
KRISLAI
Iš Socialistų Vakarienės.
Butkus su “Maskom”.
Socialistų Augimas.
Townsendo Judėjimas.
Rašo S. BROOKLYNIETIS

' Lietuvių socialistų 19-tos kuo
pos vakarienėj Brooklyne perei
tą šeštadienį buvo šaukiama iš
sireikšti įvairių sriovių žmonės.

Iš socialistų pusės ypač gra
žų nusistatymą išreiškė drg. Ži
linskas ir Michelsonai, tėvas ir 
sūnus, studentas, parodydami 
troškimą vienybės kovose už 
darbininkų reikalus.

Nieko blogo negalima primes
ti ir Glaveckui ir kitiems so
cialistams, kurie daugiausia gy
nė savo partijos poziciją.

Kaip juos, taip drg. Bimbą 
ir Mizarą, pabrėžusius bendro 
fronto reikalą, karštai sveikino 
mišri skaitlinga publika.

Kas bendrą gražų ūpą suga
dino, tai Butkus, komunistinės 
opozicijos mažumos vadas. Jis 
pradėjo nuo to, kad, girdi, ne
apsigaukite šaukimais į vienybę 
iš tūlų čia suėjusių žmonių (ko
munistų) pusės. Nes jie, sako 
Butkus, atėjo tik užsidėję vie
nybės maskas ant veidų. ..

Taip Butkus pasirodė ne tik 
priešas revoliucinių darbininkų 
vienybės, bet ir ardytojas pa
prasčiausio bendro fronto ko- 

^voj prieš fašizmą ir karą.
* “Puikų” tad turite vadą, 

‘draugai iš opozicijos mažumos!

No. 299 Telephone STagg 2-3878

Darbininkai Visą Salių;,;, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tilt 
Retežius, o Islaimėsite 
Pasaulį! *4:.;
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Siuveiu ir Kitos UniiosDmlNM REIKALAUJA DARBO PARTI- oiuvcjų ir rūtos unijos Jj)S RH0DE |SEANDE |R R0CHESTERY N Y
Į Kongresą Prieš Karą 
ir Fašizmą Clevelande
PRIEšFAšISTINAME PRIEŠKARINIAME KON

GRESE KALBĖS IR VYSKUPAS

“Naujienų“ redaktorius, de
šinysis socialistas Grigaitis 
pritaria Butkaus opozicijos 
mažumai, išstojančiai prieš 
vienybę su lietuviais komunis
tais. O Butkus jau iš “kairės“ 
atakuoja Komunistų Interna
cionalą !
. Gal Grigaitis įsivaizduoja, 
kad Butkus, užsipuldinėdamas 
ant lietuvių komunistų judėji
mo, tuom padės augti Lietuvių 
Socialistų Sąjungai ? Nieko 
panašaus nebus. «

Bet Socialistų Sąjųpga tik-Į 
. rai paaugtų, jeigu jinai suda

rytų frontą su komunistais ir 
sykiu kovotų delei darbininkų 
bendrų reikalų. To pavyzdį 
matėme ypač Austrijoj. Ten 
bendras frontas stambiai padi
dino ir kairiųjų socialistų ir 
komunistų eiles.

NEW YORK. — Ameri
kos Lyga Kovai prieš Karų 
ir Fašizmų praneša, kad 
Trečiame Prieškariniame 
Priešfašistiniame Kongrese 
1936 m. sausio 3-5 d., Cleve
lande, kalbės ir Michigano 
methodistų bažnyčios vys
kupas Edgar F. Blake. Jis 
yra Detroito socialistų-ko- 
munistų ir darbo unijų ben
dro fronto narys kovoj prieš 
atžagareiviškų Dunckel- 
Baldwin įnešimų Mich. val
stijos seimui. Tas įnešimas 
grasina ne tik komunistams 
ir socialistams, bet ir šiaip 
laisvesniems žmonėms.

Iš Cincinnati, Ohio, siun
čiama į Priešfašistinį Prieš
karinį Kongresų delegatai 
nuo Amerikos Laikraštinin
kų Gildijos kuopos, nuo 
United Automobilių Darbi
ninkų Unijos, ir nuo Amal- 
gameitų Siuvėjų Unijos lo- 

I kalo.ik- ™

Apie delegatų siuntimų j 
Prieškarinį Priešfašistinį 
Kongresų ateina žinių ir iš 
desėtkų kitų miestų.

Lietuviai darbininkai vi
sose kolonijose, būtinai pa
siųskite savo delegatus į tų 
kongresų, kaipo svarbiausių 
mobilizacijos punktų kovai 
prieš karo ir fašizmo pavo
jus Amerikoj!

Philadelphijos Elektros 
Radio Unijos lokalas num. 
207 ir Pradinių Siuvėjų 
Unija rengiasi pasiųst į tų 
kongresų 25 iki 50 delega
tų. •

CHINŲ IŠSTOJIMAI 
PRIEŠ JAPONIJĄ

PEIPING, Gruod. 16. — 
Tūkstančiai chinų studentų 
audringai demonstr avo, 
šaukdami, “šalin Japonijos 
imperialistai!” Policija ir 
ugniagesiai malšino studen
tus kardų nugaromis ir gai
srinėmis vandens sriovė- 
mis.

Japonija atidėjo iki gruo
džio 18-20 d. paskelbimų at
skiros “savivaldįškos ša
lies”, sudaromos iš Chinijos 
provincijų Hopei ir Chaha- 
ro. Japonai nori pirma nu
malšint chinu studentų ir 
liaudies sukilimus prieš ta 
Chinijos draskymų.

PROVIDENCE, R. I. <- 
Jungtinės Audėjų Unijos 
taryba Rhode Island valsti
joj nusprendė remti Darbo 
Partijos organizavimų. Ji 
stengiasi, kad būtų sušauk
tas darbo unijų ir kitų or
ganizacijų s u y a ž i a vimas 
Darbo Partijai sudaryt toj 
valstijoj.

Rhode Island Audėju Uni
jos taryba, duoda valstijos 
seimui tokius įnešimus:

Mokėti senatvės pensijų 
nuo 55, o ne nuo 65 metų 
amžiaus; išleisti bedarbių 
apdraudos įstatymą, dau
giausia samdytojų lėšomis; 
atmesti bosų įnešima, reika
laujantį pailgint darbo lai
kų nuo 40 iki 48 valandų per 
savaitę; įstatymiškai už- 
uždraust teismų indžionkši- 
nų-drausmių naudoji ma 
prieš streikierius; nešaukti 
milicijos prieš streikuojan
čius darbininkus pirma, ne
gu bus padaryta viešas iš-

nagrinėjimas, ar to reikia 
ar ne, ir tt.
1,500 Rochestery Stoja už 

Darbo Partijų
ROCHESTER, N. Y.— 

Gruodžio 16 d. buvo Con
vention Hall sušauktas ma
sinis susirinkimas, kaipo 
pradžia vajaus už Darbo 
Partijos įsikūrimų ir už 
Darbininkų Bedarbių Ap- 
draudos įstatymo išleidimų. 
Susirinko virš 1,500 darbi
ninkų, inteligentu ir smul
kiųjų biznierių. Mitingų ati
darė Wm. E. Kuehnel, dar
bininkų vadas iš Hartford, 
Conn.

Susirinkę vienbalsiai už- 
gyrė Darbininkų Bedarbių 
Apdraudos Biliu. Po mitin
go įvyko konferencija 60 
darbininku delegatų. Paskui 
jie pareiškė, jog bus suda
ryta komitetas darbuotis, 
kad būtų įsteigta Darbo 
Partija.

Policijos Pasiųsti Gengsteriai Mirtinai 
Užplakė Bedarbių Veikėją Shoemakerj

Hooveris Reikalauja 
Kuo Žemiausiai Muš
ti Bedarbių Šelpimą

JIS KALBA KAIPO AGENTAS FAŠIZMO IR TRUS- 
TŲ PRIEŠ DARBO ŽMONIŲ REIKALUS

Senatorius Townsend reikalau
ja įvesti $200 mėnesines pensi
jas visiems žmonėms, sulauku
siems 60 metų amžiaus ir dau
giau ir stato tik vieną sąlygą— 
kad seniai per mėnesį išleistų 
visą savo pensiją. Jis tvirtina, 
kad tuo būdu vėl Amerikoj su
grįžtų “gerieji laikai.“
' Apie šitdkią siaurą ir svajo- 
nišką sen. Townsendo progra
mą, kaip pranešama, jau spie
čiasi šimtai tūkstančių, gal mi- 
lionai amerikiečių, norinčių, 
kad bent žiloji senatvė būtų ap
rūpinta.
A Nėra abejonės, kad daugelis 

Townsendo sekėjų pereis į tiks
lesnę Farmerių-Darbo Partiją, 
kuomet ji bus įkurta. 
„.Komunistų Partija .ateinan
čiame savo suvažiavime svars
tys* būdus, kaip įtraukti Town- 
endp ir Sinclairio EPIC šali
ninkus į bendrą Darbo Partijos 
judėjimą, kuris ištikro galėtų 
daug patarnaut plačiųjų minių 
reikalams.

Lenką Ponai Stengiasi 
Atitverti Žydus

Valdiška Darbo Komisi
ja Uždraudė Šnipus 

Tarp Unijistų

Hauptmann Reikalauja 
Moksliškai Ištirti 
Savo Teisingumą

namų savininkai Thorno ir 
Poznaniaus miestuose gruo
džio 16 d. susitarė parsam- 
dyti žydams namus tik tam 
tikrose miestų dalyse, o ne 
visur, kur žydai norėtų. Pa
skirtose dalyse irgi žydai 
bus varžomi—bus leidžiama 
priimt žydus tik į vienų 
apartmentinį namų tarp 
kiekvienų 10 namų, kuriuose 
gyvens krikščionys, ši tai
syklė bus naudojama prieš 
žydus tuoj po naujų metų.

WASHINGTON. — Na- 
cionalė Darbo Santikių Ko
misija, valdiška įstaiga, pa
tvarkė, kad Fruehauf Trai
ler Kompanija Detroite, 
Mich., turi atgal darban 
priimti septynis darbinin
kus, kurie buvo išmesti už 
unijinį veikimų.

Darbo Santikių Komisija 
taipgi uždraudė kompanijai 
siuntinėt šnipus tarp darbi
ninkų ir užgynė persekiot 
darbininkus už unijinę veik
lų bei bandyt juos sulaikyt 
nuo dėjimosi į federacinę 
Automobilių Darbininkų 
Unijų.

Tai yra nemenkas orga
nizuotų darbininkų laimėji
mas.

Aigiptiečiai Reikalauja 
Greit Išrinkt Savo Seimą

CAIRO, Aigiptas.—Visų 
aigiptiečių politinių partijų 
vadai, nutarė, kad greitu 
laiku ministerio pirmininko 
Tessim Pasos valdžia turi 
paskelbt seimo rinkimus.

Akron, Ohio. — Firestone 
gumų kompanija šiemet iš
moka šėrininkams po $1.20 
nuo Šero, tai yra, trigubai 
daugiau negu pernai. Di
džiojo biznio pelnai pakilo.

TRENTON, N. Ji.—Nu- 
smerktas mirti už lakūno 
Lindbergho vaiko išvogimų 
ir nužudymų, Br. R. Haupt
mann parašė New Jersey 
v a 1 s t i j os gubernatoriui 
Hoffmanui laiškų, prašyda
mas, kad ištirtų jo teisin
gumų su pagelba mokslinio 
įtaiso “melų parodytojo” ar
ba įleidžiant Hauptmannui 
į kraujų kokius čiepus, ku
rių gavęs žmogus praranda 
gabumų meluoti.

Hauptmannas, kuris ban
do išsiginti tos piktadarys
tės, reikalauja, kad tokiam 
moksliškam teisingumo iš
bandymui pasiduotų ir Dr. 
Condon, tarpininkas tarp 
Lindbergho ir žmogvagių. 
Hauptmann jau ne sykį įta
rė Dr. Condonų kaipo “tik- 
rųjį kaltininkų.”

TAMPA, Florida. — 500 
darbininkų ir inteligentų 
gruodžio 15 d. susirinko ’ į 
Labor Temple protestuoti, 
kad policijos pasiųsti geng- 
steriai pagrobė Josepha 
Shoemakerj, kovotoja už be
darbių reikalus, ir mirtinai 
ii užplakė miške. Sykiu su 
Shoemakeriu tie niekšai iš
sivežė ir budeliškai nuplakė 
du socialistus S. Rogersa ir 
E. F. Poulnota. Shoemaker 
mirė virš savaitė atgal.

Pakilus darbininkų pro
testų audrai su reikalavi
mais nubaust kaltininkus, 
dabar Tampos miesto majo
ras Chancey suspendavo še
šis policininkus ir viena ug
niagesį. Pasirodo, kad jie 
talkininkavo gembleriams, 
raketieriams ir panašiems 
gengsteriams. Bet, reikia 
suprasti, į tokius biznius 
buvo įsivėlę ir augštesni

miesto valdininkai. O Sho
emaker, vadas’ Naūjoviškų 
Demokratų partijos, kėlė 
aikštėn tuos valdininkų dar
bus.

Shoemaker su dviem mi
nimais socialistais buvo kal
tinami kaip “komunistai.” 
Policijos sėbrai gengsteriai 
juos pasigrobė nuo pat po
licijos stoties.

Viršminėtame protesto 
mitinge, be kitų, kalbėjo 
drg. Herbert Benjamin, Be
darbių Tarybų centro sek
retorius. Nutarta - reika
lauti. kad Shoemaker žmog
žudžiai būtų tinkamai nu
bausti.

Komunistai darbuojasi iš 
vien su Specialiu Komitetu 
Pilietiškoms Laisvėms Ap
ginti Tampo j. To komiteto 
pirmininkas yra socialistų 
vadas Norman Thomas.

Užtroško Aktorė
LOS ANGELES, Cal. — 

Rado negyvų judžių kome
dijų aktorę Thelma Todd 
josios garaže. Valdiškas gy
dytojas sako, kad ji užtroš
ko nuodingais automobilio 
garais.

Roma. — Karo delei pa
brango gazolinas virš dole
rio už galionų; važiavimo 
kaina taxi-cabais pakilo tri
gubai ir daugiau.
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Paleistas iš Pašalpinio 
Darbo Nušovė Keturis
LOS ANGELES, Cal. — 

C. N. Layman, 44 metų am
žiaus bedarbis, išmestas iš 
WPĄ pašalpinio darbo, 
gruodžio 16 d. atėjo su šau
tuvu “atsiteist” viršininkė
liui Jack McCarthy ir pra
dėjo šaudyti. McCarthy įšo
ko į ravų, atsigulė ir taip 
išsigelbėjo, o Layman nu
šovė keturis darbininkus, 
sužeisdamas dar tris kitus. 
Jis areštuotas. Bedarbės 
vargai suardė jam nervus 
ir pažeidė smegenis. ,

Italijos Kerštas Graikijai
A.T H ĘNS. — Kadangi 

Graikija prisidėjo prie Tau
tu Lygos ekonominiu baus
mių prieš Italija, tai Italija 
nustojo pirkt iš Graikijos 
tabakų, odas, 
vaisius ir kt.

džiovintus

Mirė Skebo Peršautas 
Streikieris Detroite

DETROIT, Mich. — Mo
tor Products streikuojan
tieji darbininkai suruošė iš
kilmingas laidotuves jau
nam streikieriui Carl Swan- 
sonui, kurį peršovė skebau- 
jantis darbo prižiūrėtojas 
Eugene Green.

C. Swanson su kitais strei- 
kierių delegatais buvo nu
ėję į namus pas Greenų per
kalbėt jį, kad neskebautų. 
Green mirtinai peršovė 
Swansonu bestovintį ant ša
ligatvio.

Darbininkų v e r č.i amas, 
dabar apskričio prokuro
ras antrininkas B. Boggio 
žada ai;eštuot Greenų.

ST. LOUIS, Mo.—Buvęs 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas republikonas Her
bert Hoover, gruodžio 16 d., 
įnirtusiai atakavo Roosevel
to politikų, kalbėdamas J. 
Marshall Republikonų Kliu- 
be. Aršiausia jis rėkė prieš 
Rooseveltų už tai, kad pas
tarasis aklai eikvojus šalies 
iždų pašalpiniams darbams. 
Hooveris reikalavo sustab
dyt “tuos eikvojančius fe- 
deralių viešųjų darbų pro
jektus” ir paliuosuot šalies 
valdžių nuo visokių tiesio
ginių bedarbiams pašalpų. 
Sako, tai yra “atskirų vals
tijų ir vietų reikalas... Pa
skirt toms valstijoms ma
žiau kaip pusę daba” ^lei
džiamų pašalpoms pinigų.”

Trumpai pasakius, etatai 
reiškia kuo žemiausiai nu
kirsti arba visiškai panai
kint centralinės valdžios pa
ramų bedarbiams.

Hooveris savo kalboj gy
rėsi, kad jani bepreziden- 
taujant '“nebuvę svarbaus 
apleidimo tų, kuriems pa
šalpa buvo tikrai reikalin
ga.”

Paskutiniais Hooverio 
prezidentavimo metais buvo 
17,000,000 bedarbių, ir jiems 
šelpti valdžia išleido tik 
$1,100,000,000 iš viso. Šie
met Roosevelto valdžia pa
skyrė $4,880,000,000, pašalni- 
niams darbams, su labai že
momis algomis, ir tai dar 
lieka 9,000,000 bedarbių be 
jokios pastovios pašalpos. O 
Hooveris giriasi, kad jam 
vieno biliono užtekę 17,- 
000,000 bedarbių reikalams 
aprūpint!

Bet, tiesa, dabar ir Roo- 
seveltas hooveriškai “taiso
si”, kad įtiktų Wall Stryto 
kapitalistams; jis taipgi ža
da kitiems metams numuš
ti valdžios išlaidas bedarbių 
šelpimui iki vieno 
dolerių iš viso!

Perkūnuodamas 
Roosevelto Naujųjų
bų, Hooveris primetė Roo
sevelto politikai “komuniz
mų”, iš vienos pusės, ir fa
šizmų, iš antros.

Fašistų Agentas
Bet pats Hooveris yra 

tiesioginis fašizmo agentas. 
Taip ir dabar Hooverię lie
žuviu kalbėjo fašistinė šai- 
ka Morgano-DuPonto, Li
berty Lygos, Fabrikantų 
Susivienijimo, Hėarsto ir 
Nacionalio.Prekybos Rūmo.

Hooveriai ir Hearstai mė
gina Amerikos ’ darbo mi
nias pasiųsti nuo Naujosios 
Dalybos vilko pas republi
konų meškų.

, Darbininkams, farme- 
riams ir darbo žmonėms ap
skritai tėra tik viena išei
tis dabartinėse aplinkybėse 
—sudaryt masinę priešfa-

šistinę Farmerių - Darbo 
Partijų, prieš kapitalistines 
republikonų ir demokratų 
partijas, kurios kaip vietia, 
taip kita, galų gale, reiških 
fašizmą.

E XTRA!

biliono

prieš
Daly-

FRANCUOS SEIMO KAI
RIEJI SUKILO PRIEŠ

TAIKOS PLANĄ .
PARYŽIUS, Gruodžio 17* 

—Franci jos seime pakilo 
protestų griausmas prieš 
ministerio pirmininko LaVū- 
lio “taikos planų,” kuris siū
lo atiduot Italijai mažne 0U- 
sę Ethiopijos. Protestavo 
socialistai, komunistai ir ra
dikalai socialistai atstovai. 
Reikalavo, kad Lavai stotų 
į seimo debatus tuo klausi
mu..

Lavai bandė apgint savo 
planų, bet negalėdamas nu
malšint trukšmo, uždare 
šios dienos posėdį. Į seimo 
gi debatus stoti Lavai pasi
žadėjo gruodžio 27 d.
ETHIOPAI SUMUŠĖ ITA
LUS, NUVIJO 12 MYLIŲ.

ATGAL. . r
ROMA, Gruod.—17.—Vy

riausias italų komandierįps 
Ethiopijoj gen. Badoglio 
pranešė, kad 3,000 ethiopų 
netikėtai užpuolė italus pa
lei Takkaze upe ir pirma
me susikirtime liko užmušta 
4 italai oficieriai ir 9 ka
reiviai; be to, nukauta keli 
Italijos kareiviai eritHečiąi. 
Tarp sužeistų yra ir 3 italai 
oficieriai.

Pirmų mūšį laimėjo ethi- 
opai, kurie nuvijo italus 12 
mylių atgal iki Dembergui- 
na tarpkalnės, kuri yra-už 
37_ myliu nuo italų užimto 
miesto Aksumo.

Prasidėjusios s---- kioš
kautynes dar tęsiasi. Iš ita
lų pusės dalyvauja ir lėktu
vai su tankais. Tai svar- 
blausias ’ mūšis šiaurinėje 
Ethiopijoje nuo karo pra
džios. ,

HITLERIS NUKIRTO 
GALVA KOMUNISTUI 3 i 

BERLYNAS, Gruodžio 17. ■ 
—Pagal Hitlerio teismo 
nuosprendį šiandien tapo 
nukirsta galva komunistų 
vadui Rudolfui Claus’uų Ki
tam komunistui, Albertui 
Kayseriui, buvusiam Vokie
tijos seimo atstovui, Hitle
ris mirties bausmę pakeitė 
kalėjimu iki gyvos galvos.

Nazių teismas Clauso vei
kimų darbininku naudai pa
vadino “valstybes išdavys
te.”

Thaelmannui, žymiausiam 
Vokietijos darbininkų revo
liuciniam vadui, gręsia toks 
pat likimas, jeigu jį neiš
gelbės darbininkų protestai

*'•
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Ką Sako Socialistų Partijos "Prin
cipų Deklaracija?”

būdami socialistai griebtųsi or
ganizavimo savo valdžios ir jos 
palaikymo. Tokią valdžią jie 
vadina “darbininkų viešpatavi
mu.”

i

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

z of March 3, 1879.

< Devintasis Komunistą Partijos 
Suvažiavimas

’Kovo mėnesį, New Yorke, įvyks USA 
Komunistų Partijos Devintasis Suvažia
vimas. Tai bus nepaprastai svarbus su- 
važiąyimas, kadangi jame bus pamatiniai 
išnagrinėti patys svarbiausieji bėgamieji 
politikos ir ūkiški reikalai, kurie paliečia 
kiekvieną darbo žmogų.

Bendro fronto klausimas; klausimas 
Farmerių-Darbo Partijos, busimieji pre
zidentiniai šalies rinkimai,—tai vis pir- 
maėilinės svarbos dalykai, kurie rūpi 
•kiekvienam protaujančiam darbo žmo
gui, ’.kiekvienam piliečiui.

Kaip ryškiausiai ir geriausiai kovoti 
su fašizmo pavojum? Kaip kovoti su im
perialistinio karo pavojum, už demokra
tinių* teisių palaikymą ir darbininkų kla
sės'būvio pagerinimą? Į tai bus duotas 
aiškus atsakymas Devintam Suvažiavi
me.

Pirmadieųio “Laisvėje” draugai skai
tytojui matė drg. Browderio pareiškimą, 
pad^jytą Centro Komiteto vardu, devin
tojo nuvažiavimo reikalu.

Dabar prasideda diskusijos. Partijos 
kuopose ir spaudoj draugai turi išsir- 
reikšti savo nuomonę kuoplačiausiai vi- 
sais-pamatiniais klausimais. Paskui'bus 
rinkimas delegatų iš kuopų į sekcijas, iš 
sekcijų į distriktų konferencijas, o iš čia 
—į patį suvažiavimą.

Dabar “L.” telpa Partijos CK rezoliu- 
cija Farmerių-Darbo Partijos klausimu. 
Studijuokit ją, draugai darbininkai. Ką 
jūs ipąnote apie sudarymą liaudies fron
to pavidale Farmerių-Darbo Pąrtijos? 
Kąjjūs manote apie kitus visus mūsų 
Partijos reikalus?

Mes kviečiame savo nuomones išsireik
šti ne tik partijiečius, bet ir nepartinius 
darbininkus, kadangi Komunistų Partija 
—yra* partija visos darbininkų klasės, o 
ne tik tų, kurie jai priklauso, kaipo na- 
riafc*'"

Thaelmanną apkaltinimus.* Vyriausiu 
kaltinimu yra: didelė išdavystė Weimaro 
konstitucijos, kurią patys naziai sudras
kė. Esamose Vokietijos sąlygose, jo liki
mas nuolatos yra pavojuj. Kuomet aš jį 
mačiau, keletas, mėnesių atgal, jis stebė
tinai laikėsi tvirtai, nepaisant ilgo įkali
nimo. Jis sakė: ‘Aš esu čionai dėka pa
degimui reichstago budinko, o ne del iš
davystės’.”

Roetter pasižadėjo darbuotis
elmanną būdamas užsienyj. Ir jis dar
buojas, kiek tik išgalėdamas.

Bet santikyj su šituo, vienas 
yra akyvas: Hitleris bando nužudyti d. 
Thaelmanną kaip tik už tą patį, už ką 
Smetona nužudė Giedrį, Požėlą, Greifen- 
bergerį ir čiornį. Pastariesiem buvo 
primesta norėjimas nuversti social-demo- 
kratų ir liaudininkų valdžią, kurią paty^ 
fašistai nuvertė, taip dabar Thaelmannui 
primetama “išdavystė” Weimaro konsti
tucijos, kurią patys fašistai sutrempė.

Visų darbo žmonių pareiga kovoti, 
kad fašistams nepavyktų pasiekti jų pa- 
simotas tikslas.

dalykas

“Darbininką Kalendorius 1936 
Metams”

Jau gavome “Vilnies” išleistą “Darbi
ninkų Kalendorių 1936 metams.” Spau
dai prirengė L. Jonikas. Kaina 25 cen
tai. Išviso kalendorius turi 144 pusią- 
Pius. - /VAįljtf

Mums rodosi, kad sekančių metų 
“Darbininkų Kalendorius” yra turinin- 
gesnis už pernykštį, kurį taipgi išleido 
“Vilnis.” Telpa visa eilė straipsnelių, o 
taipgi dailiosios literatūros dalykėlių ir 
paveikslų. Apsčiai įdėta statistikos, ku
ri padaro metraštį brandesnių.

Savu laiku išsamesnę metraščio kritiką 
mes duosime Literatūros ir Meno sky
riuj. Dabar raginame visus “Laisvės” 
skaitytojus ir šiaip lietuvius darbo žmo
nes įsigyti kalendorių. Galima gauti ir 
“Laisvėje.”

Literatūros platintojai, imkitės už dar
bo!

įi ■’ Kuo Naziai Kaltina Drg.
• ’i Thaelmanną?
“N. Y. Times” korespondentas iš Pra- 

gos'pi'aneša savo laikraščiui apie tūlo žy- 
. maūs> Prūsijos advokato, dr. Roetter, pa
reiškimą, 'padarytą čekų spaudai reika
le d.^Ernst Thaelmanno, Vokietijos dar
bininkų vado, kuris sėdi nazių kalėjime.

Minėtasis adv. Roetter visuomet buvo 
nacionalistas ir priklausė Vokietijos Na
cionalistų Partijai. Kuomet RoeUer pa
sižadėjo stoti teisman ir ginti d. Thael- 
manuą, tai naziai jį suareštavo ir įkali
no. «Kaip greit jis buvo paleistas, Roet
ter išbėgo iš Vokietijos į Čechoslovakiją, 
kur jis ir dabar tebegyvena.

Šis -žmogus pasakė, kad Hitleris neleis 
nei vienam advokatui ginti Thaelmanną. 
Kuris* bandys tą padaryti—bus išvytas iš 
advokatų sąrašo, bus jam atimtos teisės 
advgjcatauti.

“įįi buvo ne tiktai mano pareiga kai
po Advokato, bet kaipo žmogaus ginti 
Thaįjmanną. Jis padarė į mane puikų 
įspūdį kaipo mandagus ir blaiviai mąstąs 
transporto darbininkas ir politinis va- 
<Ias/Lsako p. Roetter. Toliau jis nurodė: 
“Aš-esy vienintelis asmuo, išskaitant kal
tintojus, kuris skaičiau išstatytus prieš

Pagotiems Žulikams-Fašistams 
Gerai ir Kalėjime

Šiuo tarpu, kai žinoma, Kauno Sunkių
jų Darbų Kalėjime sėdi didelis Lietuvos 
žulikas, milionierius Jonas Lapenas, jo 
brolis Petras ir pastarojo žmona. Būda
mas fašistų-tautininkų lyderiu, Lapenas 
prisisuko prie “Maisto” vadovavimo ir iš 
ten prisivogė pinigų—patapo milionie- 
rium. Kuomet iškilo valstiečių streikas, 
tai vienu iš jų reikalavimų buvo—suareš
tuoti Lapeną ir kitus vagius. Smetona 
—norėjo-nenorėjo, turėjo pildyti šį pa
reikalavimą.

Kaip gi Lapenas gyvena kalėjime? 
“Lietuvos Žinios” į tai atsako, kad La- 
pėnui

maistas atnešamas iš namų kasdien 3 kar
tus pusėtino tūrio pintinėse (nuo kalėji
mo maisto Lapenas atsisakęs) ; atgal grąži- 

. narna jau tuščios lėkštės ir puodai. Po val
gio Lapenas visada rūko cigarus. Bet ga
lutinai apie Lapėno sveikatą spręs, žino
ma, tik gydytojai.

J. Lapėno brolis Petras, kuris čia atėjo 
vėliau už Joną, didelio nervingumo nerodo 
ir iš viso jaučiasi daug ramiau. Dvasios sti
prybės jam priduoda vidujinis supratimas 
ir tvirtas įsitikinimas, kad pakliuvęs jis per 
nesusipratimą ir kad anksčiau ar vėliau jis 
turėsiąs būti paleistas. Kol tas įvyks—sten
giasi padaryti sau gyvenimą kiek galima pa
togesnį, malonesnį. Prisigabeno į kamerą 
šiltų antklodžių, žieminių rūbų ir jaučiasi 
galįs drąsiai žiemavoti.

Neperdaug jaudinasi ir Petro Lapėno 
. žmona, tik rodo kiek pakilusį religinį entu

ziazmą.

Kurie skaitytojai skaitė “Laisvėje” til
pusius politinių darbininkų kalinių laiš
kus iŠ to paties kalėjimo, tie puikiai ma
to skirtumą: anie bjauriai persekiojami, 
jie gyvena baisiausiam varge ir priespau
doj,' o šitie—žulikai-fašistai-vagys—gy
vena kalėjime, tarsi savo palociuj!

Westville, UI.
-trrr __________

Westvilles Lietuvių Piliečių 
Kliubas, kuris turi 250 narių, 
Reguliariame savo susirinkime 
lapkričio 24, 1935, 2 vai. po 
pietų, miesto svetainėje, pri
ėmė vienbalsiai sekamą rezo-

liuciją^ir reikalavimą Lietuvos 
dabartinei fašistų valdžiai ir 
nutarė ją pasiųsti Lietuvos 
prezidentui Smetonai, Lietu
vos atstovams Amerikoje ir 
Amerikos spaudai :

1. Kad būtų kuogreičiausia 
sušauktas seimas, rinktas slap
tu, visuotinu ir proporcion’aliu 
balsavimu.

2. Kad būtų suteikta amnes^ 
tija visiems priešfašistiniam 
'kaliniam.

3. Kad būtų atsteigta laisvė 
spaudos, žodžio ir susirinkimų 
ir teisė piliečiams organizuotis 
į politines, ekonomines ir kul
tūrines organizacijas.

4. Kad Lietuvos valdžia per 
savo atstovus liautųsi kiaidi-

(Pabaiga Straipsnio “Delko 
Verda Kov^ Socialistų Partijos 

Viduje”)
Dabartinės kovos Socialistų 

Partijoj pirmosios kibirkštys 
pasirodė dar 1932 metais laike 
Milwaukes konvencijos. Mažai 
kas tada į tai kreipė atydą. La
bai greitai visi nesusipratimai 
buvo užglostyta.

Delko tada ginčytasi? Neži
nome visų smulkmenų, bet bu
vo pranešta, kad Norman Tho
mas buvęs pasiryžęs prašalinti 
Morris Hillųuitą, “senosios 
gvardijos” šulą (kuris dabar 
yra miręs) iš pirmininko vietos 
ir pats tą vietą pasiimti. Jau 
tuo laiku “senoji gvardija” da
rė Thomasui labai negražius., ir, 
žinoma, nepamatuotus užmeti
mus. . Pav., jam primetė, būk 
jis, Thomas, esąs nusistatęs 
prieš žydus abelnai ir todėl no
rįs “išėsti” Hilląuitą iš pirmi
ninko vietos. Bet, kaip dabar 
paaiški, Norman Thomas jau 
tada nesutiko su “senosios gvar
dijos” tūla politika. Jis jau ta
da reikalavęs kairesnės orienta
cijos. žinoma, “kairysis spar
nas” tada buvo dar labai silp
nas ir “senoji gvardija” jį švilp
te nušvilpė.

Bet po Milwaukes konvenci
jos tie skirtumai augo. Prasi
dėjo organizacinis mobilizavi- 
masis dešiniojo ir kairiojo spar
nų. Išdygo “revoliucinės politi
kos komitetas” ir “miiitantai.” 
“Revoliucinės politikos komite
tas” stovėjo toliausia į “kairę”, 
“miiitantai” buvo viduryje. De
šinysis sparnas buvo gana vie
ningas ir tvirtai organizuotas.

Kas pasirodė Detroite kon
vencijoj, kuri įvyko 1934 me
tais? Pasirodė, kad jeigu “re
voliucinės politikos komitetas” 
ir “miiitantai” neapjungs savo 
jėgų, tai “senoji gvardija” 
(Oneal, Waldman) užkariaus 
konvenciją ir pravarys savo po
litiką. Iš karto buvo manyta, 
kad Thomas nepritars kairia
jam sparnui. Bet konvencijos 
eigoje, kuomet “revoliucinės 
politikos” šalininkai ir “miii
tantai” susivienijo ir sudarė 
konvencijos daugumą, Thomas 
galutinai pasviro kairiojon pu
sėn.

Detroito konvencija buvo la
bai karšta, labai audringa. Su
sivienijęs kairysis sparnas rei
kalavo naujos Socialistų Parti
jai orientacijos. Reikalavo tin
kamų išvadų iš prityrimų Vo
kietijoj ir Austrijoj. Reikala
vo rimtai pagalvoti apie senai 
skelbiamą komunistų teoriją 
apie proletarinę revoliuciją ir 
proletarinę diktatūrą. Gi “seno
ji gvardija” spyrės už seną re- 
formistinę liniją. Prasidėjo 
svarstymas ir rašymas naujos 
“Principų Deklaracijos.” Kai
rysis sparnas patiekė savo de
klaraciją. Tiesa, toje deklara
cijoje yra daug neaiškumų, svy
ravimų, pusėtinai vaikiškų spė
liojimų, bet, abelnai imant ir 
palyginant su praeitimi, naujoji 
deklaracija buvo; didelis žings
nis pirmyn.

Kaip jau sakėme, “Naujie
nos” šitą Socialistų Partijos De
troito- konvencijos priimtą 
“Principų Deklaraciją” vadina 
“nesąmone,” “žioplu” dokumen
tu ir tt. Mes su tuo nesutin
kame.

Kas toj “Deklaracijoj” svar
biausia ir prieš ką taip perkū- 
ningai sukilo dešinysis sparnas 
(“senoji gvardija”) ? Yra trys 
pamatiniai- klausimai. Pirmas,- 
atsinešimas linkui karo; antras, 
paėmimas galios per darbinin
kus ir, trečias, išlaikymas tos 
galios darbininkų rankose.

Ką “Deklaracija” sako karo 
klausimu ?

, • l
nūs Amerikos lietuvius, skelb
dama, jog Lietuvės nepriklau
somybei negręsia pavojus ir 
prieš tai nereikia kovoti.

Pre z. Jonas' Deltuva.
, Sekr. J. Baltrušaitis.

Socialistai negali pakęsti ka
ro, arba prisirengimo prie ka
ro—sako “Principų Deklara
cija.”—Jie Stengsis bendromis 
spėkomis išvystyti pasitiki
mus darbininkų klasės įran
kius taikingam išrišimui tarp
tautinių ginčų ir susikirtimų. 

. Jie stengsis prašalinti milita- 
rišką muštrą iš mokyklų, kole
gijų ir kempių. Jie priešin
sis militariškiems armijos bei 
laivyno patikrinimams, njili- 
tariškų spėkų rodymams ir mi- 
litariškoms išlaidoms, ar tai 
būtų tiesioginiams kariniams 
prisirengimams, ar militariš- 

’ kai propagandai, kaip karo, 
taip taikos metu. Jie ištiki
mai (lojališkai) rems, karui 
iškilus, kiekvieną iš mūsų 
draugų, kurie už prieškarinį 
veikimą arba už atsisakymą 
atlikti karinę tarnystę, susi
kirstų su viešąją opinija arba 
su įstatymais. Dar daugiau, 
suprasdami saužudingą moder
niškų susikirtimų pobūdį ir 
karų pagimdytas nesuskaito
mas nelaimes, kurios sunkiau
siai gula ant darbininkų kla
sės, jie (socialistai) kolekty
viai atsisakys užgirti arba 
remti bi kokį tarptautinį karą; 
priešingai, pagelba agitacijos 
ir opozicijos jie darys viską, 
kad nedaleidus juos karui pa- 
krikdyti, bet kad pakrikdžius 
karą. Jie pasitiks karą ir 
smulkmeniškus planus del ka
ro, jau priruoštus valdžios ka
rinių rankų, masiniu kariniu 
pasipriešinimu, suorganizuotu, 
kiek tai būtų praktiška, į dar
bo Unijų ir profesionališkų 
grupių generalį streiką bend
rose pastangose, kad padarius 
vedimą karo praktiška negali
mybe ir kad pavertus kapita
listinį karinį krizį į pergalę 
del socializmo.
Ką šis “Deklaracijos” punk

tas reiškia? Jis reiških, kad 
socialistai priešinsis karui ma
sine spėka, einant net iki gene- 
ralio streiko; kad jie gelbės 
tuos, kurie paklius į valdžios 
nagus už prieškarinį, veikimą; 
ir kad, pagaliaus, jie stengsis 
karinį krizį panaudoti socializ
mo pergalei.

“Senoji gvardija” priešinga 
šiam punktui.

Antras ginčijamas punktas 
skamba sekamai:

Socialistų* Partija išnaujo 
pareiškia .ištikimybę ekonomi
nei ir politinei demokratijai, 
bet nedvejojančiai imasi už 
darbo, kad pamainyti kapita
listinio parlamentarizmo klas
tingą demokratiją tikra darbi
ninkų demokratija. Kapitaliz
mas pasmerktas pražūčiai. Jei
gu su juo bus galima apsi
dirbti pagelba daugumo balsų, 
Socialistų Partija tiktai pasi
džiaugs. Jeigu krizis iškiltų 
užgynimu daugumos teisių po 
to, kai rinkikai bus suteikę 
mums mandatą, mes nesidro- 
vėsim sukriušinti pagelba dar
bo solidarumo reakcijos išdy
kusias spėkas ir sustiprinti so
cialistinę valstybę. Jeigu ka
pitalistinė sistęma susmuktų 
generaliam chaose ir sumiši
me, kuris nedaleistų tvarkin
gos procedūros, tak Socialistų 
Partija, ar ji tokiam atsitiki
me būtų dauguma ar nebūtų 
dauguma, neatsisakytų nuo at
sakomybės suorganizavimo ir 
palaikymo valdžios darbininkų 
viešpatavime. Tikra demok
ratija yra garbingas įrankis 
progresui; bet tikrą demo.kra- , 
tiją galį sutverti pasaulio dar
bininkai.
Kaip matorąe, šis pareiškimas 

labai neaiškus, bet jį čia nekris 
tikuosime. Jis tačiaus reiškia 
štai ką: Socialistai nebetiki į 
buržuazinę parlamentarinę de
mokratiją ir kalba apie “darbi
ninkų demokratiją.” Jeigu ka
pitalistai bandytų atimti dau
gumai teises, tai socialistai sto
tų už vartojimą spėkos prieš ka
pitalistus. Paskui, net mažumoj

Betgi “senoji gvardija” sukė
lė audrą ir prieš visą “Deklara
ciją.” Josios vadas, Louis 
Waldman konvencijoj pareiškė: 
jeigu šita “Principų Deklara
cija” bus priimta, tai “bus ga
las Socialistų Partijai.” Toliau 
jis šaukė: šita “Deklaracija” 
yra “provokatoriškas, anarchis
tinis, nelegalis ir komunistinis 
dokumentas” (žiūrėk “The New 
Leader, birž. 9, 1934). Nežiū
rint “senosios gvardijos” pro
testo, Detroito konvencija šitą 
“Deklaraciją” priėmė 10,822 
balsais prieš 6,512. Paskui na
riai referendumu ją užgyrė.

Tuojaus po konvencijos, su
grįžus delegatams, New Yorko 
valstijos organizacija, vadovau
jama “senosios gvardijos”, grie
žtai pasisakė prieš “Deklaraci
ją.” “Senoji gvardija” tuojaus 
susišaukė plačią konferenciją ir 
suorganizavo pastovų komite
tą kovai prieš “Dekleraciją” ir 
prieš partijos vadovybę. Tą 
komitetą pavadino “Commit
tee for the Preservation of the 
Socialist Party.” Vadinasi, už
puolimas prasidėjo iš “senosios 
gvardijos” pusės.

Paskui iškilo kiti skirtumai 
tarpe “senosios gvardijos” ir 
kairiojo sparno. Norman Tho
mas ir jo pasekėjai pradėjo 
draugiškiau atsinešti link ko
munistų ir pasisakė už bendrą 
su komunistais veikimą tūlais 
klausimais. Pay., jie remia 
gynimą komunisto Angelo 
Herndono. Gi “senosios gvar
dijos” šulas James Oneal ne
senai pareiškė, kad jis iš gilu
mos širdies neapkenčia ko
munistų ir liepia socialistams 
saugotis jų taip, kaip jie sau
gos raupais sergančių žmonių.

Darbo unijose “senoji gvar
dija” susivienijo su Greeno- 
Woll mašina prieš komunistus 
ir prieš kairiuosius socialistus. 
•Tuo tarpu Amerikos Darbo 
Federacijos paskutinėj konven
cijoj Norman Thomaso šali
ninkai darbavosi išvien su ko
munistais prieš Green-Woll 
mašiną. Kairiųjų organas 
“Socialist Call” pripažįsta So
vietų valdžią darbininkų val
džia; taipgi pripažįsta, kad So
vietų Sąjungoje yra steigiamas 
socializmas, kuomi turi di
džiuotis viso pasaulio darbi
ninkai. Gi “senoji gvardija”
tvirtina, kad Sovietų tvarkos 
sudaužymas ir atsteigimas

*

Klausimai ir Atsakymai
Prašo Paaiškinimo apie * 

“Naująją Gadynę”
Gerb. “Laisvės” Redakcija:

Tūlas laikas atgal “Lais- ~ 
vės” vietinėse žiniose buvo / 
rašoma apie “Naujosios Ga
dynės”, Sklokos organo, va
karienę ir buvo žmonės kal
binami joje dalyvauti. Pas 
mus kiltf klausimas, kaip 
dabar reikia atsinešti linkui 
to laikraščio. Turėtumėte 
paaiškinti, kas dabar yra a 

“N. Gad.” ' gaspadoriais,* *’. 
kaip jie -atsinešu linkui vie
nybės ir/kokia io laikraščio • 
ateitis. Nutarėme kreiptis 
prie jūsų, kad mums paaiš
kintumėte visus tuos klau
simus.

Draugiškai,
Senas “Laisves”

Skaitytojas.

ATSAKYMAS
Kaip žinote, Lietuvių Dar

bininkų Draugijos (Opozici- . 
jos) Centro Komiteto dau
guma nutarė priimti Lietu- 
vių Kom. Centro Biuro pas- • 
tatytas sąlygas ir vienytis ” • 
su mūsų Amer. Liet, parbi- - 
ninku Draugija. Prūseika, - 
Kuodis, ir kiti daugumos 
nariai labai energingai dar
buojasi už vienybės įvykdi- 
nimą. Mes manome, kad ta ’ 
vienybė įvyks, nes, kaip pa
sirodo, didelė LDD narių 
dauguma nori vienybės.

Tačiaus LDD Centro Ko
miteto mažuma, vadovauja
ma Butkaus ir ' palaikoma . 
Lovestono grupės narės Ka
tiliūtės, griežtai nusistačius - 
prieš vienybę. Tie žmonės . 
pradėjo labai smarkią kovą 
prieš suvienijimą LDD su 
ALDLD. Strazdas ir jo va
dovaujama kuopa taip pat 
pareiškė, kad jie nesi vienys, 
norį už-xvienybę pasisakytų. •!!- 
milžiniška LDD narių dau- • 
guma. Vadinasi, Butkus ir 
Strazdas ne tik nenori vie
nybės, bet jau atvirai sako, 
kad jie nesiskaitys su jokia 
LDD narių dauguma. Tai 
matote, kur atsistojo tie 
žmonės, kurie tiek daug yra 
prikalbėję apie demokrati- 
ją!

Bet kaip su “Nauja Ga- .J 
dynę”? “N. G.” leidžia at
skira bendrovė, susidedanti : 
iš šerininkų. Bendrovės di
rektoriai kontroliuoja laik
raštį. O kur stovi direkto- m 

riai? Labai gaila, .direkto- ° 
riato dauguma yra Butkaus 
šalininkų. Todėl Butkus., 
uždėjo savo diktatūrą ant 
laikraščio ir visai suvaržė .“b u r ž u azinės demokratijos” 

esąs pirmas viso pasaulio dar-' tuos, kurie Stoja UŽ vieny- 
bininkų uždavinys.

Matote, koki milžiniški skir
tumai tarpe “dešiniojo” ir 
“kairiojo” sparnų. Mums at
rodo, kad šitie skirtumai nesu
taikomi. Juo toliau, tuo di
desni jie darosi, šitie skirtu
mai jau privedė prie skilimo 
Socialistų Partijos organizaci
ją New Yorko mieste. Atei
nančiais metais įvyks Socialis
tų Partijos konvencija. Ji gali 
pasibaigti nacionaliu skilimu.

• A. B.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. M., Lethbridge, Ąlta.— 

Ačiū už prisiuntimą Komunis
tų Partijos išleisto lapelio, bet 
nesunaudosime. Viena, kad 
neišvertėte, antra — talpini
mas lapelių ištisai, nesurišant 
su vietos lietuvių darbininkų 
judėjimu, neduoda didelės 
naudos, o vietos laikraštyje 
užima labai daug. Prašome 
draugą rašinėji koresponden
cijas, pasinaudojant ir tą me
džiagą, kurią išleidžia Ka
nados Kom. Partija.’

bę. Kiek mums teko patir
ti, tai vienybės šalininkas ': 
“N. G.” gaspadorius d. Kuo
dis jau pašalintas iš tos vie-“' 
tos. Ir štai dabar “N. G.”, — 
LDD organas, paverčiamąs"“* 
Butkaus įrankiu kovoję 
prieš vienybę.

Jeigu nebūtų buvę vie- — 
nybės priešų, tai būtumėme :.* 
visi bendrai, susivienijus, 
“N. G.” klausimą taip išri- 
šę, kad- kuo daugiausia nau- 
dos padarius darbininku jų- 
dėjimui. Dabar, kaip atro- • 
do, Butkus dės visas pastan
gas, kol jis galės, kol turės 
pinigų, naudoti “N. G.” sa
vo tikslams, o kada nebeiš- 
tesės finansiškai, tai laik- 
raštį numarins. Matomai, 
tokia yra Lovestono grupės 
politika, kurią pildo Butkus 
ir Katiliūtė.

Ką pasakys “N. G.” šė- 
rininkai, tai kitas klausi
mas. Jie turėtų nesnausti. 
Jie turėtų neleisti Butkui 
naudoti “N. G.” savo pra- 
gaisringos politikos varinė- r 
jimui.
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Darbininke ir Seimininke
Puslapis trekai

Jauna Amerikos Lietuvaitė Kompozitorė

Darbo Valstietės
Sovietų Sąjungoje

Senas rusų kaimas buvo ryš
kiausiu atsilikimo ir vergystės 
pavyzdžiu. Iš vienos pusės 
dvarininkas, buožė, kurie čiul
pė valstiečių kraują, iš kitos 
pusės caro valdžia, kuri rykš
tėmis ir botagu slopino kiek
vieną mėginimą išeiti iš tos 
vergiškos padėties.

Kaimas susidėjo iš daug ma
žų valstiečių, kurie buvo pil
noj priklausomybėj nuo buo
žių ir dvarininkų, žemės jie 
tiek turėjo, kad ir pusbadžiai 
negalėjo pragyventi.

Socialistinė šalies industria
lizacija, kurią varo partija po 
drg. Stalino vadovybe, taip 
pat padėjo socialistiniai per
tvarkyti kaimą. Spalio revo
liucija nušlavė privatinio kapi
talo santikius, nušlavė senus 
kaimo valdytojus, įvesdama 
naujus gamybinius santikius, 
socialistinius santikius. Kaimo 
kolektyvizavimas iš pašaknų 
pakeitė kaimo išvaizdą.

Apie šitą kaimo pasikeitimą 
kalbėjo drg. Stalinas XVII 
partijos suvažiavime.

“Senas kaimas su bažnyčia 
žymiausioj vietoj, su geriau
siais valdininko, kunigo, buo
žės namais pirmam plane, su 
pusiau apgriuvusjom valstie
čių trobelkom užpakaliniam 
plane pradeda nykti. Jo vie
toj išstoja naujas kaimas su 
jo visuomeniniai-ūkiška staty
ba, kliubais, radio, kino, bib
liotekom, lopšeliais, traktoriais, 
kombainais, kuliamosiomis ma
šinomis, automobiliais. Išnyko 
senos garbingos buožės-eksplo- 
atatoriaus, palukininko- 
siurbėlės, pirk lio-spekulianto, 
kunigo-urėdninko figūros. Da
bar garbingiausi žmonės—tai 
kolchozų ir sovchozų, mokyklų 
ir kliubų veikėjai, vyresnieji 
traktoristai ir kombainieriai, 
laukininkystės ir gyvulininkys
tės brigadyriai, geriausieji 
kolchozinių laukų šturminin- 
kai ir šturmininkės.”

Senas kaimas, beraštingas, 
dirbantis su arklu ir pjautuvu 
išnyko. Kaimo kolektyvizavi
mas pakeitė senus santikius, 
pastūmė kaimo gyvenimą pir
myn.

Suvisuomenintas darbas 
verčia valstietį įdomautis ir 
visuomeniniu gyvenimu. Išny
ko tas laikas, kada smulkus 
savininkiškas interesas vertė 
valstietį su nepasitikėjimu at
sinešti prie savo kaimyno, prie 
jo reikalų. Kolektyvus darbas 
verčia įdomautis visų reikalais 
nes prie jų priklauo ir jo pa 
ties reikalai.

Kaimo mechanizavimas ke
lia į augštesnį laipsnį ir kai
mo kultūrą. Sudėtingos maši
nos reikalauja tam tikrų ži
nių, be kurių mašinų užvaldy
mas negalimas. Kaimas iš ne
raštingo, virsta raštingu. Kai
mas kyla, ir vis mažesnė lieka 
praraja (atsiskyrimas) tarp 
miesto ir kaimo, žemės ūkio 
darbas pradeda virsti vienu iš 
pramoninių darbų.

Kartu su kaimo industriali
zavimu auga ir žmonės: vals
tietis kolchozninkas, tai jau ne 
vakar dienos valstietis, gyve
nantis siauram, užskleistam 
gyvenimo akyratyj.

Aišku, kad ta padėtis pakei
tė ir moterį valstietę. Kaimo 
moteris pasikeitė. Darbo' vals
tietė senam carų Rusijos kai
me buvo darbinio gyvulio pa
dėtyj. Nešdama ant savo pe
čių sunkų, kartais nepajėgia
mą darbo jungą, darbo vals

tietė turėdavo kęst vyro muši
mą, kuris visą geresnio gyve
ninio ilgesį, visą savo beviltiš
kumą, neradimą išeities iš to 
savo gyvenimo išliedavo tose 
muštynėse.

Dirbdama nuo tamsos iki 
tamsos—ji gyvenime matė tik 
neišbrendamą vargą. Tamsi, 
užguita, atsilikusi buvo darbo 
valstietė.

Dvarininkai, buožės išnau
dodavo tą atsilikimą. Jie vi
saip, kunigo pagelba, sėjo ti
kėjimą į “dangaus karalystę,” 
kur būsią atsilyginta už var
gus.

Rasdamosi kunigo įtakoj, 
moteris kaimo kolektyvizavi
mą sutiko su didžiausiu pasi
priešinimu. Kunigai dar ilgai 
stengėsi moterų atsilikimą iš- 
naudot prieš Sovietų valdžią, 
prieš kolektyvizavimą. Kunigai 
kalbėjo apie dar didesnį var
gą, kančias, pasityčiojimus, 
kuriuos būk nešanti moterims 
Sovietų valdžia.

Bet gyvenimo tikrovė, žings
nis po žingsnio, sugriovė mo
terų atsilikimą, jų pasidavimą 
kunigų plepalams.

Iš šaknų pasikeitė šalies eko
nomika, ji užleido vietą socia
listinei ūkio formai ir daugu
ma kaimo valstiečių nuėjo 
nuo smulkio prekinio ūkio, su
sijungė į kolektyvinius ūkius, 
kolektyvinio darbo ir kolekty
viniu gamybos įrankių nuo
savybės pamatu laimėjo socia
listinis surėdymas kaime.

Pagrindinė valstiečių mote
rų masė suprato d. Stalino žo
džius, kad tik kolchoze mote
rys gali gauti lygias teises su 
vyrais. Be dalyvavimo kolcho
ziniam, bendrai gaminančiam 
darbe negalimas buvo pasi- 
liuosavimas iš amžinos vergys
tės.

Ir moterys pradeda vis ak- 
tingiau ir geriau dalyvauti kol
chozuose. Jos pradeda ir va
dovauti, pradeda reikštis mo
terų gabumai organizaciniame 
darbe.

Kad ištikrųjų moterys taip 
išaugo kolchozuose rodė II 
kolchozininkų suvažiavimas. 
Tai jau nebuvo tamsios, už
guitos valstietės. Tai buvo 
žmonės—savo šalies tvarkyto
jai. Draugas Stalinas XVII 
partijos suvažiavime tą pa
žymėjo :

“žinoma pavyzdžiai, kad 
moterys kolchozninkės dabar
tiniu laiku yra kolchozo pir
mininkais 6 tūkstančiai, kol
chozo valdybos nariais—dau
giau 60,000, brigadyriai—28,- 
000, grandies organizatoriais 
—100,000, kolchozinių preki
nių farmų vedėjais—9,000, 
traktoristais—7,000. Negalima 
ir sakyti, kad daviniai būtų 
pilni. Bet ir tas, kas yra ši
tuose skaičiuose užtektinai 
vaizdžiai kalba apie didelį kul
tūros augimą kaime. Tas, 
draugai, turi didelę reikšmę.” 
(Stalinas, Leninizmo • klausi
mai, 573 puslp.)

Tokį skaičių moterų vado
vauto jų žemės ūkyje neturi 
nei viena kapitalistinė šalis. 
O tie skaičiai žymiai išaugo 
nuo suvažiavimo.

Kodėl buvo galimas toks 
smarkus moterų iškilimas, au
gimas ?

Dalykas tame, kad kolchoze 
sudarytos visos sąlygos, pa
lengvinančios moterų darbui. 
Antras kolchozininkų suva
žiavimas priėmė savo įstate,

Pereitą sekmadienį buvusie- lią kūrybai ten, kur yra pasi- 
ji Labor Lyceum svetainėj, ryžimas augti prakilniam dar- 
Brooldyne, dar kartą įsitikino, be ir auklėti judėjimą.

ne pebciaug darbo įdėta. Pa
galvokite, draugės, ir praneš
kite per šį skyrių, ką jūs ma
note padaryti būsimam “Lais
vės” jubilėjiniam bazarui.

S. Sasna.

kad moteris gauna 1 mėnesįyalstybė apdovanojo 32 mote- 
atostogų prieš gimdymą ir 1 
mėnesį po gimdymo, mokant 
atostogų laiku vidutinio uždar
bio mokestį. Kdlektyvietė ga
li ramiai dirbti, jos kūdikiai 
lopšeliuose gerai prižiūrimi, 
auklėjami. 1933 metais k>uvo

ris Lenino ordenais ir 7 mote
ris Raudonos darbo vėliavos 
ordenais. Tai moterys nuo 64 
iki 16 metų. Tos moterys he
rojiškai, atkakliai kovojo su 
gamta už augštą cukrinių* run
kelių derlių. M. Demchenko

kad darbininkų klasė gali būti 
ir yra pilnu šeimininku savo 
namuose — darbo žmonių rei
kaluose ir kad moterys tuose 
namuose gali užimti ir užima 
žymią vietą. Darbo' žmonės 
moka ne vien tik kovoti už 
kasdieninius reikalus ir už pa-

Mes, moterys, ypatingai ga
lime pasidžiaugti mūs nauja 
kompozitore. Iki šiol lietuvių 
darbininkų judėjimas turėjo 
dvi pasižymėjusias meninin- 
kes-kompozitores, būtent B. 
L. šalinaitę ir H. Retikevičiū- 
tę, dabar susilaukėme trečią—

VALGIU GAMI
NIMAS

Almond Pudingas
kaimuose lopšeliais aptarnau
jami 5 milionai vaikų, o 1935 
m. bus aptarnaujama 8 milio
nai vaikų. Apie tokį rūpesfin- 
gą atsinešimą prie motinos ir 
vaikų nei vienos apitalistinės 
šalies moterys negali nei sva
joti. Toks laimėjimas tegali
mas tik visuomeniniam ūkyje, 
suvisuomeninto1 žemės ūkio 
darbo bazėj.

Kaime gyvenimas darosi pa
siturintis. Sąžiningai ir gerai 
dirbdami, kolchozninkai vis 
daugiau gauna už savo darb- 
dienį. O pasiturintis gyvenimas 
—tai i kultūrinis gyvenimas. 
Nėra dabar nei vieno kolcho
zo, kuris neturėtų kliubo, bib
liotekos, skaityklos, radio ir 
tt. Kolchozai jau nusiperka 
automobilius, stato teatrus, 
elektros stotis.

Moters a tsipal aid avimas 
ekonominiai ir jos kultūrinis 
augimas sudaro visas galimy
bes jos geresniam darbui, sa
vo gabumų iškėlimui, štai

kolchozninkų suvažiavime pa
žadėjo gauti 500 centnerių nuo 
hektaro. Ji buvo kovos už 
augštą derlių iniciatorius ir 
vykdytojas. Gautos tos kovos 
pasekmės, rodo, kaip laisvos 
darbo valstietės dirbo sau.

Draugas Stalinas, prie susi
tikimo su jomis pasakė nedi
delę kalbą, charakterizuojan
čią valstietės padėties pasikei
timą kaime, štai ištrauka iš jo 
kalbos:

“Mes klausėm, nepaprastų 
moterų kalbos, o aš pasaky
čiau, moterų darbo herojų, nes 
tik herojai gali tokius atsieki- 
mus, kokius jos pasiekė. Man 
jau 56 metai, aš jau daug ma
čiau, mačiau užtektinai dar
bo vyrų ir moterų. Bet tokių 
moterų nesutikau. Tai visai 
nauji žmonės. Tik laisvas dar
bas, tiktai kolchozinis darbas 
gali pagimdyt tokias darbo he
rojus kaime^

“Tokių moterų nebuvo ir ne
galėjo būti senais laikais.”

Atsišaukimas | ALDLD 7-to Apskričio Nares
Draugės:

Po suvienijimo moterų orga
nizacijos, LDSA, su ALDLD į 
vieną bendrą organizaciją, vei
kimas tarp moterų žymiai su
silpnėjo. Į šį klausimą, draugės, 
mes neturime žiūrėt pro pirš
tus, ypatingai šiame, taip svar
biame laikotarpyj.

Už veikimo susilpnėjimą 
tarp moterų atsakomybė puo
la visiem, kaip draugėm mo
terim, taip vyram, esantiem 
bendram veikime, nes po suvie
nijimo abiejų organizacijų vei
kimo plėtimą tarp moterų pali
kom vieni kitiems.

Dauguma draugių moterų pa
sijuto pasiliuosavusios nuo mo
terų organizacijos, už kurios 
palaikymą jos buvo atsakomin- 
gos. Jos pamanė, kad ALDLD 
reikalais daugiau rūpinos pir
miau, tai ir dabar rūpinsis vy
rai, o mes tik iš šalies retkar
čiais pagelbėsim. Gi organizaci
niais reikalais bei nauja ini
ciatyva, kaip būt galima pasek- 
mingiau praplėst veikimą tarp 
moterų, kaip įtraukt jas į mū
sų bend r^apš vietos organizaci
ją mes rimtai nesirūpinom.

Pasėkoj tokio manymo ne tik 
kad natfju narių nesistengėm 
gaut, bet nei visų buvusių mū
sų moterų organizacijoj nepa- 
traukėm į bendrą organizaciją. 
Kurios atėjo pačios, neragina
mos, tai gerai, gi kurios nepa
sirodė mūsų bendruose susirin
kimuose, nekvaršinom sau gal
vos rimtai šiuo klausimu, susi
rinkimuose nepakalbėjom, kad 
reikalas yra nueiti į stubas, pa
sikalbėti su draugėmis, para
ginti jas prie veikimo.

Ta žalinga ir klaidinga min
tis, būk po susivienijimo orga
nizacijų sumažėjo mūsų darbas 
ir atsakomybė, . įnešė daug ap
sileidimo į mūsų eiles. Nema
žai mūsų buvusių veiklių drau
gių užmiršo savo pareigas ir 
atsipalaidavo nuo organizacijos.

Draugės! Būtinai turim išju
dinti veikimą tarp moterų ALD 
LD 7-to Apskričio ribose. Sąly
gos ir aplinkybės yra labai pa
lankios moterų organizavimui. 
Tik pažiūrėkim į šiuos rimtai 
grūmojančius visai darbininkų 
klasei, pavojus, tai fašizmą ir 
imperialistinį karą.

Praėjęs pasaulinis karas suri
jo milionus jaunų gyvybių. 
Tūkstančiai vyrų, sunaikintom 
kūno dalimis, laipsniškai mer
dėja veteranų ligonbučiuose. 
Kiti su sunaikinta sveikata su-

blokšti į bedarbių eiles. Gi Ita
lijos fašizmas, su Mussoliniu 
priešakyje, jau pradėjo naują 
kraujo maudynę, masiniai žudy
damas nekaltus Ethiopijos gy
ventojus, kaip kareivius; taip 
moteris ir vaikus. Vokietijos fa
šizmas kruviniausias savo for
ma, kriušina kiekvieną, kuris 
tik nesutinka su jo barbarizmu, 
nežiūrint kokių'politinių bei re
liginių įsitikinimų kas nebūtų. 
Jis sunaikino visas per metų 
metus darbininkų iškovotas tei
ses, nustūmė moteris į vidur
amžių panįekos gadynę.

čia pat Amerikoj fašizmas 
vis daugiau ir drąsiau kelia gal
vą, didėja pavojus; artinamės 
ir mes prie Vokietijos bei kitų 
fašistinių šalių darbininkų li
kimo. Budėkim dabar, draugės, 
iki nepervėlu. Darbininkų kla
sė turi masiniai organizuotu 
frontu sulaikyti šį kruviną 
liaudies ir civilizacijos priešą— 
fašizmą, I

Mes, moterys, esam dalis dar
bininkų klasės. Jos reikalai šau
kia mus prie mūsų pareigų. 
Mes, klasiniai sąmoningos mo
terys, turim suprasti momento 
svarbumą, turim žinoti, kad 
mūsų apsileidimas bei veltui 
laiko praleidimas dabar gali 
mums bei mūsų šeimynoms la
bai daug kainuoti ateityje.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
7-to Apskričio metinėj konfe
rencijoj buvo plačiai apkalbėta 
moterų organižavimo klausimas 
ir vienbalsiai priimta tam tiks
lui rezoliucija. Taipgi išrinktas 
moterų komitetas iš trijų drau
gių, kurių pareiga yra rūpintis 
moterų organizavimui 7 Aps
kričio ribose.

ALDLD Kuopų Pareiga
Draugai! Moterų Komitetas 

turėjo posėdį ir nutarė padaryt 
atsišaukimą į kuopas, kad kiek
viena kuopa vykintų gyveniman 
apskričio tarimą, tai yra išrink
tų moterų komitetą, kuris rū
pinsis moterų organizavimu. 
Draugai vyrai turi pilnai koo
peruoti, padėti moterims, ra
ginti jas sudaryti moterų ko
mitetą. Jeigu kur moterys ne
ateina į susirinkimus, turėtų 
draugai specialiai jas pavadin
ti.

Išrinktas moterų komitetas 
tuojau turi susirašyti su aps
kričio moterų komitetu, kad

D. Zdaniūtė - Judzentavičienę 
iš Shenandoah, Pa., operetes 
“Vestuves Pušyne” kompozi
torė ir Lyros Choro vedėja.

ėmimą galios į savo rankas, 
bet sykiu moka tverti savo 
kultūra ir mena, v v

Kalbant apie meną, Šiuo ta- 
veju turiu mintyje Shenandoa- 
rio Lyros Choro suvaidintą 
“Vestuvės Pušyne”, kurią ap
vilko puošniais muzikos rūbais 
jauna menininkė, draugė D. 
Zdaniūtė-Judzentavičienė. Iki 
pasirodymo minėtos operetės 
draugę Judzentavičienę žino
jom tik kaipo chorvedę ir vei
kėją įvairiose mūsų organiza
cijose. Bet kad jinai taip greit 
atsistotų savaranke menininke 
kūrėja-kompozitore, mažai kas 
pagalvojo.

Bet mūsų judėjimo reikalai 
Stebuklus daro. Jie pagimdo ir 
išaukli naujus veikėjus. Taip 
buvo if su mūsų nauja kompo
zitore, d- Judzentavičiene. Ar
ti 5-ki .metai atgal jos gimti
niame mieste, Wilkes-Barriuo- 
se, lietuvių darbininkų choras 
neteko mokytojo. Klausinėta 
visur, bet sąlygomis, kokias 
darbininkų choras gali teikti, 
nesirado mokytojo. Darbinin
kų chorą mokyti, tai ne “Kirie 
eleison” giedoti, už ką gauna 
pilną pragyvenimą. Gręsė cho
rui pakrikimas. Ką daryti?

Daratėlė IZdaniutė tuomet 
tebuvo vos keliolikos metų. 
Tiesa, jinai skambino pianu, 
bet į chorvedystę, mokinimą 
muzikos, kompoziciją — argi 
tokiai jaunai mergaitei kištis. 
Bet chorui gręsia pakrikimas 
ir tas Daratėlę paakstino im
tis atsakomybės — vadovauti 
chorą. Jinai nusiskubino pas 
chorvedystės mokytoją, ji mo
kina chorą ir visomis jėgomis 
pati lavinas, studijuoja. Jinai 
vyksta net Brooklynan didžių
jų mero pramogų žiūrėti, kad 
gauti naujų sugestijų. Jos va
dovaujamas choras greit pa
augo jaunimu ir jos vadovybė
je sudaryta choro merginų ok
tetas, kuris gerai pasižymėjo.

Dar nepraėjo 5 metai ir iš 
jaunos Daratėlės darbininkų 
judėjimas jau turi subrendusią 
menininkę, kuri jau nebepasi- 
tenkina išpildymu muzikos, bet 
dalyvauja jos kūrime. Skam
bios operetės “Vestuvės Pušy
ne” dainos liudija jos pirmo 
bandymo sėkmingumą. 'Jau
nystė, romansas, naujas, vedy
binis gyvenimas nepastojo ke-

D. Z. Judzentavičienę. Dau
giau mums tokių! Linkime 
draugei Judzentavičienei žy
giuoti pirmyn užsibrėžtu ke
liu.

ALDLD Centro Tarimai 
Motery Reikalais

Pereitą sekmadienį Am. Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Centro Komitetas 
padarė svarbių tarimų moterų 
reikalais. Draugė Sasna, mote
rų komisijos darbui tarp mo
terų sekretorė pranešė apie 
esamą padėtį ir, nusiskundė, 
kad dar mažai gauta praneši
mų apie tai, kas daroma kuo
pose moterų organizavimui ir 
švietimui. Apdiskusuota padė
tis ir padaryti sekami svarbūs 
tarimai:

1. Visos ALDLD C. Komite
to nares ir alternates turi su
daryt centro komisiją darbui 
tarp moterų.

2. Šaukti rytinių valstijų mo
terų konferenciją sąryšyje su 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mu, o vidurvakarinių valstijų 
moterų konferencija sąryšyje 
su “Vilnies” bendrovės suva
žiavimu.

3. Akstinti steigti visose di
desnėse kolonijose moterų 
kuopas.

4. ALDLD moterys privalo 
organizuoti ir pravesti savo 
apielinkėse platinimą naujai 
išeisiančio puikaus moterų žur
nalo “Women of Today.”

Taipgi buvo eilė gerų suges
tijų, kaip tai parūpinimas nau
jų paskaitų moterų sveikatos 
ir kitais klausimais, ir abelnai 
pagerinimas veikimo. Naujas 
moterų komitetas turės tuos 
pasiūlymus konkrečiau pri
rengti ir su kuopų ir apskričių 
pagelba pravesti gyveniman.

Plačiau apie minėtų tarimų 
reikšmę ir pravedimą rasite 
sekamose Moterų Skyriaus lai
dose.

S. Sasna.

Keturis šaukštus sviesto \ , 
Trečdalį puoduko cukraus 
Pusę puoduko molaso 
Du kiaušinius
Pusę puoduko pieno 
Pusantro puoduko miltų • 
Pusę šaukštuko sodos 
Ketvirtadalį š-ko cinamono "* 
Ketvirtadalį š-ko druskos 
Vieną puoduką almonds.
Išlukštenk riešutus, užpilk 

verdančiu vandeniu ir palaikyk 
keletą minutų. Nulupk žievelės 
ir padžiovink pečiuje, kol bfe- 
kį parus; tada smulkiai suka
pok. Riešutus geriau turėti pri- 
rengtus iš anksto. d

Cukrų ir sviestą gerai iš? 
trink, kaip “keikui”. Sudėk ge
rai išplaktus kiaušinius ir mola- 
są, ir vėl išplak. Persijok mil
tus su sausais pridėčkais. Tada 
pakaitomis pilk pieną ir miltus, 
vis plakant. Paskiausia sudėk 
riešutus, išmaišyk ir sudėk į 
pasviestuotą, gilų, su uždang- 
čių indą; neturint tam tikro, ga
lima vartot blėkinę nuo taukų; 
Neturi būti tešlos daugiau, kaip 
trečdalis blėkinės, nes nebus kur. 
kilt. Drūčiai uždaryk blėkinę, 
įdėk į verdantį vandenį, uždenk 
puodą ir virk 2Vž valandos, be 
sustojimo, dapilant verdančio 
vandens. Vanduo neturi užeit 
iki viršui. Valgos karštas, už
pilant saldžia Smetona arba so- 
su iš sviesto ir cukraus.

Sosą padaryk šitaip:
Du šaukštu sviesto, puo

duko smulkaus cukraus. Gerai 
ištrink, įpilk šaukštuką vanilla.

šis pudingas labai geras, ga
lima pavaišint svečius. .

Kuomi Prisidėsim Prie 
“Laisvės” Bazaro?

gauti platesnių veikimui infor
macijų. Rašykit šiuo antrašu:

O. Samulenienė, 955 West
minster Hill, Rd., Fitchburg, 
Mass.

ALDLD 7-to Apsk. Moterų
Komitetas:

' M. K. Sukackienė,
O. Samulenienė,
V. Kvetkauskienė.

Kaip matėme iš “Laisvės” 
pranešimų, “Laisvės” ketvir
tas iš eilės ir kartu jubilėjinis 
bazaras įvyks neužilgo. Įdomu 
būtų išgirsti, kuo mes, kaipo 
šio skyriaus rašytojos, bendra
darbės ir skaitytojos prisidė
sime prie praturtinimo ir pa
puošimo bazaro.

Pereitą metą, dėka mūsų 
rūpestingai pasidarbavusioms 
draugėms, turėjome bazare 
puikių daiktų. Tūlos mūsų 
draugės dabar puikiai darbuo
jasi “Laisvės” vajuje, bet tą 
darbą neatliksi neišėjus iš na? 
mų, reikia daug pavaikščioti 
po žmones. Ne visos turi tam 
drąsos, spėkos ne visų sąly
gos leidžia apleisti namus. Bet 
mes vis kuo nors norime prisi
dėti savo laikraščiui. Mano 
nuomone, bazaras duoda tą 
progą ramiomd, namus dabo- 
jančioms moterims.

Bazarui galima pagaminti 
labai gražių ir naudingų daik
tų namie būnant. Jei galima, 
reikia taikyti, kad jie būtų ne 
vien gražūs, bet ir naudingi, 
vartotini. Tačiaus ir papuoši
mui namų tinkami dirbiniai 
gražiai apsimoka, jei jiems 
medžiagos ne perbrangios ir

Oisteriai Kepti Pečiuje ‘
Paimk pusę kvortos oisterių, 

pusę puoduko cracker (sausai* 
nių) trupinių ir pusę puoduko 
sutarkuotos duonos, pusę puodu
ko tarpinto sviesto, pusę puodu-- 
ko pieno; jei yra skystimo SU 
oisteriais, tai pieno mažiau. '

Sumaišyk su sviestu “kreklui 
ir duonos trupinius. Pasvies- 
tuok indą ir dėk eilutę trupinių 
ir eilutę oisterių, ir kožną ei
lutę apiberk biskiu druskos. 
Ant viršaus užpilk pieno ir 
oisterių skystimą, apibarstyk 
trupiniais ir kepk karštam pe
čiuje 30 minutų.

Nereik dėt daugiau oisterių, 
kaip dvi eilutes, nes jei dėsi pb 
3-4 eiles, tai viduriniai neišr 
keps.

Sveikas ir lengvas pagamint 
valgis.

M. Valilionienėi -

Pastaba d. Bečienei iš 
Greatnecko

Draugė esate žadėjus parašyt 
į Moterų Skyrių, kaip jūs pa
darote labai gerą pyragą drau
gijų vakarienėm. Laukiam. ..

M. Valilianisnė.

Pastaba Brooklynietem .
Draugė Valilionienė dabar to- . 

Ii gyvena nuo Brooklyno, bet . 
žadėjo būti sekamame lietuvių 
moterų susirinkime, kuris įvyks 
ketvirtadienio vakarą, 26 šio 
mėnesio, 419 Lorimer Street; 
Brooklyne. Be abejo, jinai ką 
nors turės mums pasakyti 
ant vietos bus galima paklausti . 
apie įvairius “triksus” valgių 
gaminimo srityje.

Apart to, turėsime ir kitų 
svarbių klausimų dienotvarkėje, 
todėl šio skyriaus skaitytojos 
jau dabar prašomos, pasidaryti 
surašą visų žinomų merginų- 
moterų ir joms pranešti apie tą . 
susirinkimą.

Skyriaus Red."' -
-------

(Daugiau Mot. Skyriaus , 
4-tam puslapyj) y
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*—Tinkama pašalpa bedarbiams ir darbo 
ams, Tikra bedarbių ir socialė dar-
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Puslapis Ketvirtas Trečiai, Gruodžio 18, 1935

Farmerių-Darbo Partija Yra Bū
tina Kovai Prieš Karų ir Fašizmų

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

(ši .rezoliucija Farmerių-Darbo Partijos 
klausimu buvo priimta Lapkričio mėn. 
Plenume Amerikos Komunistų Partijos 

Centro Komiteto)

(Tasa)
• taipgi būtų didžiausia klaida nepaisyti 
kito ^reikšmingo fakto. Kur tik susidarė Far
merių-Darbo Partijos judėjimai, žymia dalim 
suorganizuoti darbo unijų judėjimo (suke
liant? darbininkuose nujautimą, kad yra pro
gos laimėti), visur darbininkai išreiškė nu
sistatymo prieš Naujosios Dalybos ir repubfi- 
konų\ partijas ir jų kandidatų sąrašus.

Šį faktą įrodo tartum koks tvanas balsų, 
kurlAis tapo išrinkti visi socialistų kandidatai 
į miėstines valdybas Readinge, Pa., ir Bridge- 
porte, Conn.; tą faktą taipgi įrodo didis balsų 
skaičius, paduotas už darbininkų kandidatą 
Detroite, žymus balsų paaugėjimas už darbi
ninkų kandidatus Toledo, Ohio; San Francisco, 
Caltf.; Port Huron; Springfielde, Mass.; Es- 
sex?apskrityj, N. J.; Gloversville ir Schenec
tady, N. Y., ir kitur, šis svarbus reiškinys 
aiškiai parodo, kad yra pribrendusios sąlygos 
būdavot masinę Darbo Partiją, darbininką ir 
f arm erių partiją.

Tas reiškinys tik dar kartą atžymi, kaip 
sparčiai Darbo Partijos judėjimas žengia pir
myn tose vietose, kur yra padaryta žingsniai 
suorganizuot tą palinkimą tarp žmonių masių. 
Tatai parodo Darbo Partijos judėjimo stipru- 
mą^.kaip kad jis pasireiškė paskutiniame su
važiavime Amerikos Darbo Federacijos ir eilė
je Nesenai įvykusių suvažiavimų atskirų val
stiją Darbo Federacijų. Tie suvažiavimai už- 
rek^ydavo, kaip stambiai šį judėjimą remia 
orgąnizuoti ir neorganizuoti darbininkai, taip
gi it kiti darbo žmonės.

• c

Masės Nepasitenkinusios
M*

Nepasitenkinimas Roosevelto politika išsi
vysto iš darbininkų masių ir vidurinės klasės 
žmonių. Tos masės yra nepatenkintos todėl, 
kad; Naujoji Dalyba apskritai patarnavo tik 
turčiams savo pelnus “atgaivint”, o jeigu kai 

darbininkams šiėk tiek ir pakilo algos, 
pragyvenimo pabrangimai daugiau negu 

panaikino tokius pakilimus. Bedarbė beveik 
ant/"vietos tebestovi, nežiūrint net gamybos 
pakiUmo, o tai yra vaisius pasmarkinto sku
binto ir “moksliškai” pagreitinto darbo (ra- 
cioi#Jizacijos). Bedarbiai vis negauna tinka
mos pašalpos ir skaudžiai vargsta; o dar grę- 
sia vis nauji pašalpų mažinimai, pagal Roose- 
veltožadėtą kapitalistams “atsikvėpimo trum
pą laikotarpį”. Kompaniškos unijos vis pla
čiau -auginamos, o kai darbininkai stengiasi 
susiorganizuoti į savo unijas, tai juos vis žiau- 
riauur žiauriau užpuldinėja valdžios ginkluo
tos jėgos.

Išskiriant tūlą dalį turtingų farmerių pie
tinėse ir vakarinėse valstijose, didžioji farme
rių ' dauguma—smulkieji farmeriai, randau- 
ninkai ir pusininkai,—yra vis labiau skurdi
nami ir spaudžiami, ir praranda savo žemes 
pagal veikimą AAA (žemdirbystės Sutvarky
mo ^Įstatymo). Monopolijų galios augimas, 
pagteitintas Naujosios Dalybos, daro vis la
biau nepakenčiamą 
žuaįjos miestuose, 
bubpytų šnekų apie 
sunkiau ir sunkiau 
Sykiu su tuom nuolat ir vis labiau apkapo- 
jamh pilietiškos teisės, o ypač daroma žings
niai. skriausti—niekinti ir persekioti ateivius 

, darbininkus, labiausiai gi negrus darbo žmo-

> k

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Netikęs Vaiky Auklėjimas

(Tąsa iš 3 puslapio)

ciga- 
kaip

jau 
tėvai

ši jas. Tai bus diskusijos ben
dro fronto klausimu. Komisi
ja išrinko drg. Bendaravičių 
būti pirmininku diskusijų, o d. 
M. Zaldoką pasakyti įžanginę 
kalbą diskusijoms. Diskusijos 
bus gruodžio 22 d., 2 vai. po 
pietų, 735 Fairmount Ave., 
Phila. Pa. Tad visi ALDLD na
riai ir abelnai darbininkai, 
“Laisvės” skaitytojai ir opozi
cijos nariai, dalyvaukite kuo- 
skaitlingiausia šiose diskusijo
se.

Taipgi mes turime kuošir- 
dingiausiai sveikint tuos opo
zicijos draugus ir drauges, ku
rie stoja už sugrįžimą į revo- 
Jiucines eiles, į bendrą frontą 
kovai prieš karą ir fašizmą. 
Tas jų žygis turi būti entuzias
tiškai sveikinamas iš mūsų pu
sės.

Diskusijose turėsime dau
giausia pabrėžti ateities veiki-

mą prieš karą ir fašizmą. Šiuo 
momentu svarbiausias klausi
mas yra bendro fronto klausi
mas. Bendro fronto klausimas 
aiškiai yra nurodyta Komin- 
terno Septinto Kongreso rezo
liucijose ir nutarimuose. Taip
gi AKP vedama linija už su
darymą bendro fronto, už su
vienijimą darbininkų ne tik 
politinėj dirvoj, bet ir unijo
se. Mums, lietuviams,reikia la
bai gerai išsiaiškinti, kad mes 
galėtum tinkamai pravesti gy
venimam Tad dar kartą, visi 
dalyvaukite minėtose diskusi
jose.

ti, kad šiuo tarpu randasi ant 
pašalpos gyvenančių 250 šeimy
nų. O kitų jaunuoliai yra iš
siųsti j CCC kempes. Kurių sū
nūs išsiųsti, tie negauna pašal
pos. Nors ir nemažą šeimyną 
turėtų, bet turi ištekti tų $25 
į mėnesį. O 'pragyvenimo bran
gumas neapsakomas.

Teko kalbėti su tomis moti
nomis, kurios turi sūnų kempė
se ir gauna tą sūnaus uždarbį— 
$25 į mėnesį, o namuose likę 
dar koki 8 šeimynos. Užklau
siau: “Kaip jums, draugūte, ei
nasi ir kaip dabar veržiatės su 
tokia šeimyna ir -tiek mažai pi
nigų?” Gaunu atsakymą:

“Jūs žinote, koks gali būti 
gyvenimas. Bet ką darysi, gy
vas į žemę nelysi ir vienas nie
ko nepadarysi. Organizuotis čia 
negalima dėlto, kad nėra vieny
bės. žmonele, toks čia pavydas, 
kad pagatavi nuo viens kito ir 
tą atimti, ką gauna iš valdžios, 
tuos trupinius”.

Ir kur Čia nebus visokiems 
mekleriams gera vieta, kad pas 
mus dar toks nesusipratimas ir 
nebuvimas vienybės pas skriau
džiamuosius, kad duodamės kur
stomi vieni prieš kitus ir ap
gaudinėjami, kaip anglies baro
nų taip ir jų agentų, visokių 
tikėjimų kunigų.

Tarp Lietuvių Apleistas 
Veikimas

Šį metą gana apleistas tarp 
lietuvių literatūros platinimas, 
ypač laikraščių užrašinėj imas ir 
brošiūraičių skleidimas, kas tu
rėtų būti daroma, kaip būdavo 
kas metais. “Laisvei” irgi bū
davo gaunama daugiau skaity
tojų, o šiemet tik 4 punktai te
simato ant “žemlapio”. Visgi 
mūsų miestas negali nupulti ant 
tiek žemai. Jei jau nepralenkti 
pereitų metų skaitlinę, tai bent 
tiek turėtų gauti, kiek gavo per- 
nykščia vajininkė. Jeigu šie
metinis va j įninkąs taip bus tik 
su 4 punktais, reiks jau ir man 
pradėti jieškoti “Laisvei” skai
tytojų. Manau, kad visgi gau
sių daugiau, negu 4 punktus.

Forestcitietė

M. Zald.

London.—Anglijos amba- 
doriui Berlyne Hitleris iš
sireiškė, kad nieko gero ne
išeis iš laivynų konferencijų 
ir kalbų apie ginklavimosi 
siaurinimą.

Esu pastebėjęs, kad randasi 
ir lietuvių darbininkų, kurie la
bai netikusiai auklėja vaikus.

jau būna 11-ta valanda va
karo ir vėliau, o vaikai dar gat
vėse tebelaksto ir cigaretus rū
ko. Taip darant matysi net 8- 
9 metus amžiaus turinčius. O 
jei tokį tėvai pamato, tai štai 
kaip “pamokina”:

“Oi, tu, padla, ar jau 
retus rūkai ?! Užmušiu, 
pareisi.”

Taip įgązdintas vaikas 
namo neina, o laukia, kol
atsiguls. O kur jie eina, ką da
ro, kada pareina, tai tėvai nie
ko nežino. Vietoj duot vaikui 
tėvišką patarimą, kad nepadoru 
taip daryt, savo sveikatą silp- 
nint iš mažumėlės, tai anais 
grubi joniškais žodžiais vaiką vi
sai sugadina, kad ir užaugus iš 
jų naudos tėvams neigi kitiems 
nėra jokios.

Taip auklėti"vaikai nieko ne
žino, nieko neveikia ir labai re
tai kada tokį pamatysi su blai
vu protu. Rodosi, kad jis tik 
girtavimui ir sutvertas. Nežino 
darbininkiškų organizacijų ir jų 
darbuotės savo klasės labui, žo
džiu sakant, toki vaikai auga 
nelyginant girioj žvėreliai nie
kelio nekontroliuojami.

Susnikų Jurgis.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

r.’,
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bininkų apdrauda. Senatvės pensijos. Reika
lingi tam pinigai turi būt gaunami iš apdėji- 
mo mokesčiais didžiųjų įplaukų ir turtų.

4. —Viešųjų darbų programa, nešanti pasto
vią socialę naudą masėms žmonių. Unijinės al
gos visuose viešuose darbuose. Viešųjų dar
bų projektams skiriamus pinigus ir tų darbų 
įvykdymą turi viešai kontroliuot unijos, be
darbių organizacijos ir dirbantieji fatmeriai.

5. —Valdžia turi atidaryti visas uždarytas' 
dirbtuves ir tuo būdu duot bedarbiams darbo.

6. —Prieš taksus ant pirkinių, prieš augš- 
tas gaso ir elektros kainas ir prieš kitų reik
menų augštas monopolines kainas. Mes turi
me stoti už tokią politiką, krd būtų aptak- 
suoti turčiai, o iš antros pusės, kad būtų pa
lengvinta sunkioji mokesčių našta, kuri dabar 
slegia darbininkus, farmerius, 
sę ir profesionalus.

7.—Tuojaus pilnai išmokėti 
bonus, tuo tikslu aptaksuojant 
kas ir stambius turtus.

8. —Duot paramos badaujantiems ir suvar- 
gusiems farmeriams; sustabdyti jų mėtymus 
iš ūkių bei jų nuosavybės išpardavinėjimus 
už skolas; suteikt valdiškų paskolų be nuošim
čių vargingiems ir biedniems farmeriams. Pa
naikint dirbančiųjų farmerių skolas. Palai
kyti prieinamas žmoniškas reikmenų kainas 
darbo valstiečiams ir darbo žmonėms mies-

< tuose, kaštais monopolijų, bankų ir spekulian
tų pelnų. Duot žemės pusininkams ir smul
kiems farmeriams randauninkams.

9. —Pilnai remt Amer. Jaunimo Kongreso 
reikalavimų programą.

10. —Duot pilnas pilietiškas teises negrams, 
ypač pietinėse valstijose. Panaikint Jim Crow 
sistemą (pagal kurią negrai išskiriami nuo 
baltųjų) ir pašalint visokią diskriminaciją 
(t. y. speciales skriaudas ir niekinimus). Mir- 
čia baust negrų lynčiuotojus. Pilnai remt Na- 
cionalį Negrų Kongresą.

11. —Išlaikyt visas demokratines laisves. 
Užtikrint nevaržomas pilietiškas ir darbi
ninkų teises. Atimt iš šalies Augščiausiojo 
Teismo tą jėgą, pagal kurią jis iki šiol galėjo 
panaikint naudingus socialius įstatymus. Remt 
žmonių masių tokią teisę, kad jos galėtų per 
visuotiną balsavimą įnešt įstatymų sumany
mus ir atsaukt tokius valdininkus, kurie iš
duoda masių reikalus.

12. —Išvyti parsidavėlius-kyšininkus iš val
džios ir bausti juosius.

13. —Įstatymais uždraust ir panaikint nau
dojimą streiklaužių, “vigilančių”, policijos, mi
licijos ir federalės valdžios kareivių kovose, 
kurias veda darbo žmonės del savo sąlygų pa
gerinimo.

14. —Už tikrą ir išlaikytą taikos politiką. 
Prieš imperialistinį išnaudojimą ir imperia
listinį karą. Prieš ginklavimąsi ir militariz- 
mą. Prieš fašistinius karo kurstytojus, kur 
tik jie nebūtų. Bendradarbiauti su visomis už 
taiką kovojančiomis jėgomis.

15. —Už dirbančių moterų reikalų ir teisių 
apgynimą. Prieš visus atžagareiviškus ir fa
šistinius bandymus atstumti moteris nuo pil
no dalyvavimo ekonominiame ir politiniame 
šalies gyvenime.

Šie ir panašūs reikalavimai, už kuriuos bus 
kovojama per Farmerių Darbo Partiją, didžiai 
pagerins masių sąlygas, sustiprins jas prieš 
išnaudotojus ir padės joms subudavoti nenuga
limą tvirtovę prieš reakciją, fašizmą ir karą.

Farmerių-Darbininkų Valdžia
II.—Farmerių-Darbininkų valdžia, remiam- 

ma organizuotų darbininkų ir jų organizacijų, 
galės vesti ofensyvos kovą prieš kapitalistų 
monopolijas ir nusilpnint reakciją jautriau
siuose ir pačiuose strateginiuose jų punktuo
se. Farmerių-Darbininkų valdžia galės ata- 
kuot bankininkų kilpas, kuriomis jie dabar 
laiko užveržę šalies paskolų ir finansų politi
ką. Tokia valdžia pajėgs rimtai nusilpnint 
monopolijų galia ant pramonės, žemdirbystės ir 
politikos, nes tokia valdžia galės įvairiais bū
dais pervesti į šalies nuosavybę visokias di
džiąsias įmones ir įvesti visuomenės kontrolę 
ant geso, elektros, miestinių pramonių ii’ tt. 
Ypač .kovoj prieš monopolines kainas, kurias 
dabar lupa sau geso ir elektros kompanijos, 
viešpataudamos šalies gyvenime, tai vietinės 
Farmerių-Darbininkų valdžios galės padaryti 
įvairių sėkmingų žingsnių, į kurių skaičių įei
na visų elektros, geso ir kitų aptarnavimų 
pervedimas į miesto (nuosavybę ir viešumos 
kontrolė ant jųjų. Tačiaus visuomet bus rei
kalinga šitokia sąlyga—kad darbo minios su 
savo organizuota galia turi remt Farmerių- 
Darbininkų valdžią kovoje, kurios tikslas yra 
nusilpnint pozicijas monopolijų, o sustiprint 
žmonių minių pozicijas.

(Bus daugiau)

Forest City, Pa

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Tel. Stagg 2-2996

likimą smulkiosios bur- 
Taksai, nežiūrint taip iš- 
“turčių pakratymą”, vis 
gula ant žmonių minių.

Tękiose apystovose tegali patarnauti tuo- 
jautiniams ir būsimiems masių reikalams tik 
toki|i partija, kuri gali suvienyt pasisklaidžiu- 
sias jėgas darbininkų ir darbo žmonių abelnai. 
O žjtokioje padėtyje augščiausi viršininkai 

kos Darbo Federacijos su savo neparti-
politika tarnauja darbininkų pralaimė- 

j, vis tiek, ar jie remtų Rooseveltą ar re- 
onų partiją.
Ateinančių Rinkimų Reikalai
Skrieji masių reikalai,—už kuriuos jos 

išstoti ateinančiuose prezidento rinkimuo- 
ir kovai už kuriuos turi tuojaus susitelkti 

.darbininkų klasės jėgos ir jos talkinin- 
ra štai kokie:

1/ t- Pakelti darbo algas. Įvesti 6 valandų 
F dieną, 30 valandų savaitę, nenumušant 

ių uždarbių. t
2a—Teisė organizuotis. Pilnai pripažint dar- 

bendras derybas per savo pasiren- 
unijas ir panaikint kompaniškas uni-

Badaujantiem Liepia 
Melstis

Čia darbininkų mulkintojai 
nemiega, kaip ir kituose mies
tuose. Forest City News, 5-tos 
gruodžio laidoj, Ch. B. Smith, 
protestonų kunigas, praneša, 
kad kunigai suvienytomis spė
komis šaukia poterių kalbėjimo 
vajų (campaign of prayer), 
“išgavimui geresnių sąlygų per 
poterius.”

Ar tai ne pasityčiojimas iš 
taip skriaudžiamų darbininkų ir 
bedarbių per tuos ponus, anglies 
baronų agentus? Jie sako, kad 
būk “per poterių kalbėjimą pa
gerins čionykščių 
sąlygas. ”

Kur jau kur, o 
žmonės tų poterių
perdaug. Jie niekados nei nebu
vo sustoję kalbėti.

Delko Skelbia Poterių Vajų
Čion kunigų ir anglies baro

nų yra sudarytas skymas, kad 
dar daugiau mulkinti bedarbius, 
.kurie gauna labai mažą pašal
pą iš valdžios, taipgi dirban
čius, kurie labai mažai uždirba. 
Bijodami, kad tie vergai nepra
dėtų organizuotis ir nepareika
lautų geresnių sąlygų iš anglies 
baronų ir valdžios, jie paskel
bė poterių vajų, kad parapijo
nai neturėtų liuoso laiko blai
vai protauti.

Kita labai žymi priežastis, 
tai spėliojimas, kad Pittston 
Coal Co., kuri yra sustojusi, 
pradėsianti operuoti mainas. 
Taipgi miesto valdininkėliai su 
biznierėliais jieško išeities, kad 
kokią dirbtuvėlę įsteigus, kuri 
sulaikytų jaunuolius ir suaugu
sius nuo apleidimo miesto.

Kadangi virš minėti ponai 
tarp savęs susiuostė, tad kuni
gai, žinodami baronų, fabri
kante! ių ir valdžios planus, skel
bia poterių vajų. Ir jeigu jiems 
pavyktų tie planai, tai valdan
čiosios klasės agentai kunigai 
dar daugiau galėtų apgaudinė
ti darbo klasę, sakydami: “Na, 
ar negelbėjo mūsų poterių va
jus. Ir pradėjo dirbti, kaip tik 
sutartinai papoteriavome.” Taip 
buvo pereitą metą, čia jie tu
rėjo specialį vienos dienos “po
terių kalbėjimo vajų.”
Biednuomenė Labai Skursta

Čionai žmonės pusėtinai su
varginti. Vieni mažai tedirba, 
kiti visai nedirba. Teko girdė-

Vienybės Klausimu Susi
rinkimas

Pora savaičių atgal, Am. 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija nusiuntė du delega
tu—dd. A. Ramanauską ir M. 
Zald į Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 1.2 kp. susirinkimą, 
kad suvienijus spėkas, arba 
sudarius bendrą veikimą lietu
viškoj dirvoj prieš karą ir fa
šizmą. LDD 12 kp. priėmė de
legatus ir užkvietimą ir išrinko 
tris, dd. Merkį, Bendaravičių 
ir Misikonį tame darbe veikti, 
tai yra, vedimui tolimesnio 
darbo reikale vienybės. Kol 
kas LDD 12 kp. dar nenutarė 
galutinai susivienyti, kol nebus 
iš centro tame reikale padary
tas žygis. (Tuom laiku dar ne
buvo LDD centro tarimo reika
le vienybės.) Bet kuopa nuta
rė veikti bendrai prieš karą ir 
fašizmą ir kitais klausimais.

Gruodžio 12 Ū. atsibuvo su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
delegatai nuo abiejų pusių. 
Tarno susirinkime padaryta 
keli tarimai reikale vienybės 
ir bendro fronto kovai prieš 
karą ir fašizmą. Plačiai buvo 
kalbėta, kaip sudarius bendrą 
veikimą ir kaip geriau ir sėk
mingiau suartinus poziciją ir 
opoziciją. Kadangi vienybės 
klausimas nėra vienos dienos 
klausimas, kadangi ims tam 
tikrą laiką, kad įtikinus kaip 
vienos,- taip ir kitos pusės na
rius, kodėl šiuo momentu yr| 
reikalinga vienybė ne tik ra- 
dikališkų spėkų, bet ir abel- 
nai darbininkų klasės kovai 
prieš karą ir fašizmą, tai tuo 
klausimu nutarta turėti disku

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

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

arti Grand St. ’
Telefonas Evergreen 8-10494

M

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svaru 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašom* 
įsitSmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen T-K61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



LAISVB

Prisiminus lietuviškus Turgus (ant iždo g]o- mūsų spėkų. Tai sveikas žing'

DETROIT, MICH

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Proletare

Tavo Drabužiai ir Oras
BROOKLYN LABOR LYCEUM

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

kitokių

SALVE

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Socialistas

Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Temykite, ką mūsų įstąįga suteiks už tamstų pinigus.

mažiau

vienybę

globėjo) 
(daktaro

M. Zald. 
(299-30(S)

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

tik vyram. Moterim nebus.

rei- 
Bet

ro lėktuvų. Toliaus jis nu
rodinėjo, kad pagal Baker 
planų į tris metus bus išbu- 
davota 980 karo lėktuvų ar
mijai, o karo laivynui kita 
tiek orlaivių.

F. Kubilis.
(299-300)

BALSUOJA UŽ SLA PRO 
GfcESYVlV SĄRAŠĄ

Į E. Mikužiutė 
bėjo) 36.

J. Miliauskas 
bėjo) 22.

Mockus (ižd.
Stanislovaitis 

tėjo) 30.
Graičunas (dakt. kvot

Kviečia Komisija
(299-300)

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais; 
sekmadieniais

Kiek vėliau iš 
Boe 

vijimosi lėk

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

kusijas rengia Lietuvių K. Frakcija 
ir Lt) D 12 kp. Tad visi kuo skaitlinė 
giausia dalyvaukite minėtose disku
sijose.

Literatūros Draugijos mote
rys suorganiząyo lavinomos 
mokyklą, kuri eina pusėtinai 
gerai. Nemažai draugių moky
klą lanko. Apart lavinimos lie
tuvių kalba rašybos^ dar mo
kykloj diskusuojama svarbūs 
visuomeniniai klausimai. Mo
kykla atsibūna pirmadieniais 
po num. 3360 S. Lowe Ave.

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

Tel.: STagg 2-5043

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $22*
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

Šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arta 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, 'čalmos it 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir <ta 
automobilius i visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama j kapines be mokesčio.1 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirta 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

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

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

'/ alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

MOTERŲ LAVINIMOS 
MOKYKLA

PHILADELPHIA, PA.
Bus diskusijos bendro fronto klau

simu gruodžio 22 d., 2 vai. po pietų 
735 Fairmount Ave., Phila., Pa. Dis-

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. rengia svarbias dis

kusijas, nedėlioj, 22 d. gruodžio, 2 
vai. po pietų, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St. Tema diskusijų bus: 
“Kuri partija paliuosuos Lietuvos 
dirbančią liaudį nuo fašizmo jungos.” 
Kviečiam visus lietuvius atsilankyti 
ir padiskusuot savo gyvenimo klausi
mus. . .

Gal niekur kitur Lietuvoj 
nebūdavo tokių keistenybių, 
kaip toj nelaimingoj Dzūkijoj, 
kai kuriuose miesteliuose, tur
gų dienose. Kadangi ir visa 
Lietuva yra neturtinga šalis ir 
mažesni ūkininkai, o ypatingai 
bežemiai, skursta ir vargsta, 
tai juo labiau tą skurdo naštą 
jaučia nabagai dzūkai.

Štai, suvažiuoja arba sueina 
kaimiečiai turgaus dieną į 
miestelj. Suneša, suvežą, suve
da įvairiausių dalykų pardavi
mai. Bežemiai arba ir maža
žemiai, kurie neturi jau kito
kių produktų parduoti, tai 
nors padarę keletą tuzinų 
šluotų arba klumpių, atnešę 
arba atvežę, pardavinėja; mo
terys atsineša krepšius grybų, 
per vasarą surinktų; ir va, su 
tos mažos vertės tavoru tie 
žmonės per ištisą dieną turi 
stovėti, šalti ir dar laimė bū
na, jeigu tą tavorą nors į va
karą kas nuperka už kelis de- 
sėtkus centų, arba kad ir už

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ii 

atdara dieną ir 
ir naktį.

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Tiesa, vėlesniu laiku Lietu
voj tapo išleistas įstatymas, 
kad arklių ir karvių pardavė
jai turi gauti iš valsčiaus tam 
tikrus pardavimo leidimus, ži
noma, tokie įstatymai* geros 
valios kaimiečiams pasidaro 
apsunkinimo našta—ypatingai, 
kuomet dabar yra užviešpata
vę “cariškos pakaleinios” val
dininkai visą Lietuvos šalį ir 
tokių leidimų už dyką ir dar 
bile kada ūkininkai nebegau
na.

Kad jau gyvuliams parduo
dant reikia turėti leidimai, tai 
jau ne tiek stebėtina. Bet ka
žin kokiems peibeliams reika
lauja iš kaimiečių visokių do
kumentų, kuomet ūkininkas, 
užsiauginęs kokią žąsiukę, nu
siveža į miestą parduoti? O 
pastaruoju laiku kaip tik tas 
yra įvesta, kad parduodantis 
žąsį turi turėti asmens liūdy- 
mą.

Na, o per tą pasenusį laik
raštį “Vienybę“, ponai giria, 
kad Lietuvoje, tai jau taip 
viskas puiku, taip tobula, kad, 
ot, tik gyvenk ten ir norėk. 
Kam jau taip, ponai, dumiat 
svietui akis! Tiesa, tam neblo
ga, kurio kišeniai nuo doleri
nių aptinę, kuris parvažiuoja 
iš Amerikos tik pasiviešėt. Bet 
visai kitas klausimas su pačiu 
Lietuvos ūkininkų gyvenimu.

Dzūkas.

snys.
Dabar, kuomet merdėjantis 

kapitalistinis pasaulis griebia
si visokių būdų, kad ilgiau pa
silaikyti, kuomet jau keliose 
valstybėse įvesta fašistinė dik
tatūra, ir prie to eina ir Ame
rika, kuomet taip stropiai ren
giamasi prie karo, tai pas 
darbininkus jau neturi būti 
pasidalinimų, bet stiprus su
jungimas jėgų kovai prieš ka
pitalistinės klasės užmačius, 
už tuojautinius darbininkų rei
kalus.

HAMTRAMCK, MICH.
ILD Kazio Giedrio 72 kp. susirin

kimas įvyks penktadienį, 20 d. gruo
džio, Darbininkų Name, 3014 Ye- 
mans St. Visi nariai malonėkite da- 
lyvaut, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstyt.

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

Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stoties.
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. 'Bushwick Ave. krais iš
lipkite ant Cook Street.

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

7 d. gruodžio ALDLD 13 
kuopa surengė prakalbas drg. 
V. Andruliui, “Vilnies“ redak
toriui iš Chicagos. Kadangi 
tai buvo subatos vakaras, tai 
publikos nebuvo daug, bet 
kurie buvo atsilankę, tie li
kosi pilnai pasitenkinę. Drg. 
Andrulis plačiai išdėstė opiau
sius dienos klausimus. Vaiz
džiai nupiešė karo baisenybes, 
kylantį fašizmo pavojų, Lietu
vos darbininkų padėtį ir kvie
tė visus lietuvius darbininkus 

’jungtis į bendrą frontą ir ko
voti prieš valdančios klasės 
užmačius. Paskui buvo duoda
mi klausimai, į kuriuos drg. 
Andrulis plačiai atsakinėjo. 
Taipgi buvo renkamos aukos 
Lietuvos politiniams kaliniams. 
Aukos seka : L. Tilvikas—50c, 
J. šlapikas—25c, F. Bačkis— 
25c, J. Matonienė—25c, R. 
Stančiukienė—25c. Viso su
rinkta $3.36. Visiems aukavu
siems širdingai ačiū.

Paskui buvo Šokiai, kurie 
tęsėsi iki vėlumos nakties.

Kadangi tos prakalbos įvy
ko tuoj po LDD Centro Komi- 

už 
buvo atsilankę

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- 
jos valdybos 1936 metams.

Sekr. M. G<-- 
(298-299)

PIRMU SYKIU SOCIALISTAI 
SURENGĖ PRAKALBAS 
APIE SOV. SĄJUNGĄ

Gruodžio 12 d. Cook pavie
to lokalas Socialistų Partijos 
rengė prakalbas nesenai iš 
Sovietų Sąjungos sugryžusiąi 
Mrs. Meta Berger. Tačiau dė
lei sunkios ligos Bergerienė 
negalėjo atsilankyti. Jos vie
toj kalbėjo du jauni socialis
tai, broliai: Victor ir Walter 
Reuther.

šiedu jaunuoliai išgyvenę 
Sovietų Sąjungoj 22 mėnesiu 
ir kątik sugryžę į Jungtines 
Valstijas. Abudu jaunuoliai 
puikiai atpasakojo savo paty
rimus Vokietijoj, Sovietų Są
jungoj, Kinijoj, Japonijoj, 
Mandžurijoj ir kituose kraš
tuose. Ypatingai puikiai kal
bėjo Viktoras apie Sovietų Są
jungą. Jo kalbą susirinkusi 
publika, kurios buvo pilnutėlė 
didžiulė Labor Lyceum svetai
nė, sveikino griausmingais ap
lodismentais.

Kaip ir pats vakaro pirmi
ninkas pastebėjo, šis socialis
tų mitingas buvo didžiausias 
ir pasekmingiausias, kokį tik 
kada yra turėję. Reikia pripa
žinti, kad prakalbom visi bu
vo pilnai patenkinti, nors gar
sinama kalbėtoja ir neatsilan-

lis iš jų statydami klausimus 
draugiškais 

pasikalbėjimais, pasisveikini-

Lietuvos prezidentui, 
Diktatoriui, A. Smetonai:

Mes, Edmontono lietuviai, 
susirinkę skaičiuje 100, 1935 
m. gruodžio 8 d., F. Milio bu
te, po No: 10514—96 St., gir
dėdami terorizuojamus Lie
tuvos valstiečius ir darbinin
kus, išanalizavę šių laikų Lie
tuvos padėtį, vienbalsiai ir 
grieštai reikalaujame Antano 
Smetonos išpildyti šiuos reika
lavimus : 

I 1

1. Suteikti Lietuvos liau
džiai laisvas demokratines tei
ses.

2. Paleisti politinius ir anti
fašistinius kalinius, panaikinti 
teismus prie uždarų durų.

3. Sulaikyti terorą prieš 
streikuojančius valstiečius ir 
darbininkus, paliuosuoti areš
tuotus per sukilimą. Aštriai 
nubausti prie viešojo teismo 
žudeikas, mušeikas, kankinto
jus Lietuvos valstiečių ir dar
bininkų.

4. Sumažinti smulkiųjų val
stiečių valstybės ir savivaldy
bių mokesčius, o pakelti jų pa
gamintų gaminių produktų 
kainas.

5. Panaikinti šnipus, mušei
kas, kurie apmokami valsty
bės pinigais, surinktais iš var
gingų valstiečių ir darbininkų, 
palaiko kruviną fašizmo reži
mą Lietuvoje.

Mes, Edmonto lietuviai, iš- 
tiesiam jums brolišką pagelbos 
ranką, jums, Lietuvojy esantiem 
mūsų tėvam, broliam, sesutėm 
ir draugam kovoje už nuver
tima Lietuvos fašistinės dik
tatūros, už teises Lietuvos i 
iaudžiai ir įsteigimą Lietuvos 
iaudžiai demokratinių teisių.

Šią rezoliuciją tvirtina vien- 
salsiai įgaliotas priešfašistinis 
komitetas savo parašais:

J. Kučas,
T. Valentas,
A. Petrauskas, 
J. Joneliunas, 
F. Masiulis.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų 
tuvių

Negeriau būna ir su tais, 
kurie atsiveda kokį gyvuliuką; 
turi per dieną stovėti prie ra- 

T gų to gyvulio, o jau tie, kurie 
nori pirkti, tai vėl pasiima 
tam tikrus “specialistus,“ ku
rie būk tai suprantą karvės ar
ba arklio visus “brokus“, “tru- 
belius“ arba kokius blogus gy
vulio papročius, tai kad jau 
pradės kartais tas niekuo ne
kaltas karvutes spaudyt, gnai- 
byt, tampyt, rodos, kad jie su
ras pas tą karvutę kokį tai 
stebuklingą dalyką. Nors iš ki
tos pusės, tiesa, būna žulikų 
ir pardavėjų, štai, pereitomis 
dienomis laikraščiai paduoda, 
kad žmonės atsiveda karves į 
turgų, pripumpavę karvių teš
menis pilnus oro, kad atrody
tų, būk tos karvės su dideliu 
teŠmeniu, pieningos, o kada 
pradeda melžti, tai tik oras 

X pradeda švilpti, o pieno nei 
pauostyti. O kada tas pirkėjas 
per savo nelaimę pasimokina, 
tai ir jis taip padaro, pripum
puoja tešmenį oro ir vėl tem
pia karvutę į jomarką jieškot 
kito nelaimingo.

Neprastesnių triksų būna ir 
su arkliais. Tie vadinami “spe-' 
čialistai,“ kurie peršaši patar
nauti perkantiems ir parduo
dantiems, arba ir patys par
davėjai, kartais prigirdo ark
lį kalkėmis atmieštu (dzūkiš
kai vadinama “vopnu“) van
deniu, nuo ko arklys netrukus 
smarkiai išsipučia, atrodo šiek 
tiek riebesnis, storesnis ir gra- 

t žesnis. Nežiūrint, ar tą arklį 
tuom kartu kas nuperka ar ne, 
vėliau arklys nuo tokios “pat- 
rovos“ turi sunkiai susirgti.

Arklių, amžių kaimiečiai 
daugiausiai sprendžia sulig 
dantų. Na, o kad jau galima 
pataisyt viskas, tai galima pa
taisyti ir tie dantų ženklai, ku
rie parodo arklio amžių. Vė
lesniu laiku jau ir tie patys ar
klių amžiaus “specialistai“ ne
pasitikėdavo arklio dantų žen
klams. O jeigu arklys būna 
kartais ant vienos kojos rai
šas, tai kaip nors sužeisdavo 
ir kitą koją, tuomet netaip bū
na ženklu.

Įdomiausias dalykas būdavo, 
kada jau eina galutinos dery
bos arklio nupirkimui, tai kad 
jau prisirinks didžiausias bū
rys “pagelbininkų“; vieni būk 
tai jieško pas tą arklį kokio 
tai “bro*ko,” kiti tik ragina 
greičiau sutikt su kaina, o ki
ti, kad ir be pagelbos, bet lau
kia kada bus arklys parduo
tas ir po to įvyks “iškilmin
gos“ sugertuvės.

Tuo* klausimu tai būna kiek 
laimingesnės kiaulės. Mat, 
kiaulė, tai vis kiaulė; jeigu ją 
surištą kas kiek be reikalo pa
judina, tai jau ji ir netyli, 
tuoj užtraukia savo gremėz
diškai storu balsu “himną“ ir 
praeivis, neapsikentęs to bal
so, prasišalina.
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Garinis kambarys, Turkiškas Kambarys, 
Rusiškas Kambarys,* didelis plaukymui 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

SLA 139 kp. nariai nemina 
cijose į Pild. Tarybą balsavo teto didžiumos pareiškimo 
sekamai

F. J. Bagočius (ant prezi- draugų iš opozicijos, ir dauge 
dento) gavo balsų 35

J. K, Mažiukna (ant vice- vienybės reikalų 
prezidento) 35

P. Jurgeliutė (ant sekreto-'mais įrodė, kad jie įvertina 
riaus) 29, Vinikas 7. ‘l/DD didžiumos pareiškimą už

K. P. Gugis (ant iždin.) 35. bendrą frontą, už suvienijimą

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo aikomobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

423 Metropolitan Avė. 
Brodklyn, N. Y.

Dr. John L. Rice,
(New Yorko Miesto 

Sveikatos Komisionierius)
Dėvėjimas netinkamų dra

bužių pilnas visokio pavojaus, 
žmogus netur rokuotis su oru 
dėvėjant drabužius. Nėr išmin
tingu daiktu dėvėt sunkias 
drapanas kaip tik žiemos pir
ma šalta diena pasirodo, šian
dien visur namai ir ofisai tin
kamai įkaitinti ir todėl daug 
vyrų dėvi togi sunkumo apa
tines drapanas per visą metą, 
ir daug iš jų dėvi to pačio sun
kumo viršutinį aprėdą (siū
tus). “Raudono flanėlio“ die
nos išnyko su arkliu ir brike
le. žmonės tiki, kad ta per
maina prisidėjo prie viešos 
sveikatos.

Teisybė, kad vis yra vyrų ir 
moterų, kurie priversti varto
ti vilnonines pančiakas ir 
sunkias apatines drapanas, bet 
tai tik tie, kurių kūnas 
kalauja dAugiaus šilumos 
paprastai būtų gerai, jeigu vy
rai sektų moteris kaslink jų 
drapanų sunkumo, šiandien 
moterys vis išmintingiau ren
giasi, negu vyrai. Jos dėvi 
lengvus drabužius per visus 
mėnesius ir tik prideda viršu
tinę sermėgą, kuomet termo
metras pasiekia šalimo punk
tą ir žemiaus. Kadangi daugu
mas namų šiandien garu įkai
tinti, tad nereik dėvėti jokių 
sunkių drabužių namuose, ir 
tik reikia sunkią viršutinę ser
mėgą pridėti jeigu prisieina iš
eiti ant lauko.

Ir tas viskas liečia vaikus. 
Nereik apsunkinti vaikus su 
nereik alingomis apatinėmis 
drapanomis, jis turi būti taip 
aprengtas, kad jo kūnas visą 
laiką būtų liuosas. Einant ant 
lauko reikia pridėti tik sun
kesnį viršutinį kotą ir piršti- 
nukes. Kuomet kojos šlapios, 
nėr pavojaus, jeigu, tik motina 
nuims šlapias ir uždės šviežias 
sausas pančiakutes kaip tik 
pareina, bet jeigu kūnas pašą- 
lęs tai jau kitas dalykas.

Tik pabandykite dėvėti tin
kamus drabužius. Tai prisidės 
prie tavo smagumo ir page
rins tavo sveikatą.

F.L.I.S.

ves- 
grupių ir pavienių.

Iš senų, padarau 
naujus paveiks- 

. lūs ir krajavus 
^sudarau su 
Bi amerikoniškais. 
B Reikalui • esant 
Hir padidinu to
rn kio dydžio, ko- 
w kio pa^eidauja- 
” ma. Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

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

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

P. BIELIAUSKAS
8831 7 6 th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft S-6S01

Amerikos imperialistai 
vis daugiau rengiasi prie 
karo. Penktadienį Miami, 
Floridoje buvo suruošta 89 
karo lėktuvų lenktynės. 
Tikslas buvo parodyti, kaip į 
greitai karo lėktuvai gali 
pakilti niuo airodromo ir at- 
ikti tam tikrų kelionę. Čia 

buvo panaudota įvairūs ka
ro orlaiviai. Pirmiausia iš
skrido 26 lėktuvai “Martin 
B—10“ ir “Martin B—12“ 
bombininkai. Juos sekė 26 
“Curtiss A—12“ užpuolimo 
orlaiviai 
skrido '36 lėktuvai 
ning P 
tu vai, o paskui dar eilė lėk
tuvų kitų serijų.

Generolas Aiidrews, kuris 
yra vadas orlaivyno, sako, 
kad dabar Amerika buda- 
voja dar 400 sausžemio ka-

Tik už $150 Garbingos Laidotuves 1
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

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

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



LAISVI

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Sufabrikavo Pagrobimą

IR KITIEMS UŽRAŠYK

noru

Linksmas Vakarėlis

MIAMį

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVAČia priduodamc keletą degtinių ir vynų Su kainomis

1.34

1.09

SKUTIMAS

mm

Valdyba.
(299-300)

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Pikietas Prie Karui 
Tarnaujančio Laivo

Klauskite 
BEN DUBtN

Lietuviai Rūpinasi 
Kalinių Gynimu

Prisirengkit Žvakių Ir 
Lempą Šį Vakarą

Vėliavos Patvarkymo Laikas 
Baigiasi, Protestai Auga

Bordeno Draiveriai Nežino 
Savo Padėties

Dingo Negras Vaikas, “Daily 
Workerio” Platintojas

“ tai įmatydami, lietuviai da
lyvauja darbininkų politinių 
kalinių gynimo ir šelpimo dar
be, priklausydami ir veikdami 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo kuopose. Williamsbur-

Old Farm bonka 
Calvert bonka 
Wilkens Fam. 
Crab Orchard 
Old Quaker

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ OCH 
KIRPIMAS ‘

SKAITYK LAISVE

Tai neužmirškite, šeštadienį, 
lygiai 7 :30 v. v. Įžanga bus tik 
25c; grieš Geo. Kazakevičiaus 
orkestrą.

$2.^9 pusbutelis $1.19
2.59 pusbutelis
1.93 pusbutelis
1.90 pusbutelis
2.09 pusbutelis

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

Sekmadieniais—susitarus.

ir darbininkei svarbu 
susipažinti. Pamokos 
visiems tinkamu lai- 
2 valandas, o daug 
dalykų aptariama.

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.

Sandelis visokių degtinių, Kon 
jakų, Vynų Amerikos išdirbys. 
tės ir importuotų iš Kanados ii 

Europos

Ona Beranaite,
3329 N. Palethorpe St. W., 

Phila., Pa.
(299-300)

Jie supranta svarbą 
kuris 

apie vaikų gyve- 
rašo apysakaites,

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 turiipe ir 
sidabrinių indų naudoji
mui prie valgio.
auksinius daiktus. ,

Žingeiduolis.
Nuo Red. Draugas J. Orma- 
s buvo išvykęs į vidurvaka- 
es valstijas ir žinių iš jo 
>ortų tilpo “Vilnyje.” 
tiesa, tų žinių turėjo būti ir 
aisvėje”, bet, matomai, ko- 
PQndentai apie tai nepagal- 
ip.Ar neįvertino populiariza- 

to taip svarbaus marš- 
o ir sykiu mūs jaunimo dar- 
,,Drg. žingeiduolis, kaipo 
►esąs jaunųjų surašė, tą 
tutių nedateklių įžiūrėjo ir 
31$. Draugai koresponden- 
furėtų nuo dabar pasitaisy- 
Mes tikimės, kad d. Orma- 

i peržengus “demarkacijos” 
iją —- sugrįžus arčiau į ry- 
i — ta padėtis pasitaisys.

Labai didelis pasirinkimas no
rintiems suteikti dovanas savo 

draugams ir giminėms per 
šventes.

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

Pereito šeštadienio popietį 
dingo 12 metų vaikas, Rose- 
wald Lee, “D.W,” pardavinė
tojas, gyvenęs 47 W. 117th

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.

Vaikas sugrįžo namo su li
kusia viena kopija ir, paval
gęs, išbėgo ant bloko prie na
mo paskutinę kopiją parduot. 
Nuo tada niekas jo nematė.

Vaikas buvo darbštus ir ge
ras, paklusnus vaikas, sako 
motina. Ji nesitiki, kad jis bū
tų bėgęs. Tėvai ir visi baimina
si, kad vaikas gali būti pa
grobtas. Jų baimė dar labiau 
pasididino, kuomet Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimui įsiki
šus, sužinota, kad policija ne
išsiuntė net radio pranešimo 
iki sekmadienio vakaro, nors 
tėvai apie vaiko dingimą pra
nešė 11 valandą šeštadienio 
vakarą.

P.fąugas J. Orman sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos 
tik Įcelios savaitės tam atgal ir 
girdėjau, kad išvyko su pra
kalbomis po J. V. kolonijas, 
raportuoti darbininkams apie 
Sovietų Sąjungą ir Lietuvą. 
Bet kur jis dabar randasi, kad 
iš jp prakalbų bei mitingų 
“Laisvėje” nematom? Kodėl 
draugai “Laisvės” korespon
dentai iŠ kolonijų neparašote 
į laikraštį? Kodėl tylite? 
Mums, skaitytojams? būtų įdo
mu žinoti ir girdėti jo rapor
tai nors per laikraštį, kurie ne
turėsime progos girdėti jo gy*

NEW YORK CITY
ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 20 d. gruodžio, 7 vai. 
vakare, pas drg. Ch. Matthews, 410 
W. 33rd St., Apt. 4. Visi nariai da
lyvaukite laiku.

Neuralgiškų
Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Artinantis valandai, kada 
majoras LaGuardia turi at
mesti arba pasirašyti vėliavos 
patvarkymą — protestai prieš 
jo priėmimą auga. Patvarky
mas verstų kiekviename suėji
me, kur susirenka bent 15 
žmonių, turėti 36x48 colių vė
liava.

Sergančių Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S' ■ Gydoma Kraujo 

N e n ortnalųmai, 
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, 
MėšlaŽarnės' Li

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

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Senimų ir 

Čiepų Įleidimai. A 
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

Amerikinės Lygos Kovai 
Prieš Karą ir Fašizmą New 
Yorko Komitetas, antradienį, 
paskelbė pikietą prie Norvegi
jos laivo Spero, kuriuom nori
ma gabenti karo medžiagą Ita
lijos fašistų valdžiai. Taip pat 
paskelbta pikietas prie Norve
gijos konsulato, 115 Broad St. 
Prieš pradedant pikietą pa
siųsta organizacijų delegacija 
pas konsulą, reikalaująnt su
laikyti samdymą streiklaužių 
nat Spero, kurio jūrininkai su
streikavo pereitą šeštadienį, 
atsisakydami gabenti karo me
džiagą.

Priešfašistai N. Y. Miesto 
Kolegijos mokytojai išrinko 
John K. Ackley delegatu į 
Trečią Prieškarinį Kongresą, 
kuris įvyks 3-4-5 sausio, Cleve- 
lande. Tam pačiam susirinki
me mokytojai išnešė rezoliuci
ją prieš Ilearsto puolimą 
Evander Childs Augštosios 
Mokyklos mokytojų konstituci
nių teisių.

nutarė sukelti $5 kalinių do
vanoms šventėms ir atlikti eilę 
kitų darbų.

■ tda 17-tos kuopos susirin
kimas Vėl įvyks šį vakarą, tai 
yra’ trečiadienį, 18 gruodžio, 
8 vC vakaro, “Laisves” svetai
nėj, 419 Lorimer St., Brookly- 
ne.'Be abejo, kuopa ir vėl pa- 
dafys gerų tarimų. Bet, drau
ge/ tavo pareiga taip pat da
lyvauti susirinkime, pasimokč- 
ti mokestį, prisirašyti, jei dar 
neprisirašei, taipgi prisidėti 
prie to didelio darbo kuo išga-

Paskutiniai protestai gauti 
nuo Laikraštininkų Gildijos, 
Mokytojų Kolegijos, Studentų 
Tarybos ir Pietinių Darbininkų 
Lygos. Pastarosios org. sekre
torė, Louise Norwood, nurodo, 
kad kiekvienas turintis namus 
bus priverstas turėti vėliavą ir 
duoti jų darytojams pelnus. 
Bet piliečiai, kurie gerbia tau
tinę emblemą, pasipiktins, 
kad tokiu nereikalingu ir ne
demokratiniu prievartos būdu 
tenkinama Ilearsto užgaidos ir 
taip gėdingai naudojama 
Amerikos vėliava. “Visi tikri 
Amerikos demokratijos mylė
tojai turi stipriai protestuot 
prieš tą patvarkymą,” pareiš
kė Miss Norwood.

mitetą nuo 11 iki 17 narių ir 
dadėta atstovai nuo transpor
to ir namų aptarnavimo uni
jų, iš kurių elektristų brolija 
tikisi glaudžios kooperacijos 
streiko metu.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo gimtinių draugų: 

Antanina ir Marijona Kasparaitis; 
Julia ir Aleksandra Gidvilas, iš Kau
no redybos, . Telšių Apskričio, Vieš
vėnų miestelio. Gyvena Chicagoje, 
Illinois valst. PrašŪu atsišaukti arba 
kas apie jas žinote, malonėkite man 
pranešt.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kcsėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite į vaistinę ir nusipirkite 

butelį 

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
' D-RO L. GRYCZ
Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio ' virškinimui.
102 Kent St., B’klyn, N. Y.

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.

Port Wine, Sherry, Muscatel ir Tokay, 
Galionas nuo $1.79 iki $2.25. Pusga- 
lionai — nuo 89c iki $1.25. Buteliais 
—nuo 55c. iki $4.50 ir t.t.

svarbių
Mokyklėlę lanko virš 25 drau
gai ir draugės.

Įžangos, nei mokesties nė
ra. Kiekvienas darbininkas ar
ba darbininkė yra kviečiami 
atsilankyti, nepaisant kokiai 
partijai jis priguli, ar yra ne- 
partijinis.

Atminkite, kad ši mokyklėlė 
(diskusijos) nebus visą žiemą, 
kad jos už kokių poros mėne
sių gal pasibaigti ir tada nebus 
šios progos.

Taigi ir jūs, “Laisvės” skai
tytojas, organizacijos narys, 
arba darbininkų judėjimo 
simpatikas, esate kviečiami 
atsilankyti ateinantį šeštadie
nį, 21 d. gruodžio (Decem
ber), 4 vai. po pietų.

Komisija.

Draugės ir Draugai 1
Klasinė mokyklėlė jau ke

linta savaitė yra “Laisvės” sve
tainėje, 419 Lorimer St., Broo
klyn, N. Y., kiekvieną šešta
dienį nuo 4 iki 6 valandos po 
pietų.

Mokyklėlei vadovauja drg. 
A. Bimba. DabaY yra studijuo
jama Komunist. Internacionalo 
Septinto Kongreso priimtos 
rezoliucijos. Kiekvienam dar
bininkui 
su jomis 
atsibūna

Parmadienį New Yorke ir 
Bronxe sustreikavo apie 1,200 
skalbinių išvežiotojų, Laundry 
Drivers’ Lokalo 810 narių. 
Kad pakenkti streikui, policija 
surado naują skymą 
sufabrikavo 
skelbdami, 
“kidnapino’ 
Tuo paskelbtu baubu 
damosi policija visą dieną už
puldinėjo ir atkartoti n ai krėtė 
streikierių centrą, neva jieš- 
kodama pagrobtųjų, o tuomi 
trukdydami streikierių darbą.

Du vyru, kurie buvo kapita
listų laikraščio paskelbti pa
grobtais, Max'Arling ir Louis 
Kenstenbaum, atrasti ramiai 
lošiant kortomis streikierių 
centre, Ambassador Hali, 3875 
3rd Avė. Jiedu su pasipiktini
mu užginčino tokį policijos 
burbulą ir pareiškė, kad strei
kierių nekliudomi, liuosu 
išėjo į streiką.

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

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

arbata yra moksliškai sutaisyta

kviečiame visus

Cortlandt 7-4305LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ RAŠTINĖ
Lithuanian Information Bureau 

38 Park Row, opposite City Hall 
NEW YORK, N. Y. 

Room 405-6-7
Equitable Service Bureau

Lietuviška 
Susisiekimo ir Ištyrimo 

{staiga

būtent 
pagrobimą, pa

būk streikieriai 
du neunijistu. 

va d u o-

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

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

Amerikos kalėjimuose 
šiitai darbininkų klasės 
vingų narių. Patenka į.juos ir 
lietuviu už dalyvumą pikiete, 
demonstracijose už pašalpą, 
pyotęste prieš karą ir fašizmą 
bei^kituose išstojimuose už sa
vo teises. Ryt, poryt, susidū
rus su bosais kovoje už dides
nį duonos kąsnį, gali bile vie
ną patikti ta nelaimė: areštas, 
aufrėmavimas, nuteisimas il
giem metam kalėjimo, nežiū
rint, kad tu nekaltas, kad tavo 
vaikai ar seneliai tėvai neteks 
vienintelio maitintojo-maitinto-

Telephbne Stagg 2-4409

A. Radzevičius
' (Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm) 
* parėm, krikštynom ir kitokiem 

^reikalam.

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

Queens gyventojai turi bile 
minutę tikėtis elektrą užgęs- 
tant. Jei unijos pastangos ge
ruoju išrišti nesusipratimą su 
Queens Electric Light and 
Power Co. nepavyks, šiandien 
bus paskelbtas streikas. Strei
ką skelbti jau senai nutarę tos 
kompanijos darbininkų unijos 
lokalas 103-čiask Unija išsiun
tinėjo visiems Queens ligonbu- 
čiams pranešimą ’ prisirengti 
specialį šviesos palaikymo 
aparatą.

Unija padidino streiko ko

rei. St.gg 2-078S NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. /,

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

šita
12-kos atskirų žolelių,' žiedelių, lapelių, 

I A • 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.

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

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

Aš taisau visokius laikrodžius
Kuriems reikalinga patarnavimas kreipkitės pas mane, už ką būsiu 

dėkingas- ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

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

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

Paaiškėjo, kad unijistai drai
veriai, dirbanti Borden’s pie
no kompanijai, visai nežino, 
ką* daro unija jų reikalais. 
Unijos su samdytojais sutartis 
pasib'aigė gruodžio 13, bet ną- 
rių ftiitingo nešaukta jau me
tai laiko. Derybas vedąs 7-nių 
organizatorių komitetas, kurį 
paskyrė patsai unijos 584-to 
lok ai o pirmininkas.

/Tai kas darosi, kur unijistai 
apsileidžia ir patys nekontro
liuoja savo reikalų!

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Taipgi turime lietuves valstybinės
Turime Caįnadian Club, Seagram VO ir kitos. Konjakai: Martell, Hen
nessey, Remy Martin, Codet ir kiti. Taipgi Jamaica Rum ir Irish Whiskey 

Produktai pirmos klases, o kainos mūsų yra žemiausios. 
TŪKSTANTIS SKIRTINGŲ RŪŠIŲ!!

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius

Ar norite turėti gerus lai
kus? Ar norite pasišokt ir pa
silinksmint? Tai ateikite į 
“Laisvės” svetainę šeštadienį, 
gruodžio 21, 7:30 vai. vakare. 
Šį vakarėlį rengia “Lithuanian 
Juniors,” tai yra Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo vaikų 
mokyklėlė, kuri laiko savo pa
mokas kas šeštadienį nuo 1:30 
iki 4 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj.”

Pelnas nuo šio vakarėlio bus 
skiriamas “New Pioneer’iui”, 
kuris dabar veda savo vajų 
gavimui finansų, kad būtų ga
lima ant toliaus išleist šį žur
nalą. Visi vaikai, kurie pri
klauso prie LDS, gauna “New 
Pioneer.
palaikyt tokį žurnalą 
rašo teisybę 
nimą, taipgi 
juokus ir tt.

Tad mes 
suaugusius, taipgi jaunuolius, 
ateit į šį parengimą ir parodyt 
vaikučiam, kad jūs pritariat 
jų geram darbavimuisi ir norit, 
kad jie ir ant toliaus taip veik
tų. Mes norime juos pritraukt, 
kad jie ir ant toliaus norėtų ir 
galėtų veikti už darbininkų 
reikalus.

Joe Girkus,
Streamstown, Alta, Canada, 

(298-300)

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 į toną

šaukite Stove
INgersoll 2-6767 Nut

Trečiad., Gruodžio 18, 1935 
----- -  ---------------* T!

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(ŠLIUPAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street 
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

REPUBLIC LIQUOR STORE 
(LIETUVIŠKAS MONOPOLIS)

431 Grand Street (arti Keap Str.) Brooklyn, N. Y.




