

Pastarojo mokslo klaidingu- 
vėliau buvo gyvenimo fak- 
įrodytas. Jau 1927 m. 
turėjome Tauragės sukili- 

o vėliau voldemarininkų 
pučuj. Mūsų partija tiems at
sitikimams nebuvo pasiruošusi 
ir daugelis nesuprato tų sukili
mų ir pučų. Socialdemokratų 
eilėse 1927 m. pradžioj augo 
nusistatymas už sukilimą prieš 
fašizmą. Komunistų gi parti
ja, del padarytų klaidų, moki
no, kad socialdemokratai negal 
savistoviai be komunistų par
tijos vadovavimo dalyvauti an
tifašistiniam sukilime. Gi pati 
komunistų partija, kaip žino
ma, po fašistinio perversmo 
nuėmė klausimą apie mėgini
mus artimiausiu metu nuverst 
fašistus jėgos pagelba. Ta pro
ga pasinaudojo dešinieji s. d. 
vadai, parsidavusieji Pilsuds
kiui (Plečkaitis ir kiti), nuda
vė, kad jie revoliucionieriai, ir 
stojo priešakyj revoliuciniai 
nusistačiusių socialdemokratų 
ir jų šalininkų, kad tuos revo
liucinius nusistatymus nukreip
ti į pučizmą Lenkijos naudai. 
Taip įvyko Tauragės sukilimas, 
kuriame darbininkai ir valstie
čiai sukilo prieš fašizmą, o so
cialdemokratiniai ir maksima

listiniai vadai pardavė tą su
kilimą. Jei mes būtume vystę 
savo liniją taip, kaip ji buvo 
užbrėžta tuoj po fašistinio per
versmo, jei mes būtume drą
siau vystę bendro antifašistinio 
fronto taktiką, jei būtume ne
nuėmę obalsio apie revoliucinę 
liaudies valdžią, jei būtume 
tampriau susirišę .su revoliuci
niais socialdemokratais ir kai
resniais liaudininkais, tai Pleč
kaičiai nebūtų pajėgę ruošt 
provokacinius pučus ir taip de- 
moralizuot kairesnius s. d., kaip 
juos sudemoralizavo Plečkaičiai.

Antra, klaidingi nusistaty
mai palengvino antipartiniam 
elementui kurt opozicijas mūsų 
partijos viduj. Abramavičius 
(Albinas) ir jo šalininkai, ku
rie nusivilko Plečkaičio uode
goj, nepastebėjo Plečkaičio tar
navimo Pilsudskiui ir p,o savo
tiška pūtimo mūsų partijos 
klaidų priedanga faktinai ėjo 
tuo keliu, kuris reikalavo, kad 
mūsų partija iš savistovios pa
sidarytų priedu prie socialde
mokratų partijos. Abramavi
čius ir kiti nepastebėjo ir to, 
kad visgi fašistams dalinai ir 
del mūsų klaidų ir del socialde- 
mokrtijos • skaldymo politikos 
pasisekė 1927 m. šiek tiek su
stiprėt. 1827—1928 m. žiemą 
jau nebuvo Lietuvoj jokios an
tifašistinės revoliucinės .situa
cijos, apie kurią plepėjo Abra
mavičius. Jei dar 1927 m. pra
džioj galėjo būt vilties greit 
nuverst fašistų valdžią, tai 19- 
27 metų gale ir 1928 m. jau 
buvo visai kita situacija, jau 
nebegalėjo būt ir klausimo apie 
tučtuoj autinį fašistų valdžios 
nuvertimą. Tuo metu mūsų 
svarbiausias uždavinys buvo — 
kova prieš fašistų puolimą ir 
del įtakos darbininkų masėse, 
kova del legalių galimybių ir 
del darbininkų klesos priešini
mosi naudotojų ir fašistų puo
limams. Tokia taktika turėjo 
lengvinti ir lengvino mobilizuo
ti darbininkus būsimiems mū
šiams su fašistų diktatūra ir 
del jos nuvertimo.

Dabar VII kongreso darbų 
šviesoj 1925—1927 metų įvai
rios klaidos, padarytos mūsjų 
partijos eilėse, darosi daug aiš
kesnės. Mums šiandien reikia 
atsimint tas klaidas, reikia ge
riau suprast jas, kad ateityje 
lengviau būtų apsisaugit pana
šių klaidų. Vienok, darytų di
delę klaidą tas, kas manytų, 
kad gal Abramavičius ir jo ša
lininkai 1927—1928 m. savo 
kritikoj buvo teisingi ir gal 
partija perdaug žiauriai su jais 
pasielgė, išmesdama juos iš 
partijos. Partija teisingai pa
sielgė. Visais 1927—192f8 me
tų ginčų esminiais klausimais 
buvo klaidingas Abramavičius, 
nes jo nusistatymai vedė prie 
išsižadėjimo vadovaujančios ko
munistų partijos rolės darbinin
kų klesos kovoj. Abramavičius 
į partiją žiūrėjo ne bolševiko, 
o labiau trockisto akimis ir ne 
veltui visa jo šalininkų eilė nu
sirito į kontrrevoliucinių troc- 
kistų ir fašistų pusę. Abrama- 
vičiaus ir jo šalininkų veikimas 
ardė partijos darbą iš vidaus.
Fašizmas Lietuvoj ir Darbi

ninkų Klase
Dabar pereinam prie dabar

tinių laikų. Ar tvirtėja dabar 
buržuazija Lietuvoj ir ar tvir
tėja pats fašizmas? Kaip vi
sam pasaulyj, taip ir Lietuvoj 
fašizmas nėra buržuazijos tvir
tėjimo žymė. Buržuazija jau 
nepajėgia senais būdais valdyt : 
ir prisiėjo jai imtis fašistinių : 
metodų. Fašistai gi pajėgia 
laikytis valdžioj tik vis didina- j 
mo smurto pagelba. Po fašis- : 
tinio perversmo Vokietijoj nau
dotojų puolimas Lietuvoj ir fa
šistinė reakcija padidėjo. Vie- i 
nok, iš kitos pusės auga darbi- ;

HYMAN BERGER
SAVININKAS

F VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbemė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

mirusių. -

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme- 
nimp, vestuvėms, krikštynoms 
iiKittlr kitokioms parems, 

šaukite dieną ar naktį.

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Darbo Unijos Užgiria Prieš- 
fašistinį Kongresą

Kaip jau žinoma, sausio 3 
4 ir 5 dienom, 
įvyksta Trečias 
Kongresas Prieš Karą 
šizmą. Kongresas 
Clevelande, Ohio.

Paskutinėm dienom 
me, kad kongresą vienbalsiai 
užgyrė kietųjų anglių mainie- 
riai savo trijų distriktų kon
vencijoj Washingtone.

Užgyrimas priešfašistinio 
kongreso didžiulėj UMWA 
konvencijoj įvyko tuoj po tam, 
kaip ten tapo priimta rezoliu
cija prieš fašizmą ir prieš lai
kymą Olimpiko žaidimų Vo
kietijoj.

Kita svarbi organizacija, 
kuri užgyrė priešfašistinį kon
gresą, yra Cleveland© Federa
tion of Labor. Pastaroji išrin
ko 5 delegatus į kongresą.
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LAISVI Pirmad., Gruodžio

Žinios iš Kietųjų 
Anglių Lauko

IMIGRANTŲ PROBLEMOS

Griežtas Karas Prieš Anglies 
“Bootlegerius” ,

Tęsiantis neperstojančiai be
darbei ir mažai gaunant iš val
džios pašalpos, bedarbiai ka
sėjai visuose kietosios anglies 
kampuose, o ypatingai Schuyl
kill, Northumberland ir Car
bon pavietuose, sumanė savo 
ekonominį būvį pagerinti, išsi- 
kasdami kompanijų anglies, 
kuri joms nėra reikalinga ir 
uždarė savo kasyklas del ne
buvimo rinkų.

Šie nauji
iš pradžios, primityviu būdu, 
kasėsi del savo namų apšildy
mo. Bet laikui bėgant, atsira
do ir pirkėjų angliakasyklų 
apielinkėse. Netrukus pirkėjų 
atplūdo ir iš tolimų didelių 
miestų. Kadangi tos naujos 
“kompanijos” nėra tokios lu- 
pikės už savo produktą, tai 
jos turėjo didelį pasisekimą 
savo išdirbystėj taip, kad ta
me amate atsirado 13,700 dar
bininkų. Trekas per troką 
traukė iš didmiesčių ir įvairių 
apielinkių, pirko anglį nuo šių 
kasėjų ir taip tie vargšai galė
jo sudurti galą su galu.

Bet šitokia vargšų vertel- 
gystė del egzistacijos nervino 
kompanijas ir jos įvairiai per
sekiojo kasėjus nuo pat pra
džios atsidarymo “nuosavų” 
kasyklų. Darbininkai visados 
pnešinosi kompanijom ir prieš 
kiekvieną kompanijų ataką at
silaikė iki šiol. Bėgo jos į teis
mus prašyti drausmių, bet ant 
nelaimės ir ten negavo užtari
mu Pavietiniai teismai per 
valstijos augščiausius teismus 
buyo instruktuoti išduoti drau
smės. Bet ir tas patvarkymas 
nebuvo išpildytas per pavieti
nius teismus. Ir taip savo 
“bi^nį” darbininkai varė t<įlyn. 
Dabar kompanijos surinko vi
sas žinias ir faktus ir šį “biz
nį” paskelbė “bootlegeryste”. 
Jos suranda, kad tiek tūkstan
čių darbininkų dirbdami iška
sa 4,000,000 tonų kas metai.

dėti, tie kontraktoriai nebega
lės savo “breikeriukuose” pri
rengti anglį ir į trokus pra- 
duoti. Jie turės iškasę anglį 
pilti į freitus, kur kompanija 
prirengusi pati parduos.

šios rūšies “bootlegerystei” 
ir valstijos gubernatorius ne- 
priešingas bile tiktai jokiose 
kasyklose (šuns skylėse) dar
bininkai neverčiami ilgiau, per 
astuonias valandas dirbti.
Persekiojimai Wilkes-Barre ir 

Pittstone
industrialistąi”; Šių miestų apielinkėse šią 

žiemą kompanijos taip puola 
anglies rinkėjus, kad nei su 
maišu pasirodyti negalima dėl 
pasirinkimo namų apšildymui. 
Kur galima pasirinkti anglių, 
gaudo valstijos kazokai ir ra
dę troką su maišais anglies 
reikalauja prirodymo, kur pir
ko anglį. Prisieis šią žiemą 
ir šaltose bakūžėse kentėti.

Pittstono Anglies Komp. 
Muša Algas

ši kompanija jau nuo vidur
vasario pradėjo angliakasius
pripratinti prie nusimušimo ai- sti kaipo

Nesenai lygino algas nuo mažiausia 15 metų senumo. To-

Ateivio Vaikas Gauna tik “Ant
rą Pirmenybę’* Kvotoje

KLAUSIMAS: Mano vyras 
yra naturalizuotas Suv. Valsti
jų pilietis. Aš turiu 15 metų 
sūnų Lietuvoje, tai pirmo vyro 
sūnus. Ar aš jam galiu prašyti 
nekvotinės kvotos vizą, jeigu 
mano dabartinis vyras jį lega- 
lįškai pasisavintų? Esame gana 
turtingi ir galime jį puikiai už
laikyti.

ATSAKYMAS: Kaipo ateivio 
sūnus, tavo vaikas gali gauti 
tik “antrą pirmenybę” kvoto
je. Legališkas pasisavinimas 
tą visai nepermaino ir jo immi- 
gracijos stovį nepagerina. Tik 
jeigu Tamsta pati tapsi Ame
rikos piliete, tai jis prie kvo
tos nebus priskaitytas. Tamstęs 
antro vyro pilietystė neduoda 
jokios pagelbos sūnui, nes jis 
tik jo posūnis.
Nekvotinią Studentą Minimumo 

Metai
KLAUSIMAS: Aš norėčiau 

parsitraukti į šitą šalį mano 
sesers 13 metų vaiką ir jį siųs
ti į mokyklą Amerikoje. Ar jis 
gali atvykti, kaipo nekvotinis 
studentas?

ATSAKYMAS: Ateiviai, įlei- 
studentai, turi būti

gų.
vienų darbininkų atimdama, 
o kitiems duodama. Dabar už
simanė visiems lygiai numušti 
iki 30 nuošimčių. Šiuo tarpu 
labiausiai kėsinasi ant Ewen 
kasyklų darbininkų. Kol kas 
darbininkai nesutiko, bet, vie
nok nuo mainierių atėmė 40c. 
nuo dienos, o pridėjo leibe- 
riams. Bosai bando įkalbėti, 
kad jeigu darb. gali “bootle- 
geriams” dirbti už $2.00 die
nai, tai turi dirbti ir kompa
nijoms.

Besiartinant naujo kontrak
to darymo laikui, komp. nori 
Senąjį į niekus paversti, nes 
Lewisas kelis sykius yra išsita
ręs, kad nieko nereikalaus, 
kaip senojo kontrakto atnau
jinimo. Todėl kompanijos ir 
rūpinasi, kad vien tik atnau
jinti seną nieką.

i liaus, toks ateivis privalo būti 
užregistruotas, kaipo studentas 
vienoje iš šimto augštesnių 
mokslo įstaigų, kurias Darbo 
Departamentas užgyre. Jie taip
gi turi žinoti anglų kalbą, kad 
galėtų sekti parinktą kursą.
Naturalizavimo Kvotimas Yra 

žodiškas

Skaitant po $5.00 už toną, Trijų Kietosios Anglies Distr.
Konvencija 

0
Su 7 d. gruodžio užsibaigė 

kietosios anglies mainierių 
konvencija Washingtone. Jos 
nutarimų sutrauka tilpo “L.” 
No. 290, ant pirmo puslapio. 
Tai buvo konvencija, kurioje, 
kaip paprastai, mainieriai gali 
reikalauti ko tiktai nori iš ba
ronų ir kalbėt, ką tiktai nori 
prieš juos. Kita tokia kon
vencija įvyks po to, kaip Le- 
visas padarys naują kontrak-

jie pasiima $20,000,000. O pri
dedant dar perkupčių $12,- 
000,000, tai šie “biznieriai” 
padaro skriaudos ant $32,- 
000,000 kas metai.

Akiregyj tokios “skriaudos” 
del. kompanijų ir anglies ver
telgų, kompanijos, ant žūt
būt, paskelbė kryžiaus karą 
prieš šiuos “bootlegerius.” 
Nors jos negavo dar iki šiol 
tiesioginės paramos iš valsti
jos del šios kovos, vienok at
sišaukė į miestų majorus, kad su baronais arba sutiks ant 
šie. valdytų savo trokų savinin-j įam tikrų sąlygų kontraktui, 
kus ir atsišaukė į visos valsti-{ 
jos atatinkamas įstaigas pa
gelbėti toj kovoj. Kol tiesiogi
nė pagelba, (drausmės ir ka
zokai) bus gauta, dabar kam-l 
panijos savo valia areštuoja 
trokmanus ant kelių su anglia 
neturinčius pirkimo kvitų, 
gaudo kasėjus ij* kiša į kalėji
mus; konfiskuoja jų darbavie
tes ir naikina įrengimus bei 
užverčia jų kasyklas.

jfors tat^i yra sunku kasė
jams kovoti, bet jie drūti ir 
gerai laiko savo pozicijas. 
Gelbsti jiems ir trokų savinin- 

, ka£ Kaip ši kova ilgai laiky
sis* ir kas laimės, tik ateityje 
buš "žinia. Bet angliakasiai 
pagirtini už tai.
Kitos Rūšies “Bootlegeryste”

- Luzernės paviete, ypatingai 
apie Pittstoną, kompanijos 
yra savo kasyklas išrendavo- 
jusios kontraktoriams, kurie 
mcjka kiek ten nebūt “rojal- 
t&C nuo tono ir išsikasę ang- 

. lį parduoda, kam nori, žino- 
I maį ir čia trokai išgabena tą 
\ anęlį į miestus, šiame atvejyje 
A irgi numatoma, kad “boutle- 

gevystė’’ ir daroma kitoniški 
patvarkymai. Dabar, kaip gir

dėta visose tose valstijose iki 
1938 m., tik Wisconsine toki 
užmokesčiai prasidės sausio mė
nesį, 1936 m.

Newark, N. J

Tada Lewisas kalbės, o mai- 
nieriai turės klausyti. Dabar 
jis sako, jeigu kompanijos ne
sutiks su reikalavimais, tai 
streikas privers sutikti. Bet, 
kada prisieina skelbti streiką, 
tai Lewisui yra taip sunku, 
kaip duoti savo akį išimti. Jis 
tada stveriasi nurodyti, kaip 
blėdin^as ir pragaištingas yra 
streikas darbininkams, žiūrė
kim, kiek laiko jam ėmė išves
ti minkštosios anglies kasėjus 
streikam

Kietosios anglies lauko ka
sėjų reikalavimai, kaip mato
me, yra dideli. Nėra abejo
nės, kad Lewisas juos surauks 
iki vienos šimtinės dalies. Bet 
mainieriai, žinodami gerai, 
kas jiems priklauso, neturi at
sisakyti nuo 
ir būsimoje 
da Lewisas 
kad tik tiek 
nų gauti.

KLAUSIMAS: Jau ^er kiek 
laiko aš rengiuosi tapti pilie
čiu, bet kada pamislinu apie 
natūralizacijos kvotimą, tai bai
mė užpuola. Aš galiu atsakyti 
į klausimus, bet žinau, kad ne
galiu atsakymus išrašyti. Ką 
turiu daryti?

ATSAKYMAS: Nuo pilietys- 
tės kandidatų nereikalauja, kad 
jie turi išrašyti atsakymus į 
užduotus klausimus, kvotimas 
yra žodiškas.
valo kalbėt angliškai ir pasira
šyti vardą po aplikacija. Jis tu
ri žinoti apie Suv. Valstijų val
džią, ir apie valstijos, miesto 
arba vietelės, kurioje gyvena. 
Ir turi būti apsipažinęs su 
Amerikos istorijos pradiniais 
faktais. Kvotimai visai ne sun
kūs. F.L.I.S. knygutė “Kaip 
Tapti Suv. Valstijų Piliečiu”, 
kurią parduoda už 25 centus 
kopiją, aprašo šimtą kandidatų 
užklaustų klausimų ir į tuos 
klausimus paduoda atsakymus.

Biedną Vaiką Užlaikymas
KLAUSIMAS: Skaičiau laįk- 

raštyje, kad federalė valdžia 
teiks pinigišką pagelbą bied- 
niems vaikams. Mano vyras mi
ręs, ir aš stengiuos užlaikyti 
dvejus vaikus, 12 ir 9 metų. 
Kur aš galiu kreiptis tokios 
pašalpos?

ATSAKYMAS: Pašalpa bie.d- 
niems vaikams yra dalis Socia- 
liško Apsaugos Akto ir siūlo 
pridėti trečią dalį sumos, kurią 
praleis atskiros valstijos, tokiai 
pašalpai. Apskričių gerovės 
komitetai paprastai prižiuro 
motinų pensijas ir galite tenai 
prašyti tolimesnių informacijų.

Bedarbės Apsaugos Įstatymai 
KLAUSIMAS: Kiek valstijų 

jau priėmė bedarbės apsaugos 
įstatymus? Ar jau bedarbės 
naudos duotos?

Jaunų Komunistų Lygos Sėk
mingas Vakaras

Gruodžio 10 Universalistų 
bažnyčioj įvyko prakalbos— 
diskusijos, surengtos vietinės 
Jaunųjų Komunistų Lygos or
ganizacijos. Kalbėjo jaunas 
draugas Mac. Weiss, naciona- 
lio komiteto narys ir atstovas 
Jaunųjų Komunistų Interna
cionalo 6-to kongreso.

Labai gabiai kalbėjo, ką iš
dirbo veikimui 6-tas jaunimo 
kongresas, ką veikia ir kaip 
veikia Sovietų Sąjungos jau
ni darbininkai ir kokios pers
pektyvos laukia kapitalistinė
se šalyse jaunimą ir kaip jie 
turi veikti prieš karą ir fašiz
mą.

Aplamai kalbėjo, kaip veik
ti tarpe jaunimo šios šalies jų 
įvairiose organizacijose ir ša- 
pose ir visur, kur tik yra jau
nimo. žodžiu, kalba ėjo apie 
sudarymą bendro fronto prieš 
žiaurų karą ir fašizmą.

Daug klausimų buvo, į ku
riuos jaunas draugas labai tin
kamai atsakinėjo. Mitinge bu
vo virš 300,jaunuolių, tik gal 
kokis 5 nuošimtis suaugusių. 
Tai puiku, kad jaunuoliai vis 
skaitlingiau dalyvauja tokiuo
se parengimuose.

Albinas.
Nuo Red. — Apie bendro 

fronto prakalbas kitas drau
gas pirmiau parašė.

kų Lietuvos revoliuciniams po
litiniams kaliniams.

Draugiškai,
W. Murphy, Kp. Sekr.”

Draugai redingiečiai, kurie 
nauji] narių vajuje puikiai pa
sirodė, prisiuntė $17.50 čekį ir 
sekamai rašo:
“Draugai:-

ALDLD 143 kuopa sveikina 
ALDLD Centrą'su 20-ties me
tų sukaktuvėmis ir siunčiame 
auką $5. Už 50c prisiųskite 
brošiūraičių “Komunistų Pro
grama” ; $5 aukojame “Lais
vei” 25-ių metų jubilėjui ir 
prašome prisiųsti certifikatą; 
$6 yra K. Zambasiavičiaus 
prenumerata ir $1 aukojame 
Agitacijos Fondui. Pinigus 
prašome paskirstyti.

Draugiškai,
Tessie Zambasevičiene
ALDLD 143 kp. sekr.”

Visiems draugams ir drau
gėms tariame šį/dingą ačių.

D. M. Šolomskas

sąlygos 
reikia.

ir kito- 
Kokios

baisus fašizmo

naikinti klases, norint įsteigti 
socializmą, nurodys būdus.

Marksas yra nurodęs, kad 
tikslo atsiekimui programa ra
šyti iš gyvenimo. Kitaip sakant, 
pažinti sąlygas ir sulyg tų są
lygų reikalavimo vesti kovą. 
Tą komunistai ir daro. Jie 
taip kovas veda, kaip suSidė- 
jusios aplinkybės nurodo. Ki
taip jie neitų Markso nurody
tu keliu.

Iš Atsibuvusios ALDLD 5 
Vakarienes

Kp.

dau buvo korespondento ra
šyta apie vakarienę ir progra
mą, tai aš noriu tik tarti pa
dėkos žodį tiems draugams bei 
draugėms, kurie daugiausia 

Kandidatas pri-> pasidarbavo. Svarbiausia ant 
tokių parengimų, tai išplatini
mas iš kalno kuo daugiausia 
tikietų. šį kartą daugiausia 
tikietų pardavė šie draugai bei 
draugės:

J. Abromavičius 35 (ačiū 
Juozuti, pasidarbuok ir kitą 
kartą); po 10 A. Kvedera, 
U. žitkienė, Skestaitienė, Žu
kauskienė ir J. Stasiulis. Kiti 
po mažiau.

Ačiū gaspadinėms * už jų 
sunkų darbą ir gerą vakarie
nės pagaminimą — Žukauskie
nei, Stelmokienei, Jenušonie- 
nei, Teliunienei, Paukštaitienei 
ir žitkienei. Varde komisijos, 
širdingai tariu ačiū visiems 
vakarienės darbininkams.

M. Dobinis.

ir

Pranešimas Visom AID 
LD 2 Apskričio Kuopom

Visoms -II Apskričio kuo
poms įšsiuntinėta laiškai su 
pranešimais, kad rengtųsi į 
II Apskričio metinę konferen
ciją, kuri įvyks 12 dieną sau
sio mėnesį, 1936, “Laisvės” 
name, Brooklyn, N. Y., 427 
Lorimer St, 10 valandą dieną. 
Visos kuopos būtinai prisiųs- 
kite pilną atstovybę į šią kon-j 
ferenciją ir būtinai pažymėtu 
ląiku, nes metinė konferencija 
ir labai daug svarbių tarimų 
turėsim padaryti.

Taipgi prie laišku ir rapor
tų blankos pasiųsta, kad kuo
pos išpildytumėt savo visų me
tų darbuotę ir pristatytumėt 
konferencijoj.

Dar vienas 
sias dalykas, 
porą savaičių
naujų metų darbuotės už ver
bavimą naujų narių į kuopas. 
Literatūros Draugijos 20 metų 
jubilėjaus laikas pasibaigs su 
30 diena gruodžio š. m. ir su 
ta diena formaliai vajus baig
sis. šiemet geriausia dirva or
ganizuot darbo liaudį į organi
zacijas ir jei draugai neatliks 
savo pareigų, tai sunkiai tu
rės teisintis ant konferencijos.

Lauksime pasekmių, drau
gai.

Draugiškai jūsų,
Geo. A. Jamison,

II Apskr. Sek. 
Livingston, N. J.

ir jis tapo vadu tos naujos 
sriovės, kuri ir padarė galą 
kapitalizmui šeštoj pasaulio 
dalyj. Dabar mes pergyve
name ne tik tokį laikotarpį, 
kuris susideda iš nuolatinio 
kapitalistinio krizio, bet ir fa
šizmo siautimo, kuris taip pat 
veda prie imperialistinio karo, 
čia vėl kitos 
kios taktikos 
tos sąlygos:

Viena, tai
pavojus, kuris grūmoja sunai
kinimu progreso ir imperialis
tiniu karu. Fašizmo įsigalėji
mas reiškia baisų pavergimą 
ne tik darbininkų, bet ir vidu
rinės klasės. Antra, fašizmo 
įsigalėjimas Vokietijoj ir Aus
trijoj parodė, kad socialdemo
kratiniu keliu darbininkai ne
gali atsilaikyti prieš fašizmą, 
negali įsteigti socializmo. Pla
čios darbo masės pasuko į kai
rę, į kovą. Socialdemokratai 
darbininkai prisiartino prie 
komunistų.

Del tų priežasčių ir pasi
darė permaina, Socialdemo
kratai pakairėjo, o komunistai 
pasiūlė jiems suvienytą frontą. 
Seniau to nebuvo galima pada
ryti ne dėlto, kad komunistai 
būtų nesiūlę, bet kad niekas 
to siūlymo neklausė. Kur jau 
fašizmas įsigalėjo, ten bendras 
frontas rengiasi versti jį, o kur 
dar neįsigalėjęs, ten rengiasi 
pastoti jam kelią. Abiejuose 
atvejuose yra proga laikinai 
liaudies fronto valdžiai, kuri 
gali būti sudaryta. Bet ta val
džia bus tik kaipo kovos prieš 
fašizmą valdžią. Ji dar neįs
teigs socializmo. Šiuo laikotar
piu komunistai stengsis įrodyti 
darbininkams, kad reikia pa-

SKAITYRIT IR PLATEN 
KIT “LAISVĘ”

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Ball 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygq 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKŲS, 

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

ir gal svarbiau- 
tai dar turime 

ligi sekančių

Iš Laikraščių
5

DAR DEL KOMUNISTŲ 
TAKTIKOS

savo reikalavimų 
konvencijoje, ka- 
diktuos ir sakys, 
tegalima iš baro-

Požeminis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

ATSAKYMAS: Alabama, Ca
lifornia, Massachusetts, New 
Hamphire, New York, Utah, 
Washington, Wisconsin ir Dis
trict of Columbia jau priėmė 
bedarbės kompensacijos įstaty
mus, bet, išmokėjimai bus ati-

ti. Neapsimoka kartoti vys
kupo Matulionio melus apie 
Sovietų Sąjungą Jis visur tą 
pačią giesmę gieda ir jau ne. 
kartą buvo apie tai rašyta.

Minint Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 20 metų sukaktuves dar 
eilė kuopų parėmė centrą kny
gų leidimui'.

ALDLD 185 kuopa, E. New 
York, per drg. P. Bieliauską 
pamokėjo $1 už brošiuraitės 
“Kelias į Šviesą”.

ALDLD 103 kp. iš Hudson, 
Mass.,, prisiuntė ALDLD cen
trui su pasveikinimu 20-ties m. 
sukaktuvių $5. Aukos_ aplai- 
kytos nuo drg. M. Orlauskie
nės, kuopos iždininkės.

ALDLD 223 kuopa, Oregon 
City, Oregon,prisiuntė sekamą 
laišką:
“Gerb. Draugai:-

ALDLD 223 kuopa sveikina 
ALDLD Centrą ir siunčiame 
$5 minėjimui 20-ties metų su
kaktuvių. Kartu siunčiame 
$7.20 nuo LDS 106 kuopos au-

“Darb. žodis” rašo:
Reikia pasakyti, kad yra to

kių darbininkų, kurie kalba, 
kad komunistai labai “sude- 
šinėjo”, pavirto “reformistais” 
ir panašiai. Tą, žinoma iške
lia trockistai ir CCF reakcin
gieji vadai. Jie sako, kad da
bar komunistuose nebeliko jo
kio revoliucingumo. Atsiranda 
ir darbininkų, kurie jiems tiki 
ir kalba virš minėta linkme.

Kiekvienas darbininkas turi 
štai ką žinoti: komunistų tiks
las—komunizmas, tai yra to
kia visuomenės forma, kur ne
bus klasių. Bet to atsiekti ne
galima už keliosdešimt metų 
nustatyta taktika. Su pasįkei- 
tipiu sąlygų, reikia pakeisti 
kovos būdus, pritaikinti prie 
aplinkybių7. Kada kapitalizmas 
žydėjo, augo> tada gi buvo ki
tos sąlygos. Tada socialdemo
kratai tuomi naudodanfies or
ganizavo jėgas, kovojo parla- 
mentalinių keliu. Rinko savo 
atstovus į parlamentus. Ir jie 
tada buvo teisingi. Bet kada 
užstojo imperializmo gadynė, 
kada pasireiškė kapitalizmo 
krizis, imperialistinis karas, 
parlamentinė kova nebeužtęk- 
tina buvo. Tą Leninas nurodė

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

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 
prieipamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasčs anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Žibutei, Easton, Pa.—Atleis
kite, kad jūsų ilgos korespon
dencijos negalėsime sunaudo-
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Žinios Apie Karą
Milžinas ir Plėšikas
Chinija yra didžiausias pa

saulyje milžinas. Jos gyvento
jų yra arti 500 milionų. Tie
sa, Mongolijos Liaudies Res
publika atsiskyrus nuo Chini- 
jos ir jau apie 13 metų laisvai 
gyvuoja. Sovietinė Chinija tu
ri apie 60 milionų gyventojų. 
Japonija yra pavergus apie 50 
milionų. Bet dar yra virš 300 
milionų, kur viešpatauja 
Chiang Kai-sheko ir Cantono 
valdžios.

Japonija yra Tolimų Rytų 
plėšikas. Ji veržiasi į visus 
kraštus ir plėšia juos. Jau il
gai smaugia Chiniją, grobia 
jos žemes, pavergdinėja žmo
nes, žudo ir kankina juos. Da
bar ji veržiasi į šiaurinę Chi
niją, kur nori pavergti 5 pro
vincijas su 100 milionų gyven
tojų. Japonijai faktiškai gelbs
ti Chinijos išdavikas Chiang 
Kai-shekas. Bet kur gi pati 
liaudis? Kodėl ji pasiduoda 
japonų imperialistams? Kodėl 
nestoja kovon ? Kodėl nepase
ka Chinijos Sovietus ir Chini
jos Komunistų Partiją ir neiš
vysto milžinišką liaudies tau
tinės laisvės apgynimą?

dabar ta pati spauda jau šau
kia, kad Mussolinis “laimėjo.” 
Anglija ir Francija tik įteikė 
Italijai savo pasiūlymą, bet 
jokių griežtų reikalavimų ne
statė. Jam leidžia-’laisvai ap
svarstyti tą, kol jis neduos at
sakymo, tol nebus svarstoma 
uždraudimas į Italiją įvežti 
anglis, geležį ir aliejų. Reiškia, 
Mussoliniui leidžia ir toliau 
kariauti ir tuom pat kartu vi
saip manevruoti. Mussolinis gi 
vis diena po dienai laukia, gal 
jam pavyks milžiniški laimėji
mai Ethiopijoje, gal jis galės 
sumušti ethiopus ir tada per
galėtojo kalba padiktuoti Ethi- 
opijai taikos išlygas. Anglijos 
ir Francijos imperialistai lau
kia tokios Mussolinio laimės.

Trijų Imperialistų At
stovą Kalbos Londone

Jauty Lygoj Sujudimas
Tautų Lygoje sujudo mažos 

šalys ir tariasi su Sovietų Są
jungos delegacija. Dalykas ta
me, kad vėliausis Anglijos- 
Francijos imperialistų susitari
mas, pasimojimas ant Ethiopi- 
jos neprigulmybės, jos 'žemių

Amerikos Kongresas 
Prieš Karą ir Fašizmą
Trečias Amerikos Kongresas 

prieš Karą ir Fašizmą yra šau
kiamas būsimais metais 3, 4 ir 
5 dienomis sausio Clevelande. 
Kongreso reikale atsišaukimai 
yra išsiuntinėti lietuvių masi
nių organizacijų kuopoms ir 
pašalpos organizacijoms.

Lietuviai darbininkai turėtų 
masiniai atsiliepti ir rinkti de-j 
legatus. Dar niekados pirmiau 
nebuvo tokio didelio karo pavo
jaus, kaip dabar. Jau ne lai
kas bus tada rūpintis, kada ka
ras užsiliepsnos, kada karo ma
šina pradės visu smarkumu 
suktis, krušinti ir žudyti milio- 
nus gyventojų.

Organizacijos, kurios pavie
nės negali pasiųsti delegatus, 
tai privalo kelios susidėję tą 
padaryti. Kartu reikia sukelti 
kongresui ir aukų. Aukas siųs
kite per mūsų nacionalių — 
ALDLD, LDS organizacijų cen
trus arba per Nacionalį Lietu
vių Veikimo Komitetą, kuris 
randasi Chicago j e.

Gruodžio 9 dieną Londone at
sidarė tarpe Anglijos, Jungti
nių Valstijų, Japonijos, Fran
ci jos ir Italijos imperialistų ka
ro laivynų reikalu konferencija.

Amerikos, Anglijos ir Japo
nijos imperialistai vaidina 
svarbiausią rolę. Jeigu jie susi
tars, tai Francija ir Italija su
siderės, bet jeigu pirmieji trys 
nesusitaria, tai viskas pakriks. 
Iš visko atrodo, kad jokio susi
tarimo nebus atsiekta. Ant tiek 
imperialistų reikalai įtempti, 
ant tiek jie visi veržiasi gink
luotis, kad sunku jiems bent 
svieto akių muilinimui padaryti 
sutartį.

Anglijos, Amerikos ir Japo
nijos delegacijų vadai pasakė 
prakalbas. Ilgiausiai kalbėjo 
nuo Amerikos delegacijos Nor
man H. Davis. Jis siūlė prezi
dento Roosevelto' vardu mažinti 
laivynus ant 20%, pratęsti su
tartį iki 1942 metų, aplinkiniais |

pažadėjimas Italijai, iššaukė pas Stefano viešbutis paruoštas 
’ paversti į karo ligoninę, 
Husino palocius tarnaus 
karo armijos vadams. Da- 
khia mieste yra virš 1,000 
karo orlaivių, neskaitant or
laivių, išmėtytų po kitus 
punktus ir orlaivių bazes.

“Tokia politika Anglijos. 
Ką mes galime prieš tai pa
statyti ? Žodis priklauso nuo 
mūsų politikos partijų.”

Laikraštis*“Ali Achram” 
'nurodęs, kad tarpe įvairių 
Aigipto buržuazinių partijų 
atstovų ėjo konferencija, 
rašė:

“Tie pasitarimai labai at
kreipia atydą anglų. Ang
lai nedraugiškai atsineša 
linkui Aigipto partijų susi-

000 svarų sterlingų. Eilėj1 tad jis' bastėsi per dienas jieš- 
prirengiamųjų darbų, ku- kodamas darbo. Nors jis yra 
rie turi paversti Alexandri- j lavintas darbin., bet darbo 
ją į tvirtumą, reikia pažy-,ne2’auna* Viena tokių dienų 
mėti kelių gerinimą. Karo'jam L>uvo k' Pareitas penkta- 
valdžios dalis praveda ke- diems’ kada darbo negavęs, 
liūs susisiekimui su Marša apie piet”s’ a^al^amas daii- 
Matru, Cidi-Brani, Sąllum 
ir kitais punktais, ten visur 
pastatyta toli šaunančios ir 
priešorlaivinės kanuolės.

“Mamudi punkte praves
ta karinis telegrafas, San-

mažąsias šalis sujudimą. Ki
taip ir būti negalėjo.

Paimkime Lietuvą, visiems 
yra žinoma, kad Vokietijos fa
šistai rengiasi atimti Klaipėdą. 
Jeigu dabar Mussoliniui atiduo
dama pusė Ethiopijos, tai kodėl 
Hitleris nepanorės pusės Lietu
vos?

Juk Tautų Lygoje 52 šalys 
vienbalsiai pripažino Italiją 
kalta, užpuolike ant Ethiopijos, 
pries ją pradėjo naudoti pa
baudas. Bet štai Anglijos ir 
Francijos imperialistai nufnojo 
ranka ant Tautų Lygos, ant vi
sų šalių ir daro Mussoliniui pa
siūlymus, kurie turėtų paten
kinti Italijos fašistus.

Jeigu tik šis Francijos-Angli- 
jos imperialistų skymas taip 
praeis, tai greitai galima bus 
laukti Vokietijos arba Lenkijos 
fašistų naujo užpuolimo ant ki- artinimo. 
tų kraštų. Juk tai būtų di
džiausias padrąsinimas tų, kurie 
nori karo, kurie nori grobti ki
tus kraštus.

Kaip tik Anglijos-Francijos 
suokalbis buvo sužinotas Gene- 
voje, taip greitai pradėjo- tar
tis Sovietų Sąjungos, Turkijos, 
Bulgarijos, Finlandijos, čecho- 
slovakijos ir Skandinavijos de
legatai.

giau paeiti, grįžo namo ir kri
to ant lovos iš nuovargio.

Mrs. Lord pavargusį vyrą 
užklojo ploščium ir kitais 
skudurais, o iš blanketo ir pa
galvės sutaisė ant supamos kė
dės guolį 3 mėnesių dukrelei 
Evelyn. Palikus vyrą ir duk
relę miegant, pati išėjo su rei
kalais. Už trijų valandų su
grįžus rado vyrą tebemiegant, 
o kūdikį negyvą. Mat, kūdikis 
pasisuko, o suglamžytas kėdėj 
blanketas uždusino. Nelaimin
ga motina šaukdama išbėgo 
gatvėn, bet atvežtas gaivinimo 
aparatas nebepajėgė kūdikį 
atgaivinti.

Teisėjas Atmetė Unijos 
Reikalavimą

Aigiptas ir Anglija
Sujudimas Aigipte ir ko

vos privertė Anglijos impe
rialistus nusileisti. Jiems 

į keliais davė suprasti, kad Ame-' paklusni karaliaus Fuad 
rika niekados nesutiks, kad Ja- valdžia grąžino 1923 metų 
ponija turėtų su ja lygų karo konstituciją, kurią buvo pa- 

I laivyną. I naikinus su Anglijos impe-
i Nuo Anglijos kalbėjo jos mi-' rialistų žinia 1928 metais, 
nisterių pirmininkas Stanley į Caire išeinantis aigiptiečių 
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“Dabar Aigiptas yra karo 
pavojuje, kuris gali nuo jo 
pareikalauti daug žmonių 
aukų ir pinigų. Pavojus 
čia pat, kad Alexandria 
gali virsti ant visados baze 
Anglijos karo laivyno. Jei
gu tarpe visų Aigipto par
tijų bus atsiektas susitari
mas, tai už kelių savaičių 
bus atgauta konstitucija.”

Kaip matosi, tokis susita
rimas buvo atsiektas. Bet 
labiausiai į Angliją ir Ai
gipto dabartinę Anglijai pa
klusnią valdžią paveikė stu
dentų ir abelnai darbininkų 
išstojimai. Aigipto valdžia 
buvo priversta grąžinti 
konstituciją, kad nors kiek 
susilpninus tą sukilimų 
bruzdėjimą.

Chancery Teismo teisėjas 
Campbell, Newarke, atmetė 
AF of L unijos reikalavimą su-* 
laikyti išdavimą drausmių (in
junctions) prieš streikuojan
čius darbininkus, nes jos nau
dojamos ne apsaugai nuosa
vybės, kaip sakoma, bet lau
žymui streikų. Jisai palaikė 
Komercijos' Buto, Advokatų 
Susivienijimo ir Fabrikantų 
Susivienijimo reikalavimus.

Trumpos Žinutės
Teisėjas Barrett paliuosavo 

jaunuolį William Pabst, kuris 
buvo teisiamas už nužudymą 
tėvo, kuomet tė-vas girtas bū
damas užpuolė smaugti moti
ną. Tačiaus jai sūnaus laimė
jimu pasidžiaugti neteks, nes 
ji tapo suparalyžiuota po to 
įvykio. Sakoma, kad ji nepa- 
sveiks.

Italijos Fašistai Žinojo 
Bombarduodami 

Ligoninę
Italijos fašistų karo orlaiviai, 

bombarduodami Dessye, ethiopų 
miestą, metė bombas ir ant 
Amerikos ligoninės, kur buvo 
sužeista ir užmušta ligonių ir 
kelios’slaugės.

Daktarai Tesla Nikola ir 
George Bergman sako, kad ita
lai senai ir gerai žinojo, kad to
ji ligoninė yra Jungtinių Ame
rikos Valstijų. Ant ligoninės 
stogo, nuo pat karo pradžios, 
buvo išpieštas didelis raudonas 
kryžius ir didelė Amerikos vė
liava. Prie’ to ši ligoninė yra 
toli už miesto, tas italams gerai, 
buvo žinoma dar pirm karo.

Ten gyvenanti amerikonai 
sako, kad Italijos fašistai įžei
dė Amerikos vėliavą, mesdami 
į ją bombas. Jie pakėlė didelį 
protestą prieš italų fašistų 
žiaurumą ir barbarizmą.

Baldwin. Jo kalba buvo apie 
tai, kaip Anglija “pilna gerų 
velijimų,” viską bandė prideng
ti gražiomis frazėmis.

Nuo Japonijos imperialistų 
delegacijos kalbėjo admirolas 
Osamu Nagano. Jo kalba buvo 
trumpa,, mažiau diplomatijos, 
daugiau tiesus pastatymas rei
kalavimo, kad Japonija nepasi
duos, kad ji turi turėti lygų 
laivyną su Anglija ir Amerika.

Skaitant jų kalbas, stojasi 
klausimas: kam jie suvažiavo? 
Ar tik tam, .kad vieni kitiems 
pasakyti kalbas? Juk ir be tos 
konferencijos imperialistai žino 
vieni antrų tikslus. Bet konfe
rencija reikalinga tam, kad pri
dengti didelį savo apsiginklavi
mą, kad bandyti sužinoti vieni 
kitų slaptybes, gauti daugiau 
žinių apie karo techniką. Prie 
to, kiekvienas iš jų mano, kad 
gal kaip nors susigrupavus su 
kitais imperialistais bus gali
ma savo priešą apmauti. Japo
nija mano, kad Washington© 
konferencijoje bendrai išstoję 
Anglijos ir Amerikos imperiali
stai ją apžulikavo, tat ji dabar 
nori atsigriebti. Pirmoje 
toje dantis rodo Amerikos 
perialistams.

vie- 
im-

“Draugiški Priešai”

Mussolinis “Laimėjo”
Kapitalistinė spauda, ypa

tingai Hearsto, garsiai šaukė, 
kad susitarus Anglija ir Fran- 
cija bendrai pastatys Mussoli- 
niui ultimatumą (griežtą rei
kalavimą) sulaikyti karą Ethi- 
o pi jo je ir pradėti derybas. Bet

%
Chinijos išdavikas Chiang 

Kai-shekas priima Japonijos 
imperialistus kaipo “draugiš
kus priešus.” Jis aiškina, kad 
jie Chinijos ir “draugai,” ir 
“priešai.” Kaip tą suprasti? 
“Priešai” neva todėl, kad jie 
grobia Chiniją, o “draugai” to
dėl, kad Japonijos imperialistai 
ketina Chiang Kai-shekui pa
gelbėti sumušti Chinijos Sovie
tus, nugalėti Sovietų Raudoną
ją Armiją, kurią Chiang Kai- 
shekas negali įveikti.

mu trijų detektyvų į parą 
ną gengsterį sekioti. Jie 
džiuojasi tuo būdu išviję 
miesto Goldstein.

Kažin ar neperbrangiai 
sieina piliečiams tokia jų ‘
drybė” ir kur garantija, kad 
jie, išvyti per prieangį, nesu
grįš pro šonines duris?

vie- 
di- 
iš

at-
gu-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

376 Broadway, 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite dalyvaut, nes tu
rim labai daug svarbių dalykų ap
svarstyt. Taipgi bus rinkimai naujos 
valdybos.

Sekr. V. Kvetkas.
(296-297)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks pir

madienį, 16 d. gruodžio 7:30 vai. va
kare, pas drg. F. Indriulį, kriaučių 
šapoje (Bull Head). Visi dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyt, taipgi bus rinkimai naujož 
valdybos. „■,*

Sekr. J. Norkus.
(296-297fHAVERHILL, MASS.

ALDLD 85 kp. ir L-aisvės Choras 
bendrai rengia didelę vakarienę šeš
tadienį, 21 d. gruodžio, 7:30 vai. va
kare, 199 Washington St. Kviečiam 
visus atsilankyti, ne vien tik vieti
nius, bet ir iš toliaus. Užtikriname, 
kad atsilankiusieji būsite užganėdin
ti. Įžanga tik 50c. Po vakarienei bus 
šokiai prie geros orkestros.

Komisija.
(297-298)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. pirmas moterų susi

rinkimas įvyks trečiadienį, 18 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, 376 Broad
way. Visos draugės malonėkite daly
vaut, nes apart svarbių dalykų die- 
notvarkyje turime išdirbti programą 
del tolimesnio veikimo. Visos būkite 
laiku. Komisija.

(297-298)

ROCHESTER, N. Y.
Svarbios prakalbos rengiamos jau

nuoliui drg. J. Orman, kuris nesenai 
grižo iš Sovietų Sąjungos. Prakalbos 
įvyks penktadienį, 20 d. gruodžio, Ge- 
demino svetainėje, 575 Joseph Ave., 
7:30 vai. vakare. Drg. Ormanas kal
bės apie jaunuolių gyvenimą Lietu
voje ir Sovietų Sąjungoje palyginant 
su Amerikos jaunimu.

Komisija.
(297-298)

MONTELLO, MASS.
TDA kuopa šaukia speciali susirin

kimą antradienį, 17 d. gruodžio, Lie
tuvių svetainėje, 7:30 vai. vakare. 
Visi

WATERBURY, CONN.
Kas žinote apie Juozą Jusiuną, ar

ba kaip amerikonizuotai vadinosi 
Joseph Jovenas, kuris nesenai mirė, 
prašome pranešti Šiuo antrašu: F. 
B. 427 Lorimer St., Brooklyn. Jei 
yra jo artimų giminių Amerikoje, ar 
Lietuvoje, labai norėtume su jais 
susižinoti. (296-298)

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

nariai malonėkite dalyvaut.
G. Shimaitis.

(296-297)

ELIZABETH, N. J.
Kompartija rengia svarbias disku

sijas, antradienį, 17 d. gruodžio, Jack 
London Club salėje, 1153 Elizabeth 
Ave. arti Broad St. Tema bus: Dar
bo Partijos klausimu. Kviečiasi visus 
skaitlingai atsilankyti ir diskusuot šį 
klausimą.

Kviečia Kompartija.
(296-297)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. 'metinis susirinki- ■ 

mas įvyks seredoj, 18 d. l

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5322 has been issued to the undersigpeji.. 
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1088-10.99,, 
Flushing Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.., 

• HYMAN COHEN 
1088-1090 Flushing Ave., B'klyn, N.

NOTICE is hereby given that License No, 
B-5324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of tjie, ' 
Alcoholic Beverage Control at 444 Me!-” 
rose St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed on the premises. 

TRI-FAIR REST, and BAR, Inc.
444 Melrose St., Brooklyn, N. Y. ‘

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-6459 has been issued to the undersigned'* 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2273 Pitkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu-*'- 
med on the premises.
FRED BENDER and ANTHONY CAMPISJo ■ 

■ Sunbeam Bar and Rest
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N. •¥»—•*

gruodžio, Ek-

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

Juozas Levanda _
(LEVANDAUSKAS) ]

GRABORIUS _
Patarnauju visiems be skirtu-, H 
mo. Paršamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos ■ 
žemos. I

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue |

Brooklyn, N. Y.

be skirtu-, |

laikraštis “Ali Musaker” 
kiek pirmiau rašė:

“Anglija akivaizdoje visų 
šalių pripažino neprigulmy- 
bę mūsų krašto; kaipo pa
sekmę sutikime tarpe Na
kas Pašos ir Henderson ir 
abi šalys pasižadėjo tik 
teikti viena antrai pagelbą, 
jeigu viena iš jų bus užpul
ta. Vienok paskutiniu lai
ku mes matome, kad Ang
lija didina savo karinius žy
gius tikslu, kad Alexandri- 
ją pavertus į Anglijos karo 
laivyno bazę Viduržeminėse 
jūrose.

“Anglija siekia padaryti 
iš Aigipto karinę bazę savo 
imperializmo. Tas jai gel
bės kontroliuoti vandens 
kelius per Raudonąsias jū
ras. Alexandriją skaito ge
riausiu centru karo laivynui 
iš čia veikti Viduržeminėse 
ir Raudonosiose jūrose, ant 
kiek abi šios jūros bus vy
riausiu kąro lauku būsima
me kare. Jau 100 Anglijos

New Yorko ir Apielin 
kės Žinios

Milionierius H. Pendlton Ro
gers rastas miręs paprastam 
vieno kambario apartmente, 
74 52nd St. Kadangi jis turė
jo puikius namus Tuxedo Par
ke, ir apartmentą prie Park 
Ave., tai niekas negali išsiaiš
kinti jo slaptą buvimą tame 
apartmente. Jis ten būdavęs 
kartą į savaitę.

Kaip Eina LDD 
Balsavimai

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
komisijos jas užgirs.

pasak žinovų,

Policijos komisionierius gi
riasi apvalysiąs miestą nuo 
gengsterių. Kaip? Ogi pastaty-

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistine Worcesteryje.

Tos 
bus

siu 
sąlygos, 
abiem pusėm labai geros ir 
priimtinos. Tai bus draugiš
kumu paremtos.

Vadinasi, milžiniška LDD 
narių didžiuma pasisako
vienybę, pasak žinių, kurias 
reporteris neoficialiai gavo.

Reporteris X.

uz

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

metų 
Beach, 

gruodžio 13 d., 
Beach ligoninėj.

Agota Bastione, 41 
amž., 81-14 Rockaway 
L. I., mirė 
Rockaway
Bus palaidota gruodžio 16 d., 
Alyvų kalnelio kapinėse. Kū
nas pašarvotas graboriaus 
Bieliausko koplyčioj.

. . Laidotuvių apeigomis rūpi-'
karo laivų yra Aigipto prie- nasį* graborius Matthew P.1
plaukose, ant kurių virš 

. 30,000 pėstininkų, gatavų 
bile laiku išsodinimui.

“Anglijos ir dabartinė 
Aigipto valdžia sutartinai 
veikia tam, kad palengvi
nus pervežimų Anglijos ar
mijos. Užbaigtas darbas 
sutvirtinimo tvirtovių. Ai
gipto ministerių taryba pa
skyrė dar 150,000 svarų 
sterlingų' del sutvirtinimo 
Kum tvirtumos.

<<

Matthew P.
Ballas (Bieliauskas).

Užtroško Bedarbių Kūdikis 
Paguldytas Kėdėj

. Kuomet buržuazija pralei
džia šimtus dolerių automa
tiškiems traukinėliams ir kito
kiems brangiems vaikų žais
lams, tai bedarbių kūdikis tu
rėjo užtrokšti del neturėjimo 
lovelės.

. . . J . 1V. . . . Bedarbis, Harold Lord, 305Aigipto valdžia taipgi .w< 79th st> New Yorke> ne 
pradėjo plėsti. Alexandria tik kad negalėjo pirkti žaislų, 
prieplauką. Tik nežinia, ar bet ir lovelės neturėjo iš ko 
galė§ tą pravesti finansi- pirkti. Dar daugiau, pas jį ne- 
niai, nes reikalinga 2,500,- buvo nei penktuko važiuotei,

MATTHEW P. BALLAS, Inc
--------------------  --- fr

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043

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

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 įstaigą 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 de! 
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 įstaiga suteiks už tamstų pinigus.,

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

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas balUr 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; žvakes, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išithame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už |22i
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

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

ar 
mažiau

J 1♦, 
'k $225

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie j j j kreipiu* 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043



1

kuopa sto-

(Daugiau N. Y. žinių 5 pusi.)

PAJIEŠKOJIMAI

(296-298)

REIKALAVIMAI

(295-297)

Telephone: EVergreen 8-9770

SKUTIMAS

Reikalingas lietuvis namų • prižiū
rėtojas (janitor). Namas yra 8 šei
mynų. Renda bus jam veltui. Vieta 
randasi tarpe Lorimer ir Leonard 
Sts. Del kitų informacijų atsišaukite 
sekamu antrašu: 1090 Green Ave., 
Brooklyn, N. Y., arba telefonuokite: 
Jefferson 3-4769.

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

Sekmadieniais—susitarus.

bus
pu-

SVARBUS PAJIEŠKOJIMAS
Labai svarbiu reikalu norime pasi

tarti su Veronika Augutis arba Sie
bert. Jos pačios arba kas apie ją 
žinote prašome greit kreiptis i “Lais
vės” raštinę.

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

reporteriui 
didele di

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja 

179 So. 2nd Street 
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

25c
15c

Patarnavimas

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

PLAUKŲ
KIRPIMAS

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Pirkite nuo lietuvių anglių koippanijos
300 Lincoln Road, * Brooklyn, N.Y.

Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI 

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 
svoris, 2000 svarų į toną.

Šaukite l^ve S | A 25
INgersoll 2-6767 Nut 1 VZ

■ ....

■tfif

LAISVIPuslapis šeštas

Kairįjį Sparną jančios. Kad kaip, tai 
13-tos istoriją padarys.

tryliktų Hauptmano rekordui 
ir sako, kad 13-tos jį persckio- 

dar

INEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Iš Lietuvių Kriaučių 

Susirinkimo
Dabar jauni kriaučiai jau 

susitvėrę basket ball tymą ir 
! praktikuojasi jos lošimui. Ta- 
i čiaus prie lošimo reikalingas 

Praeito trečiadienio vakarąi taI" ,tik,ras. drabužis-uniforma 
Lietuvių Kriaučių 54-tas sky- ir. Įteli desėtkai dolerių jų nu
lius turėjo didelį susirinkimą. P'rkimuh Ir kuomet sis klau- 
Buvo pripildyta visa Piliečių simas atėj0 skyriaus susirinki- 
Kliubo svetainė net ir su kau- man- kad būtl> ^dziama nau- 
pu.'Tiek daug kriaučių su_! dot skyriaus vardą ir nupirktų 
traukė susirinkiman skyriaus! uniformas, tai įskilo tokios 
veik visų viršininkų rinkimas) karštos diskusijos, jog traukė- 
ir organizavimas jaunų kriau-|sl Pon» valandų Diskusijom 

. j besitęsiant panaudoti toki issi-
Nemanau aprašyti susirinki- 

m^-smulkmeniškai, kas ką sa
kė ir kokiais žodžiais kalbėjo, 
bandydamas įtikinti kitus, ne
paisant, kad tūli išsireiškimai 
buvo ir vaikiškai metami susi
rinkiman. Bet bandysiu paduo
ti susirinkimo svarbesnius 
punktus ir to užteks.
- Perskaityta laiškas-nuo ge- 
neralio apsigynimo 
kuris yra sutvertas 
partijos gelbėjimui 
kalinių bei jų šeimynų. Tasai 
komitetas turės parengimą mi
nimam tikslui ir prašo, kad 
skyrius nupirktų 50 tikietų po 
25 centus. Nupirkimui tikie
tų tarimas praeina be didelių 
diskusijų.

Kitas laiškas nuo kirpikų 
skyriaus, kurie turės parengi
mą 29 d. vasario ir prašo, kad 
skyrius duotų pasveikinimą. 
Visas puslapis $50, pusė—$25, 
O trečdalis—$15. Kirpikų sky
riui 'buvo primetama, kad jis 
rengia buržuaziškus balius 
viešbučiuose, kur būna nusta
tyta įžangos kaina $5 ypatai, 
kas paprastam kriaučiui nėra 
prieinama. Bet nepaisant to— 
susirinkimas nutarė pasveikinti 
kirpikų balių su $15.

Trečias laiškas nuo Am. Ly
gos prieš Karą ir Fašizmą, ku
riame prašoma išrinkti 6 dele
gatus į konferenciją prisiren
gimo prie trečio Am. Kongreso 
prieš Karą ir Fašizmą, kuris 
įvyks Clevelande pradžioj sau-| 

’ šie mėnesio. Konferencija bus 
2f d. gruodžio, Mecca Temple 
svetainėje, New Yorke. Išrink
ta • delegatais: Buivydas. Nali
vaika, Mason, Michelsonas, 
Biibnys ir Pranckevičius.

Ketvirtas laiškas nuo Amal- 
gaifieitu unijos sekretoriaus, 
prašantis piniginės paramos 
Californijoj nuteistiems 8 dar
bininkams iki 14 m. už tai, 
kad. jie organizavo laukų ap
dirbimo darbininkus. Paaukota 
$10 vedimui kovos prieš tą 
vergijos palaikymo įstatymą. * * 'S i <) / ,
Jaunų Kriaučių Organizavimui 

Karštos Diskusijos

Gal būt, kam nors atrodys 
keistas klausimas organizuot 
jaunus kriaučius, kurie jau 
dirba kriaučių amate, priklau
so prie unijos ir jai moka 
duokles. Vadinasi, jie jau or
ganizuoti ir kas nors bando su- 
organizuot juos kažin kaip ki
taip. Kad jaunj kriaučiai jau 
—inizuoti unįjistai, tas vi- 

is yra gerai žinoma, -bet 
kad •jie nuo unijos veikimo at
siskyrę, su suaugusiais kriau- 
Žiais veikime nesusiklijavę, tai 
taip.pat yra visiem žinoma.

Jaunuolių pas kriaučius dir
ba apie pora šimtų, bet unijos

komiteto, 
socialistų 
politinių

Kairys, 
sekreto- 
išrinkta

reiškimai, jog neišlaiko jokios 
kritikos. Pavyzdžiui: jūs tik 
ką išrinkot delegatus konfe- 
rencijon prieš karą ir fašizmą, 
o jaunimui norit pirkt unifor
mas,—jūs fašizuojat juos! Ki
tas klausia, kokias uniformas 
pirksite—lietuviškas ar ame
rikoniškas. O trečias sako, jog 
klasių kovos bolės žaidimu 
neužkišite. Bet susirinkimas, 

1 nepaisydamas primeta mos 
maišatienės, 143 balsais nuta
rė duoti jaunuoliams naudot 
skyriaus vardą ir paskyrė $50 
nupirkimui unifomų. Kada pa
matė, jog didžiuma susirinki
mo su jaunimu, tai priešinin
kų pasidarė nepakeliamos ran
kos—prieš niekas nebalsavo..
Skyriaus Viršininkų Rinkimas

Ant skyriaus pirmininko 
kandidatavo du—Ambrazaitis, 
buvęs skyriaus pirm., ir nau
jas, Petraška. Balsavime Am
brazaitis gavo 97 balsus, o 
Petraška 68. Finansų sekreto
rium ir iždininku vienbalsiai 
išrinkta tas pats—J. 
Pildančios Tarybos 
rium irgi vienbalsiai
A. Mason. Direktorium išrink
ta tas pats—K. Kundrotą, o į 
joint boardą pirmiau buvę na
riai : Michelsonas ir Milašaus- 
kas. Kai atėjo rinkimas į tra
de boardą, kur reikalingi o 
nariai, tai kandidatavo 6; 
rinkimų pasekmės: Baliūnas 
gavo 119 balsų, jaunasis Her
man—115, N a 1 i v a i ka—90, 
Bubny s—70, Peterson—30, 
Jackus—8. Į pildančią tarybą 
kandidatavo 3: Kuzmickas ga
vo 124 bal., Palkauskas—109, 
o Tiškus—15. Mat, kur jau
nuoliai kandidatavo į urėdus, 
tai balsų gavimas dikčiai lenkė 
suaugusiuosius. Skyriaus ko
respondentu vienbalsiai išrink
ta J. Nalivaika.

Delegatas K. Jankaitis pra
nešė, kad gal bedarbiai kriau- 
čiai gaus kokią iš unijęs para
mą, bet kokioj formoj,—dar 
nežinia. Lietuviškoj siuvėjų 
dirvoj nieko ypatingo. Tarpe 
Kaupo ir Budraičio ėjo ilgas 
ginčas plėšimui biznio per pu
sę, bet dabar jau susitaikė, kai 
patėvis su posūniu,—atvežė 
darbo ir jau pradės dirbti pa
vasarinį sezoną. Kitos šapos— 
vienos po biskį dirbinėja, o ki
tos laukia darbo. Tai toki su
sirinkimo įspūdžiai.

J. Nalivaika,
Skyriaus koresp.

Socialistų Partijos narių kai
rėjimas išsivystė į ‘‘Senajai 
Sargybai” nesulaikomą bangą. 
Kuopa po kuopos pasisako už 
kairiąją poziciją ir naujai su
darytą Miesto Komitetą, kuris 
susidarė tik dėlto, kad ‘‘Senoji 
Sargyba” grąsė išmėtyti iš 
partijos visus sau nepatinka
mus kairesnius socialistus.

Harlemo socialistų kuopa, 
kurią vadovauja Frank R. 
Crosswaith, žymus negras so
cialistas, vienbalsiai užgyrė 
Naują Miesto Komitetą ir pri
pažino Norman Thomas vado
vybę. Jų pareiškime sakoma: 
“mes pareiškiam ištikimybę J. 
V. Socialistų Partijai ir peror
ganizuotam Miesto Komitetui, 
esančiam 21 E. 17th St., ir na-1 
cionaliam vadui Norman Tho
mas.”

Pirmo A. D. kuopa, Bronxe, 
taipgi atsisakė remti “Senąją 
Sargybą, 
mimą ir 
Iki šiol 
Bronxo 
“Senąją

Norman Thomas atsisakė 
daryti pareiškimą į Waldma- 
no užmetimą, būk jis “suskal- 
dęs” partiją dėlto, kad “Seno
ji Sargyba” esanti nusistačiu
si prieš Thomaso kandidatūrą 
į prezidentus 1936 m.

Tačiaus Jack Altman, Ndw 
Yorko Lokalo sekretorius, iš
leido pareiškimą, kad kairieji 
nekovoja už nominacijas ir vie
tas, bet už principus ir už de
mokratiją pačioj partijoj. Jis 
pareiškia, kad jeigu kas skal
do partiją, tai pats Waldma- 
nas, ir tik dėlto, kad pereita 
partijos konvencija, įvykusi 
Detroite, išmetė jį iš partijos 
pildančio komiteto. Tiesa, sa
ko Altmanas, kad tūli “Seno
sios Sargybos” vadai priešina
si Thomaso kandidatūrai, bet 
tas yra dalimi jų priešinimosi 
statymui bile kandidato prieš 
Rooseveltą. Norėdami palikt 
atvirą kelią. Rooseveltui, ma
tomai, jie nori prašalinti Tho
rn asą.

Dailės, Juokų ir Šokių 
Vakaras

•it-

me dayvauja dar viso la- 
* tik du. Kiti gi miega ne- 

hime, o jie reikia išbudin
ti. Sušaukus susirinkiman visus 
jaunuosius, kad ir pasakysi, 

jums jau laikas rūpintis 
a, gyvenimu, bet padė- 

tuomi nepataisysi, visus 
ryvais nepadarysi unijos veiki- 

Jaunas Amerikos žmogus 
drūčiai' užinteresuotas 
žaismėmis, tad reikia ir 

i jam tas, kas jį riša drąs
ume su kitu. Gal būt,„ kad 

padės juos apvienyti spor- 
r kuris bus prižiūrimas pa-

MB

Paštas Prašo Kooperacijos

pasi- 
rytmečių ir ankstybo- 
popiečio valandomis, 
ir pundeliai yra ren- 
dėžių ir siuntimo sto- 
visą dieną, bet dau-

Brooklyno pašto viršininkas 
Sinnott prašo siuntėjus laiškų 
ir pundelių kiek galint 
naudoti 
siomis 
Laiškai 
kami iš 
čių per
giausia jų susideda vakarais ir 
tuomet negalima taip greit iš
siųsti.

Siuntinių sezono palengvini
mui nuo 16 iki 23 gruodžio bus 
atidaryti specialiai pundelių 
priėmimo punktai centralinėj 
stotyje Johnson ir Washing
ton Sts., taipgi atidarytos lai
kinos stotys 216 Parkside 
Ave.; 1661 East 14th St. 1391 
Broadway; ir 1503 Cortelyou 
Road.
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” o pasisakė už SP rė- 
už naują komitetą, 
tik viena iš šešių 
kuopų pasisakė už 
Sargybą.”

Thomas

Jūrininkai Atsisakė Vežti 
Karo Medžiagą Mussoliniui

Visi prekinio laivo Spero 
darbininkai ^ustreikavo, pro
testuodami prieš gabenimą ge
ležies Italijon, kuri ten naudo
jama darymui karo medžiagos. 
Laivas sulaikytas 7-toj priep
laukoj, Hoboken, N. J. Strei
kas prieš vežimą fašistams ka
ro medžiagos žudymui Ethio- 
pijos žmonių jau pirmiau buvo 
palietęs laivus kįtuose portuo- 
se, bet dabar jau pasiekė ir 
New Yorką.

Spero darbininkai sustreika
vo vien tik prieškariniais su
metimais, kadangi jų 
sąlygos yra unijinės.

Am. Lygos Prieš 
Fašizmą New Yorko
to sekretorius Maurer išleido 
pareiškimą, kuriame sveikina 
jūrininkų žygį ir ragina 115-ką 
lygos kuopų ir 300 prisidėjusių 
New Yorko organizacijų pa
remti kovingus jūrininkus.

algos ir

Karą ir 
Komite-

Hauptmaną Žudys Sausio m.
Naujai pradėtas tyrinėjimas, 

pasirodo, nieko nedavė, kas 
būtų pamatu pradėti naują 
Hauptmanę teismą. Teisėjas 
Trenchard pasirašė nuospren
dį, kad Hauptmanas turi būti 
sudegint as elektros kėdėj 
13-tos sausio savaitę. Dėlto, 
kad tas padaryta penktadienį, 
13 d., spekuliantai 13-tos prie
tarais dabar priskaito apie 11

savo' raštelius, pasisakydami 
už vienybę. Laike balsavimo 
tie rašteliai priskaityti nebu
vo. Taigi 7-ta LDD 
ja už vienybę.

Iš Philadelphijos 
praneša, kad ten
džiuma balsų LDD kuopa pasi
sakė už vienybę.

Newarkiske LDD kuopa — 
taipgi už vienybę.

Chicagoje 4 kp. ir Rock- 
fordo LDD kuopa, sakoma, pa
sisakiusios prieš vienybę. Tos 
dvi kuopos pasisakė prieš, vei
kiausiai, todėl, kad jos nežino
jo visų sąlygų, kuriomis vieny
bė bus padaryta. Mat, didžiu-

Sekmadienį, 5 sausio (Jan.), 
1936, Ukrainų svetainėje (bu
vusiam Tautiškam Name), 101 mos pareiškime tos sąlygos ne- 
Grand Street, Brooklyn, N. Y., 
įvyks dailės, juokų ir šokių va
karas. Jį rengia bendrai visos 
Brooklyno Darbininkiškos Or
ganizacijos. Visą programą iš
pildys Sietyno Choras iš New
ark, N. J., vadovybėj d. B. ša- 
linaitės. Pradžia 4:30 v. po 
pietų.

išdėstytos; ten tik politiniai 
klausimai spręsta. Antraeilės 
susivienijimo sąlygos greit 
paskelbtos, kuomet abiejų

(Tąsa 5 pusi.)

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

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

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

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

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

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

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

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

B. Šalinaitė,
Sietyno Choro Mokytoja.
Programa susidės iš dainų, 

vaidinimo, dailiškų šokių, juo
kų, smuiko ir piano solų. Da
lyviai prasideda nuo vaikų ir 
baigiasi suaugusiais. Išgirsite 
puikiausių duetų, kvartetų ir 
solų.

Užkviečiame Brooklyno ir 
apielinkės publiką į šį pirmu
tinį bendrą darbininkiškų or
ganizacijų parengimą, kur pa
matysite, kaip toli newarkie- 
čiai pažengę meno srity j. Tai 
pirmas tokis įvairus parengi
mas Brooklyne.

Po programos'bus šokiai. .
Įžanga iš anksto 40c. Prie 

durų 45c. šokiams 25c.
Šio parengimo pelnas skiria

mas sustiprinimui Brooklyno 
darbininkiškų organizacijų.

Brooklyno Darbininkiškų 
Organizacijų Parengimų 
Komitetas.

Kaip Eina L. D. D 
Balsavimai

‘‘Laisvės” reporteriui teko 
biskelis girdėti apie tai, kaip 
dabar eina vienybės klausimu 
balsavimas Lietuvių Darbinin
kų Draugijoj (Opozicijoj). Pa
sėkos esančios tokios:

East New Yorko LDD kuo
pa—vienbalsiai už vienybę.

Maspetho LDD kuopa—- 
vienbalsiai už vienybę.

Williamsburgo , LDD (7 
kp.), kurioj priklauso Kuodis, 
Butkus, Prūseika, Kreivėnas, 
Cibulskiai, Antanaitis, Katiliū
tė ir kt. centriniai bei arti cen
tro stovį žmonės—faktinai pa
sisakė už vienybę, bet forma
liai—prieš. Dalykas tame: mi
nėtos kp. susirinkimas įvyko 
pereitą penktadienį. Prūseika, 
sakoma, nedalyvavęs susirinki
me, nes jam reikėję būti Cliff- 
sidėj—ten LDD kp. susirinki
mas įvykęs, kur jis dalyvavęs. 
Taigi čia, po 
kų diskusijų, 
16-ka balsų 
16-ka prieš, 
pirmininkas (A. Jankauskas) 
padavęs savo balsą prieš vie
nybę ir tuo, vadinasi, forma
liai kuopa pasisakiusi prieš. 
Bet reikia atsimint, kad keturi 
kuopos nariai, kurie negalėjo 
dalyvauti susirinkime, pridavė

ilgokų ir karšto- 
ėjo balsavimas: 

juž vienybę ir 
Bet susirinkimo

U

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris - 12143

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

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

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

dymo. Rašykite Šiaip:

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

iš

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name 

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

HUDSON COAL

Klauskite 
BEN DUBIN

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite į 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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kairią.
Paraamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, ^rikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

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

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 

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

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

Čiepų Įleidimai.
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




