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Visa eilė brooklyniečių pa
žadėjo man įstoti į LDS laike 
šio vajaus. Jie nesigailės. Įsto
jimo mokestis dabar labai nu
piginta. LDS stiprėja tiek na
riais tiek finansiniai sparčiau 
už kitas, panašias organizaci-

Kunigai Kaltina Val
dininkus už Nužudymą 

Darbininkų Veikėjo

respondentas Walter 
ranty praneša, kad So vi

Sovietų vai 
“Izviestija’

Jau pereitą šeštadienį ja
ponai užgrobė Kalgan mie
stą, kontroliuojantį didįjį 
kelią tarp Chinijos, išlauki
nės Mongolijos Liaudies Re
spublikos ir Sovietų Sąjun-

Irusiu Pelnai Šįmet 
Smarkiai Pakilo

Francijos Valdžia Nori 
Panaikint Sutartį su 

Sovietą Sąjunga
TAMPA, Florida 

madienį masiniame susirin
kime liuteronų kunigas G. 
G. Snyder, Walter Metcalf, 
prezidentas Kunigų Sąjun
gos, ir kiti dvasiškiai smer
kė Tampos miesto valdžią, 
kad tai su jos žinia lapkri
čio 30 d. šaika samdytų pik
tadarių pagrobė ir budeliš
kai nuplakė socialistus E. 
F. Pulnotą ir S. D. Rogersą 
ir Naujoviškų Demokratų 
vadą Josephą Shoemakerį, 
darbininkų veikėją. Nuvež
ti į mišką, visi trys šie dar
buotojai buvo kruvinai nu
plakti ir visaip kankinami. 
Shoemaker gi liko taip suža
lotas, kad paskui mirė, sa
vaitė atgal.

Automobilią Nedatek 
liūs Trukdo Italus

Nuskuręs Waterburio Lietuvis Juozas Jozėnas 
Arba Jusumas-Jusaitis Paliko 30,000 Dolerią

jie galėtų 
dabartinę Lavalio

Sovietų vyriausybė 
mingai juodu priėmė

GENEVA.—Šį trečiadie
nį susirenka Tautų Lygos 
Taryba svarstyt taikos pla
ną, kurį patiekė Francijos 
ministeris pirmininkas La
vai išvien su Anglijos užsie
niniu ministeriu Hoare’u.

! Tas planas siūlo pervest Ita
lijai apie pusę Ethiopijos. 
Jam priešinasi atstovai So
vietų Sąjungos, Rumunijos, 
Jugoslavijos, Čechoslovaki- 
jos, Turkijos ir Skandinavu 
jos šalių. Jie nurodo, kad 
ieigu Tautų Lyga leis Ita
lijai dabar taip apiplėšt 
Ethiopiją, tai nebus jokio 
užtikrinimo iš Lygos pusės 
ir kitoms silpnesnėms ša
lims.

Kai kurie Tautų Lygos 
delegatai pradeda kreipti 
domę ir į Japonijos drasky
mą šiaurinės Chinijos. Ky
la klausimas: ar Tautų Ly
ga ką nors darytų suvaldy
ti Japonijai, jeigu japonai 
pradėtų karą prieš Sovietų 
Sąjungą, Lygos narį.

gu Tautų Lyga nedarys tei
singos taikos tarp Italijos 
ir Ethiopijos, tai gal iš Ly
gos turės pasitraukt įvai
rios respublikos Pietinėj 
Amerikoj, kaip numato lai
kraštis “El Impartial.”

Butkaus šalininkai pakeitė 
“N. G.” administratorių: Vie
toj J. Kuodžio, vienybės šali
ninko, sakoma, jie padėsią K. 
Steponavičių, vienybės priešą. 
Tai parodo, kad Butkus su Ko. 
apie vienybę nei nesvajoja. Jie 
rengiasi griežtesnėn kovon. 
Tas verta įsitėmyti kiekvienam 
LDD nariui. •

1934 metais.
General Motors autopio- 

bilių Morgan-DuPont kor
poracija bėgyje pirmų devy
nių mėnesių šiemet pasikuo- 
pė $96,000,000 pelno, tai yra, 
daugiau negu už visus 1934 
metus.

Prekybos ministerija 
gruodžio 13 d. skaitliayo,

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

užsistatė $20,000 parankos. Jis 
rūpinosi ir velionio laidotu
vėmis. * , , r,..

Kiek žinoma, vienintelis Ju- 
sumo giminė šioj šalyj buvo jo 
brolis Jonas, kuris vadindavęsis 
ir Vincu ir kadaise gyvenęs 
Hartforde ar jo apielinkėje. Po
licija-mano, kad velionis turė
jo ir seserį Lietuvoj.

Pirm paėmimo ligoninėn, Ju
sumas jau kelias dienas sunkiai 
sirgo ir dvi ar tris dienas bu
vo visai nevalgęs. Jusumui mi
rus, jo kūno laidojimas buvo 
pavestas graboriui Delininkui.

PARYŽIUS 
socialistų (liberalų) parti
jos prezidentas Ed. Herri- 
ot, Francijos ministeris be 
portfelio, išreiškė pasiprie
šinimo tokiam taikos pla
nui, kurį nori užkart Ethio- 
pijai Lavai, Francijos mini
steris pirmininkas. Savo 
kalboj Montbeliarde gruod. 
15 d. Herriot reikalavo, kad 
Tautų Lyga bendromis jė
gomis palaikytų teisingą 
“nedalomą taiką” ir kad 
stipresnė šalis negalėtų pa
vergt silpnesnę.

Radikalai socialistai turi 
daugiau savo atstovų Fran
cijos seime negu bet kuri ki
ta partija. Išvien veikiant 
su ' socialistais ir Komunis
tais atstovais 
nuverst 
valdžią.

Toliau

ISTANBUL, Turkija. — 
Turkų laikraštis “Gumhuri- 
yet” su pašaipa primena, 
kaip Anglija su savo planu 
Italijos naudai prieš Ethio
piją sumindžioja visus pir- 
mesnius savo diplomatų pa
reiškimus, kad jie neleisią 
Italijai grobti Ethiopijos.
Herriot prieš Draskūnišką 

Taikos Planą
Radikalų

planais prieš Mongolijos 
Liaudies Respubliką, su ku
ria Sovietai yra labai drau
giškuose ryšiuose.

Gruod. 15 d. į Maskvą At
vyko Mongolijos LiaudiesDOLO, Italų Štabas.—40,- 

000 ethiopų, komandoj Hai
le Selassie žento Dėstą 
Demtu, susitelkę apie 30 
mylių nuo Dolo, yra pasi
ruošę daryt užpuolimo žy
gius prieš italus.

Italų generolas Graziani 
pietiniame fronte pyksta 
ant Henry Fordo, Amerikos 
automobilių fabrikanto. Sa
ko, italai užpirko 800 Fordo 
automobilių ir iš anksto už 
juos užmokėjo; bet Fordas 
panaikino sutartį'del tų au
tomobilių pardavimo. Anot 
gen. Grazianio, italai būtų 
kur kas toliau pasivarę lin
kui Ethiopijos sostinės Ad
dis Ababos, jeigu būtų ga
vę tuos automobilius.

Italam pietiniame fronte 
reikią dar bent 300 auto- 
mobilių-traktorių. Jeigu ita
lai juos turėtų, tai girdi, ga
lėtų tiesiai maršuot į Addis 
Ababą.

Bet jau ir dabar italai 
turi ten tūkstančius auto
mobilių trokų ir traktorių,! 
o stebuklų vistiek nepada-

MEKSIKA GRASINA PA
SITRAUKT Iš LYGOS
PARYŽIUS, Gruod. 16.— 

United Press žiniomis, Mek
sika atsimes nuo Tautų Ly
gos, jeigu Lyga priims 
Franci jos-Anglijos ministe
riu dabartinį plėšikišką 
“taikos planą” prieš Ethio- 
Piją-

ni, negu bet kada nuo 19 
metų už tą patį bertainį.

Finansų Atsteigimo Kc 
poracijos skaitlinėmis, ge' 
keliai gavo iš valdži 
$447,283,272 neva “paskol 
tarp 1932 m. vasario 2 
1934 m. gruodžio 31 d. T 
kiomis milžiniškomis sali 
pinigų sumomis valdžia g? 
vina gelžkelių kompanl 
pelnus.

KRISLAI
Geras Draugas P. J. 
šenandcriečiai.
Jaunoji Mūsų Bendradarbė 
Verta Įsitėmyti.

R. M.

. Jaunuoliai suimti ir laikomi 
teismui po $1,000 užstato vie
nas ir kitas. Savo pačiuptus 
pinigus jiedu buvo pusiau pa
sidalinę. Po arešto šie pinigai 
iš jųdviejų atgriebti.

Jaunuolius suėmė lietuvis de
tektyvų leitenantas M. J. Ba
landa ir kitas detektyvas Cor
nelius Shanahan. Darydami 
kratą, kambaryje-sklepe, detek
tyvai surado dar $1,200 grynų 
pinigų ir $28,000 ant bankų 
knygučių. Jie buvo Jusumo-Ju- 
saicio-Jozėno skirtingais var- 
daią padėti West Side Savings 
Banke, dabar susijungusiame su 
Waterbury Savings, Waterbury 
National, Mercant Trust Co. ir 
Kažemėkb bankais.

Bet Merchant Trust ir Kaže- 
mėko bankai, kuriuose velionis 
laikė apie $9,000 pinigų, yra 
nubankrutuoti ir uždaryti. To
dėl tikro turto, ką Juozas Ju- 
sum-Jozėnas paliko, dabar įga
lima būsią - tuo j aus iškolektuo- 
ti tik $21,000.

Jusumas dirbdavo American 
Brass Kompanijos fabrike; bu
vo perdaug taupus ir skurdžiai 
gyveno.

Pa’j ieško Giminių
Jusumo palikimui globoti, iki 

atsišauks , giminės, yra laikinai 
paskirtas buvęs antrininkas Še-' 
rifas Jonas Jenušaitis, kuris

TIENTSIN, Chinija, gru
odžio 16.—Japonijos remia
ma, kariuomenė naujai 
įkurtos neva “nepriklauso
mos chinų valstybės” gruo
džio 15 d. užėmė Tangkų, 
Tientsin prieplaukos mies
telį, po mūšio su Chinijos 
Nankingo valdžios karei
viais, buvusiais komandoj 
generolo Shang Cheno, Ho
pei provincijos gubernato
riaus. Kovoj krito po ko
kią dvyliką nukautų karei
vių iš vienos ir kitos pusės.

Tangku yra 2,500 gyven
tojų miestelis, 18 mylių į ry
tus nuo' Tientsin didmies
čio. Paėmus Tangkų, da
bar Japonija valdys vienati
nę prieplauką didžiajai 
Tientsin-Peiping ą r i č i a i. 
Nes galva naujosios japonų 
sudarytos “valstybės,” ap
imančios 25 apskričius, yra 
Japonijos pastumdėlis gene
rolas Yin Ju-keng. Japoni
ja jau priskyrė Tangkų 
gen. Yin Ju-kengui.

Pasikartojo sus įkirtimai 
tarp chinų ir įsiveržusių 
Manchukuo kareivių Kuyu- 
ano srityj, Chahar provinci-

JIEŠKOMA GIMINIŲ, KURIEMS PALIKTAS TUR 
TAS TURĖTŲ PRIKLAUSYTI.

Japonija dabar organi
zuoja “savivaldišką tarybą” 
Hopei ir Chahar provinci
joms; tos tarybos galva yra 
paskirtas kitas parsidavėlis 
chinų generolas Sung Chek- 
Yuan.

Jeigu Japonijos lipdomai 
naujai “savivaldiškai chinų 
šaliai” nesiseks, tai pagal 
japonų planus ji bus pri
jungta prie Manchukuo, ir 
tada Kang Teh, Japonijos 
pastatytas Manchukuo “im
peratorius,” persikels į se
nąjį Chinijos sostamiestį 
Peipingą. (

Prieš Komunistus
Pranešama, kad greitai 

įvyks susitarimas tarp Ja
ponijos, Manchukuo ir gene
rolo Sungo išvien daryt ka
riškus žingsnius prieš ko
munistus bei prieš Chinijos 
Sovietus.

Japonijai taip “pertvar
kant” šiaurinę Chiniją, ten 
būsią priversti • užsidaryti 
bizniai Amerikos, Anglijos 
ir kitų Europos šalių kapi
talistų.
Pavojus Mongolijos Liau

diškai Respublikai
MASKVA. — Jau keliais 

atvejais “nereguliarių” ka
reivių būriai mėgino įsi
veržt į Mongolijos Liaudiš
ką Respubliką, bet vis buvo

šenandoriečių Lyros Chore 
dainuoja ir mūsų angliško sky
riaus bendradarbė (nuolatinė 
bendradarbė) Aldona Staniš- 
kiutė.: Ji, podraug su kitais, 
apžiūrėjo “Laisvės” spaustuvę 
ir visą namą. Turėjo biskelį ir 
pabarimų redaktoriams. Ji do
misi visu revoliuciniu darbinin
kų judėjimu, seka spaudą. Ra
ginau Aldoną rašinėti ir lietu
viškai, nesitenkinti tiktai ang
liškais rašinėjimais. ’♦

Gražaus jaunimo turi šenan- 
doriečiai. Mandagus, supratly- 
vas jaunimas. Jis čia pakėlė 
Šenandorio vardą. Būtų gerai, 
jei šenandoryj būtų galima iš
auklėti didelė LDS Jaunimo 
Kuopa. Ką sakote, jūs, jauni 
draugės ir draugai ?

WASHINGTON. — Rop- 
sevelto prekybos ministeri
jos skaitmenimis, per pir
mus devynis šių metų mė
nesius 220 didžiausių pra
monės korporacijų Ameri
koj gavo 26 ir 3 dešimtada
lius nuošimčio daugiau pel
no, negu per tuos pačius 
mėnesius pernai. Trečiame 
šių metų bertainyje tos kor
poracijos pasiėmė 59 ir pu
sę nuošimčio daugiau gryno

Man patiko jų vaidinimas. 
Patiko jis didelei didžiumai 
mūsų publikos, kurios buvo 
koki šeši šimtai ar daugiau 
asmenų. Patsai veikalas — ki
tas dalykas. Apie jį teks pa
kalbėti atskirai.

Šenandoriečiai paliko gerą 
įspūdį Brooklyne pereitą sek
madienį. Vaidino gerai ir dai
navo gražiai. Ne vienas brook- 
lynietis pasakė: “Tai, jei dai
nininkas Kuzmickas ir gabioji 
vaidintoja, Bronytė Judzenta- 
v i č i u t ė, būtų brooklynie- 
čiai. . . ” Gerai, žinoma, lošė ir 
kiti artistai ir artistės. O jeigu 
kur kokis plyšelis ir pasirodė, 
tai reikia atsiminti, kad ir ant 
saulės yra taškų. Didelis kre
ditas priklauso mokytojai — 
draugei Judzentavičienei, kuri 
yra ir veikalo kompozitorė, o 
taipgi Kuzmickui, kaipo reži
sieriui. i

PAKALTUOS ŠALYS 
PRIEŠ GROBIMO PLANĄ

GENEVA/ Gruod. 16. — 
Pabaltijo šalių sąjungos de
legatai protestuoja prieš 
Francijos 
džių planą, siūlantį Italijai 
beveik pusę Ethiopijos.

ANGLIJOS VALDŽIA 
SUSIRŪPINUSI

LONDON, Gruod. Iš
šaukiama nepaprastas Ang
lijos miriisterių kabineto su
sirinkimas ryšyj su protes
tų audra, kilusia prieš pa
siūlymą Italijai pusės Ethi
opijos.

MASKVA.—Mirtie^ bau
smė tapo pakeista 8 metais 
kalėjimo Z. L. Michąilovui, 
Hearsto laikraščių ‘kores
pondentui, kuris buvo nutei
stas už šnipinėjimą > prieš 
Sovietus.

Darbininkai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs Niebo 
N e p r a 1 almėsite, THi 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

ITALIJA REIKALAUJA 
DAR DIDESNIO GROBIO

ROMA. — Mussolini dar 
neatsakė, ar Italija priims 
Lavalio-Hoare’o taikos pla
ną, peršantį Italijai apie pu
sę Ethiopijos.

Manoma, kad Mussolini 
reikalaus dar daugiau, bū
tent: Pasilaikyt visas Ethi
opijos žemes šiatfyėje, ku
rias užkariavo italai; palikt 
Italijai jr ethiopų “šventą
jį” miestą Aksumą. Italija 
negalinti duot Ethiopijai 
žemės sklypo Eritrėjoj su 
prieplauka Assabu, o galin
ti tik leisti Ethiopijai nau
dotis ta prieplauka; lĮtali j a 
turi gaut į vakarus nuo Ad
dis Ababos žemės ruožą, 
kuriuom galėtų sujungt dvi 
savo kolonijas, Eritrėją ir 
Somalilandą, sulį* 1925 
metų sutarties tarp Angli
jos ir Italijos. Plotus, ku
rie bus pervesti It°liiai, ji 
pati turi valdyti be Tautų 
Lygos globos ant jų.

Italija, kaip pranešama, 
gal nieko oficialiai neatsa
kys į Anglijos-Francijos mi
nisteriu pasiūlytą planą, iki 
išgirs nuomonę Tautų Ly
gos Tarybos.

Du Lietuviai Jaunuoliai Iš
plėšė $830 pp Jusumo
Išvežimo ^Ligoninę

WĄTERBURY, Conn., dien
raštis “American” gruodžio 11 
d. išspausdino žinią apie mir
tį lietuvio Juozo Jusumo arba 
Jusaičio, arba Jozėno, paliku
sio $30,000 pinigų, kurie nie
kam neužrašyti.

J. Jusumui-Jozėnui susirgus 
plaučių įdegimu, jis buvo nu
gabentas į Waterbury Hospi
tal, kur ir mirė. Bet išvežus jį 
į ligoninę užpereitą sekmadie
nį, du įtariami lietuviai jau
nuoliai Frank Urbonaitis, 18 
metų amžiaus, ir Stanley Sa
muolis, 17 metų, tuoj įsilaužė 
į Jusumo kambarį skiepe po 
num. 435, Washington Avenue 
ir išplėšė $830 jo slėptų pini-

Geras mūsų draugas detroi- 
tietis P. J., andai prisiuntė per 
mane $10 perduoti įvairiom 
mūsų įstaigom. Perdaviau. Jei 
taip visi, kurie išgali, prisidėtų 
prie mūsų judėjimo paturėji
mo, tai ištikro mūsų įstaigos 
būtų stipresnės ir visas judėji
mas didesnis.

Būsiąs Pavojus 
Francijai

Susirinkime Franc i jos, 
Belgijos ir Anglijos seimų 
atstovų p a r 1 a m entaristų, 
francūzų atstovas Cesar 
Campinchi pareiškė, kad 
jeigu dabar Tautų Lyga lei
stų vienai šaliai plėšti kitą, 
tai toliau galėtų tas pat at
sitikt ir su Francija (visų 
pirm iš Vokietijos pusės.).
Pietų Amerikos šalys Ap- 

leisiančios Lygą
SANTIAGO, Chile.—Jei-

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Finijos Fašistai Remia 
Estoni jos Nazius

H E LSINGFORS. — Es- 
tonijos nazių fašistų orga
nizacijos gauna ginklų, pi
nigų ir kitokios paramos 
nuo Finijos (Suomijos) fa
šistų, kaip praneša “N. Y. 
Times” korespondentas.

Finijos darbininkų spau
da reikalauja išduot Esto- 
nijos valdžiai porą estonie- 
čių nazių vadų, kurie yra 
pabėgę į Finiją.

Devynios dienos atgal na- 
ziai norėjo pagrobt Estoni- 
jos ministerius ir kitus aug- 
Štus valdininkus, padaryt 
valdžios perversmą ir įvest 
hitlerišką fašizmą toj šalyj. 
Ten ir dabar yra fašizmas, 
tik daf ne hitleriškas.

Italai Pasistato po 5 
Bombininkus Kasdien
ROMA. — Italijoj kasdien 

yra pastatoma po 5 naujus 
greičiausius tri-motorįnius 
karo lėktuvus-bombininkus. 
Žinovai sako, kad tie bonu 
bininkai galėtų vienu pradė
jimu nulėkti į Aigipto prie
plaukas, bombarduot ten 
stovinčius Anglijos karp lain 
vus ir parskrist atgal į Ita
liją. Tokių naujoviškų ka
rinių orlaivių Italija turi 
jau virš 100. 4

Daugelis Mažų Šalių 
ir Sovietai Priešinas 
Ethiopijos Grobimui

FRANCIJOS RADIKALŲ SOCIALISTŲ PREZIDEN
TAS PRIEŠ DRASKŪNIŠKĄ PLANĄ

• MASKVA. - 
džios organas 
gruod. 15 d. gavo praneši
mą huo savo koresponden
to iš Londono, kad Franci
jos ministeris j’ pirmininkas 
Lavai yra palinkęs daryt 
sutartį su Anglija, Vokietija 
ir Italija ir atinest Franci
jos tarpsavinė^ pagelbos su
tartį su Sovietų Sąjunga.

Sovietų vyriausybė per 
savo atstovą Tautų Lygoj 
smarkiai priešinsis Ethio
pijos išdraskyjnui ir pasi
dalinimui tarpĮimperialistų.

Havana, Cūba.—Vis dar 
nesuranda milibnieriaus Ni- 
cholo Cąstano, kurį žmog- 
vagiai pagrobė reikalau- 

I darni $500,000 išpirkimo.

Japonai Užėmė Chinų 
Prieplaukų; Grūmoja 
Liaudies Mongolijai

PLANUOJA PRIJUNGT ŠIAURINĘ CHINIJĄ PRIE 
JAPONŲ VALDOMO MANCHUKUO

atmušti. Suprantama, kad 
tuos įsiveržimus kurstė Ja
ponija.
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Ją Demokratija
Šįųp tarpu LDD organizacijoj verda 

nemaža kova. Apgailėtina, kad dar atsi
randą žmonių, kurie pritaria tokiam E. 
Butkui, katras yra griežtas vienybės 
priešas.

Butkus, žinoma, vartoja demagogiją 
apgavimui tam tikrų žmonių. Jis, pa
vyzdžiui, nusiduoda dideliu demokratu; 
jis reikalauja Komunistų Partijoj specia
lūs jam demokratijos. Apie demokratiją 
jis Laiba ir sapnuos.

Mes nenorime čia minėti tų dalykų, 
kurie paliečia 1921-1922 metus, kuomet 
Butkus praktikavo demokratiją su tų lai
kų—opozicija. Neminėsime mes čia ir to, 
kas buvo 1923-1924, kuomet opozicija su
grįžo-ir iškilo mūsų judėjime klausimas 
apie likvidaciją palepinės partijos. But
kus tuomet aiškiai pasirodė, kokiu de
mokratu jis esąs!

• Užteks mums čia priminti LDD 7 kuo
pos barių susirinkimą, apie kurį skaity
tojai skaitė pereito pirmadienio “L.” lai
doj.—
„Štai, keturi LDD 7-tos kuopos nariai, 

negalėdami būti kuopos susirinkime, pri
duoda raščiukus, pasisakydami už vieny-' 
bę,; Minėtam susirinkime Butkus turi 
viepu balsu didžiumą. Na, ir patvarko
ma; kad minėtų raštelių neduoti nei skai
tyti Ir taip keturių narių nuomonės už- 
gidaužiamos. < M * U •

. Ten, kur, pasak Butkaus, demokratijos 
nėra, tokių dalykų niekuomet neatsitik
tų. Priduoti narių laiškai būtų perskai
tytu nepaisant, kokis jų būtų turinys!

. Dabar, kuomet LDD nariai svarsto ir 
balsuoja vienybės klausimu LDD CK di
džiumos ir mažumos rezoliucijas, tai But- 
kūs ib jo šalininkai pasėjo visokių pra
simanymų. Girdi, tai parsidavimas Cen
tro Biurui, o ne vienybė; Prūseika, Kuo- 
djs, Matulevičius-Matulis parduoda LDD, 
jffi-tt.
{Atvirai ir aiškiai pasakysime drau

gams iš opozicijos: nei Centro Biuras, 
rįi kas kitas ne j ieško jokio iš jūs parsi
davimo neigi kokių nors reikalauja nusi
lenkimų. Centro Biuras tiktai nori su
vienyti visas komunistines spėkas. Cen
tro Biuras nori, kad ta vienybė įvyktų 
bendrais komunistiniais abiem pusėm 
paimtinais politiniais dėsniais. Techniš
ki. (organizaciniai) susivienijimo dalykai 
btis greitu laiku išdirbti ir paskelbti abie
jų ptlšių komisijų. Mes galim užtikrinti, 
kąd tie susitarimo dėsniai nepažemins

vienos pusės.
...Todėl nereikalinga klausyti tų, kurie 

Uelcdaug kalba apie demokratiją, o pa
tys josios savo organizacijose neprakti- 
Iftioja* kurie naudoja visokius išmislus ir 
šmeižtus pasiekimui savo blogų tikslų!

s

r

Naujas Komunistą Partijos Narys 
Apie CK Praplėstą Susirinkimą

{Nesenai į USA Kompartiją įstojo žy
lius intelektualas ir veikėjas darbininkų 
jšdėjime, Louis F. Budenz, kuris savais 
laikais veikė išvien su Mušte. Jis daly
vavę lapkričio mėn. USA Komunistų 
Partijos Centro Komiteto Praplėstame 
Susirinkime, apie kurį jis tarp kitko da- 
bar,7Daily Workeryj” rašo:
/Baltaplaukė moteriškė, smagių akių ir 
jįukios šypsenos, sėdėjo ant estrados. Ji- 
lįjai iinpersonavo žodį “motina,” ir ji tuo 
žodžiu buvo vadinama. Jinai galėjo pa
sakyti apie darbininkų judėjimą už metų 
lįetūš; apie tai, kas buvo senai, pav., 
ktiomėt josios dvylikos metų amžiaus du- 

vežiojo savo jauną broliuką aplink 
Boston Common (parką), kuomet “moti

na” rinko pinigus badaujantiems Naujo
sios Anglijos streikieriams.

Pasiraitojęs marškinių rankoves vy
riškis darė pranešimą, kurio balse girdė
josi mano paties vidurvakarinio pobūdžio 
kalbos kliunksėjimas. Nieko ypatingo 
apie jį nebūtų galima pasakyti. Jis kal
bėjo tykiai, šian ir ten pastiprindamas 
savo kalbos toną, kad tuo būdu pabrė- 
žus aiškinamąjį dalyko punktą.

Trys šimtai žmonių, susikimšę į sve
tainę, klausėsi—žmonės iš įvairių Ame
rikos sričių. Jie buvo žmonės visokios . 
rūšies—augšti ir trumpi, riebūs ir kūdi, 
jūreiviai ir mainieriai, statybos darbinin
kai ir rašytojai, tie, ką užbaigė įstatymų 
mokslus ir tie, ką buvo kolegijų profeso
riais, drabužio ir plieno darbininkai, dar
bininkai iš automobilių ir gurno pramo
nių, iš alumino ir metalo pramonių, vy
rai ir moterys, negrai ir balti, iškilę iš 
daugelio rasinių genčių, kurios sudarė 
Amerika.

Tai buvo atidarymas USA Komunistų 
Partijos Centro Komiteto Lapkričio Pil
naties (Plenumo) pirmos sesijos.

Tai buvo pirmas sykis, kad aš dalyva
vau tokiam mintinge. Pirmu sykiu aš 
esu matęs, kaip komunistai dirba ir vei
kia.

Moteriškė, kuri sėdėjo ant estrados, 
buvo Ella Reeve Bloor, ką tik sugrįžusi 
iš kalėjimo iš ..Vakarų del kovos už bied- 
nų farmerių reikalus. Jinai buvo pirmi
ninkė šitos pirmosios sesijos. Kalbėto- 
jum buvo Earl Browder, generalinis 
Kompartijos sekretorius. Jis darė Poli
tinio Biuro pranešimą. Jo balse kliunk
sėjimas buvo tikras kansiškas, nes jis 
pats paeina iš Kansas, iš pionierių, kurie 
atidengė prairęs sritis Amerikos žmo
nėms.

Godžiai klausą žmonės Browderio pra
nešimo buvo žmonės tokios pat medžia
gos, kai tie, ką yra buvę susirinkę Ame
rikoje pirmiau: kai tie, ką susirinko pa
ruošti garsios arbatos partiją (Tea Par
ty) Bostone, arba tie, ką vėliau susirin
ko padėti pagrindus Nepriklausomybės 
Deklaracijai, arba tie, ką vėliau rinkda
vosi apleistose svetainėse ir baimėje būti 
užpultais, ruošimuisi kovon su vergija.

Apie ką gi pranešėjas kalbėjo? Apie 
dalykus, labai artimus mūsų gyvenimui. 
Tūliems išrodo, kad karas ir fašizmas 
yra tolimas dalykas Amerikoje. Brow- 
deris parodė, kad tie du šešėliai stovi vi
sai arti mūsų slenksčių. Karas šiame pa
saulyj, prasidedąs vienam krašte, būti
nai persimes į kitus, jei ne šiandien, tai 
rytoj. Mūsų laikais pasaulis yra sujung
tas į daiktą. Kapitalizmas, negalėda
mas išsitaisyti, desperatiškai grobiasi už 
fašizmo, kaipo vienatinio išeičiai kelio; 
na, o fašizmas gimdo priespaudą ir ką
rą...

Ką mes turėtume daryti, tie, kurie ne
norime būti pagrobti karo arba žaloja
mi fašizmo? Vienykimės! Atsakymas 
skambėjo šiame mitinge: Vienykimės— 
socialistai, komunistai, visokių įsitikini
mų darbininkai, profesionalai ir viduri
nės klasės žmonės—vienykimės nugalėji
mui fašizmo ir karo pavojaus.

Karštas pasirįžimas įvykinimui tos vie
nybės buvo išreikštas šituose trijuose 
šimtuose žmonių, jų nepaprastame susi
domėjime ir jų pranešimuose. Čia buvo 
grupė žmonių, kokios niekur kitur Ame
rikoje nerasite—grupė, kuri galėtų dirb
ti dieną ir naktį, ir kentėti daug ir ko
voti sunkiai už laisvę.

Jie pasirįžę kalbėti žmonių kalba, iš
vyti laukan visokį sektantizmą iš savo 
tarpo—kad tuo būdu sudarius pajėgą, 
kuri galėtų žygiuoti pirmyn linkui civili
zacijos.

Mažai tenka stebėtis, pamąsčiau aš, 
kad Hearst ir American Liberty League 
ir kiti amerikiniai fašistai bando sukelti 
prieš juos go vedišką neapykantą—pana
šiai kai Leslie’s Weekly (tokiu pavadi
nimu buvo laikraštis) ir kiti stoją už ver
giją laikraščiai 1850 metais drabstė, pur- 

. vais ant abolišionistų (stojančių už pa
naikinimą vergijos), Lincolno ir Jono 
Browno.

Pranešimas sekė pranešimą, suteikda
mi gyvą paveikslą šios dienos Ameri
kos ... Iš visų Amerikos kraštų ir sri
čių susidaręs bendras paveikslas perėjo 
prieš mūsų akis, vaizduojąs paprastų 
žmonių kovas..„ Štai Illinojuj, distrikto 
organizatorius Morris Childs praneša, 
kad “judėjimas už trečiąją partiją” pra
sideda, kuriam vadovauja buvęs kong- 

resmanas Newton Jenkins. Sekdamas 
Hitlerį ir Mussolinį, Jenkins skelbia, kad 
jis sukurs tokį terorą, kokio nėra niekas 
matęs, prieš “visus amerikonizmo prie
šus.” Tuo jis turi galvoj visus priešus 
kapitalistines sistemos. Panašiai kalbė
jo vergijos šalininkai, grąsindami teroru 
kovotojams prieš vergiją.

87,000 balsą paduota už Jenkinsą Chi- 
cagoj majoriniuose rinkimuose, ir 400,- 
000 balsų paduota už jį kaipo senatorių, 
visoj valstijoj. Tas parodo, kad jis jau 
yra apgavęs dideles žmonių dalis. Jeigu 
tokis judėjimas įsigalėtų, kai įsigalėjo 
Mussolinis ir Hitleris, tai jis užgriūtų 
ant žmonių ir mindžiotų juos, kai dulkes. 
Mat, kapitalizmo čampionai, negalėdami 
kontroliuoti šios sistemos ir pasilaikyti 
pelnus, pilniausiai išnaudoja panašius 
desperatiškus būdus.

Esant tokiai Amerikoj dalykų padė
čiai, kas tenka daryti—dabar, praktiš
kam gyvenime? Detroitas atsako. Savo 
dinamiškame pranešime* William Wein- 
stone nurodė, kaip minėtam mieste buvo 
dalykai su Maurice Sugar kandidatūra, 
kuri buvo statyta bendro fronto sąra
še... 55,000 balsų buvo paduota už Suga- 
rį, visai arti laimėjimo. Tai buvo žymus 
ir garbingas pirmasis bandymas...

Kiti padrąsiną pranešimai buvo duoti 
klausime steigimo Farmerių-Darbo Par
tijos. Iš Conn, ir Utah atėjo žinių, jog 
ten žmonėse del Farmerių-Darbo Parti
jos eina didelis judėjimas...

Harlemo negruose (New Yorke) pui
kūs pasiekimai padaryti, pranešė James 
W. Ford, negrų vadas—nauji sluogsniai 
žmonių įsivelia į bendrą darbą už negrų 
teises/ padarant galimu Farmerių-Dar
bo partijos plėtimąsi. Šis platėjantis -ju
dėjimas pasireiškia ir būsimam Ameriki
niam Negrų Kongrese, kurin įsilies visi 
tie, kam rūpi kova už negrų teises ir ko
va prieš karą ir fašizmą... .

Visuos pranešimuos sekė vienas ir tas 
pats pasikartojimas: VIENYKIMeS, ne-

Agitacijos Fondas
Draugai Susirūpinę Fondo 

Reikalais
Nors, tiesa, dabar eina 

“Laisvės” ir “Vilnies” vajai 
ir visa eilė gerų draugų pa
sinėrę tame darbe, bet jie 
rūpinasi ir kitais mūsų ju
dėjimo reikalais. Jie neuž
miršta ir Centro Biuro rei
kalų. Laikas nuo laiko gau
name pluoštelį aukų tiems 
reikalams. Šį sykį labai ge
rai parėmė Fondą montel- 
liečiai. Štai laiškas “Lais
vės” vajininko draugo Ši
maičio, kuris pats už save 
kalba:

“Per ‘Daily Workerio’ 
vakarienę, lapkričio 23 d., 
išleistas laimėjimui kalaku
tas ir padaryta pelno Agita
cijos Fondui $6. Pasidarba
vo J. Vaitaitis, J. Neveraus- 
ka ir G. Šimaitis.

“Pažymiu, kad Montellos 
lietuviai darbininkai įverti
na Centro Biuro Agitacijos 
Fondą ir visuomet linkę no
riai tame pagelbėti. Tai jau 
antra auka iš Montellos į šį 
trumpą laiką. Tas parodo, 
kad tik reikia mums tame 
pasidarbuoti, o darbininkai 
visuomet pritars tokiam 
darbui.”

Tikrą tiesą pasakė d. Ši
maitis. Reikia tik pasidar
buoti, o lietuviai darbinin
kai įvertins, mūsų darbą ir 
parems taip svarbią revo
liucinę įstaigą, kaip Agita
cijos Fondas.

Turime ir kitą laišką su 
auka. Rašo drg. J. Grazaus- 
kas iš PhiladelphijOs:

“Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos 141 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko lapkri
čio 24 d. Parinkta aukų ir 
surinkta sekamai: J. Gru- 
žinskas aukojo 50c, Di
lienė 25 centus, smulkiomis’ 
sūmesta 75 centai — viso 
$1.50. Nuo d./Mažeikos pra-

kalbų liko $1.50. Prisiunčiu 
jums $3.”

Drg. D. M. Šolomskas pri
davė $1, gautą per d. Tessie 
Zembasiavičienę, kaipo au
ką nūb ALDLyįi^ kuopos 
iš Reading, Pa.

Labai ačiū visiems drau
gams už parėmimą Fondo 
reikalų. "

Prie šios progos štai ką 
norime pranešti draugams. 
Centro Biuras siunčia d. R. 
Mizarą į Clevelandą. Jis bus 
T r e č i am Prieškariniam 
Kongrese sausio 3-4-5 dd. ir 
paskui dar ten pabus iki 
sausio 11 dienos. Ten mūsų 
judėjimas šiuo tarpu ne
stovi pergeriausia. Drg. Mi- 
zara su draugais diskusuos 
mūsų judėjimo problemas 
Clevelande ir padės dalykus 
sutvarkyti. Paskui kelioms 
dienoms sūstos Pittsburghe. 
Mes norime mūsų kolonijų 
draugams pagelbėti judėji
mo reikalais. Mes žinome, 
kad. kaip visuomet, taip šį 
sykį, tenykščiai draugai 
stengsis prisidėti prie kelio
nės lėšų padengimo, bet ne
norime visos naštos suversti 
ant jų pečių. Ko truks, pri
dėsime iš Agitacijos Fondo.

Su tokia pat misija ke
lioms dienoms, žada važiuo
ti So. Bostonan d. A. Bim
ba. Ten irgi turime labai 
svarbių problemų ir norime 
su draugais pasitarti. Už 
kiek laiko, drg. šolomskas 
pasisuks į Wilkes-Barre 
apielinkę. Visur draugus 
prašome rūpintis tais reika
lais. Bandykime sudaryti 
tokią talką, kad mūsų revo
liucinis judėjimas visur at
sistotų ant tvirtų kojų*

Taigi, dar kartį prašome 
draugų ir organizacijų nuo
lat atsiminti Agitacijos 
Fondą. Juo tvirčiau Fondas 
stovės, tuo daugiau Centro 
Biuras galės atlikti organi
zacinio ir agitacinio darbo.

Agitacijos Fondo lėšomis 
išleista brošiūra “Komunis
tų Programa Prašalinimiii

Antrad., Gruodžio 17, 1935

Pa- 
ku- 
pa-

Re
pa

note, draugai? Nejaugi jū
sų mieste niekas nenori su
sipažinti su Septinto Kon
greso tarimais? Kaip gi jūs 
patys mokėsite pravesti 
bendro fronto politiką mūsų 
judėjime, jeigu nežinosite 
Komunistų Internacionalo 
nusistatymo ? Parsitraukite 
brošiūrą, patys skaitykite ir 
platinkite tarp kitų.

Lietuvių Centro Biuras,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Pasitarimai apie Auto 
Darbo Unijų Vienybę

paisant įsitikinimų, visi, kurie stovi už 
demokratiją, visi, kurie stovime prieš ka
rą ir fašizmą—vienykimės.

Klausydamas, žmogus persiėmei dva
sia didelio kryžiaus karo—tokio, kuris 
išgelbės civilizaciją, tokio, kuris nepri- 
leis grąžinti atgal pasaulio linkui barba
riškos tamsos, kurią fašizmas siūlo...

Buvo ir juokingų momentų šiame mi
tinge, taipgi—iš savotiško išsireiškimo 
vieno žmogaus ar kito, iš gudriai patiek
to juokelio, bei iš tinkamo palyginimo.

Per tris dienas, dieninėse ir naktinėse 
sesijose, buvo duodami pranešimai, 
baigoj—sutrauka to visko padaryta, 
rioj nurodyta šian ir ten trūkumai, 
stabos; duota kritikos.

Padaryta įvairių Centro Komiteto 
misijų įnešimai, suformuluoti, kaipo 
seka politinio biuro pranešimo. Jie pri
imti. Padaryta prisiruošimai prie se
kančio Komunistų Partijos suvažiavimo.

Pasibaigus paskutinei sesijai, aš jau
čiau, kad čia buvo duotas mažuos frė- 
muos dabartinės Amerikos paveikslas. 
Sprendimai daryti sulyg tuo, koki buvo 
pranešimai.

Mano gailesčiu buvę tas, kad ne visi 
Amerikos darbo žmonės galėjo būti su 
manim ir matyti, kaip komunistai veikia 
ir kaip jie dirba. * * *

Šitaip rašo apie komunistų darbą ir 
veiklą žmogus, kuris ilgąv laiką kritiškai 
žiūrėjęs į visą komunistinį judėjimą, pa
galiau nusitarė, jog šis judėjimas yra 
rimčiausias darbo žmonių judėjimas, jog 
tai judėjimas, kurin verta stoti ir kuriam 
verta atsiduoti. Todėl Budenz patapo 
Komunistų Partijos nariu, todėl jis kvie
čia visus protaujančius intelektualus, 
profesionalus, ir darbininkus stoti šitan 
judėjiman ir grumtis prieš fašizmo 
karo pavojų, kuris grūmoja žmonijai, 
geresnį visų darbo žmonių gyvenimą, 
naują tvarką.

ir 
už 
už

Karų ir Fašizmo” eina vi
dutiniai. Tačiaus turime dar 
tokių kolonijų, kurios nėra 
brošiūros užsisakę. Ką ma-

DETROIT, Mich. — Kon
ferencijoj p r a s i d ė j usioj 
gruodžio 12 d. del vienybės 
tarp įvairių darbo unijų au
tomobilių pramonėj dalyva
vo ir Fr. J. Dillon, prezi
dentas federacinės Automo
bilių Darbininkų Unijos. Jis 
iki šiol atsisakė ištraukt iš 
darbo Motors Products fab
rikuose savo unijos narius, 
nors prieš tuos fabrikus jau 
penktą savaitę streikuoja 
790 darbininkų, priklausan
čių atskirai unijai, Lavintų 
Mechanikų Draugijai.

Pačių Darbo Federacijos 
narių spaudimas dabar ver
čia Dilloną eiti į pasitari
mus delei vienybės tarp fe
deracinių ir nepriklausomų 
unijų.

Beisbolininkai Atsisako Daly- 
vaut Naziy Olympiadoj

CHICAGO, Ill. — Beisbo- 
lo kliubų sąjungos savinin
kai atmetė reikalavimą pa
skirt $20,000 lėšų beisboli- 
ninkams važiuot į Vokieti
ją ir daly vau t hitleriečių 
sportų Olympijadoj.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Žemas Kraujo Slėgimas

Drauge gydytojau, štai vi
sai netikėtai tenka ir kitas 
laiškutis jums pabriežti.

Moteris, kuri yra gera mūsų 
kaiminka, nesijaučia gerai. 
Jai yra žemas kraujo slėgimas, 
“Low blood pressure.” Jos am
žius 44 metai, sveria 186 sva
rus, 5 pėdų ir 4 colių aukščio.

Jai dažnai esti silpna ant 
širdies, daug norisi miego, bet 
pabudusi ji jaučiasi sunkiai, 
kojos pavargę ir visai jai silp
na. Daktaras, apart vaistų, iš 
valgių patarė valgyt daug mė
sos, taip gi ir kiaulienos, vaisių 
ir tt., bet uždraudė paukštie
ną ir žuvis.

Kas tokiame atvejyje reika
linga daryti, malonėkite patar
ti per dienraštį “Laisvę.”

Be to, žodis-kitas ir apie sa
ve. Noriu apie tai pranešt, nes 
tai yra jūsų patarimų pasėka. 
Maistą vartodama pagal jūsų 
nurodymą, jaučiuosi gerai.

Atsakymas.
Ačiū, Drauge, už praneši

mą. Labai man malonu girdėti, 
kad jaučiatės gerai. Jausitės 
ir da geriau, jei ir toliau gy
vensite arčiau su gamta.

Tai Jūsų kaiminkai ir gi*, ži
nau, bus labai naudinga, jei ji 
išmoks sąmoningai maitintis. 
Išpasakokit jai, Drauge, kad 
ir ji maž-daug tokius pat val
gius vartotų, kaip ir Jums pa
tariau. Daugiau visokių žalių, 
šviežių daržovių ir vaisių. Ga
limai ir pirktinių konservuotų. 
Visokių pieno produktų, po 
truputį kiaušinių kas diena, 
žuvų (jūros), šviežios mėsos

(kepenų), rupesnės, čielo grū
do duonos.

Gaivesnis jai pasidarys 
kraujas ir geresnis jo slėgi
mas. Tegul ir ji vartoja džio
vintų mielių, bent po 5—10 
tablečių prieš valgymą, ilgą 
laiką, mėnesiais. Žuvų aliejaus 
po šaukštą kas diena arba po 
šaukštą po valgio. '

lodo tinktūros po lašą kas 
diena per porą mėnesių, su 
vandeniu arba su pienu. Pas
kiau po lašą kas pora dienų, 
visą gyvenimą.'

Kam jai daktaras uždraudė 
paukštieną ir žuvis, tai keista. 
Paukštiena kaip paukštiena, 
bet žuvų reikia, kad gavus la
bai esmingų organinių druskų, 
mineralų, ką paeina iš jūrų 
vandens. Kiekvienam naudin
ga. *

Kokį mėnesį bus jai gerai 
imti ir po truputį strikninos: 
Strychnine Sulphate, gr. 1—20 
or gr. 1—30, 100 pillets or 
tablets. Po vieną prieš valgy
mą. Paskiau, už mėnesio, po 
vieną prieš pusryčius ir pie- 
tusL O da už mėnesio, po vie
ną prieš pusryčius, tai po vie
ną kas diena, vėl mėnesį-kitą.

Tegul ji taipgi vartoja po 
truputį ir skydinės liaukos: 
Thyroid gland, gr., 100 
tablets, po vieną prieš valgy
mą,'“keletą mėnesių, paskiau 
nebereikės.

Tegul ji eina pasivaikščioti, 
dažniau pabūva ant
oro, saulėje. Ir įvairumo jai 
reikia gyvenime, vengti tos 
slogingos monotonijos, vieno
dumo, kiek tik aplinkybės lei
džia.

gryno

Jį-
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Delko Verda Kova So
cialistų Partijos Viduj?

Dabartiniai ginčai Socia
listų Partijoj nekilo staiga, 
nėra žaibas iš giedro dan
gaus. Jeigu Socialistų Parti
ja suskils, tai bus del labai 
rinitų sąlygų, kurios susi
darė partijos viduje. Ar 
mes, komunistai, norime 
Socialistų Partijoj skilimo? 
Ne, nenorime. Mes norime, 
kad kairysis sparnas pilnai 
laimėtų visą partiją, kad 
“senoji gvardija” pasiliktų 
generolais be armijos. Mes 
norime, kad visa Socialistų 
Partija ateitų ant revoliuci
nio kelio, sudarytų bendrą 
frontą su Komunistų Parti
ja ir kad paskui, laipsniškai, 
abi partijos organizaciniai 
susivienytų į vieną revoliu
cinę partiją. Ar tie mūsų 
troškimai išsipildys, tai tik 
ateitis (gal būt gana grei
ta) parodys.

Tuo tarpu svarbu ne tik 
lietuviams socialistams, bet 
visiems darbininkams su
prasti tuos gilius skirtumus, 
kurie yra Socialistų Parti
joj ir kurie šiandien ją au
dringai purto. Atrodo, kad 
tų skirtumų nušvietimo rei
kėtų jieškoti socialistinėj 
spaudoj, bet, deja, to nesu
rasi nė su žiburiu. “Kelei
vis” diplomatiškai tyli, o 
“Naujienos” palaiko “seną
ją gvardiją” ir vienpusiškai 
niekina kairįjį sparną, ku
riam šiuo tarpu vadovauja 
Norman Thomas. “Naujie
nos” net griežtai pasmerkia 
Socialistų Partijos “Princi
pų Deklaraciją”, priimtą 
Detroito konvencijoj 1934 
metiis. Gruodžio 11 d. lai
doje skaitome sekamą piktą 
Grigaičio pareiškimą:

“Naujasis ‘kairysis spar
nas’ pradėjo dygti ameri
koniškoje Socialistų Par
tijoj prieš trejetą metų,” 
sako Grigaitis, “kada Hit
leris užkariavo Vokietijos 
respubliką. Amerikonai, 
kurie labai paviršutiniškai 
nusimano apie Europos 
darbininkų judėjimo santi- 
kius, ėmė versti kaltę del 
tos Hitlerio pergalės ant 

socialdemokratų... Kai 
kurie Amerikos socialistai 
pradėjo manyt, kad dikta
tūra esąs geresnis dalyka^, 
negu demokratija.

“Tarpe šių susipainioju
sių socialistų atsidūrė, de
ja, Norman Thomas. Lai
kinai prie jų buvo prisidė
jęs ir Milwaukee meras 

Hclan. Jie užsimanė įbrukti 
partijai naują ‘principų 
deklaraciją/ sulig kuria 
socializmas Amerikoj galįs 
būti įvykdintas ginkluoto 
pefrversmo keliu. Vėliau 
patys ‘kairiasparniai’ ėmė 
sarmatytis šitos savo nesą
monės. Bet ginčai del tos 
žioplos deklaracijos iššau
kė suirutę ir frakcinius 

. jtfnčus partijoje.”
Toliau Grigaitis dar pri

siiria: “JeiįįtL ‘kairiaspar- 
mai’ paimtu Viršų partijo
je, tai darbminkų unijos vėl 
imtų šalintis socialistų.” 
Faktas yra, kad “kairia- 
namiai” jaū yra paėmę 

partijoj viršų, išsky- 
New Yorko valstijos 

anizaciją, kuriai iki šiol 
ovavo “senoji gvardija.” 
Principų Deklaracija” 

“žiopla deklaracija,” 
stačiai “besąmonė,” 

o Grigaitis. Bet kodėl jis

& 

tos “deklaracijos” nepaskel
bia, neparodo lietuviams 
socialistams? Ar tai šitaip 
teisingi žmonės riša ginčus 
partijos viduje?

Antra, mes dar niekur ne
matėme ir negirdėjome 
“kairiasparnių” sarmati- 
jantis tos “deklaracijos.” 
Irgi yra grynas Grigaičio 
išmislas.

Grigaitis nesutinka su tei
singomis kai kurių socialis
tic išvadomis del Hitlerio 
pergalės Vokietijoj. Mat, 
jis pats nieko neužmiršo ir 
nieko neišmoko. Kruvino 
fašizmo laimėjimas Vokieti
joj ir Austrijoj, kur milži
niška darbininkų dauguma 
buvo socialdemokratų įtako
je ir vadovybėje, Grigaičiui 
nedavė jokios lekcijos. Jis 
to visiškai nepaiso. Jis 
griežtai atmeta tą mintį, 
kad ištikrųjų viso pasaulio 
socialistams reikėjo tuojaus 
po to perkratinėti savo pro
gramą, savo politiką ir tak
tiką.

Kaip amerikoniškai “se
najai gvardijai” (Oneal, 
Waldman, Maurer ir .k.), 
taip mūsiškiam Grigaičiui 
nesvarbu ta istorinė tiesa, 
kad ten, kur komunistai tu
rėjo su savim darbininkų 
daugumą (Rusijoj), nėra 
fašizmo, ten darbininkų val
džia, ten steigiamas socia
lizmas; o kur socialdemo
kratai turėjo darbininkų 
daugumą su savim (Vokie
tijoj, Austrijoj), ten viešpa
tauja kruvinas fašizmas. 
Bet gi tiems socialistams, 
kuriems ištikrųjų rūpi dar
bininkų klasės reikalai, ku
riems socializmas nėra tik 
tuščia frazė, kurie ištikrųjų 
nori kovoti prieš fašizmą, 
šita istorinė tiesa yra be 
galo didelės svarbos.

Prieš 1933 metus buvo du. 
keliai.

Komunistu kelias Sovietų 
Sąjungoje. Dauguma socia
listu sakė: Tas kelias pusė
tinai sunkus, mus vadai 
mokino, kad nereikia revo
liucijos. nereikia proletari
nės diktatūros socializmo 
pergalei. Todėl mes neisi
me tuo keliu. Yra kitas ke
lias. lengvesnis, greitesnis.

0 koks tas kitas kelias?
Tai socialdemokratijos re- 

f or mistinis kelias. Tuo ke
liu darbininkus veda Vokie

Waterbury, Conn.
Ar Šioje Šalyj Visiems Galima 

Laisvai Kalbėti?

Pora dienų atgal, man teko 
susieiti vieną draugą ir pasi
kalbėti. Tasai žmogus yra ge
ras parapijonas. Besikalbant 
apie vargus ir bėdas, jisai pa
aiškino savo sūnaus vargus. 
Jo sūnus randasi armijoj, lai
vyno skyriuje apie Panamos 
Kanalą. Kareiviai nepakęsda- 
mi blogo maisto ir kitokių sun
kenybių, susitarę, parašė į vie
tinį laikraštį. Administracija, 
pastebėjus laikraštyje, reika
lavo laikraščio, kad išduotų, 
kuris drįso parašyti, būk tai 
yra apšmeižimas kariuomenės 
administracijos, girdi, kad to
kių dalykų nebuvo ir nėra. 
Bet laikraštis kaltininko neiš
davė.

Tada tapo areštuotas patsąi

Autobusai Romoje bandoma operuoti malko
mis, nes fašistai taupo gazoliną karui Ethio- 

pijoj. Be to, jie bijosi sankcijų.

tijos ir Austrijos socialde
mokratai, jie sakė: Pama
tysite, kaip šitas kelias įves 
į socializmą be jokių kan
čių !

Bet kas atsitiko?
Šitas Vokietijos ir Austri

jos kelias pasibaigė kruvi
no fašizmo laimėjimu!

Ar tai nereikia mokintis 
iš šitos katastrofos? Argi 
šita katastrofa neparodo, 
kad šituo keliu darbininkų 
klasei negalima eiti? Nejau
gi socialistai (sąžiniški, kla
siniai sąmoningi) gali ves
ti ir Amerikos darbininkus 
tuo keliu, kuris įvedė Vo
kietijos ir Austrijos prole
tariatą į fašizmo nasrus?

Taip, eikime senu, refor- 
mistiniu keliu, Šaukia “se
noji gvardija.” Tam karštai 
pritaria Grigaitis.

Bet “kairiasparniai’ sako: 
Baisu, reikia pagalvoti, rei
kia pajieškoti kito kelio. 
Mes nenorime fašizmo 
Amerikoje. Mes norime so
cializmo. Vokietija ir Aus
trija pamokino mus, kad 
senu keliu neprieisime prie 
socializmo.

Tai šis yra vienas iš tų 
pamatinių klausimų, del ku
rių eina labai įtempta kova 
Socialistų Partijoj. Bet yra 
ir daugiau svarbių klausi
mų, apie kuriuos pakalbėsi
me kitame straipsnyje. Taip 
pat mes pacituosime “prin
cipų deklaraciją”, kurią 
Grigaitis paskelbė “nesąmo
ne.” Parodysime, kad So
cialistų Partijoj vidujinė 
kova prasidėjo daug anks
čiau, net negu “principų 
deklaracija” buvo priimta.

f A. B.
(Daugiau bus)

'laikraščio redaktorius ir kal
tinamas apšmeižime armijos 
administracijos. Už redaktorių 
užsistojo kareiviai, 2 stojo į tei
smą ir liudijo, kad tam laik
raštyj buvo pasakyta gryna 
teisybė. Dar permažai pasa
kyta. Tada laikraščio redak
torius tapo paliuosuotas. Su
areštavo tuodu kareiviu, kaipo 
nepilnapročius. Vienas iš areš
tuotų buvo to mano draugo 
sūnus. Dabartės tėvas negali 
susirašinėti su sūnum. Tiktai 
kiti pranešė, kad išvežė iš ten. 
Kalba, kad į Washington, D. 
C., del ištyrimo proto. Tėvas 
rengiasi važiuoti jieškoti, bet 
nežino kur.

Tai tau ir laisva šalis.
Kataliko Draugas.

Pittsfield, Mass.
—----- /-

Darbai, nekurtose vietinėse 
dirbtuvėse šiek tiek pagerėjo. 
Jones dirbtuvė, kurioj gami
nama mašinos popiero išdirbi- 
mui, gavo užsakymą nuo Cra
ne Co. Dolton, Mass, už apie 
$750,000. Minėta dirbtuvė da
bar dirba pilną laiką ir nauji 
darbininkai priimami.

General Electric Co. irgi 
daug darbininkų tapo pašauk
ti dirbti, bet pasirodo, kad 
uždarbis yra pusė, o sykiais ir 
tiktai trečia dalis to, kas buvo 
seiliaus. Tai vis pasekmė sto
kos organizacijos. Metai atgal 
čia buvo atsiųstas Socialistų 
Partijos industrijos organiza
torius John Hali ir po keleto 
mėnesių darbo pavyko suorga
nizuoti uniją, bet kaip tiktai 
jisai apleido šį miestuką, taip 
ir unija išnyko. Kad ir NRA 
davė teisę darbininkams orga
nizuotis, dirbtuvės valdyba vi
sados suranda kaip apeiti tokį 
įstatymą. Tai ir minėta .Co. 
sužinojus veiklesnius darbinin
kus minėtoj unijoj pasako, kad 
darbo nėra, lai ateina kitą die
ną. Ateina, o1 darbo dar nė
ra. O sykiais, kad ir duoda 
darbą, tai porą^ trejetą dienų 
į savaitę. Darbininkas, nega
lėdamas užsidirbti nei reika
lingiausių reikmenų palaiky
mui savo gyvybės, turi apleisti 
dirbtuvę ir jieškoti darbo ki
tur.

Bedarbių pas mus irgi ne- 
stoka. Nekuriems duoda dar
bo prie PWR. Uždarbis $12.00 
į savaitę, o kai iždas tuščias, 
tai darbininkai turi laukt tris 
savaites, kolei išmoka algą. 
Blogesnėj padėtyj randasi tie, 
kurie minta iš pašalpos: reikia 
batų, drapanų, maisto, anglių, 
nueina į pašalpos raštinę, ten 
liepia laukti, tuojaus viską at
siųs. žmogus laukia: dieną, 
kitą ir trečią ir vis nėra. Jei
gu atsiranda koks drąsuolis ir 
pasako: “Neišeisiu iš čia, ko
lei nebūsiu aprūpintas reikme
nimis,” tiktai tada atsiekia sa
vo tikslą.

Antras . pavyzdys: Vienai 
moteriai su 4 mažais vaikais 
išsibaigė kuras. Reikalavo, kad| 
sušildyti save ir savo vaikus. 
Liepė laukti, laukė keletą die
nų, o čia šaltis 4 laipsniai virš 
zero. Moteris su vaikais pra
dėjo rėkt, subėgo kaimynai, ir 
vienas iš jų patelefonavo mies
to gaspadoriui. Gaspadorius 
liepė telefonuoti policijos vir
šininkui, ir už valandos, laiko 
atsiuntė vežimą nralkų. z

Tokiu būdu tapo 4 vaikai ir 
moteris išgelbėta nuo šalčio, 
o gal ir nuo mirties.

Biržą Proletaras.

Norwood, Mass.
. v

Astuoni Nauji Nariai Vienam 
Susirinkime

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
9 kp. metinianl susirinkime 
naujų nartų prirašinėjimo ko
misija (draugės P. Sarapienė 
ir Grybienė) perstatė net ,8 
naujus nartus į ALDLD. Kuo

pos susirinkimas draugių pa
sidarbavimą priėmė su entu
ziazmu.

Draugė S. Budrevičienė ra
portavo, kad del Tom Mooney 
bylos surinko aukų $10, kurie 
likos pasiųsta per T.D.A.

Vienbalsiai priimtas protes
tas (arba užgyrimas Lietuvos 
buvusių prezidentų ir ministe- 
rių pirmininkų pareiškimo) 
Smetonai, reikalaujant atsteig- 
ti Lietuvoj civilės laisvės. Rei
kalavimas pasiųsta Smetonai 
į Lietuvą ir Lietuvos atstovy
bei Washington, D. C. Taipgi 
įgaliota kuopos komitetas 
veikti del sudarymo bendro 
fronto kovai prieš fašizmą.

Skaitytas ir priimtas atsišau
kimas del siuntimo delegato į 
Kongresą Prieš Karą ir. Fa
šizmą, kuris atsibus sausio 3, 
4, ir 5, 1936, Cleveland, Ohio. 
Nutarta darbuotis, kad iš Nor- 
woodo būtų pasiųstas delega
tas į tą taip svarbų kongresą.

20 metų ALDLD gyvavimas 
bus paminėta su puikiu kon
certu ir pamarginimais. Tas 
svarbus paminėjimas atsibus 
29 d. gruodžio, 1935.

ALDLD 9 kp. Komitetas 
1936 metams: J. Budrevičius 
organizatorius, J. Galgauskas 
protokolų sekr., L. Trakima
vičius fin. sekr., iždin. P. Sa
rapienė, literatūros platintojai 
J. Grybas ir Trakimavičius. 
Moterų komitetas veikimui 
tarpe moterų: P. Sarapienė, 
M. Krasauskienė ir S. Budre
vičienė. Geriausio pasisekimo 
komitetui veikti, o visų narių 
privalurrias jam pagelbėti. O 
veikimui dirva plati, nes kiek
vieną dieną gyvenimas iškelia 
r|aujus klausimus kovoje už 
darbo žmonių reikalus.

Žvalgas.

New Britain, Conn.
< —

Pakilęs Ūpas Pas ALDLD 
Narius

Senai buvo tokis skaitlingas 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 27 kuo
pos susirinkimas/ kaip" buvęs 
gruodžio 10 d. šiame susirin
kime pas narius buvo pakilęs 
ūpas, todėl, kad ištuštėjęs 
kuopos iždas vėl desipildė. 
Komisija rengimo ALDLD 20 
metų paminėjimo vakarienės 
pranešė, kad pelno likę arti 
30 dol. Per ALDLD III Aps
kričio konferenciją delegatam 
duota užkandžiai, del kurių 
viena draugė aukojo maisto, 
tad irgi pelno pasidarė arti 10 
dol. Buvo rengta d. V. Andru
liui prakalbos, kurios nebuvu
sios tokios sėkmingos, kokių 
tikėtasi.

Išrinkta nauja kuopos val
dyba. Pirm. V. fJ. Valaitis, 
sekretore K. Remeitienė, fi
nansų sekr. • V. Masionis, ižd. 
Eva. Valaitiene, knygius A. 
Bakevičia.

Nutarta rengti prakalbas 
sausio mėn. sekamais metais 
svečiui iš Canados. Jei nebus 
kokių permainų, tai prakal
bos įvyks sausio 27 d., 1936. 
Prieg tam, nutarta paaukoti 2 
dol. del Canados darbininkų 
laikraščio “Darbininkų žodis.” 
Nutartą rengti lavinimos vaka
rus penktadieniais, Darbinin
kų Svetainėje. Bus gvildenama 
Komunistų Internacionalo pro
grama ir rezoliucijos. Norin
tieji dalyvauti diskusijose, už
eikite penktadieniais kai 8 v. 
vakarais. Vėliau gal bus ren
giamos platesne papėde dis
kusijos ir garsinama per lape
lius. >

Nariai pasikeitė mintimis a- 
pie tai, kad LDD žada eiti į 
vienybę sudrūtinąnt komunis
tinį judėjimą. Mūs nariai svei
kina LDD žygį, einantį prie 
vienybės. Manoma, kuo grei
čiau bus padaryta vienybė, 
tuo bus geriau visam lietuvių 
darbininkų judėjimui.

Diktat kalbėta apie atnauji

nimą Vilijos Choro pamokų. 
Tačiaus kol kas galutinas ta
rimas nepadarytas, nes trum
pa finansų chorą atsteigti. 
Choro reikalais buvo dvi skir
tingos nuomonės. Kai kurie iš
sireiškė : kuomet bus choras, 
pradės laikyti pamokas, tai 
reikės paimti jam naują vedė
ją, seniau buvusį V. Visockį. 
Veikiausiai pasitaikys kai ku
riem draugam su juomi pasi
kalbėti, ką jis manys apie tai. 
Vėliau bus lengviau kas ir 
pradėti tarti. Svarbiausiai, tai 
reikės ant greitųjų surengti, 
kad sukėlus pradžiai kiek fi
nansų. Kitaip nevertėtų tokis 
darbas pradėti. Visų sutikta,

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

esant 
padidinu to- 

ko-

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway512

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

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 1 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
. ...................... ■' . ..... ......... ................... . . ----------------------------- ■ į .

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

A. BALČIŪNAS
<1 321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

I Tel.: Foxeroft 1-6101

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

|SĮ KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ
NUPIGINTĄ KAINĄ 

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

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

Tat

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
i mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai- 
' rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
A PIRTIS 

VISADA1 ATDARiA
DIENĄ IR NAKTJ

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

[ | mankštymai, restauracija, barbernė ir
\ 1 ir prirengimai miegojimui.

<r Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALES* KAINOS PER SAVAITĘ

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

tik; vyram. Moterim nebus.

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

Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu
Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick Ave. krais iŠ 

lipkite ant Cook Strėet.

Puslapis Trečias 
.. ■■rr-.-.-j..................... =as \į|| 

kad tokis darbas bus tuojau, 
vėl apkalbėtas ir gyveniman 
įvykdytas......................................>

Nix.
* ........................................st

SKAITYKIT IR PLATIN
KI? “LAISVE” J

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą •

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

čius. Kreipkitės tuojaus į
“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Kas norite medaus prisiųsti- 
jums į namus, rašykite bitiniu- . 

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTE 
57 Battery Street 

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.$5 

už 10 svarų $2.25

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

ir naktį.

) ■■
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Farmerių-Darbo Partija Yra Bū
tina. Kovai Prieš Karą ir Fašizmą

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KOMUNISTŲ PARTIJOS CENTRO KOMITETO REZ0L1UCUA 
FARMERIŲ-DARBO PARTIJOS KLAUSIMU

(Ši rezoliucija Farmerių-Darbo Partijos 
klausimu buvo priimta Lapkričio men. 

Pleriume Amerikos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto)

Su būdavot Farmerių-Darbo Partija yra 
šiuo laiku karščiausias reikalas Amerikos 
darbininkų klasės, darbo farmerių ir viduri
nių klasių. Tokios partijos subudavojimas 
yra vienatinis būdas, kuriuo šios šalies dar
bo žmonės gali rimtai pradėti gerint nepaken
čiamas savo sąlygas—perkelti krizio naštą 
ant turčių pečių—ir atmušt augantį pavojų 
kapitalistinės reakcijos, fašizmo ir karo. Tai 
vienatinis būdas, kuriuo darbo žmonės gali 
sėkmingai išstoti savo reikalams apginti vi
sos šalies rinkimuose 1936 metais.^

Republikonų ir demokratų šnekos apie ge
rovę yra kiaurai permatoma apgavystė. Biz
nis, jie sako, kasdien eina geryn; todėl, gir
di, darbo žmonėms nebėra daugiau reikalo 
rūpintis darbais, įplaukomis ir pašalpa. Tai 
yra grynas pasityčiojimas, šios šalies darbi
ninkų klasė dar tebeneša ant savo sprando 
baisią naštą ne mažiau kaip keturiolikos m i- 
lionų bedarbių. Dvidešimt milionų žmonių 
su viršum vis dar tebegyvena vien iš pašal
pų. Daugumos darbininkų savaitiniai už
darbiai šiandien yra mažesni negu Roosevel
to valdžios pradžioj. Gyvenimo reikmenys 
eina vis brangyn ir brangyn. Farmų gyven
tojų didžioji dauguma tebekenčia gilų krizį. 
Amerikos jaunimas, žmonių žiedai, vis dar 
tebėra be vilties del darbų ar ateities. Vi
durinės klasės yra ardomos ir jų gyvenimo 
pagrindas naikinamas. Negrai, labiausia pri
spausti iš visų išnaudojamųjų, yra bloškiami 
vis gilyn į vargo gelmes. Tai tokį dalykų 
stovį Hooveris ir Rooseveltas be jokios gėdos 
drįsta vadinti sugrįžtančia gerove!

Dar Niekados Nebuvo Tokio Didelio 
Reikalo

Dar niekada pirmiau šios šalies darbo 
žmonėms taip nereikėjo griežtai išstot prieš 
nuolatinį apiplėšimą iš monopolijų pusės, kaip 
reikia dabar. Niekada pirmiau nebuvo to
kių palankių progų padaryt sėkmingų pas
tangų idant perkelt krizio naštą ant turčių 
pečių, kaip kad dabar. Hooveris ir Roose
veltas savo šauksmais apie gerovę stengiasi 
suparalyžiuot masių savarankiškas politines 
pastangas. Jie stengiasi sulaikyt, kad neiš
stotų priekin Farmerių-Darbo Partija—ne
priklausoma darbo žmonių partija prieš savo 
prispaudėjus ir išnaudotojus Amerikoj.

Tiesa, kad biznis eina geryn, bet tas dau
giausia reiškia pelnų gerėjimą, pelnų au
gimą monopolistiniams kapitalistams. šį 
pagerėjimą atnešė veikimas savaimiškų ka
pitalizmo įstatų, bet labiausia tai dar ne
girdėtas bloginimas gyvenimo laipsnio ma
sėms, kurios yra priverstos pačios užsimokėti 
už krizį; sykiu šį biznio pagerėjimą atne
šė ir valdžios iždo išlaidos. Bet tas valdžios 
išlaidumas, kurį labiausia atakuoja reakcio
nieriai ir fašistai (Liberty League, Hearst, ir 
kt.), žymia dalim teko kaip parama ban
kams, gelžkeliams ir ginklavimuisi karui. Tik 
tūlas trupinys valdžios išeikvotų pinigų buvo 
panaudotas palengvinimui masių vargo.

Nors pasirodė biznio pagerėjimas, dau
giausia monopolistinių pelnų,—pagerėjimas, 
kuris gali tik tūlą Taiką tęstis, iki jį ištiks 
naujas sukritimas,—tačiaus kapitalizmas ne
gali’išeiti iš savo visuotino krizio dabarti
nio laipsnio. Pats Rooseveltas turėjo pri
pažint, jog taip ir liks pastovi bedarbių ar
mija^ tarp 10 ir 15 milionų net, jeigu gamy
ba pakiltų iki 1929 metų lygmens. Gyven
tojų masėms savo šalyj baisiai numuštas že
myn* gyvenimo laipsnis; jos negali reikme
nų įpirkti, o sykiu eina aštriausios varžyti
nės tarp imeprialistų del vis mažėjančių pa
saulinių rinkų, Jcas gręsia nauju pasauliniu 
karu.«*> Visa tai daro negalima smunkančiam 
Amerikos kapitalizfnui nuveikti visuotinąjį 
krizį kapitalistinio surėdymo. Po biznio kiek
vieno pakilimo seks dar gilesnis krizis. Tik 
darbininkų klasės revoliucija ir Sovietų val
džioj įsteigimas visiškai ir galutinai panai
kins; nepakenčiamas sąlygas kapitalizmo 
smukimo ir puvimo.
Reakęionieriai Traukia Linkui Fašizmo

Morgan, DuPont, Hearst ir ko., reakcio- 
niškiausi ir fašistiškiausi rateliai monopoli
nio kapitalo, tas Liberty Lygos nugarkaulis 
ir vladai ‘kryžiaus karo’ prieš Rooseveltą, 
stengiasi išrišti kapitalizmo krizį šitokiu bū
du—dar smarkiau žemyn mušti minių pragy- 
venimp lygmenį, išplėšti iš jų ir tą mažą tru-

pinį, ką jos dar turi, įvesti dar žiauresnę 
priespaudą, prislėgti jas laukine reakcija ir 
fašistinio viešpatavimo priemonėmis. Tos 
reakcinės monopolijos, kurios daugiausia 
pasinaudojo iš Roosevelto Naujosios Daly
bos, jau nesitenkina jąja, kaip kokia sėk
minga priemone išgelbti kapitalizmą nuo to
lesnio nupuolimo. Šie didžiausi Amerikos 
liaudies priešai stengiasi 1936 metais įstatyt 
į galią tokią šalies valdžią, kuri jau visai 
nieko nesidrovėdama vykdytų programą Fa
brikantų Susivienijimo, Prekybos Rūmų ir 
Bankininkų Sąjungos. Tai yra programa, 
kuri lemia dar didesnius algų kapojimus 
darbininkams, sustabdymą visokios pašalpos 
(net šykščios Roosevelto Pašalpos) bedar
biams ir farmeriams ir kuri reiškia visišką 
valdžios pajungimą Morgano-DuPonto-Hear- 
sto šaikoms. Ta programa yra apsikaišius 
tokiomis apgavingomis vėliavomis, kaip “ga
mybos lėšų sumažinimas,” “šalies iždo išlai
dų sulyginimas su įplaukomis” ir “ištrauki
mas valdžios iš biznio.” Tai programa neri
boto masių piešimo ir dar didesnio žemyn 
mušimo jų būklės laipsnio, kuris ir taip jau 
numuštas.

Liberty Lygos-Hearsto šaika puikiai žino, 
kad tokią programą negalima kitaip pra
dėt vykdyt, kaip tik atviru valdišku te
roru prieš darbo mases ir prieš jų kovingas 
organizacijas. Tai ve ko jie siekia. Sunai
kint darbo unijas. Užgniaužt kaipo netei
sėtas visas organizacijas, partijas ir visokią 
veiklą, galinčią tarnaut masėms atsispirt 
prieš jų išnaudotojus. Viršminėtos šaikos 
siekia panaikint visas liekanas demokratinių 
teisių žmonėms. Sukareivint jaunimą. Ište- 
rorizuot ir sunaikint visus iki vienam, kas 
tik drįsta pasakyt žodį,—nekalbant jau apie 
kovą,—prieš Morgano-DuPonto-Hearsto Sai
kas. Geležine ranka, Hitlerio ir Mussolinio 
būdais, nuslopint visokį išreiškimą nepasi
tenkinimo, visokius reikalavimus delei sąly
gų pagerinimo, žodžiu sakant, jie stengiasi 
įvesti tokias reakcines priemones, kurios pa
dėtų įkurt kruviną fašizmo viešpatavimą 
Jungtinėse Valstijose. Jr jie tatai daro—tai 
savotiškas ženklas besivystančios Amerikoj 
fašistinės reakcijos—prisidengimai skraiste 
kovos prieš “diktatūras” ir “konstitucijos 
gelbėjimo.”

Fašizmo Pavojus Tikrai Yra
Augančio fašizmo pavojus Jungtinėse 

Valstijose tikrai gręsia. Jeigu masės nebus 
laiku išjudintos prieš tą pavojų ir jeigu jos 
nebus sumobilizuotos su galinga Farmerių- 
Darbo Partija pastoti jam l^elią, “jis gali ir 
čia įvykti.” Monopolijų medžiaginės ir po
litinės jėgos, remiančios Liberty Lygą, yra 
milžiniškos. Tie reakciniai gaivalai išvysto 
pasiučiausią demagogiją visuose frontuose 
per įvairias savo agentūras—Liberty Lygą, 
Hearstą, Coughliną ir kt. Ir būtų didelė 
klaida manyt, kad masės, nusivylusios Roo
seveltu, yra apsaugotos nuo likimo aukoipis 
dešiniųjų Roosevelto priešininkų suktų gud
rybių.

Bet taipgi didelis pavojus gręsia iš to, kad 
jeigu plačiosios masės vis pasitikės Roose
veltu kaipo atspirčia prieš Liberty Lygos 
reakciją ir fašizmą, tai tuomi jos pasitar
naus reakcionieriams ir fašistams. Didelės 
darbo masės yra vis dar linkusios atsidėti
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ant Roosevelto, bijodamos, kad jo pralaimė
jimas (rinkimuose) neatidarytų durų įeit 
Liberty Lygos valdžiai. Mes sykiu su tomis 
masėmis išjeiškiame didžiausią panieką ir 
pasibjaurėjimą Liberty Lygos-Hearsto šai- 
koms ir esame pasiryžę visomis galimomis 
pajėgomis padėt sumušt piktadariškus pla
nus tų reakcionierių ir fašistų. Ir todėl mes 
turime parodyti masėms, jog Rooseveltas ne
sudaro jokios kliūties reakcijai ir fašizmui 
augti. Tiktai Farmerių-Darbo Partija pasta
tys užtvanką prieš reakcijos augimą ir jos 
galią.

Roosevelto veikimo būdai ir taktika yra 
skirtingi nuo dešiniųjų jo priešininkų. To 
neturime ignoruoti bei nedakainuoti. Bet jo 
klasiniai tikslai yra tie patys. Rooseveltas 
taipgi stengiasi apsaugoti reikalus monopo
listinio kapitalo, tų grupių, kurios pešasi su 
Morgano-DuPonto. interesais, versdamas pa
čias mases nešti didžiausią krizio naštą. Spi
riamas spaudimo iš apačios, Rooseveltas, 
taip sakant, paduoda masėms vieną pirštą, 
bet reakcinėms monopolijoms jis paduoda vi
są ranką. Jo partijai—demokratų partijai— 
stambia dalim viešpatauja monopolijos ir jų 
tarnai. Tokia partija ir toks prezidentas ne
gali tarnaut ir netarnauja masėms kaipo at
spirtis prieš užpuolimus iš ’ kapitalistų pu
sės, prieš reakciją ir fašizmą. Toliau pasiti
kėti Rooseveltu, todėl, reikštų palengvint Li
berty Lygai pirmyn žygiuoti su jos reakcija 
ir fašizmu, tai reikštų aklai plaukti į pra
gaištį.

nuolat kelti aikštėn pavojų fašizmo ir vy
riausią jo šaltinį—Liberty Lygos-Hearsto Sai
kas, kurios yra paremtos Morgano-DuPonto 
monopolijomis, Fabrikantų Susivienijimu, 
Prekybos Rūmų ir Bankininkų Susivienijimu. 
Taip darant, svarbiausias mūsų tikslas turi 
būti pertikrint mases, kad jos negali atsi
dėti ant Roosevelto, kad jos turi išbūdavoti 
Farmerių-Darbo Partiją, idant galėtų sėk
mingai kovot prieš pavojus, gręsiančius iš 
reakcionierių ir fašistų pusės. Mes turime 
įrodyti masėms, kad tik Farmerių-Darbo Par
tija tepajėgs sėkmingai išstoti prieš abiejų 
kapitalistinių partijų politiką; kad tik tokia 
partija tepajėgs perkelti krizio naštą ant 
monopolijų pečių, užkirsti kelią kapitalistų 
ofensyvai, sunaikinti fašizmo augimą ir sėk
mingai kovoti, už taiką.

Klausiantiems, ar Komunistų Partija nu
trauks ryšius su tais darbininkais, kurie yra 
pasirengę budavoti vietines ir valstijines Far
merių-Darbo Partijas, bet dar nėra pasiruo
šę remti bendrą Farmerių-Darbo Partijos 
kandidatą į prezidentus 1936 metais, mes 
atsakome: Mes nenutrauksime ryšių su jai
siais. Mes jų nestumsime atgal į kapitalistų 
partijas. Mes išvien su jais budavosime vie
tines ir valstijines partijas, kad išrinkus vie
tines valdžias, valstijų valdininkus ir farme- 
rių-darbo kongresmanus ir senatorius. Ir tuo 
būdu mes stengsimės juos įtikinti, kaip rei
kalinga Farmerių-Darbo Partija ir kaip rei
kia išstatyti bendrą jos kandidatų sąrašą vi
sai šaliai 1936 m. rinkimuose.

ALDLD 15-to Apskr. Kuopoms 
Delei Pakeitimo Dienos Meti

nei Konferencijai
Kadangi 3-5 dd. sausio mėn. 

Clevelande įvyksta Trečias 
Jungtinių Valstijų Kongresas 
Prieš Karą ir Fašizmą, tai kad 
nepakenkti šiam kongresui, 
apskr. komitetas nutarė kon
ferenciją nukelti iš 5 d. į 12 d. 
sausio, 1936 m.

Konferencija prasidės 10 v. 
ryte, Lietuvių Darbininkų sve-|)4. 
tainėj, 920 E. 79th St.

Kuopų valdybos būtinai pajp 
rūpinkite pilnus raportus it* 
savo veikimo ir priduokit^T 
tvarkoje savo delegatam. Be 
raportų, įduokite ir mokestis į 
apskr. už 1935 metus.

Labiausiai geistina, kad 
kuopos per delegatus atsiųstų 
daug naujų ir gerų sumanymų 
labui ir pasekmingam augini
mui mūsų organizacijos.

ALDLD 15-to Apsk. Org.
J. Mažeika.

Nepriklausoma Politine Partija
Kovos Įarp Roosevelto ir Liberty Lygos 

eina aštryn. Ekonominis tom kovom pama
tas yra aštrėjąs mūšis tarp monopolijų įvai
rių grupių, kurios grumiasi del pasidalinimo 
mažėjančių pelnų kiekiu. Tai yra tikra kova 
ir ji gali būt labai panaudota stiprinimui 
darbininkų klasės ir visų darbo žmonių pozi
cijų. Bet tatai padaryti tegali tik nepriklau
soma politinė masių partija, Farmerių-Darbo 
Partija, kuri viena tegali išnaudot pasiskirs
tymus monopolijų stovykloje taip, kad ge
riau patarnautų masių reikalams.

Farmerių-Darbo Partijos tolesnis išvysty
mas reikalauja sistematiškai ir smarkiausiai

Farmerių Darbo Partijos Judėjimo Au
gimas ir Tuo jautimai Mūsų Uždaviniai

Tai būtų didelė klaida pro pirštus pražiū
rėti tą faktą, jog pastaruosiuose miestų val
dybų rinkimuose plačiosios darbo žmonių mi
nios, nežiūrint jų augančio nepasitenkinimo 
dabartinėmis sąlygomis vis dėlto abelnai bal
savo už demokratų ir republikonų partijas. 
Mes taip pat neturime pražiūrėti tuose rin
kimuose pasireiškusią pavojingą kryptį, kur 
pasirodė, kad republikonai pajėgia pasikin- 
kyt į reakcijos ratus vis didesnių masių ne
pasitenkinimą Roosevelto politika.

(Bus daugiau)

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktj.

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Schenectady, N. Y.
*

Žiupsnelis Žinių iš Mūsų 
Kolonijos

Draugams M. Gudzinskams, 
nuvežus dukterį Margaret, ku
ri yra LDS narė, į New Yorko 
Kolegiją, grįžtant patiko ne
laimė. Į jų automobilių įlėkė 
kitas ir sužeidė jų sūnų ir d. 
Z. Gudzinskienę, buvusią LDS 
18 kuopos fin. sekr. Ji jau pa
sveiko, bet vis dar nesijaučia 
kaip reikia.

Drg. P. Ramoną, pirmininką 
LDS 18 kp., patiko nelaimė. 
Einant iš miesto užbėgo ant jo 
automųbilius ir parmušė, labai 
sutrenkė," perlaužė kojos kau
lą. Aštunta savaitė guli ligon- 
butyje. Daktaras sako, kad ne
užilgo pradės vaikščiot.

partiją.
Tiesa pasakius, dalykai 

mūs gerėja, tai yra, sukasi į 
kairę.

Aleksei Stachanov, dešinėj, Sovietų Sąjungos 
angliakasys, išradęs būdus atlikimui greitesnio 
darbo; jo sistema plečiasi visose pramonėse ir 

ji pavadinta stachanovizfnu.

D-gė O. Kriunienė, LDS 18 
kp. iždo globėja serga kelinta 
savaitė nervų liga. Kaip grei
tai pasveiks, nežinoma. Vienu 
laikotarpiu pasitaikė daug ne
laimių mūsų kuopos nariams. 
Tai negeistina viešnia, bet ką 
padarysi.

Dalykai apie suvienytas 
spėkas eina pusėtinai gerai. 
Socialistai atsineša ir gerai. 
Praeitą panedėlį atsibuvo jų 
reguliariškas susirinkimas, ku
riame visi stojo prieš “old 
guard” (seną sargybą) ir ei
na su Norman Thomas, išsky
rus H.'Merrill, dabartinį Soc. 
Partijos valstijos sekretorių, 
kuris dirba ^senai sargybai”, 
bijodamas darbą prarast. Tat 
ir užtylėjo.

Jų susirinkimas atsibuvo 
mažesnėj svetainėj, kur Mo
ther Bloor kalbėjo. Tad jie 
skubino užbaigt savo reikalus, 
idant suspėt išgirst Mother 
Bloor *kalbą. Prakalbų kom. 
nutarė ir palaukt. Mother 
Bloor socialistams gerai žino
ma, nes virš 20 metų tam at
gal, kada mūsų mieste pas 
darbininkus buvo pakilęs di
delis ūpas ir buvo išrinktos 
dvi socialistų valdžios, tai ji 
apsigyvendavo pas mus ir pa
dėdavo varyt kampaniją už

Įvyko dvejos prakalbos. Kal
bėjo Komunistų Partijos sek
retorius Earl Browder ir Mo
ther Bloor. Abejose prakalbo
se publikos buvo daug. Abejo
se buvo po 15c įžangos. Prie 
to, ir kolekta daryta. Drg. 
Browderio prakalbose sumetė 
$37.85, Mother Bloor — apie 
$18.

Browderio prakalbos buvo 
surengta Sons of Italy svetai
nėje, bet prieš pat prakalbas 
fašistai išsigando ir atsakė 
svetainę. Turėjom persikelt į 
Labor Temple svetainę, kuri 
daug mažesnė, kurioj buvo 
didelis susikimšimas.

Abudu kalbėtojai taip už- 
interesavo publiką, taip ramiai 
visi klausės, kad nė vienas ne
apleido svetainės laike prakal
bų.

Apšvietos komisija yra nu
tarus rengt ir daugiau prakal
bų, krutamu paveikslų ir kito
kių parengimų.

Electrical and Radio Work
ers unija bendrai su United 
Labor Party yra nutarę atida
ryt ant darbininkiškų pamatų 
mokyklą ir mokytojas atva
žiuoja. Laikas ir vieta bus pa
skelbta trumpoj ateityj. Labor 
Party laiko reguliariškus susi
rinkimus ir varys kampaniją 
ištisus metus.

Proletaras.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. J. Malinauskui, Los An

geles, Calif. Gavome re
zoliucijas, priimtas masinio 
susirinkimo, kuriose protestuo
jama prieš lenkų ir vokiečių 
kėsinimąsi ant Lietuvos nepri
klausomybės ir reikalaujama 
civilių laisvių Lietuvos žmo
nėms. Bet kadangi rezoliucijos 
labai ilgos ir dar angliškai ra
šytos, tai negalėsime ‘Laisvėn” 
patalpinti. Atleisite. Labai ge
rai, kad Los Angeles lietuviai 
sutartinai veikia tais svarbiais 
klausimais.

DR. HERMAN' MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog ji8 atsidaro savo ofisą 

W1LLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Ylį

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLiOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rfliies ir pilnas svoris—200-0 svarą 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit | jūsų namus. Prašome

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Demokratija ir Bendras Frontas
Sovietų Respublikos 

Demokratija
Įsikūrus Sovietų valdžiai, 

Leninas rašė: “Proletariato 
demokratija milioną sykių 
yra demokratiškesnė, negu 
bet kokia buržuazinė demo
kratija. Sovietų valdžia mi
lioną sykių yra demokratiš-
kesne, ri< 
tiškiausį; 
blika.” “

respu-
viena

mokratiš ausiu burzuazi- 
sk'sflcianS/ kurioj 
masinis darbinin-masinis

jos, bet ir 4-ių metų plėšimo 
karo, o kapitalistai ir spe
kuliantai tebevaldo savo 
priplėštą “nuosavybę” ir 
“gatavą”’ valdžios aparatą, 
tatai reiškia tyčiotis iš dar
bo žmonių ir išnaudojamų.

“Tatai reiškia skaldyti 
veidus pamatinėms mark
sizmo tiesoms, kuris moki
no darbininkus: jūs turit 
išnaudot buržuazinę demo
kratiją, kaipo didį istorinį 
progresą, palyginus su feo
dalizmu, bet nei valandėlei 
neužmirškit buržuazinio 
charakterio tos demokrati
jos, jos istorinio sąlygingu* 
mo ir apribotumo, nesilai- 
kykit “prietaringo tikėji
mo” į “valstybę”, neužmirš
kite, kad valstybė ir prie vi
sų demokratiškiausios res
publikos, o ne tiktai prie 
monarchijos, yra ne kas ki
tas, kaip mašina, kurią vie-

stambiausias'na klasė vartoja antrai kla
sei spausti.

“Buržuazija yra privers
ta veidmainiauti ir vadintis 
“visuotina valdžia,” ar de
mokratija apskritai, arba 
gryna demokratija, buržua
zine demokratine respubli
ka, iš tikrųjų esančia bur
žuazijos diktatūra, pavergė
jų diktatūra ant darbo žmo
nių masių... O marksistai, 
komunistai, kelią ją aikštėn 
ir sako darbininkams ir 
darbo žmonių masėms sta
čią ir atvirą tiesą: ištikrųjų 
buržuazinė respublika, stei
giamasis susirinkimas, vi
suotini rinkimai ir tam pa-’

y. padaryti demokratijos 
gerybes prieinamas, faktiš
kai, darbininkams ir bied- 
niesiems valstiečiams, tuo 
tarpu kaip dabar, (dagi ir 
prie visų demokratiškiau
sios — buržuazinės respub
likos) tos demokratijos ge
rybės, faktiškai, nėra priei
namos didžiulei darbo žmo
nių daugumai.”— (“Lenino 
Raštai” 15 T., 81 p.z)

Taigi ar gali komunistai, 
revoliuciniai darbininkai ir 
visi pavergtieji atsisakyti 
nuo nuvertimo buržuazijos 
diktatūros, tos išnaudotojų 
demokratijos — pavergimo 
darbo žmonių, nuo įsteigi
mo dirbančiųjų demokrati
jos — proletariato diktatū
ros? Ne!

Betgi tada priešai šau
kia: “Tai vis vien jūs stoja
te už revoliuciją, už prole
tariato diktatūrą, už panai
kinimą visuotinos, grynos 
demokratijos!” Į tai mes 
atsakome, kad kito kelio 
nėra, kad kitaip pavergtoji 
darbo žmonija negali pasi- 
liuosuoti, kad išnaudotojai 
geruoju neperduos suplėš
tus visuomenės turtus ir 
Leninas tuom reikalu mo
kino :

“Tai bus pakeitimas bur
žuazijos faktinės diktatūros 
(tą diktatūrą veidmainin
gai padengusios demokrati
nės buržuazinės respublikos 
forma) proletariato dikta
tūra. Tai bus pakeitimas 
turtuolių demokratijos į 
demokratiją biednųjų. Tai 
bus pakeitimas mažumos j
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nių šalių 
vidutinis 
kas, vidutinis masinis ber
nas arba sodžiaus pusiau- 
proletaras apskritai (t. y. 
prispaustos masės, didžiulės 
gyventojų daugumos atsto
vai) nors iš tolo naudotųsi 
tokia laisve rengt susirinki
mus geriausiuose namuose, 
tokia laisve turėt savo idė
joms reikšti, savo intere
sams ginti
spaustuves ir geriausius po- 
piero sandelius, tokia laisve 
statyti į priekį kaip tik savo 
klasės žmones valstybės val
dymui ir valstybės ‘tvarky-' 
mui,’ kaip Sovietų Rusija?” i

Taip trumpai apibudino į 
Leninas proletariato dikta
tūrą — darbininkų klasės 
galią, jos demokratiją, ku
rioje patys darbininkai yra 
savo reikalų tvarkytojais ir 
išvien su darbo valstiečiais 
naudojasi laisvėmis.

Kas Yra Buržuazinė 
Demokratija

Jau tada Kautskis ir kiti
pradėjo garsiai šaukti prieš i našiai yra buržuazijos dik 
“terorą,” prieš “diktatūrą” tatūra ir darbo paliuosavi-| susirinkimų ir spaudos lais- 
ir už “demokratiją.” Čia , mui iš kapitalo .jungo nėra vės, išnaudotojų, į susirin- 
mes paduosime ilgą citatą iš | kito kelio, kaip šios diktatu- kimų ir spaudos laisvę dau- 
Lenino raštų, kuris aiškiau-* ros pakeitimas proletariato gumai gyventojų — darbo

i . (Įg “Lenino| žmonėms.
“Tai bus milžiniškas pa- 

sauliniai-istorinis demokra
tijos praplėtimas, jos paver
timas iš melo į teisybę, žmo
nijos paliuosavimas iš kapi
talo retežių, darkančio ir 
karpančio bet kokią dagi 
visų “demokratiją” ir res- 
publikoniškiausią buržuazi
nę demokratiją. Tai bus 
buržuazines valstybės pa
keitimas proletary valstybe, 
kas yra vienintelis kelias į 
valstybės atmirimą apskri
tai.”— (Ten pat, 82-83 pp.) 
Kodėl Mes Stojame prieš 
Fašizmą už “Demokratiją?”

Kitas pasakys :*“Tai kam 
ginti buržuazinės demokra
tijos laisves, jeigu demokra-

asiai išdėstė, kas yra “demo-1 diktatūra.”— i 
kratija” ir kam ji tarnau-' Raštai” 15 T., 79-81 pp.) ' 
Ja: Darbininkų Demokratija

j Šeidamanai ir Kauts- Buržuazinė demokratija 
kiai kalba apie ‘ gryną de- yra viešpataujančios klasės 
mokratiją arba apie de- demokratija, jos viešpatavi- 
mokratija apskritai, kad mas anį. darbininkų ir abel

nai darbo masių, buržuazi
jos diktatūra pravedama 
demokratinėmis priemonė
mis iki to laipsnio, kur ji 
gali apseiti nevartodama at
virą terorą.

“Tiktai proletariato dik
tatūra gali paliuosuoti žmo
niją iš po kapitalo jungo, iš 
melo, falšių, veidmainystės 
buržuazinės demokratijos, 
tos demokratijos turtingie
siems, gali suteikti demo
kratiją neturtingiesiems, t.

mokratiją” apskritai, 
apgaut mases ir paslėpt nuo 
jų dabamykštės demokrati
jos buržuazinį charakterį. 
Lai sau buržuazija tebelai
ko savo rankose visą val
džios aparatą, lai sau sau ja
le eksploatatorių tebesinau
doja senąją, buržuazine val
stybės mašina. Rinkimus, 
atliekamus tokiomis sąlygo
mis, buržuazija, supranta
mas daiktas, mėgsta vadinti 
“laisvais”, “lygiais,” “de
mokratiniais,” ‘visuotinais,’ 
nes tie žodžiai yra sakomi 
paslėpimui tiesos, paslėpi
mui to, kad gamybos įran
kių nuosavybė ir politinė 
valdžia liekas pas išnaudo
tojus, kad todėl apie tikfą 
laisvę, apie tikrą lygybę pa
vergtiems, tai yra, didžiulei 
gyventojų daugumai, negali 
būti ir kalbos. Buržuazijai 
naudinga ir reikalinga slėpt; 
nuo žmonių dabartinės de-1 
mokratijos buržuazinį cha- 
rAktel'L. > vwdint ją demo-

)l»skritai arba “gry- 
1ir Šeide-

tija vis vien yra buržuazijos^fronto su pagelba bendrų 
diktatūra?” Mes į tai atsa-!veiksmų darbininkų organi- 
kome: buržuazinė demokra- zacijų, esančių, skirtingų 
tinė respublika nėra atviras pažvalgų, apgynimui. kas- 
viešpataujančios klasės te- dieninių gyvenimo dirban- 
roras prieš darbininkus ir 
abelnai dirbančiuosius. Ji 
nepalyginamai yra pažan
gesnė sistema, negu monar
chija be konstitucijos ir su 
konstitucija. Buržuazinėje 
demokratinėje tvarkoje ne 
tiek veikia grynas kumštis, 
kiek veikia buržuazijos me
nas ir apgavimas dirbančių
jų. Prieš moną, apgavimą, 
melą yra daug lengviau ko
voti, kaip prieš atvirą tero
rą, slopinimą, priespaudą.

Revoliuciniai darbininkai 
anaiptol nestoja už buržua
zinę demokratiją, bet tik 
kovoja už tas demokratines 
laisves, kurias darbininkai 
ilgų metų kovoje yra atsie
kę. Už tas laisves, kurios 
duoda jiems geresnį gyveni
mą ir daugiau progų orga
nizuotis, siekiant galutino 
savo tikslo — pasiliuosavi- 
mo iš kapitalistinio išnau
dojimo.

Fašistinis teroras pralen
kia net ir monarchijų siste
mos darbo žmonių priespau
dą ir išnaudojimą, jis yra 
bjauriausias barbarizmas, 
žiauriausia sistema, atkrei
pta prieš darbininkus, vals
tiečius, inteligentiją, smul
kius savininkus stambaus 
finansinio kapitalo naudai. 
Jis yra ir tautų mažumų 
žiauriausias priešas. Prieš 
jį reikia visiems kovoti, ne
paisant principinių skirtu
mų ir mūsų tikslų.
Demokratija ir Bendras 

Frontas
Drg. Dimįtrovas atžymė

jo, kad tūli žmonės daro se
kamą komunistams prime
timą :

“ ‘Lai komunistai pripa
žįsta demokratiją, stoja jos 
apgynimui, — tada mes ga
tavi stoti į bendrą frontą.’ 
Į tai mes atsakome: mes 
esame šalininkai Sovietų de
mokratijoms, dirbančiųjų de
mokratijos, pačios geriau
sios pasaulyje demokratijos. 
Bet mes giname ir ginsime 
kapitalistinėse šalyse kiek
vieną buržuazinės—demo
kratijos laisvę, ant kurių 
pasikėsina fašistai ir bur
žuazinė reakcija todėl, kad 
to reikalauja klasiniai pro
letariato reikalai.”'

Ir toliaus Dimitrovas nu
rodo, kaip mes turime su
daryti bendrą frontą šiais 
pamatais:

“Mes turime siekti su
darymo plačiausio bendro

čiųjų masių reikalų.
“Tas reiškia, pirmiausiai, 

bendrą kovą už perdėjimą 
krizio naštos ant viešpatau
jančių klasių pečių, ant ka
pitalistų, dvarponių — žo
džiu, ant bagočių pečių.

“Antra* bendrą kovą 
prieš visas fašistines for
mas užpuolimo, apgynimas 
teisių ir dirbančiųjų iškovo
tų laisvių, kovą prieš likvi
davimą buržuaziniai-demo- 
kratinių laisvių.

“Trečia, bendrą kovą 
prieš besiartinantį imperia
listinio karo pavojų, tokią 
kovą, kuri kenktų karo ruo
šimui.”

Tat, ar galima turint 
principinius skirtumus lin
kui buržuazinės demokrati
jos, tuom pat kartu sudary
ti šiais punktais ir eile ki
tų bendrą frontą? Pilniau
siai. Komunistai nereika
lauja nei nuo socialdemo
kratų, nei kitų “abelnos de
mokratijos” šalininkų atsi
sakyti nuo jų įsitikinimų. 
Mes galime savo tarpe vesti 
tuom reikalu ideologinę^ko- 
vą, įrodinėti vienų ar kitų 
pusės teisingumą, bet tuom 
pat kartu visi bendrai iš
stoti apgynimui demokra
tinių laisvių, kurias viešpa
taujanti klasė nori darbi
ninkams išplėšti, apgyni
mui to, ką darbininkai yra 
jau iškovoję, kovai už būti
niausius kasdieninius dir
bančių ir bedarbių reikalus, 
už ateivių teises, prieš bent 
kokį fašizmo pasireiškimą, 
prieš karą, už Lietuvos ne
priklausomybę ir Lietuvos 
darbo žmonių demokratines 
laisves ir daugelyje kitų 
klausimų. Kas bando kišti 
principinius skirtumus, ta
da, kada eina kalba bendro 
fronto klausimo kasdieni
niais, tuojautiniais 
lais, tas sąmoningai 
sąmoningai kliudo 
fronto sudarymui ir 
darbininkų ir visų 
giųjų reikalams.

D. M. Šolomskas.

reika- 
ar ne- 
bendro 
kenkia 
pažan-

lai
> iš tikrų j ii 
proletaria-

i būr-to
žuazi jos pusę...

“Kalbėt apie gryną de
mokratiją apskritai, apie 
lygybę, apie laisvę, apie vi- 

• suotinumą, kuomet darbi
ninkai ir visi darbo žmonės 
yra alkani, nuogi, nuterioti, 
nukapkinti ne tiktai kapi
talistinės samdomos vergi-

Didžiosios Britanijos kareivių būriai “daro tvarką” Kairo mieste, Aigipto 
sostinėj, kur įvyko žmonių sukilimas prieš britų imperialistus.

*

ŽINIOS APIE KARA
Kas Yra Aigiptas?

Aigiptas yra tarpe Pales
tinos, Raudonųjų jūrų, An
glijos-Aigipto Sudano, Ita
lijos kolonijos Libijos ir Vi- 
duržeminių jūrų šiaurinėje- 
rytinėje Afrikoje. Aigiptas 
turi 347,840 keturkampes 
mylias žemės plotą su 15,- 
000,000 gyventojų. Aigipte 
daug yra dykumų, stoka 
vandens. Nilo upės irigaci- 
ja siekia apie 12,000,000 ak
rų žemės ir tai daug pri
klauso nuo Tana ežero, ku
ris yra Ethiopijoje, iš ku
rio pradeda savo tekėjimą 
Mėlynasis Nilas. Užkirsk šį 
vandens plaukimą ir Aigip
tas pavirstų į kitą Sacharą, 
smėlio dykumą.

Anglija buvo prispirta 
1922 metais suteikti Aigip- 
tui neva neprigulmybę, bet 
kadangi ji pasiliko sau tei
sę ginti Suezo kanalą ir 
abelnai Aigiptą, o jos ka
pitalistai ten turi suleidę 
nagus, tai Aigiptas faktiš
kai yra Anglijos pusiauko- 
lonija.

17 vai. ir 15 minučių; į Me
xico City—į 20 valandų, į 
Brazilijos sostinę Rio De,,. 
Janeiro į 5į dienas; į AT.. 
gentinos sostinę — Buenos 
Aires į 6 dienas, o laivais 
ten reikia plaukti apie mė
nesį laiko.

Taigi orlaiviai duoda pro
gą greitai susisiekti su to
limomis vietomis. Bet už 
tat orlaivius imperialistai 
vis daugiau paverčia į karo 
mašinas, į žudymo įrankius.'

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Orlaivių Greitumas
Orlaiviai sudaro didelį 

patogumą greitai susisiekti 
su kitais miestais. Iš New 
Yorko į Chicagą yra apie 
800 mylių oru, orlaiviai pa
laiko susiekimą į 3 valandas 
ir 30 minučių. Iš New 
Yorko į San Francisco, Ka- 
lifornią yra apie 3,000 my
lių, orlaiviai atlieka kelio
nę į 16 valandų ir 45 minu
tes. Iš New Yorko į Seat
tle, Washington atlieka į

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

subatoj, 21 d. gruodžio, 7:30 vai. va
kare, Draugijų Svetainėje, 4097 Por
ter St. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes apart svarbių svarstymų 
ant dienotvarkio bus ir rinkimai nau- T 
jos valdybos 1936 metams.

Sekr. M. G, ’ t.
(298-299)

________________ . <* ; t

HAVERHILL, MASS. -
ALDLD 85 kp. ir Laisvės Choras 

bendrai rengia didelę vakarienę šeš- \ 
tadienį, 21 d. gruodžio, 7:30 vai. vit* 
kare, 199 Washington St. Kviečiam,., 
visus atsilankyti, ne vien tik vieti
nius, bet ir iš toliaus. Užtikriname,' 
kad atsilankiusieji būsite užganedįpf. 
ti. Įžanga tik 50c. Po vakarienei bus 
šokiai prie geros orkestros.

Komisija.
(297-298)

SO. BOSTON, MASS. 1
ALDLD 2 kp. pirmas moterų sum-”’ 

rinkimas įvyks trečiadienį, 18 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, 376 Broad
way. Visos draugės malonėkite daly** ‘ 
vaut, nes apart svarbių dalykų dię-, , 
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 nesenu ** 
grįžo iš Sovietų Sąjungos. Prakalbos z„ 
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.- •

•4^
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NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO .

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

rezultatu^ ant pareikalavimo galime prisiųsti Rūdijimus. Geriausit 
mostis nuo rabatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

MATTHEW P. BALLAS, In
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-1 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo. i

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laldotules taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Temykite, 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- I 
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat i, 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę a^l. I 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del I 
kainos. Mūsų grabai yra padaryt! geriausių ir di-‘| 
džiausiu kompanijų ir iš geros medžiagos.

Šie paveikslai parodo kq galite gaut už $150 ar mažiau. Temykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigu*.

ar 
mažiau

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

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (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 $22S
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo bletelė. Tšviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmoa ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permB' 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du. 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apjr- 
linkėję; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčiu 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreips 
i nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisinaus. Tel. Stagg 2-504
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LAISVI

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Brooklyn, N. Y. Pradžia lygiai 
8-tą vai. vak.

Visi nariai malonėkite laiku 
pribūt, o valdyba tikrai pri
bus laiku.

Komitetas.

Šiais
nes

Kur Pirksite Laikrodžius?
laikais perkant laikrodžius reikia gerai apsižiūrėti, 
daugelis laikrodžių yra pertaisyti iš senų, ir tuomi 

didelis skaičius pirkėjų apsigauna.

Brooklyno ir Apielinkės Lietuvių Veikimo 
Komiteto Susirinkimas

Bus Masinis Susirinkimas, Ku- j teisę dalyvauti
name Išrinks Delegatus Į Prieš Vienbalsiai nutarta dėti visas 
Karą ir Fašizmą Kongresą, pastangas, kad prisidėtų lie- 
Cleveland, Ohio. Minės Lietu- tuviai socialistai ir turėtų savo 
vbs Nepriklausomybės Sukak- kalbėtoją. Su socialistais tarsis 
tuves Vasario Mėnesį, 1936 m. komiteto valdyba. Kalbėtojus

i pakol kas yra nutarta kvies
ti L. Prūseiką, “Naujosios Ga-

i dynės” redaktorių; A. Bimbą, 
“Laisvės” redaktorių ; ir yra 
manoma, kad draugai socialis
tai prisidės ir turės savo kal- 

N j bėtoją. Taipgi kitos sriovės- 
grupės galės turėti savo kalbė
tojus. Nutarta pakviesti Aido 
Chorą išpildyti programą.

Komiteto susirinkimas įvy-, 
ko 15 d. gruodžio, “Laisvės” • 
svetairiėje. Pirmininkauja N. 
Pakalniškis. Sekretbrius per
skaitė protokolą, kuris priim
tas Vienbalsiai.

Kbmiteto pirmininkas 
Pakalniškis raportuoja iš ko-į 
mileto veikimo. Sekretorius 
Geo. Kuraitis dapildo pirmi
ninko raportą, kuris priimtas 
Vienbalsiai. Iždininkas J. Le- • * U •
vanas raportuoja, kad pinigų 
randasi ižde $39.93; raportas 
priimtas.
Masinis Susirinkimas 27 d. 
Gruodžio, Piliečių Kliubo Sa
lėje, 80 Union Avė., Brookly- 
ne, kuriame Bus Renkami De-

• • fašistinį Kongresą

Pirmą sykį Brooklyno istori
joj delegatai bus renkami ma
siniame susirinkime visų 
gahizacijų narių, kurios
klaiiso į minėtą komitetą. Ta- 
čtaus ne vien nariai, bet ir 
'abelnai publika turės pilną

or- 
pri-

Iš Socialistų Vakarienės

. Gal būt, kad ši Brooklyno 
Liet. Socialistų Sąjungos 19 kp. 
surengta vakarienė pereitą 
šeštadienį, Grand Paradise 

^svetainėje, buvo pirmutinė to
kia Jo penkiolikos ar šešioli
kos metų, remiantis senesnių 
kalbėtojų išsireiškimu. Į tą su
ėjo komunistiniai, socialistiniai 
ir opoziciniai nusistačiusių 
žmonių. Ne visas svarbumas 
buvo tame, kad rengėjai davė 
daug įvairaus ir skanaus mais
to, kurio dar daug ir liko, bet 
ir tame, kad čion suėję įvairių 
/sriovių žmonės solidarizavosi 

✓ z ir. tiesė pagrindus bendram 
. frontui.

Laike vakarienės pirm. Ci
bulskis pakvietė visą eilę kal
bėtojų, kuriais buvo sekami: 
Žilinskas, Levinskas, Michel- 
sonas (tėvas), Bimba, Suva- 
reckas, Radikauskienė, Pau
lauskas, Butkus, Kreivėnas, 
Zaveckas, Keistutis Michelso- 
nas (studentas), Bieliauskas' 

/ > (graborius), Buivydas, Miza
ra, Glaveckienė ir Glaveckas; 
dar .keli kiti buvo pakviesti, 
kurie nekalbėjo, arba tik pa
gyrė vakarienę.

Įspūdingesnes prakalbėles 
pasakė Bimba, jaunasis Mi
chelson as ir Mizara. Taip gi ir 
visų kalbėjusių 
buvo linkui vienybės, linkui 
bendro fronto, išimtį tam su
darė vienas Butkus. Buvo net 
Sunku suprasti, apie kokias ji
sai universiteto studentų mas- 
kas kalbėjo. Tik dėka buvu
siam uoliam “Naujosios Gady
nės” veikėjui Kreivėnui, kuris 
nudengė nuo Butkaus maską 
ir parodė, kad jis yra prieš 
vienybę. Ir drg. Kreivėnas to- 
liaus nuo savęs pridėjo, kad 
mes, neturim pasilikt prieš vie
nybę nei vienas, nes jeigu kas 
prieš darbininkų vienybę, tai 
tas feiškia ėjimą su kapitaliz-

Tarp prakalbėlių, taipgi dar 
i padainavo ir pati sau pianu 
a akompanavo Ansamblio vedė- 
1 ja, pftnelė Violeta Tamkiutė. 
\ O antras dailės numeris tai 
f buvo panelės šertvietaitė ir 

Mažeikaitė padainavo porą

rinkimuose.

Liet. Nepriklausomybės Minė
jimas Vasario Mėn., 1936 m.

Demonstracija Prieš Hitlerio 
Pasimojimą Užgrobti Klaipė
dą, O Vėliaus ir Visą Lietuvą.

Prie šio didelio masinio mi
tingo yra dedamos visos spė
kos, kad sutraukus visus lietu- 

į vių sluogsnius, katalikus, tau-
i tininkus, socialistus, komunis- 
tus, opozicininkus, sandarie- 
čius, bepartyvius, biznierius, 
profesionalus ir abelnai lietu
vių visuomenę, kuri trokšta, 
kad nepraradus Lietuvos ne
priklausomybės Hitleriui.

E. Bensonas.

mis.
Vakarienėje žmonių buvo 

gana daug, šokiams griežė 
Retikevičiaus orkestrą. Abel
nai, svečių ūpas ir pats užsi
laikymas buvo pavyzdingas.

Veismūniškis.

Iš LDS Kp. Sukaktuvėms Mi
nėti Operetės “Vestuvės 
Pušyne”

Pereitą sekmadienį, Labor 
Lyceum svetainėje, suvaidinta 
operetė “Vestuvės Pušyne.” 
Ją sulošė.Lyros Choras iš She
nandoahrio. Publikos prisirin
ko apypilnė svetainė. Buvo 
svečių ir iš apielinkės miestų, 
būtent Great Necko, Newarko, 
Elizabetho, Bayonne ir kitų.

Veikalas “Vestuvės Pušyne” 
bando atvaizduoti Lietuvos 
jaunimo gyvenimą prieškari
niais laikais ir įsigyvenusį se
ną paprotį, sulyg kurio tėvai 
verčia savo dukteris vestis su 
tėvų parinktais jaunikiais, kas 

j daroma ne pagal jaunikio tin- 
I kamumą ir vedančiųjų meilės, 
bet sulyg turto. Tuo pat sykiu 
veikalas bandoma padaryti 
darbininkišku.

au- 
nei 
ku

DS 1 kuopai garbė už jų su
rengimą, o Shenandoahrio Ly
ros Chorui garbė ir padėka už 
suteiktą programą. Brookly- 
niečiai jus ilgai minės.

Rep.

SKAITYK LAISVE
ir kitiems užrašyk

Tai pavyzdis dau- 
ir vaidilų.
rolėse taipgi buvo
vaidinančių. Ypa- 
atydą patraukė 
vadovė mer-

Policija Užpuolė Kovotojus 
Prieš Kary ir Fašizmą

sinėse scenose—rolėse be žo
džių. Už tai tenka didelis 
kreditas ir patiems choristams, 
nes toks masinių scenų suveik- 
linimas, padarymas kiekvieno 
dalyvio artistu, negalimas be 
pačių choristų pasiryžimo ir 
disciplinos, 
geliui chorų 

Atskirose 
labai gerai 
tingai visų 
j a u n i m o
gaitė, Barbutė — V. Kuz- 
mickienė. Ją publika tiesiog 
įsimylėjo. Lyginai jai, tarnai
tės rolėje atsižymėjo ir vikri 
Nastutė—B.. Judzeptavičiutė. 
Justė, — M. Bujauskienė, vei
kalo žvaigždė, savo ypatingoj 
rolėj turėjo būti dramatiškes
nė. Dainos, didžiumoje, jai 
sekėsi gerai. Jos balsas malo
nus, ypač vidutinėse ir žemes
nėse gaidose. Kitos mergaitės, 
Marytė — D. Dambauskiutė, 
ir Onytė—M. Vylioniutė, ma
žesnėse rolėse, taipgi vaidino 
gerai. Svočios rolėje buvo 
M. Zeikuvienė.

Vyrų žymesnes roles vaidi
no K. Naravas—karčiaminin- 
kas; P. Grabauskas—Marma- 
lo, seno jaunikio; S. Kuzmic
kas—Juozo, jauno, progresy- 
vio darbininko, kuriam teko 
Justė. Jie visi vaidino gerai. 
Pastarieji du geri dainininkai- 
solistai. Mažesnėse rolėse A. 
Kuzmickas, J. Markevičius, 
V. Judzentavičius, E. Vylioms, 
J. Kavaliauskas, A. žemaitis, 
taipgi muzikantai IZeikai lošė 
gerai. Abelnai visame vaidi
nime nesimatė apgailėtinų 
“neturinčių vietos”, visi atro
dė namiškiais.

Sufliorium, sakoma, buvo d. 
Motuzienė, viena iš pirmaeilių 
Shenandoahrio veikėjų. Bet 
jos nesigirdėjo ir nesimatė, o 
tas parodo, kad aktoriai mo
kėjo savo roles ir kad reikia
mą pagelbą ji mokėjo gerai 
perduoti aktoriams.

Dainų buvo labai skambių, 
buvo ir silpnesnių. Apie tai tu
rėtų plačiau parašyti tos sri
ties specialistai menininkai, 
Meno Skyriuje. Bendrai imant 
dainos dare gerą įspūdį ir bu
vo palydėtos aplodismentais. 
Užbaigus vaidinimą ir visiems 
aktoriams pasirodžius scenoje, 
Lyros Choro vedėjai ir ope
retės dainų kompozitorei Ju- 
dzentavičienei įteiktas rožių 
bukietas, taipgi entuziastiškais 
aplodismentais pareikšta pub
likos sentimentas vaidinto
jams.

Shenandoahrio Lyros Cho
ras, jkuris didžiumoj susideda 
iš jaunimo, užsitarnauja pa
garbą už atliktą didelį darbą., 
Jame yra gerų meno spėkų ir 
reikia tikėtis, kad šis jų dide
lis bandymas meno srityje ne 
pabaiga, o tik didelė pradžia. 
Tik reikia ir ant toliau ener
gingo, sutartino veikimo.

Pirmininkavo J. 
“Tiesos” redaktorius, 
koj R. Mizara, LDS 
pirmininkas, pasakė
prakalbą, nurodant LDS svar
bą ir kviečiant stoti į tą orga
nizaciją, kuri teikia nariams 
materialę pagelbą ligoje, re
mia kovą prieš karą ir fašiz
mą ir per savo kuopas dar ve
da didelį kultūrinį darbą. 
Taipgi kvietė visų sriovių, o 
ypatingai opozicijos ir socia
listų įtakoje esančius lietuvius 
darbo žmones sueiti į bendrą 
veikimą ir vienybę.

Po programos - publika, ku
rioj radosi dikčiai ir opozicijos 
draugų, plačiai diskusavo ben
dro fronto ir vienybės klausi
mus. šokiams griežė Wm. Nor- 
ris~Orkestra.

Šios LDS 1 kuopos penkių 
metų sukaktuvės skaitomos

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

TDA 17 kp. susirinkimas atsibus 
seredoj, 18 d. gruodžio, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, nes apart 
daug svarbių svarstymų bus ir baza- 
ro klausimas. Tad visi pribūkite lai
ku.

Org. G. W.

Cotillo, taipgi 
daly- 

kalbėjo už 
reikalus, garbino

karą prieš Ethiopi-

metu prie Madison

PAJIEŠKOJIMAI
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)

Taigi kuriems reikalin- 
linga laikrodžių, prašau 
atsilankyti pas mane. Ąš • 
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

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.

__  —--- ----------- „ laikrodžius ir auksinius daiktus.
Kuriems reikalinga patarnavimas kreipkitės pafi mane. ųŽ?^ą būsiu 

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patqnkipti .’A. 
-v- wk

VIKTORAS JANUŠKĄ;.’Sd
127-17 Liberty Ave. Richmond^

(tarpe 127 ir 128

iŠ

Pajieškau pusbrolių Povilo ir Jono 
čepokų arba Čeponis, jie paeina iš 
Anykščių parapijos, Burbiškiu dva
ro. Kas apie juos žinote arba jų an
trašą žinote, malonėkite man pranešt 
arba prašykite jo parašyt sekamu 
antrašu: J. Girkus, Streamstown, 
Alta, Canada.

policijos ir nuva- 
puses.
tuo laiku susidarė 
Broadway, kurios

šeštadienį fašistai rengė Ma
dison Sq. Gardene mitingą 
Mussolinio paramai. Nežiūrint 
darbo žmonių ir liberališkų 
karo ir fašizmo priešų protes
to, majoras LaGuardia, teisė
jai Pecora ir
kongrcsmanas Sirovich 
vavo mitinge ir 
Mussolinio 
Mussolinio 
ją.

Tuo pat
Sq. Garden susirinko virš 5,- 
000 priešfašistų. Jie prasiver
žė pro policiją ir atsidūrė prie 
svetainės. Policijos buvo dau
giau, negu saugoti Coughliną, 
kada jis čion kalbėjo keli mė
nesiai atgal. Demonstrantai ta
po užpulti 
ryti į visas

Kaip tik 
grupės, ant
šaukė priešfašistinius obalsius. 
Kazokai ir radio karais polici
ja bandė jas išskirstyti per ke
lis atvejus, bet jos nesidavė. 
Kaip tik policija sujoja į vie
ną grupę demonstrantų ir te
atrų lankytojų, tuoj kitoj vie
toj pasigirsta Internacionalas 
ir šauksmai: “Šalin Mussoli
ni.”

Pajieškau savo švogerio Petro Žibos 
Pirmiaus gyveno Siuox City, Iowa,da
bar ten nesiranda. Prašau jo paties 
atsišaukt arba kas apie jį žinote, 
malonėkite man pranešt, už ką būsiu 
labai dėkingas.

Joe Girkus, 
Streamstown, Alta, Canada. 

(298-300)

SVARBUS PAJIESKOJIMAS
Labai svarbiu reikalu norime pasi

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

(296-298)

Socialistai Smerkia Seną 
Vadą Solomoną

Socialistų Partijos New Yor- 
ko Lokalas smerkia Charles 
Solomon susidėjimą su fusion- 
istais, priimant, LaGuardijos 
skiriamą Solomonui teisėjo 
vietą. Lokalo sekretorius Alt
man pareiškė, kad paskyrimas 
esąs atsimokėjimu Solomonui 
už “suteiktą patarnavimą.” Ji
sai tą įvykį apibūdino, kaip 
‘politinę prekybą’ tarp “Seno
sios Sargybos” socialistų ir ka
pitalistų politikierių. Jis spė
ja, kad Miesto Centralis Ko
mitetas neužgirs Solomono už
ėmimą teisėjo vietos. Solomo- 
nas gaus $10,000 algos į me
tus.

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

Sekmadieniais—susitarus.

Vaikas Linksmas,' jis 
geria “Broncotone”

LDS 13-tos ir 185-tos 
Kuopę Nariams

šį ketvirtadienį, 19 d. gruo
džio, jvyks abiejų kuopų mė
nesiniai susirinkimai Kiburio

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

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

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

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

dymo. Rašykite šiaip:

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos

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 j toną.

šaukite Stove $|fk.25 
Klauskite

INgersoll 2-6767 Nut 1 V BEN DUBIN

Bany P. Shalins
(SALINSKAS)

Lietuvis Graborius

Mano manymu, veikalo 
torius neatsiekė nei vieno, 
kito tikslo. Nežiūrint kai 

išsireiškimai rių darbininkiško pobūdžio 
nuotikių, ♦išsireiškimų, faipgi 
tūlų tikrai lietuviškų papro
čių, “Vestuvės Pušyne” nėra 
darbininkiškas veikalas, neigi 
jis yra pilnai lietuviškas. Ma
nau, kad menininkai plačiau jį 
išnagrinės Meno Skyriuje. 
Man rūpi čionai atžymėti patį 
vaidinimą.
Vaidinimą, bendrai' imant,ga

lima skaityti gerai pavykusiu. 
Ypatingai daug kredito reikia 
duoti vaidinimo vadovams D. 
Zdaniutei-Judzentavičienei ir 
V. Kuzmickui už dėjimą daug 
svarbos į masinių scenų atliki
mą.

Masines scenas — jaunimą 
atvaizdavo Lyros Choras ir jas 
atliko gražiai. Atrodė, kad 
jaunimas išties gyvena tame 
veikale ir supranta bei atjau
čia kiekvieną veikalo nuotikį. 

... _ _ čion nesimatė “neturinčių kur
humoristiškų dainelių, pačios pasidėt ir ką veikti”, kaip kad ___ ________ ____

mandolino-būna didžiumos vaidinimų ma-| visapusiškai pavykusiomis. Usau pritardanqos

Siurba, 
Pertrau- 

Centro 
trumpą

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINE

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo 
Įstaiga

DIDELIS NUP1GIN1MAS
Dviejų dolerių vertės knygą 
, Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiue 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!: 
J. BARKUS, 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, 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

Gastritonė 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: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

. 231 Bedford ' Avenue 
Brooklyn, N. Y. !

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
. Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. L, N. Y.

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

Juozas Levanda
(LKVANDAUSKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.-, .

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
(Undertaker) i

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ nPS 
KIRPIMAS

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

Sergančių Vyrų 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 Ligos, 
Mėšlažamės Li- 

I gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiam nervų), Noa sies, Gerklės, PlauiSi“^^. 
jų Dūdų nesveikumai*^! 
ir kitos Vyrų ir MOtemj 
mos greitai ir^sti pAfieį 
pasekmėmis; o jeigu jSlI 
jau nesupranta|ną i&Aąya 
kite su pasitikejimtl/paį' 
tarti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spindhliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai. /
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

IS- 
ir

Patarnavimas




