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ITALAI BOMB ARDAVO 
“DAR DVI LIGONINES

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

’ADDIS ABABA, sausio 4. 
Ethiopijos valdžios žinio
mis, italų lėktuvai bombar
davo aigiptiečių-ethiopų li
goninę ties Daggah Bu r; 
daug žalos padarė.

Numirė švedų Raudonojo 
Kryžiaus narys G. Lundst- 
roem, vienas iš tų, kuriuos 
italų lėktuvų bombos sužei
dė pereitą antradienį Dolo 
srityj. Gręsia mirtis nuo 
žaizdų ir kitam švedui, dak
tarui Fr. Hylanderiui.
* Dr. Hylander užginčija 
italų tvirtinimus, būk ethio
pų oficieriai slapstosi Rau
donojo Kryžiaus patalpose 
nuo priešo lėktuvų bombų.

Pereitą savaitę italų lėk
tuvai numetė apie 10,000 
bombų vien Makale apygar
dose, šiaurėj. Tuom jie už
mušė 8 ethiopų kareivius, 2 
nekareivius ir sužeidė 15. 
Taigi vieno ethiopo nužudy
mui sueikvota 1,000 bombų.

Italams iš oro bombar
duojant Daggah Būrą, te
ko bombų ir amerikonų 
Raudonojo Kryžiaus patal
poms, kaip pranešta dakta
rui Lambie, Raudonojo Kry
žiaus galvai Ethiopijoj.

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykite* I JtU Nieko 
N e p r a 1 aimeiite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

No. 4 Telephone STagg 2-3878

SSRS LAUKO ŪKIS
ŽYGIUOJA PIRMYN

VIS SPARČIAUS
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ITALAI RUOŠIASI 
UŽIMT PIETINIUS 

ETHIOPŲ ŠULINIUS
DAUG ITALŲ ASKARIŲ 
PASIDUODA ETHIOPAM".

A D DI Š~ABA B A.—I tala ■ 
sausio 4 d. žiniomis, užėmė 
Badu Danan, pietinėj Ethio- 
pijoj, už 100 mylių ntib 
“itališkos” Somalijos rutiė- 
žiaus. Jie pasiruošę atimti 
iš ethiopų vandens šulinius 
Anale, Saša Baneh, Daggah 
Bu r ir Bulale už 100 mylių 
į šiaurę nuo Badu Danan.

Bombarduodami Saša Ba- 
i neh, italų lėktuvai gruodžio 
130 d. užmušė 5 ethiopus ir 
! 19 kupranugarių.

ETHIOPAM PASIDAVĖ
171 ITALŲ ASKARIS- -

GEN. BUTLER KONGRESE PRIEŠ KARA 
IR FAŠIZMĄ PASMERKĖ KARA

Naziai Veja Lenkijos 
Žydus iš Vokietijos

B E R L YNAS. — Praei- 
tais metais Hitlerio valdžia 
buvo paliepus dviem šim
tam žydų, Lenkijos piliečių, 
išsikraustyt iš Vokietijos. 
Lenkijos vyriausybė protes
tavo, nurodvdama, kad Vo
kietija tuo būdu laužo tam 
tikrą sutartį su Lenkija.Ne- 
žiūrint protestų, hitlerinin
kai vis tiek ištrėmė 50 len-

Suėmė Tariamą “Są
mokslininką” Brazilijoj

R I O DE JANEIRO. — 
Brazilijos vyriausybė areš
tavo H. Vieirą, kaip “komu
nistą sumokslininką”; sako, 
kad tikras jo vardas esąs A. 
Povdovski Cooper. Valdžia 
skelbia, būk pas jį rado 
daug š a u namų jų ginklų. 
Kalėjime prie jo visai nieko 
neprileidžia. Ketina atimt 
iš jo Brazilijos pilietybės 
popieras ir deportuot jį į 
Sovietų Sąjungą.

SAKO, NEI VIENAS AMERIKOS KAREIVIS NE
TURI BŪT SIUNČIAMAS KIŠTIS Į KARUS SVE
TUR; KONGRESE DALYVAUJA 3,000 DELEGATŲ80 NUOŠIMČIŲ LAUKŲ 

APDIRBA TRAKTORIAIS
MASKVA. — Laike grei- 

tadarbių kolektyvių ūkinin
ku ir traktoristų suvažiavi
mo, žemdirbystės komisaras 
M. A. černov sausio 3 d. 
pranešė, kad šiemet trakto
rių skaičius laukams dirbti 
Sovietuose davaromas iki 
100,000. 1932 metais jų bu
vo 77,000. 1935 m. trakto
riais buvo apdirbta 240,000,- 
000 akrų žemės, o 1933 m. 
dar tik 85,000,000 akrų. 
Dirbtinų trąšų naudojimas 
pernai metais padvigubėjo, 
lyginti su trimis metais at
gal. Po pasėkoj, pav., cuk- i 
rinių runkelių derlius paki
lo iki tokiu augščio, kokio 
net žinovai nesitikėjo pa
siekti dar per 15 metų.

1934 m. kombainomis bu
vo suvalyta derlius nuo 
5,000,000 akrų, o 1935 m. jau 
15,000,000 akrų; šiemet gi 
jomis bus nuimtas derlius 
nuo 45,000,000 akru.

Traktoriais šiemet pla
nuojama apdirbti 80 
šimčių visų laukų.

Bus vykdoma Stalino pro-! 
grama—davaryt metinį ša-! 
lies derlių iki 140,000,000 to-

Sovietų Spauda Darosi
Įvairesnė ir Lengvesnė Susirinkusį kongresą ofi- 

--------  cialiai pasveikino Clevelan- 
MASKVA.—New Yorko do miesto majoras Harold 

“Times” k o r e s p o ridentas j h. Burton, kuris, nepaisyda- 
Walter Duranty rašo, kad mas fašistinių gaivalu pro- 
Sovietų laikraščiai deda ' testu, atėjo kalbėti.
daugiau lengvų įvairumų. Atsistatydinęs Jungtinių 
Sovietų vyriausybės orga- Valstijų marininkų genero- 
n n o I criTi nnEi i o ” i o Ii 11 vx n.-il

CLEVELAND, O., Sausio įstatymus,
3.-Į Amerikos Trečią Prieš- įvesta tokie prekybos suvar- 
karinį Priešfašistinį Kong
resą susirinko '3,000 delega
tų iš visų šalies kampų.

Po fašisto Hearsto ko
manda einąs Amerikonų Le
gionas paskyrė savo 15 na
rių komisiją tėmyti, kokie 
čia bus “daromi žingsniai 
mūsų valdžia nuversti.”

kuriais būtu v

NAZIAI MOBIL IZUOJA 
9,000,000 VAIKŲ

BERLYNAS?— Hitlerio 
jaunimo. Sąjungos vadas 
Baldur von Schirach sausio 
4 d. paskelbė, kad turės būt 
sumobilizuota ir kariškai ir 
politiškai muštruojama dau
giau kaip 9,000,000 berniu
kų ir mergaičių nuo 10 iki 
18 metų amžiaus . Būsiąs 
vykdomas Hitlerio pareiški
mas, padarytas 1933 metais- 
kad reikia “u 
nuo tų tėvų, kurie nebegali

• ■ x* x * 1 • • 1jL Roosevelto “Bešališku-

.. ’ nu.atimti vaikus t
vinti taip, kaip reikalauja 
Nacionalių Socialistų (fašis
tų) Valstybė.” Ta vaikų ir 
jaunuolių mobilizacija, vadi
nasi, bus priverstina.

ŠIANDIEN TEISMAS 
PRIEŠ SCOTTSBORIE-

DECATUR, Alabama. — 
Šį pirmadienį prasideda 
naujas teismas prieš devy
nis nekaltus negrus Scotts
boro jaunuolius, kurių aš- 
tuoni pirmiau jau buvo nu- 
smerkti mirt elektros kėdė
je.

Šalies Augščiausias Teis
mas panaikino tą bausmę ir 
sugrąžino bylą atgal Ala- 
bamos valstijai todėl, kad 
pirmesniuose teismuose Ala- 
bamoj prieš tuos jaunuolius 
nebuvo priimta nei vienas 
negras į grand džiūrės po- 
sėdininkus.

Prieš Scottsboro jaunuo
lius, kaip daugumai žinoma, 
yra padaryta purvinas su
moksiąs, būk jie bando išža
ginti dvi baltas prostitutes 
vagone tavorinio traukink

AMERIKOS FAŠISTAI .
- 1 MOBILIZUOJASI

jEVELAND, Ohio, sau- 
4.—Dr. H. F Ward 
skariniame Priešfašisti- 
|e kongėrese perspėjo, 
[Amerikoj jau “mobili- 
Isi tikrieji fašistai,” 
vaujami Liberty Lygos 
barsto. Jis šaukė prieš 
ąvojų susivienyti visi m 
jkratinių laisvių šali
ns.
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mas” Italijos Naudai
WASHINGTON. — Per

eito penktadienio vakare 
Rooseveltas davė Kongresui 
labai ilgą kalbą, kuri buvo 
skleidžiama per radio, bet 
mažai ką tikro tepasakė.

Jis kalbėjo apie savo pasi
ryžimą išlaikyti Ameriką 
nuo karo ir ketino vykdyti 
šitokį “bešališkumą”: neiš- 
leist iš Amerikos ginklų bei 
amunicijos nei Italijai nei 
Ethiopijai ir stengtis, kad 
nebūtų toms šalims išgabe
nama daugiau aliejaus ir ki
tų karo medžiagų, negu pir
miau, kuomet dar nebuvo 
karo.

Bet ir paprastą pirmesnį 
daugi gaunamo aliejaus ir 
gazolino Mussolinis naudotų 
karui prieš Ethiopiją.

Rooseveltas užreiškė. kad 
85 iki 90 nuošimčiu pasaulio 
gyventojų nori taikos ir tik 
diktatorių i 10 ar 15 nuošim
čių žmonių jieško užkaria
vimų. čia jis taikė ypač 
Vokietijai ir Japonijai.

Rooseveltas perspėjo, kad 
saujelė didžiausių godžiu 
kaoitalistų Amerikoj taipgi 
siekia užkart diktatūra mil
žiniškai piliečių didžiumai.

Jis gynė savo Nauja i a 
Dalybą, kain “tarnaujančią 
žmonėms.” Bet ramino 
pitalistus. kad nereikėsią 
ant jų dėt didesnių taksu, 
kadangi mažiau bus išlei
džiama bedarbiu šelpimui. 
Rooseveltas tvirtino, kad, 
girdi, jau “atgijo” pramo
nė.

nas “Izviestija," pav., is- 
spausdino profesoriaus Mi- 
gulino pasakojimą, kaip zui
kis nugalėjo arą: augštie- 
ninkas atsigulė ir savo na- 

| gaiš pradrėskė arui pilvą. 
Tas pat laikraštis įdėjo pa
veikslą gražiai pasirėdžiu
sios šokikų poros darbinin
kų kliube.
žmonių Prisirišimas prie 

Sovietų Vadų
Minimas korespondentas 

pažymi vis labiau augantį 
artimumą tarp Sovietų va
dų ir “paprasčiausių” žmo
nių. Taip antai, kolektyvių 
ūkininkų ir traktoristų su
važiavime viena 17 metų 
mergaitė, ūkio darbininkė iš 
Kaberdos, baigdama savo 
kalbą, sausio 3 d., tarė:

“O dabar aš prašyčiau tei-

žymai, kada tik bus kur ka
ras... Kongresas turėtų 
uždraust siųsti bent vieną 
Amerikos kareivį už Jung
tinių Valstijų ribų... o mū
sų laivynas turėtų saugoti 
tik savo šalies pakraščius ir 
nieko daugiau.”

Generolas Butler išsireiš
kė, kad Amerikai nesą pa
vojaus iš Japonijos pusės, o 
Sovietų Sąjunga tikrai ne
plukdys savo laivyno per 
šiaurės ledynus atakuot 
Jungtines Valstijas...

Prieškarinės Priešfašisti- 
nės Sąjungos pirmininkas 
Dr. H. F. Ward kalbėdamas 
pabrėžė, kad Amerikos iš-

Raudonarmiečiai Apsu
po Chihkiangą Chinijoj

las Smedley D. Butler savo 
kalboj kongrese pareiškė, 
kad “Europoj ir Tolimuose laikymas nuo karo daugiau 
Rytuose drumsčiasi antras 
pasaulinis karas.” Jis sakė, 
kad “mes (Amerika) turime 
laikytis griežtai nuošaliai 
(heutrališkai). Kad tikrai 
galėtume išvengti to susi
kirtimo, mes turime užda- 
ryt savo duris.net visai pre
kybai su užsieniais, iki pra- 
uš ta audra. ... Mes turime 
reikalauti, kad šalies kong
resas išleistų neutralumo

šia priklauso nuo darbinin
kų. Sako, “jie turi sutarti
nai atsisakyt bet ką dirbti 
karo mašinerijai.”

Pirmojoj kongreso sesijoj 
taipgi kalbėjo profesorius 
Paul Rogers, N. Dakotos 
valstijos senatorius Fine; 
negras poetas Langston 
Hughes; Jaunųjų Socialistų 
Sąjungos darbuotojas Al 
Hamilton ir kt.

Per Mėnesį Priaugo dar 
174,000 Bedarbių

WASHINGTON?— Ame
rikos Darbo F e d e r a c ijos 
prezidentas Wm. Green sau

sės paspausti ranką mūsų šio 3 d. paskelbė, jog praei- 
| tą rudenį nuo spalio 15 iki 
lapkričio 15 d. bedarbių 
skaičius šioj šalyj pakilo 
dar 174,000, ir lapkrityj 
buvę viso 11,672,187 bedar
biai. Bet Green, kaip ir pa
prastai, daug nedaskaito.

Biznis, anot Greeno, da
bar yra atsigriebęs 50 nuo
šimčių, o bedarbė sumažėjus 
tik 30 nuošimčių, lyginant

mylimo vado Stalino ir pasi- 
kratyti rankomis su kitais 
čia esančiais vyriausybės 
nariais, vardan mūsų srities 
draugų ir darbininkų.”

Jos prašymas, supranta
ma, buvo entuziastiškai pri
imtas.

3,000 Metų Senumo
Miestas po Maskva

MASKVOS pakraštyj! 
sausio 3 d. atrastas po že
me “miestas,” buvęs 3,000 
metų atgal, kaip sprendžia 
senovės žinovai. Atkasta 
keli desėtkai iš akmenų pas
tatytų namukų.

Senoviškąjį miestą atra
do darbininkai, beskeldami 
uolas pratęsimui Maskvos 
požeminio gelžkelio.

PRANCŪZŲ UŽUOJAUTA 
ŠVEDIJAI

PARYŽIUS. — Franci jos 
seimo užsienių reikalų ko
misija sausio 3 d. pasiuntė 
pareiškimą Švedijos amba
sadoriui, išreikšdama užuo
jautą švedams, kad italai 
bombardavo jų Raudonojo 
Kryžiaus ligoninę Ethiopi-

Jis reikalauja sutrumpint 
darbo valandas, kad dides
nis darbininkų skaičius gau
tų darbo, ir pakelt algas, 
kad žmonės galėtų daugiau 
gaminių išpirkti. Tuo būdu, 
sako, vėl “visa” pramonė 
galėtų išsijudint darban.

Nužudė Švedij Atstovybės 
Sekretorių ir Nusišovė

Santiago, Chile. — Koks 
tai švedas sausio 3 d. nušo
vė Švedijos atstovybės sek
retorių Holjnerį ir pats nu
sišovė.

Lenkija Paliuosavo 27 
Tūkstančius Kaliniu

VARSA VA. —Pagal Len- 
kijos seimo nutarimą, sau
sio 3 d. liko iš kalėjimų pa
leista 27,000 kalinių. Apie 
dešimta jų dalis buvo komu
nistai ir tautiniai ukrainie
čiai politiniai kaliniai.

Visai paliuosuota tik tie 
politiniai kaliniai, kurie bu
vo nuteisti mažiau kaip tris 
mėnesius ir kriminaliai nu
sikaltėliai, kuriem buvo 
skirta iki šešių mėnesių.

Visiems kitiems bausmė 
pusiau sumažinta.

Lenkijos kalėjimai buvo 
perpildyti; juose buvo virš 
50,000 kalinių. Būtų prisi
ėję naujų kalėjimų statyt. 
Bet valdžia atrado, kad pi
gesnė išeitis tai apie pusę 
kalinių išlaisvint.

Dauguma paliuosuotų kri
minalinių kalinių pirmiau 
buvo bedarbiai ir tapo nu
teisti už menkus nusikalti
mus, padarytus besisten
giant neteisėtais būdais gy
vybę palaikyti.

NANKING. — Chinų So- 
vietų Raudonoji Armija ap
supo Chihkiango miestą va- ,' 
karinėje Hunan provincijo
je, Chinijoj.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Nelson T. Johnson 
sausio 3 d. atsišaukė, kad 
Chinijos diktatorius Chiang 
Kai-shek greičiausia atsiųs
tų daugiau savo kariuome
nės gelbėti miestą nuo ko
munistų. Johnson sakė, kad 
jam ypač rūpį apsaugot tris 
desėtkus misionierių, dau
giausia amerikonų ir vokie
čių.

Tiems misionieriams, ži
noma, nieko blogo asmeniš
kai nuo komunistų neatsi
tiktų, tik veikiausia būtų 
uždaryta jų bizniai.

Ethiopijos karo ministe
rs Mulugheta sausio 3 d. 
pranešė imperatoriui Haile 7 
Selassie, jog netoli Makale 
ethiopams pasidavė italų 
šeši askariai karininkai, 25 
puskarininkai ir 140 papra
stų kareivių.

ITALAI KURSTO ETHIQ- 
PUS PRIEŠ SELASSIE
ADDIŠ" ABABA.—6’ 

vakarinėj Gojjam prov 
joj italai sukurstė ethiopų
sukilimą prieš imperatorių 
Haile Selassie. Ethiopijos 
valdžia pasiuntė 5,000 karei
vių sukilėliams malšinti.

Sukilėliams vadovauja bu
vusio gubernatoriaus Hailu 
brolėnas. Hailu jau 1933 
metais turėjo pardavikiškus400 CHINŲ STUDENTŲ

MA R š U O J A PROTES- ryšius su Italijos valdžia.
TUOT PRIE JAPONIJĄ

PEIPING. — 400 chinų 
studentų pėsti keliauja iš 
šiaurinės Chinijos į šalies 
sostinę Nankingą protes- 
tuot prieš Japonijos verži
mąsi Chinijon ir reikalaut, 
kad Chiang Kai-sheko val
džia pradėtų gint savo šalį 
nuo Japonijos imperialistų.

Už tai ethiopų vyriausybė 
jį įkalino. Jis dar tebsėdi 
retežiais surakintas kalėji
me ant ežero Zwai salos..

Automobilyj Nušautas 
Vaikę Gydytojas

CHICAGO, Ill.— Policija 
sausio 3 d. naktį rado auto
mobilyj nušautą vaikų ligų 
specialistą Dr. S. C. Pea- 
cock’ą. Nežinia kas, pasi
vadinęs “Z. Smale,” buvo 
pašaukęs Dr. Peacocką “pas 
sergantį kūdikį.” Policija 
nesuranda jokio žmogaus 
tuo vardu..

ETHIOPAI ŠAUDO ANG
LIJOS LĖKTUVUS

NAIROBI, Kenya.—Ethi- 
opų šauliai gruodžio 24 ir 26 

joj. Tą bombardavimą sei- j d. apšaudė penkis Anglijos 
mo komisija lygina prie lai- lėktuvus, skridusius virš 
vo “Lusitanijos” įvykio. Tą Ethiopijos ruožo, kuris ru- 
laivą vokiečiai nuskandino i bežiuojasi su Anglijos kolo- 
laike pasaulinio karo ir del nija Kenya. Tie šauliai dar 
to Jungtinės Valstijos pa- neišmokę atskirt anglų lėk- 
skelbė karą Vokietijai.

Vokietija Stato Karo 
Laivukus Jugoslavijai

Tj.

tuvų nuo italų.

BREMEN. — Friedrich 
Luerssen Kompanija sausio 
3 d. gavo užsakymą pasta
tyti daug greitų motorinių 
karo laivukų Jugoslavijai. 
Tas darbas užtruks porą 
metų. Tai dar pirmą kartą 
po pasaulinio karo Vokieti
ja imasi statyt karo laivus 
kokiai svetimai šaliai.

Ginčas del Raudonos Spalvos 
Anglijos Vėliavoj

LONDON. — Skaisčiai 
raudona varsa Anglijos vė
liavoj buvo iki šiol gauna
ma iš vabaliukų, vadinamų 
“cochinų.” Dabar tam tik
ra valdžios komisija nu
sprendė naudoti pigesnius 
dirbtinus raudonus dažus.
.Anglijos Varsų Taryba 

protestuoja; sako, kad nau
ja spalva bus ne raudona, 
bet purvinai ruda.

. ITALŲ UžGINčIJIMAI
ROMA. — Mussolinio val

džia užginčija, kad italai, 
traukdamiesi atgal Scire 
srityj deginę ethiopų bažny
čias; taipgi užginčija savp 
kareivių sukilimą Lugo di 
Romagnoj.

Fašistai sako, būk visame 
kare su Ethiopija žuvę tik 4 
italų lėktuvai iš viso.

Hamburgo Biznieriai Reika
lauja Vokietijai Kolonijų

HAMBURG. — Vietinis 
vokiečių Prekybos Rūmąs 
reikalauja, kad Vokietiją! 
būtų sugrąžintos senosios 
kolonijos, kurias ji turėjo 
pirm pasaulinio karo, arba 
duota jai naujų kolonijų. 
Nes, girdi, be to negalinti 
apsieiti didele Vokietijos 
pramonė.

Nušovė Tris Savo Vai 
kus ir Pats Nusižudė
ANDERSON, Ind.— vie- 

nos dirbtuvės priežiūra, 
Theodore Smith, susijau
dinęs del pačios mirtie^, 
šautuvu nušovė tris bemie
gančius savo vaikus ir pats 
nusišovė.
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Ar ne Laikas Pittsburgho Lietu
viams Pagalvoti?

„t'sburghe tapo pastatytas milžiniš- 
, mūrinis namas. Jis pavadintas 

.Jokslo Katedra.” Tai Pittsburgho uni
versitetas. Jame įtaisyta įvairių tautų 
kambariai. Lietuviai irgi turi savo kam
barį. Nemažai sudėta pinigų to kamba
rio įsteigimui.

Tai buvo Pittsburgho buržuazijos sky- 
mas patraukimui įvairių tautų žmonių 
ir pakinkymui jų į finansinį vajų už 
“Mokslo Katedros” pastatymą.

Bet kas greitai pasirodė? Pasirodė, 
kad šitas dangaraižis namas yra patalpa 
ne tiek mokslo, kiek reakcijos. “Mokslo 
Katedra” pasirodo plieno trusto agentū
ra. Žodžio ir mokslo laisvės ten veltui 
jieškotum. Mokytojai, kurie drįsta sa
vistoviai protauti, atsiduria už “Kated
ros” sienų.

Ar -tai mūsų išgalvotos mintys apie ši
tą įstaigą? Ne, ne mūsų. Taip paskel
bė Amerikos Mokytojų Susivienijimas. 
Ši organizacija savo suvažiavime pa
smerkė “Mokslo Katedrą,” kaipo reak- 
cijos-fašizmo lizdą ir uždėjo ją ant juo
dojo listo, tai yra, mokytojai ateityje 
boikotuos šitą įstaigą. Tai retas atsitiki
mas. Tai nepaprastas atsitikimas, kad 
Šitokia konservatyviška mokytojų orga
nizacija pripažintų reakcijos-.centru uni
versitetą ir paskelbtų jam boikotą.

Ką-dūro “lietuvių kambario” vedėjai? 
Ar jie kelia protestą prieš šitą “Mokslo 
Katedros” fašistinę politiką? Ką daro 
tie Pittsburgho lietuviai, kurie aukojo 
kambario įsteigimui? Kodėl tyli Baltru
šaičiai, kurie skaito save progresyviais ir 
kurie tam visam bizniui vadovavo?

■ Į' ■ j I1- X.'gsmw 
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r Du Svarbūs Dokumentai
Šiandien “Laisvėje” spausdiname du 

svarbių dokumentu, kuriuos turėtų aty- 
i džiai perskaityti kiekvienas mūsų dien

raščio skaitytojas. Tai Lietuvių Socia
listų Centralinės Kuopos (Chicago, Ill.) 
pareiškimas ir Chicagos distrikto Lietu
vių Komunistų Frakcijos Biuro atsaky
mas del bendro fronto. Kaip pamatysite, 
mūsų draugai socialistai pusėtinai keis
tai supranta bendrą frontą. Jie nori, 
kad komunistai atsižadėtų savo principų 
ir idėjų, o tik tada jie galėtų sudaryti 
bendrą frontą su mumis. Pav., jie reika
lauja, kad komunistai atsižadėtų proleta
rinės -diktatūros, kad pradėtų kovą už 
atsteigimą kerenskinės (buržuazinės) de
mokratijos Sovietų Sąjungoje, jeigu jie, 
komunistai, nori, kad jie, socialistai, su
tiktų sudaryti bendrą frontą Lietuvos ir 
kitais reikalais.

Tas, žinoma, negalima. Tokių klausi
mų statymas iš jūsų pusės, draugai so
cialistai, reiškia jūsų išsisukinėjimą, ne
norą sudaryti bendrą frontą gynimui 
darbininkų klasės tuojautinių interesų. 
Mes juk nereikalaujame, kad jūs atsiža
dėtumėte savo principų ir idėjų. Jūs tu
rite suprasti ir pripažinti, kad tarpe ko
munistų ir socialistų dar yra labai dide
li priiicipiniai skirtumai. Jeigu tų skir
tumų“ nebūtų, tai jau kalbėtumėme ne 
apie bendrą frontą, bet apie organinę 
vienybę. Skirtumai yra. Tačiaus, ne
žiūrint tų rimtų skirtumų, mes visi turi
me daug bendrų reikalų, kuriais galime 
veikti bendrai. Pav., mes galime bend
rai kovoti prieš fašizmą, kuris, kaip pa
rodė Vokietija ir Austrija, įsigalėjęs vi
siems x lygiai kapos galvas. Mes gali
me bendrai kovoti už bedarbių reikalus, 
prieš ateivių persekiojimą, už Lietuvos 
žmonių pasiliuosavimą iš po Smetonos 
diktatūros.

Šitaip reikia statyti bendro fronto 
klausimas, jeigu jums, draugai, ištikrų-

jų apeina darbininkų klasės bendras vei
kimas prieš bendrą priešą. Mes sveiki
name jūsų pasiūlymą, kad spaudoje bū
tų sustabdytos atakos vienų ant kitų. 
Švari kritika leistina ir reikalinga, bet tie 
nešvarūs purvai, kurie yra “Naujienų” 
kasdien drabstoma ant komunistų, turė
tų baigtis. Taigi, draugai, pasiųskite ko
misiją pas Grigaitį ir pareikalaukite, kad 
vardan bendro fronto jisai išmoktų ra
šyti ir kalbėti, kaip pridera laikraštinin
kui ir da socialistui.

Dar vienas dalykėlis. Socialistai bijo 
eiti su mumis j bendrą frontą, kol visa 
Socialistų Partija nėra pasisakius už ben
drą frontą su Komunistų Partija. Tai 
bereikalinga baimė. Socialistų Partija 
nedraudžia savo kalbinėms sekcijoms su
daryti bendrą frontą tam tikrais klausi
mais. Pav., italai socialistai yra sudarę 
bendrą frontą su italais komunistais del 
gelbėjimo Italijos žmonėms nuversti Mu- 
ssolinį. Socialistų Partijos Nacionalis 
Pild. Komitetas užgyrė šitą žygį savo 
partijos italų narių.

Vitaičio Negarbinga Nekaltybė
Matyt, kad SLA nominacijos nelabai 

nusisekė “Sargybos Komitetui,” kuris 
yra užsispyręs SLA nariams įpiršti už 
viršininkus Smetonos kavalierius bei jų 
šalininkus. Tas galima suprasti iš “Tė
vynės” editorialo, tilpusio sausio 3 die
nos laidoje ir rašyto paties Vitaičio. “Ap
gailėtina padėtis,” sako Vitaitis. Kodėl 
taip “apgailėtina?” Todėl, kad nors Vi
taitis nestato savo kandidatūros į jokią 
Pild. Tarybos vietą, vienok jis buvęs 
smarkiai atakuojamas. '

Tas tiesa. Bet Vitaitis yra SLA orga
no “Tėvynės” redaktorius. Jo vieta pri
klauso nuo to, kuri grupė turės daugu
mą Pild. Taryboj ir seime. Štai kas ne
duoda ramybės šiam vyrui, kuris už ke
lis šimtus SLA dolerių nuvažiavo į Kau
ną arbatą su Smetona gerti ir padėti fa
šistams ir klerikalams Išeivijos Kongre
se nuslopinti ne tik Amerikos darbininkų 
atstovus, bet ir patį Dr. šliupą!

Vitaitis sako, kad jis “su jokiu rin
kimų kampanijos komitetu nebendradar
biauja ir jokiam komitetui nevadovau
ja” Nejaugi Vitaitis vėl žada išduoti 
“Sargybos” kavalierius ir gerintis prie 
socialistų ir šiaip pažangiųjų žmonių? 
Kodėl jisai tokio atsipalaidojimo nepa
darė prieš nominacijas? Kodėl jis da
lyvavo “Sargybos Komiteto” konferen
cijose1? Kaip diena aišku, kad nominaci
jos parodė pažangiųjų laimėjimą. Ponas 
Vitaitis jaučia, iš kur vėjas pučia. Jis 
jieško prieglaudos, eina pavėjui. Jeigu 
bus reikalas, pamatysite, jisai pasibažys 
ir prisieks visiems, kad jis nieko bendro 
neturėjo ir neturi net su Smetona, kad 
jis net ir arbatos su Smetona negėrė, bū
damas pereitą vasarą Kaune. Tai ištik- 
rųjų “apgailėtina padėtis” ir dar apgai- 
lėtiškesnis ponas Vitaitis.

Jungtinių Valstijų Kongresas
Washingtone susirinko 74-tas Jungti

nių Valstijų Kongresas. Kaip republiko- 
nai, taip demokratai politikieriai steng
sis kongreso sesijas išnaudoti prisirengi
mui prie būsimų prezidento rinkimų. 
Liaudies reikalai jiems mažai rūpės. 
Kaip jau žinoma, Hearsto agentai tik 
zuja Washingtone, kad kongresas priim
tų visokius įstatymus prieš ateivius, prieš 
darbininkus, prieš streikus ir tt. Tai dar
bas Amerikos fašizmo. Reakciniais įsta
tymais nori surišti darbo žmonėms ran
kas, idant fašizmas galėtų užgrobti visą 
galią ir Amerikoje įvesti hitlerinę dikta
tūrą.

Mums prisieina budėti. Jau ne kartą 
masiniais protestais esame atmušę tuos 
reakcijos užsimojimus, atmušime ir da
bar, jeigu būsime sargyboje savo reika
lų, jeigu visi bendru frontu ginsime savo 
reikalus. Šis kongresas dar kartą paro
dys darbininkams, kaip jie neprivalo pa
sitikėti demokratais ir republikonais. 
Amerikos darbininkai turės progą įsiti
kinti, kad jiems reikia galingos masinės 
Farmerių-Darbo Partijos. Komunistų 
Partija stoja už tokios masinės partijos 
organizavimą. Ar ne kitaip mūsų inte
resai stovėtų Washingtone, jeigu šian
dien pora tuzinų Farmerių-Darbo Par
tijos kovingų atstovų sėdėtų kongrese ir 
gintų mūsų klasės reikalus?

ALDLD Vajus—Nėra
Įstojimo

Šių metų Amerikos Lie- liams yra sunku skaityti lie
tuvių Darbininkų Literatu- tuvių kalboje, bet jie moka 
ros Draugijos vajus už nau-jpilną mokestį—$1.50 į me- 
jus narius prasidėjo su 1 d. jtus, tai jie gauna bent $3 
sausio ir tęsis iki 1 d. gegu-i vertės anglų kalboje geriau- 
žės, .tai yra, per 4 piene- šių parinktų knygų, 
sius laiko. Jeigu ALDLD narys ser- 

ALDLD gyvuoja jau 21 ga, nedirba, neturi jš ko su
metus. Mūsų organizacija mokėti duokles, tai jis mo- 
yra išleidus 40 knygų įvai- ka tik 10 centų, bet gauna 

;, politi- literatūrą, o likusias duok- 
isto rijos, j les atsiteisia, kada gali.

liais pavadinimais 
kos, ekonomijos, : 
religijos, gamtos, mokslo, ei- Tokios sąlygos mūsų or- 
lių, apysakų, sveikatos ir ki- ganizacijoje. Kiekvienas są- 
tais klausimais. ALDLD yra1 Ciningas lietuvis darbinin- 
tikras žibintuvas lietuvių fcas, farmerys, profesiona- 
švietime. Mūsų, organizaci-, ]as, pažangus biznieris gali 
jos knygas skaito ne vien rastį vieta ALDLD eilėse. 
Jungtinių Valstijų ir Kana
dos lietuviai, bet ir gyve
nanti Pietų Amerikoje, _ __  ___________
Francijoje, Luxemburge ir Į Centro Komitetas nutarė __ 1__________H/T-_____  I ............

Nėra Įstojimo
Šio vajaus metu ALDLD

daugelyje kitų kraštų. Mūsų priimti visus naujus narius 
knygomis negali atsigerėti be jokio įstojimo. Kas tik 
Lietuvos darbininkai ir vai- pasimokęs metinę duoklę, 
stiečiai, kada juos tos kny- tas bus organizacijos nariu, 
gos pasiekia.

ALDLD kas metai suren
gia šimtus visokių parengi
mų, kaip tai, urelekcijų, 
prakalbų, vaidinimų, kon
certų, išvažiavimų ir kito
kių. Mūsų organizacija vi
sada buvo ir yra su darbi
ninkais, gelbėja revoliuci
niams politiniams kaliniam, 
darbininkų spaudai, strei
kuojantiems darbininkams, 
abelnoms kovoms už geres
nį gyvenimą.

Prie ALDLD gali prigu
lėti kiekvienas sąžiningas 
darbininkas ir darbininkė, 
kurie tik nėra Sąmoningi 
savo klasės priešai. Prie 
mūsų organizacijos priklau
so ištisos šeimynos, tėvai ir 
vaikai.

Apart lietuvių kalboje 
knygų, ALDLD dar leidžia 
geriausį Amerikoje lietuvių 
darbininkų žurnalą “Švie
są.” Visa tai gauna nariai 
veltui, tai yra, visas ALDL- 
T) leidžiamas knygas ir 
“Šviesą.”

ALDLD nario metinė 
duoklė yra tik $1.50 (dole
ris ir pusė). Kas nori gauti 
tik žurnalą, neima knygų, 
tai tas į metus moka tik $1. 
Jeigu iš šeimynos priguli du, 
trys ar daugiau prie ALDL- 
D, tai vienas moka $1.50 į 
metus, gauna knygas ir žur
nalą, o kiti nariai moka tik 
po 10 centų į metus laiko, 
turi visas nario teises, tik 
literatūros negauna.

Jeigu kuriems jaunuo

ant
nu-

Dovanos ir Lenktynes
Centro Komitetas pasky

rė tris labai svarbias dova
nas toms kuopoms, kurios 
šiuo vajaus metu gaus dau
giausiai naujų narių. Dova
nos yra sekamos:

1. Raudonoji Vėliava 
šilko audeklo su kuopos 
meriu ir miesto vardu.

2. Didelis drg. Kapsuko 
paveikslas.

3. Didelis Sovietų Sąjun
gos Raudonosios Armijos 
Albumas, kuriame yra at
vaizduojama. apsigynimo jė
gos, kurios saugo darbinin
kų ir valstiečių šalį nuo im
perialistų užpuolimo.

4. Kuopos, kurios yra ma
žesnės, bet vajaus metu pa
dvigubins savo narių kiekį, 
kad ir nebus lygios su pir
momis trimis kuopomis, 
daugiausiai gavusiomis nau
jų narių, taipgi gaus dova
nas knygomis, paveikslais, 
albumais, su jomis susita
rus.

ALDLD Centro Komite
tas prašo visas ALDLD 
kuopas ir narius mestis dar
ban už naujus narius. Bū
dai ir priemonės kaip gauti, 
mūsų draugams ir drau
gėms yra žinomi. Gaukime 
tūkstantį naujų narių laike 
šio vajaus! Besiartinanti 
vienybė su draugais iš LDD 
turėtų padaryti sekmin- 
giausį mūsų vajų! Visi ir 
visos į darbą!

ALDLD Centro Kom.

Agitacijos Fondas
Bostoniečiai paskyrė pu

sę aukų, surinktų laike 
dviejų prelekcijų, kurias 
davė draugas Bimba apie 
Komunistų Internacionalo 
Septintą Kongresą ir bend
rą frontą. Pasidarė $8.12. 
Tai dalinai pasidengė ’ d. 
Bimbos kelionės lėšos į Bos
toną ir atgal. Kaip jau ži
noma, Centro Biuro yra nu
tarta pasiųsti draugus į di
desnes kolonijas ir su vie
tiniais draugais diskusuoti 
mūsų judėjimo problemas. 
Draugai yra prašomi pa
remti Agitacijos Fondą ir 
nors dalinai prisidėti prie 
tų išlaidų padengimo.

Šiap šį sykį aukų gauta 
labai mažai. Tik d. J. Mas- 
kitis, iš Spring Valley, Ill., 
per “Laisvės” administraci
ja prisiuntė vieną dolerį. 
Ačiū šiam draugui už auką.

Jau beveik įpusėjome į 
žieminį sezoną, d r a ugai. 
Dabar visa tirštuma paren
gimų, koncertų, pramogų, 
vakarėlių ir “pačių”. Kodėl 
taip mažai at jaučiama Agi
tacijos Fondo reikalai? Ko
dėl dar yra tokių kolonijų, 
iš kurių da negautas nė vie
nas doleris.

Lietuvių Centro Biuras,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Klausimas:

Iš kur kilo pati pamatinė 
fašizmo atmosfera Jungti

nėse Valstijose arba Lietu
voje?

Kas sudaro, arba iš ko su
sidaro vyriausia monopolija 
valstybėje , arba valstybės 
rėdė ?

Saulėtekis.
Atsakymai:

Fašistinį judėjimą Ame
rikoje augina stambusis, f i 
nansinis kapitalas, tai yr; 
Wall Stryto bankieriai. F: 
šizmas reikalingas finan: 
nio kapitalo reikalų išgelt 
jimui. Vyriausios jų organ 
zacijos yra American Liber
ty League, United States 
Chamber of Commerce, 
Hearsto spauda ir tt. Pas- ■ 
kui yra visa eile šiaip fašis- 
tuojančių organizacijų, pa- - 
sivadinusių “r u d amarški- 
niais,” “pilkamarškiniais” ir 
tt., prie tos kategorijos pri- •< 
klauso ir kunigo Coughlino 
judėjimas ir tt.

Lietuvoje fašistinė tauti.......
ninku partija su Smetona 
priešakyje irgi yra turčių ir 
išnaudotojų partija. Jinai * 
gali valdyti Lietuvos liaudį 
tiktai pagelba kruvinose 
priespaudos.

Monopoliją irgi sudaro 
stambusis kapitalas—korpo
racijos, trustai, bankai ir tt. 
Pav., plieno pramonę kon- •- 
troliuoja Jungtinių Valstijų — 
Plieno Korporacija, kurios :/ 
širdis plaka Wall Stryto....
bankierių kišeniuje. Žibalo—~ 
pramonę kontroliuoja Stan- 
dard Oil Company ir tt. 
taip visos pramonės yra ° 
rankose milžiniškų trustų.

Šičia, yra įvairaus dydžio skambalai, kurie taip sutai
syti, kad kuomet jie skambina, tai sudaro puikiausią 
muziką. Jie kaštuoja daug pinigu ir bus įtaisyti amu
nicijos išdirbėjo, pono Alfred I. du Pont sodne del jo 
pasilinksminimo.. ; ... 1

NORI SVORIO NUMESTI
Drauge daktare, mano vy

ras skaito “Laisvę”, tai aš ran
du daug jūsų straipsnių apie 
sveikatą.

Aš esu 30 metų moteris, 
ūgio 5 pėdų. Kaip vedusi jau 
7 metai. Turiu kūdikį 5 me
tų. Prieš dvejetą metų turė
jau operaciją ant apendiko. Ir 
nuo to laiko nebesijaučiu ge
rai. Neturiu apetito, kad no
rėčiau valgyti, bet svorio per 
6 mėnesius užaugau 75 svarus. 
Ir man viduriai visada kieti. 
Turiu visada su vaistais pra- 
liuosuoti vidurius. Ir aš pasi
dariau tokia nervuota, negaliu 
miegoti. Galvą labai skauda, 
ir ant veido pageltonavau, net 
visai nustojau skaistumo. Pa
tarkite, kaip man pamesti svo
rį; aš labai nenoriu būti riebi.

ATSAKYMAS
Drauge, riebumas, nutuki

mas dažniausia reiškia avita- 
minozę, stoką vitaminų orga
nizme. Vadinasi, Jūs varto- 
jot vis daugumoje sugadintą, 
išdailintą maistą, negavote tū
lų vitaminų.

Dėl tos pačios stokos vita
minų Jums sugedo apendikas 
—priesaga. Išėmė tą apendi- 
ką, bet operacija vitaminų or
ganizmui neduoda: čia reikia 
gero paprasto, gyvo maisto. 
Tada bus geresnis ir apetitas, 
ir miegas, ir nervai, ir veidas, 
skaistumas, ir visa kas. Jums 
ypač trūksta vitamino B. Dėl 
to trūkumo nėra apetito, vi

duriai kieti, nervai sukliurę ir 
tt.

Ir atsiminkite, Drauge, ge
rai. Jokie liuosuojamieji vais
tai Jums vidurių nepataisys, 
užkietėjimo nepašalins. Tai 
greičiau meskite bet kokius vi
duriams liuosuoti vaistus, o 
griebkitės paprasto, nesudar
kyto maisto. Tik maistas Jus 
visą pataisys.

Daugiau Jums įvairių žalių, 
šviežių, nevirtų daržovių ir 
vaisių. Galima ir džiovintų ir 
pirktinių konservų. Įvairių 
pieniškų, kiaušinių, jūros žuvų, 
šviežios mėsos (kepenų ir in
kstų), čielo — viso grūdo duo
nos ir čielų grūdų. Grūdai 
ypač turtingi vitaminu B, taip-, 
gi turi vitaminų A, E ir G.

Be to, imkite džiovintų mie
lių, Brewers yeast tablets, po 
5—10 tablečių prieš valgyriią, 
per ilgą laiką. Tai irgi taiso 
vidurius, nervus ir kitką. Turi 
vitaminų B ir G. Imkite ir žu
vų aliejaus, po šaukštą kas 
diena. lodo po lašą kas pora 
dienų.

Bet nevalgykie negyvų, iŠ-J 
dailintų, chemiškai baltintų 
krakmolų-baltos duonos, džid- 
vinių, pyragų, blynų, maka< 
ronų ir kitokių gardėsių. Mat 
žiau vartokite baltojo cuk- 
raus ir šiaip saldžių ir riebi i 
daiktų. Dažniau eikite pa • ' 
vaikščioti. Giliai pakvėpuot 
te. Ir da išpradžių, porą n L 
nesių ar ir ilgiau—imkite /ir 
skydinės liaukos:

Thyroid gland, 1 gr., 1ČO 
tablets, po vieną prieš valgį. 
Visa tai pildykite, o Jūs prlfc-’ 
žydėsite vėl, kaip rožė; pasi
darysite lengvesnė, žvitresnė, 
gyvesnė ir sveikesnė.
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DEL KOMUNISTU SDCIALISTll BENDRO FRONTO
Chicaeos Lietuvių So

rė

dė įsteigti “tikrai revoliucinę

Gavusi Tamstų kvietimą tar-

Nors komunistų atakos per

žinių,

h

sulaikymo piktų 
socialistus savo 
prakalbose, mes

socialistams 
frontą su ko- 
bus pamatas

ne
ir

ir jo administracija būtų su
daroma iš seimelio daugumos; 
kad žmonės nebūtų areštuoja
mi ir baudžiami už jų politi-i

' r n rl n /i V'i ii f 11 •

nepriklausomybės gynimo rei
kale jie neatsisako kooperuoti 
net su buržuazija. Jeigu da
bar komunistai priėmė tokį nu
sistatymą, tai atkakli

nių grupių judėjimą mažai te-

apie 
vie- 
jie

(Nuo Red. Gruodžio 22 d.,i 
m., Chicagoje įvyko so- 

jtų ir komunistų išrinktų 
isijų pasitarimas del suda- 
> bendro fronto. Lietuvių

sutrumpino. Tai ištikrųjų labai 
negražus “N.“ pasielgimas).
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SĄJUNGOS CENTRALI- 

NĖS KUOPOS ŽODIS
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čia)
kon
rym
Socialistų Sąjungos centralinė
kuopa per savo komisiją įteikė i kiek galėdami prieš jį kovojo-

Taigi mes kalbame tik 
sąmoningų darbo žmonių 
nybę. Apgailėtina, kad 
šiandien yra suskilę į* priešin
gas sroves. Mes, socialistai, to 
susiskaldymo nenorėjome ir

nius įsitikinimus; kad nebūtų į Jūs manote tačiaus, kad da- 
varžoma spaudos laisvė, ir tt. bar Amerikoj tokio pavojaus

Tai skamba labai gražiai ir nėra, o veikti bendrai manant, 
“demokratiškai“. O betgi visi jog ateityj jis bus, manote, ne-

periafistų ir gynimui Lietuvos 
nepriklausomybės, taipgi ir 
reikalavimui Lietuvoje civilių

me. Jį įvykino ir per 15 ar 
komunistai.

Jie sakė, kad socialistų pro
gramas esąs negeras, nepakan-

cialistų Kuopos 
Pareiškimas

munistų Partija, iki šito klau
simo teigiamai nebus išspren
dęs Socialistinis Darbininkų 
Internacionalas. Kolkas jisai 
yra dar tik svarstomas Inter
nacionalo centro įstaigose. Di
džiausia kliūtis susitarimui, 
yra ta, kad Sovietų Sąjungos 
komunistai, kurie turi valdžia 
savo rankose, nepripažįsta pi
lietinių teisių Rusijos socialde
mokratams ir socialistams 
voliucionieriams.

Yra n a i v u . k a Ibėti 
tik apie vienybę, bet 
apie “bendrą frontą“ tarp 
dviejų partijų, kuomet viena 
jų vartoja terorą prieš antrąją. 
Kol Rusijos, Gruzijos, Ukrai
nos ir kitų Sovietų Sąjungos 
respublikų socialistai bus lai
komi kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose, o jų. parti
jos bus uždraustos, tol paten
kinančio susitarimo tarp socia
listų ir komunistų pasaulio 
centrų negalės būti. Tartis del 
bendro veikimo gali tik lygus

raštišką pareiškimą ir prašė 
duoti raštišką atsakymą. Tą iš- 16 metų palaikė 
pildė Komunistų Partijos Chi
cagos Distrikto Lietuvių Biu
ras. Del “L.“ skaitytojų in for- karnai revoliucinis, reformistiš-
macijos, žemiau talpiname abu kas, oportunistiškas, ir jie ban- 
dokumentu.

Beje, dienraštis “Vilnis“ abu I partiją. Ta komunistų partija 
pareiškimu atspausdino ištisai, tačiau netrukus pati suskilo į 
tuo tarpu “Naujienos“ komu- į kelias priešingas frakcijas, ku- 
nistų pareiškimą beveik pusiau j Lios ir dabar dar negali tarp 

savęs susikalbėti. O savo
programą komunistai tiek kar_! su lygium. 
tų keitė, kad šiandien sunku 
ir pasakyti, už ką jie tikrai 
stoja ir kas juos skiria nuo 
kitų kairiųjų partijų.

Reformas ir dalyvavimą le- 
gislaturų rinkimuose jau jie

tis del sudarymo “bendro fron- Į pripažįsta; demokratiją giria 
to,“ Lietuvių Socialistų Sąjun-|jr žada už ją kovoti; tautų 
gos (LSS) Centralinės Kuopos 
Valdyba, Chicagoje, jį apsvar
stė ir rado, kad nekenks tuo 
klausimu su Tamstomis pasi
kalbėti. Tuo tikslu Valdyba 
paskyrė tris savo atstovus su
sitikti su Tamstų atstovais ir 
paskui raportuoti apie pasikal- 
bėjimo rezultatus mūsų kuo- njnkų judėjimą ir stengdamie- 
pai, kuri spręs, ar verta to-. sj sunaikinti socialistus, 
linuo IrAl/ino vn Irto ni i n o tma 1 j •

Chicagos Lietuvių Ko 
munistų Atsakymas 

Socialistams
Komunistų Partijos Jungti- ypač kovai prieš karą ir fašiz

mų Valst. III Distrikto Lietu-Imą. Dabar taipgi ir gynimui 
vių Biuras, apsvarstęs Lietuvių Klaipėdos nuo Vokietijos im- 
Socialistų Sąjungos (LSS) Cen- 
tralinės Kuopos pareiškimą 
reikale sudarymo lietuvių so
cialistų ir komunistų Chicagoj laisvių, 
bendro fronto, duoda sekamą 
paaiškinimą:

Mes siūlome 
sudaryti bendrą 
munistais, kuris
ir vadovybė abelnai bendram 
darbininkų frontui, kuris jau 
budavojamas Chicagoj: Ben
dro Fronto sušauktoj konfe
rencijoj jau išrinkta tam tik
ras komitetas, kuris deda pas
tangas įtraukti visų srovių (iš
skyrus fašistus) organizacijas,Tačiau darbininkų klasės 

vienybės idėja yra gyva. Anks
čiau ar vėliau ji nugalės visas 
kliūtis. Ją reikia ne slopinti, 
bet remti rimtomis diskusijo
mis. Taigi ir mums bus reika
las ją svarstyti, idant, kai pri
bręs sąlygos vienybei, ji galė
tų būti lengviau įgyvendinta 
lietuvių darbininkų judėjime.

Viduryje tarpe grynai poli-1 mes gerai žinome, kad Hitle-, protinga, 
tiško veikimo ir darbo kultu-1 riui rūpi visai kas kita, tik ne| 

kova rinėje dirvoje yra veikimas J —
prieš socialistus, kurią jie per Lietuvos reikalais, šioje sryty- 
tiek metų vedė, buvo visai be je LSS rankos yra laisvesnės, 
prasmės. Skaldydami darbi- nes Socialistų Partija į tauti-

demokratija. Vokietijoje jisai 
demokratiją sutrempė, ir jeigu 
į jo nagus patektų Klaipėdos 
kraštas, tai ir tenai jisai ją su
tremptų kaip bematant.

Ar nebus logiška manyti, 
kad tokia pat politika demo
kratijos klausime yra ir komu
nistę, kurie ‘‘reikalauja“ de
mokratijos Lietuvoje, bet visai 
jos nenori savo “tėvynėje“, 
komunistų valdomoj Rusijoj ?

Tiesa, skirtumas čia yra tas, 
jau taip pat pritariu mūsų nu- kad šiandien Sovietų Sąjunga, 
sistatymui. I rodos, jau nebesikėsina prieš

Labai gerai. Bet mes turime Lietuvos n e p r i k 1 ausomybę. 
apsižiūrėti, kad mus klaidingai Greičiaus galima manyti, kad 
nesuprastų darbininkų visuo- ji Lietuvai padėtų, jeigu koks 
menė, jei mes čia susidėsime į 
“bendrą frontą“ su komunis
tais, kurie pirma Lietuvos de
mokratiją niekino ir net tyčio
josi iš pačios Lietuvos nepri
klausomybės. Kaip mes visuo
menę įtikinsime, kad mes ne
nukrypome nuo savo principų, 
eidami kartu su anti-demokra-

sunaikinti socialistus, jie sikiša. Mes, lietuviai socialis- 
liaus kokias pertraktacijas ves-1 žalą darė darbininkų kla- tai, stojame už Lietuvos nepri- 
ti, ar ne. sei. I klausomybę ir už demokrati-

Idant geriau paaiškėtų abie- šitą žalą reikia kaip galint nes tvarkos atsteigimą Lietuvo- 
jų pusių nuomonės ir kad vė- greičiau pašalinti. Jeigu ko-!je. Mes visuomet šita kryptimi 
liau nekiltų bereikalingų nesu, munistams iš tiesų rupi darbi- darbavomės. Komunistai pir- 
sipratimų, tai mes savo nusis- ninku gerovė, tai jų pareiga ma mus už tai labai žiauriai 
tatymą išdėstome raštu ir pra-! yra atitaisyti tai, ką jie pada- smerkė, bet dabar jie sakosi Į

z'Rį šome Tamstas atsakyti taip re, atsteigti tai, ką jie sugrio- 
pat raštu, bent į kai kuriuos vė. 
žemiau nurodytus punktus.

Mes suprantame, kad tuo i metų metus buvo kreipiamos 
“bendru frontu“ norima suda-1 daugiausiai prieš mus, bet mes 
ryti veikimo vienybę lietuvių sutiksime šitame atsteigimo 
darbininkų judėjime, kol dar darbe su jais kooperuoti, jeigu 
nėra galima pasiekti organi- jie tik nuoširdžiai darbuosis 
nacinę vienybe. tąja kryptim, kuri veda į dar-

Chicagos lietuviai komunis- bininkų judėjimo vienybę.
✓ tai šituo reikalu dabar atsi-j Vienu užsimojimu pašalinti

Sudarius bendrą frontą so
cialistų, komunistų ir kitų dar
bininkiškų organizacijų, ko
munistai, teisybė, kreipiasi ir 
į ne darbininkiškas organiza
cijas, kad įtraukti kiek dau
giausia galima jų į liaudies 
frontą kovai prieš karą ir fa
šizmą.

Čia mūsų ir jūsų nuomonės 
suderinamos ir galima veikti 
bendrai, nes ir jūs sutinkate, 
jog tam tikrais klausimais, tū
lais atsitikimais, gintis nuo di
delio pavojaus, kaip karo ir 
fašizmo, galima ir reikia veikt 
bendrai su kitais visuomenės 
sluoksniais.

nors priešas ją pultų. Lietuva 
dabar yra drauginguose santy
kiuose su Sovietų Sąjunga. Bet 
mes čia kalbame apie “bendro 
fronto“ galimumus ne su So
vietų valstybe, bet su komunis
tų partijos organizacija, kuri nigo 
Sovietų politinę santvarką lai
ko pavyzdinga visam pasau- 
liui.

ku-| Mūsų lietuviai komunistai ne

\ ^kreipė į mus. Bet mes nežino-,tą piktą, kuris buvo daromas 
ar jie taip pat kreipėsi per metų metus, žinoma, nebus 

Jeigu galima, kad ir prie geriausių 
į ku- norų. Ims laiko, kantrybės irįtiniu elementu? Rodysime jai 

| ištvermės, šis rekonstrukcijos komunistų atsišaukimus, I 
darbas, mūsų supratimu, turės riuose raginama ginti “demo-1 patys savo protu priėjo prie 
pereiti kelias stadijas.

Pirmiausiai turi būti sustab
dytos ant visados piktos atakos 
spaudoje, prakalbose ir susi
rinkimuose, kuriomis komunis
tai stengėsi diskredituoti ir 

nieko bendro. Kokią prasmę sunaikinti socialistus. Tiktai 
gali turėti tokie “frontai“ ? į kuomet jie liausis puolę, tai ir 
Jeigu lietuviai komunistai Chi- 
Cagoje taip pat nori eiti į pa
našius “bendrus frontus“ su 
kuo tik jiems pasitaiko už
megzti “draugiškus“ ryšius, 
tai mjums neverta nė diskusuo- 
ti tąl “bendYo fronto“ klausi
mą. rjles, susidėdami su bet 
kuo, mes darbuotumėmės ne 
darbininkų susivienijimui, o tik 
tam, k 
darbiną 
tų išn£ 

Muito 
bininkhj 
tikrais\ 
bininka 
drai veikti su kitų visuomenės 
klasių organizacijomis: saky
sime, kįd reikia gintis nuo ko- 

didelio pavojaus (ka-

me,
ir į kitas organizacijas.
taip, tai norime žinoti, 
rias?

Laikraščiuose matėme
kad komunistai bando daryti 
“bendrus frontus“ su įvairio
mis religinėmis organizacijo- 

F mis ir net su tų. arba kitų re
liginių sektų kunigais, kurie su 
darbininkų judėjimu neturi
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Taigi, draugai, jums ta są
lyga ypač reikalinga pravesti 
pas save.

Sutinkame, kad jums, kaipo 
daliai Socialistų Partijos ir So
cialistų Darbininkų Internacio
nalo, privalu laikytis jų nusis
tatymo. Bet juk ir jūs ir mes 
žinome, kad Socialistų Darbi
ninkų internacionalas nedrau
džia jums eiti į bendrą frontą. 
Jo iki šiol nusistatymas tokis, 
kad kiekvienos šalies socialis
tai patys tuo klausimu gali nu- 
sispręsti. Francijos, Austrijos, 
Italijos, Latvijos ir dar kelių 
šalių soc. partijos dėlto turi 
sudarę bendrą frontą su komu
nistų partijom, kitų kelių šalių 
socialistai derasi sudarymui 
bendro fronto. Amerikos So
cialistų Partijoj tuo klausimu 
yra didelio nesutikimo. Deši- • 
nieji socialistai prieš, kairieji 
už. Chicagos socialistų parti
jos komitetas keliais atvėjais 
jau veikė bendrai su komunis- . 
tais: bedarbių kovose, Ethio-, 
pijos gynimui ir tt.

Jūs įsitikinimas, kad Ameri-. 
kos Soc. Partija nestos su Ko
munistų Partija į bendrą fron
tą klaidingas (jei tai įsitikini
mas). Susitarimas tuo reikalu 
tarp komunistų ir daugumos S. 
P. centro komiteto eina gerojon 
pusėn. Daugelyj vietų socialia- - 
tų organizacijos jau yra ben
dram fronte.

Savo senu įpratimu, darote 
primetimus, jog Sovietų Sąjun
goj socialdemokratai (ar kada 
tai buvę socialdemokratai) yra 
kalėjimuose, delei to negalimas 
bendrumas tarp lietuvių social
istų ir komunistų.

Tai klaida. Viena, juk mes 
norime bendro fronto Chicagoj,- 
o ne kur kitur. Antra, Sovietų 
Sąjungoj socialdemokratų neka
lina dėlto, kad jie socialdemo
kratai. Kas įkalinti, tai už įvai-,, 
rius prasikaltimus, kaip naiki
nimą visuomenės turto, pasikė
sinimus gyvasčių, pavyzdžiui, 
Kirovo nužudymas ir užsimoji
mus ant kitų.

Sakote, kad bendrai veikti 
gali sueiti tik lygus su lygum. 
Kodėl tokia sąlyga? Kita, jei 
kalbate apie organizacinę lygy
bę, tai mes juk daug skaitlin- 
gesni. Ir mūsų partija ir lietu
vių komunistų organizacijos 
juk daug didesnės už jūsų. Jei
gu kalbate apie principinę ly
gybę, mes vėl norime kreipti 
jūsų domę į tai, kad bendras 
frontas nereiškia organinę or
ganizacijų vienybę, negi jų 
principų lyginimą ar vienodu-

bius reikalus.
Visais tais klausimais, ar 

bent vienu, mes galime suda
ryti bendrą frontą. Ar gi jie 
ne lygiai svarbūs ir jums ir 
mums ?

Jūs savo senu įpratimu pri
metate mums skaldymą darbi
ninkų spėkų. Bet tą ir' mes 
galime jums pasakyti ir dargi 
su daugiau teisybės. Tarp mūs 
atsirado pamatiniai skirtumai. 
Įvyko skilimas, bet didelė dau
guma LSS juk pasivadino ko
munistais. Jūs likę mažumoje 
atskilote, vadindamiesi socialis
tais.

Kovojome vieni prieš kitus, 
tas teisybė. Bet kodėl gi tik 
mums kaltė mesti ? Ar jūs ne
darėte tą patį? Kita, tada juk 
buvo kitokios sąlygos. Vokie
tijoj socialdemokratai ir komu
nistai vienu tarpu taip grieštai 
kovojo vieni prieš kitus, kad 
nužudyta darbininkų vadai K. 
Liebknechtas. R. Luxemburg ir 
tūkstančiai spartakiečių (ko
munistų). Vokietiją tada val
dė socialdemokratai koalicijoj, 
su buržuazija. Mes čia galė
tume jums daryti kaltinimus, 
bet kas iš to išeis ?

Dabar sąlygos pasikeitė. Vo
kiečiai komunistai ir socialde
mokratai yra vienose tranšė
jose—kovoja prieš fašizmą, gi
nasi nuo nazių budelių. De
šimtys tūkstančių jų yra vieno
se koncentracijos kempėse. Bet 
jiems būtų netik klaida, bet 
nusidėjimas kovoti tarp savęs, 
nes reikia kovoti prieš nuožmų 
abiejų priešą—fašizmą; priešą 
taikos ir kultūros; priešą di
delės daugumos žmonijos.

Dabar jiems neliko ir prie
žasties savitarpinei kovai. Jie 
tad bendrai kovoja prieš fa
šizmą.

Abejoti apie mūsų širdingus 
norus vienybės jums nėra pa
mato. Kokis gi. tikslas mums 
kreiptis pas jus, stengtis suda
ryti bendrą frontą su jumis? 
Juk visiems žinoma, kad mūsų 
organizacijos skaitlingos, gali 
gyvuoti ir be gerų santikių su 
jumis—daug geriau gali, negu 
jūsų. Bet mes žinome, kad ko
va prieš karą ir fašizmą, kad 
abelnai darbininkų klesos la
bas reikalauja visų susipratu
sių darbininkų, net ir visų pa
žangiųjų bendro veikimo svar
biais klausimais, visiems ly
giai svarbiais, reikalingais.

Sutiksime su jumis, jog vie
nybės darbas pravesti neleng
va. Bet dėlto juo svarbiau ne
vilkinti, neatidėlioti, imtis ben-

Tai didelė klaida. Už tą 
klaidą perbrangiai moka Vo
kietijos darbo žmonės ir visa 
pažangioji visuomenė.

Teisybė, kad čia fašizmas 
dar nepasigrobė valdžią, bet 
juk geriau ir reikalinga kovoti 
prieš fašizmą, kol jis silpnes
nis, kol dar galima viešai 
veikti, organizuotis, kovoti. 
Jeigu to nedarysime, tai fašiz
mas įsigalės. Kita, fašizmo po
žymių, reiškinių jau ir čia ma
tome. Hearsto spauda jau nuo
lat veda fašistines atakas netik 
ant komunistų, bet ir ant so
cialistų, taipgi ir ant intelek
tualų abelnai, ypač mokytojų.

Jūs, draugai, žinote, kaip ir 
mes, kad taip vadinama Liber
ty League, stambus kapitalo 
įrankis, veikia ne laisvės palai
kymui. Yra eilė kitų organi
zacijų—Civic Federation, 
“Trečia Partija“ Chicagoj, ku- 

Coughlin organizacija, 
Silver Shirts ir tp.—visos jos 
siekiasi fašizmo. Teisybė, jos 
atvirai to nesako ir dauguma 
jų narių gal to nemato, bet tas 
neatkeičia jų tikslo. Juk ir 
Hitleris skelbė ‘.‘stambaus ka
pitalo konfiskavimą“, įvykdy
mą “tautinio socializmo“ ir tt.

Kaip tik ir laikas ir svar
biausia kovoti prieš fašizmą, 

veikti

vnitniu, neauucnuu, iiiiuio uvn- i p* ai vicuvuu-
dro veikimo bent kur jau tas mą. Tai tik reiškia bendrą vei- 
galima.

Kas del 
atakų prieš 
spaudoje ir 
aetik sutinkame, bet sveikina
me tokį pasiūlymą. Dar dau
giau, galime jums pasakyti, 
kad tas jau sulaikyta. Jei kur 
dar tas pasirodo, tai tik at
skirų asmenų netakto delei.

Bet mums su nepasitenkini
mu tenka pastebėti, kad jūsų 
spaudoj ir mitinguose tas nesu
laikyta. Teisybė, “Keleivis” 
šiuo atžvilgiu reikia pagirti už 
pastangas. Kas kita su “Nau
jienomis“. Paimkime pavyz
džiui kad ir šio laikraščio nr. 
301, šių metų . Ten telpa eilė 
piktų korespondencijų. Ant 
pirmo puslapio žinia apie E. 
Butkaus areštą yra provokaci
nio pobūdžio, Komunistai kal
tinami del Butkaus arešto. Juk 
tai biau^us apmelavimas ko
munistų. Apie tą areštą įdėjo 
žinią ir New York “Times“, 
bet jame niekas neįtarta. Ko
respondencijoj iš Winnipeg, 
Kanada, irgi atakos komunis
tams. O “Naujienas“ juk re
daguoja vienas lietuvių social
istų vadų.

kimą visiems stojantiems tan 
veikiman svarbiais klausimais.

Mes taipgi vėl norime kreipti 
jūsų domę į tai, jog Francijos 
Socialistų Partijai sąlygos ne
kliudė sudaryti bendrą frontą 
su Komunistų Partija. Ir ačiū 
tam Francijoj šiandien nėra fa
šizmo, o kitaip jis gal vyrautų 
kaip Vokietijoj. Delko gi jūs 
turėtute jaustis aukštesniais ar 
geresniai už savo draugus fran- 
cūzus socialistus? Ar dėlto, kad 
silpnesni?

Teisybė, kad mes kovojome 
prieš demokratijos gynimą Vo
kietijoj, tokios demokratijos, 
kuri palaikydama kapitalizmą, 
prieš kylantį darbininkų judė- 
j imą, nudėjo dešimtis tūkstan
čių darbininkų ir tokius jų va
dus kaip Liebknechtas ir Lux
emburg.

Iki nebuvo fašizmo, ypač tuo
jau po praeito imperialistinio 
karo, palaikymas buržuazijos 
demokratijos reiškė slopinimą 
darbininkų judėjimo, ypač tos 
dalies, kuri siekėsi darbininkų 
valdžią įsisteigti.

Dabar betgi fašizmas puolą 
demokratiją. Gynimas ir tos de-

(Tąsa 5 pusi.)

instrukcijas iš komunistų cen
tro Maskvoje. Jeigu tas komu- kol dar galima viešai 
nistų centras, turėdamas neri- organizuotis prieš fašizmo įsi- 
botą galią Rusijoje, nerodo nė' galėjimą.
mažiausio noro tenai steigti de
mokratiją, bet liepia savo agi-

Kas delei mūsų ir jūsų pro
gramų, galime tiek pasakyti: 
tai jūsų privilegija kritikuoti 
Komunistų Partijos programą, 
mes galime tą patį daryti su 
socialistų programų, bet tas nė 
jums, nė mums neturi kliudyti 
sudarymui bendro fronto vei
kimui išvieno tais klausimais, 
kurie ir jums, ir mums ir vi
siems darbininkams svarbūs.

Į bendrą frontą eidami juk 
nenorime priimti nė komunis
tų, nė socialistų programo, o 
abiems lygiai gerą, abiems pri
imtiną programą, kuris bus 
bendro fronto programas, sa
kysime, kad ir sekamą:

1) Prieš karą ir fašizmą.
2) Už Lietuvos nepriklau

somybės gynimą ir už civiles 
laisves Lietuvoj, kas būtina 
gynimui nepriklausomybės. 
Taipgi už Klaipėdos gynimą.

3) Už gynimą ateivių tei
sių ir kitus lietuviams svar-

mes galėsime apsieiti be aštrių 
atsikirtimų prieš juos.

Sekantis žingsnis turi būti 
nustatymas, jei ne draugiškų, 
tai bent žmoniškų ir paken
čiamų santykių tarpe šių dvie
jų srovių narių įvairiose nepo
litinėse organizacijose, unijose, 
susišelpimo draugijose, šitoje 
dirvoje papratus vieniems su 
kitais žmoniškai elgtis ir kits 
kito nuomonę toleruoti, bus 
lengviau paskui prieiti prie su
sitarimo ir kitais reikalais.

Bet politikos dirvoje socialis
tams ir komunistams susitarti 
bus sunkiausia. Mūsų kuopa 
yra LSS dalis, ir mes negalime 
dėtis su jokia kita politiška 
partija, kol to nėra nutarusi 
visa mūsų organizacija. O LSS 
negali eiti toliau, kaip leidžia 
Socialistų Partijos nutarimai.

Mes esame įsitikinę, kąd

kratijos likučiai“ Lietuvoje? įsitikinimo, kad Lietuvoje rei- 
Bet šitie nauji šūkiai komunis- kia seimo, amnestijos ir politi- 
tų agitacijoje tai dar tik žo- nių laisvių. Jie pradėjo šitų da- 
džiai, kurių nuoširdumu dau-. lykų reikalauti, kada jie gavo 
gelis gali labai paabejoti.

Čia dar kyla du klausimai, į 
kuriuos mes norime gauti iš 
Tamstų aiškų atsakymą. Vie
ną, jeigu komunistai dabar sa
ko, kad jie stoja už demokrati
nę Lietuvos respubliką su sei-. tatoriams reikalauti demokra- 
mu, išrinktu visuotinu balsavi-. tijos Lietuvoje, tai aišku, kad 
mu, tai ar komunistai yra atsi-1 čia yra tiktai “manievras“. Ry- 
sakę nuo savo siekimo steigti toj arba poryt tas pats centras 
Lietuvoje “sovietų valdžią?“ įgali padiktuoti Kominterno 

Antra, jeigu komunistai rei- sekcijoms ir jų skyriams visai 
kalauja amnestijos politiniams kitokią taktiką.
kaliniams ir pilietinių teisių vi-1 
siems žmonėms Lietuvoje, tai 
kodėl jie nereikalauja tų pačių 
dalykų Sovietų Sąjungoje?

Demokratija mums yra prin
cipas, o ne taktikos manievras. 
Taktikos sumetimais gali tam 
tikrose apystovose reikalauti 
demokratinių laisvių ir pik
čiausi demokratijos priešai. 
Pavyzdžiui, Vokietijos hitleri
ninkai reikalauja, kad Lietu
vos teritorijos dalyje—-Klaipė
dos krašte būtų respektuoja
ma to krašto autonominės tei-

Amerikos Socialistų Partija sės; kad krašto seimelis būtų 
neis į “bendrą frontą“ su Ko- renkamas visuotinu balsavimu čiate.

Kuo mes, lietuviai socialis
tais, įėję į “bendrą frontą“ su 
komunistais, būtume nuo šito
kių “siurpryzų“ apsaugoti?

Kovoti už demokratiją mes 
galime bendrai tik su tais, ku
rie yra nuoširdūs demokratijos 
šalininkai. Kokį įrodymą gali 
mums duoti komunistai, kad 
jie dabar jau tikrai pasidarė 
ištikimi demokratijos princi
pui ?

Paaiškėjus čia iškeltiems 
klausimams, bus matyti, ar 
yra pagrindo “bendrajn fron
tui,” į kurį Tamstos mus kvie-

ad su mūsų pagelba į 
inkų judėjimą įsiskverb. 
udotojai ir mulkintojai, 
is rūpi vienybė tik dar- 
| judėjimo ribose. Tam 
* atsitikimais, beje, dar- 
ilms tenka tartis ir ben-

tokios padėties dabar 
gąsdinti save tuo, kas 

įtikti ateityje, būtų ne-

k io n or M
^ro, fašistiško perversmo ir tt.).

Bet Čia 
nėra; o 
gali at| 
protin



[Pirmadienis, Sausio G, 1936 LAISVE Puslapis Ketvirtas

Žinios Apie Karą
Italijos Fašistai Įpuolę 

Į Isterikų
jas, mandatus ant kolonijų, 
šaltinius žaliųjų medžiagų.

2. Italija tuos klausimus ga
li išrišti tik keliu užkariavimo 
Anglijos, Francijos, Belgijos, 
Holandijos ir Portugalijos tūlų 
kolonijų. Todėl tą jausdama 
Anglija ir sukeldinėja visą 
Europą prieš Italiją.

3. Europos karas suteiks Ita
lijai progą atsiekti jos tikslus, 
bet tam turi būti galingas Ita
lijos jūrų karo laivynas, orlai- 
vynas ir armija.”

Toliaus Mussolinis kalbėjo,

Italijos fašistų nepasisekimai 
Ethiopijoje vis daugiau įvaro 
juos į isterikų padėtį. Nesenai 
italų orlaivininkai subombarda
vo Amerikos Raudonojo Kry
žiaus ligoninę. Dabar dar žiau
riau pasielgė, užpuldami ant 
švedų Raudonojo Kryžiaus li
goninės, kur, sakoma, žuvo apie 
80 žmonių—daktarų, slaugių ir Į 
ligonių nuo italų fašistų oriai- kad Italija pereitame kare bū
vių bombų. ■ vo apžulikauta, kad Anglija ir

Šiais niekšiškais Italijos fa- Francija ją apgavo ir kad da- 
šistų žygiais smarkiai piktinasi 
net buržuazinė spauda. Bet ita- 
ų fašistų laikraštis “Giornale 

d’Italia” štai kaip pasityčiojan
čiai rašo:

“Mes norime žinoti, kad aky- 
vaizdoje ethiopų karo metodų, 
ko užsienio politikai nori, ar 
kad Italijos kareiviai pirm ne
gu mušis durtuvais su ethiopais, 
kad ant durtuvų galų užsidėtų 
korkus, o orlaivininkai pripildy
tų savo bombas mineraliniu 
vandeniu?. .

“Ką Švedijos, Stockholm©, 
žmonės nori, kad Italijos orlai
vininkai pirm bombardavimo 
gal nuleistų savo draugus para
šiutais apžiūrėti, ar kartais ten i Italiją organizuoja vis daugiau 
nėra apielinkėje švedų dakta-j šalių, taip kad Anglijai maži; 
rų?” I šiai kainuotų Italijos fašistų

Šis tonas parodo, kad Itali-ikaras su Anglija.
f ' jog fašistai yra desperacijoje, T, , . ... . . .. . . ,L .. , . .... . . Bet Anglijos imperialistai la-JnT jie savo budeliškus žygius , . . . J ..... T , . • • . • t i bai nerimau ja is priežastiesbando rėksmu pateisinti. Juk . . ....... 1 ...... . .. . , . ; įsigalėjimo Vokietijos lasistu.jaq* senai priimta pasaulyje 

tvarka, kad ligonines, įstaigas 
su-Raudonojo Kryžium, nega
lima naikinti, nes ten nėra ka
ro jėgų. Ant Amerikos ir šve-1 
dijbs ligoninių buvo išpiešti 
Raudoni Kryžiai, tą negalėjo 
nematyti Italijos orlaivininkai, 
bet jie vis vien bombardavo, i 
Gi "’Italijos fašistinė spauda ne 
tile tatai pateisina, bet net ty
čiojasi iš užmuštų ir tų, kas 
kelia prieš Italijos fašistus pro
testą.

Tokis Italijos fašistų pasiuti
mas, jų užpuolimas ant Ethio-j 
pijbs, puolimai ant ligoninių, 
naudojimas nuodingų gazų, 
liepsnos metikų ir kitų baisių 
įrankių sukelia didžiausį pasau
lyje pasipiktinimą prieš Itali
jos fašistų žygius. Tas gali at
vesti prie to, kad kitos šalys 
ginklų jėga bus priverstos 
Valdyti Italijos fašistus.

bar ji 
čiais. 
nebus 
vyktų 
riauti, 
kitų imperialistų kolonijų, kas 
neišvengiamai veda prie dide
lio karo.

su-

Dideli Yra Italijos 
Fašistų Planai

turi atsiimti su
Reiškia, Italijos apetitai 
pasotinti, jeigu jai pa- 
net visą Ethiopiją užka- 
ji tiesiai kėsinasi ant

nuošim-

Vokietija ir Anglija

kosi savo senos taktikos:

tų. Jie, jausdami baisu pavoju 
ant savo keliu linkui Indijos 
iš Italijos fašistų pusės, prie.

blėdės padaro netikėtomis 
atakomis. Pietų fronte: dy
kumos, stoka vandens ir 
stoka kelių, taipgi akmenų 
kelius budavoti. Tas viskas 
apsunkina moderniškos ar
mijos veikimą.

Antra, ethiopai yra daug 
drąsesni, geriau moka var
toti ginklus, kaip italai ma
nė. Italų orlaiviai, tankai, 
liepsnos metikai ir kiti gin
klai ne tik neiššaukė pas 
ethiopus baimę, bet iššaukė 
dar didesnį jų pasiryžimą 
karui. Ethiopai moka gerai 
veikti apsigynime ir užpuo
lime.

Trečia, ethiopai yra daug 
geriau ginkluoti, kaip italai 
manė. Pas ethiopus yra už
tektinai šautuvų, P’-11-- 
džių, priešorlaivinių kanuo- 
lių ir amunicijos. Tiesa, jie 
vis dar prasčiau ginkluoti, 
negu italai, neturi tiek mo
derniškų ginklų, bet ir nė
ra tai]) prastai ginkluoti,

ten negalėjo būti tik tas vie
nas leitenantas, ten turėjo 
būti ir daugiau italų kari
ninkų, bet Roma nenori 
smulkmenas paduoti.

kai]) italai manė

nesi
i-iėti, jie ren- 

i uotams ka
us buvo gal- 
ii/.ės mėnesio, 
sezono, Rara z v1 i C L ll

bet dabar jau nėra

icioje Italijoje mažai 
ngų žinių yra iš karo 

Anglijos imperialistai žada gd-jtronto. Laikraščiai rašo tik 
bėti Franciją, jeigu ją užpuls tai, kas fašistams patinka, 
Vokietijos fašistai, bet už tat bet žmonės tam jau pradeda 

j jie vis daugiau kalba apie tai, 
kad Francija nesikištų karau
priešu Vokietiją, kada Hitleris | ]<a(] jį atmesta atgal. Italijo

je bijosi, kad italų armija 
. Žmo

nės griebia užsienio laik- 
raščius, kad iš jų sužinojus 

i tiesą, bet ir jų mažai įlei- 
! ūžiama į Italiją ir tik pa
rinkti, karo cenzūros 
peržiūrėti.

Mussolinis gailisi, kad jis 
nesistvėrė greitai už Hoare- 
Laval niekšiško pasiūlymo 
pasidalinti Ethiopiją, tame 
jam buvo geriausia išeitis.

fašistams patinka,

netikėti, nes visi mato, kad 
italu armija neina pirmyn,

pradės puolimą į rytus, tai yra ‘ ............................
ant Lietuvos ir Sovietų Sąjun- j^į sunaikinta.
gos. Gal tą galima išaiškinti 
ir tuomi, kad paskutiniu laiku 
vis tankiau Anglija duoda viso
kius persergėjimus, pabarimus j 

i Lietuvai, mat, nori prirengti pa- 
j siteisinimo dirvą, kad galėjus 
I sakyti—“Lietuva buvo kalta’’.

Patys Fašistai Apie 
Karų Ethiopijoje

jau

Italijos fašistų laikraštis 
“Gazetta del Popolo” rašo, ką 
Mussolinis kalbėjo su laikraš
čio' korespondentų. Mussolinis 
pareiškė:

vl. Anglija prieš Italija mo
bilizuoja visą Europą. Bet Ita
lija jau per 20 metų planavus 
kaip /auti sau naujas koloni-

Iš Romos, Italijos sosti
nės, “New York Times” ko
respondentas Arnaldo Cor- 
tesi rašo apie tai, ką patys 
Italijos fašistai ir karo ži
novai dabar sako apie Ita- 
lijos-Ethiopijos karą.

Pirma, jie prisipažįsta, 
kad Ethiopijos gamtinės 
kliūtys pasirodė esą daug 
didesnės, sunkiau įveikia
mos, negu Italijos karo šta
bas pirmiau manė. Šiaurių 
fronte dideli kalnai, stoka 
kelių, į šiaur-rytus— dyku
mos. Ethiopai tą viską mo
ka gerai išnaudoti ir daug

Sukilimai Italų Armijoje
Sausio 2 dieną Italija pri

sipažino, kad Libijoje, Af
rikos kolonijoj, sukilo ka
reiviai, užmušė leitenantą 
Biondį ir pabėgo į Tunisą, 
Francijos koloniją. Italija 
buvo mobilizavus vietos gy
ventojus į kupranugarių 
armijos korpusą. Tie vietos 
gyventojai nenorėjo tarnau
ti fašistų armijoje ir užmu
šę savo vadą pabėgo. Kažin 
kiek ju buvo ir kiek jie už
mušė fašistų pakalikų. Juk

*
Nesenai įvykusiuose streikuose Rumunijos sostinėj Buchareste įvyko di

delės riaušės. Šis vaizdas parodo, kaip kareiviai areštuoja vieną studen
tą. Keli supuolę vieną jaunuolį drasko.

sbi

u

Kur Bus PJussolinis 
Už Mėty Laiko?

Naujus metus pradedant 
daugelis net buržuazinių lai
kraščiu statė klausimą: 
“kur kitus naujus metus su
tinkant bus Mussolinis?” 
Kodėl? Todėl, kad arba Mu
ssolini turi laimėti karą ir 
sutvirtinti fašizmą, arba 
bus padarytas jam galas ir 
kartu fašizmui galas Itali
joje.

Mussolinio viltys greitai 
laimėti karą Ethiopijoje pa- 
gelba orlaivių, tankų ir me
chanizuotos armijos nuėjo 
niekais. Kada pirmiau mes 
“Laisvėje” rašydavome apie 
tai, kad italams karas ne
bus piknikas, apie tai, kad 
ne visi Italijos pasigyrimai 
yra tiesa, kad fašistai daug 
daugiau giriasi, meluoja, 
negu jiems pavyksta kare 
prieš ethiopus, tai tūli net 
mūsų draugai sakydavo,

užstojamo ethiopus, perma- 
žai duodame kredito italų 
atsiekimams.

Dabar yra kas kita. Per 2 
paskutinius menesius italai 
tik nepasisekimus turėjo, 
patys prisipažysta, kad 
daug vietų jau paliko. Mus
sel i uis savo kalboje pasitin
kant naujus metus sakė, 
kad Italija yra pasivenoms 
ištisus kelis metus kariau-

j rodo, kad ethiopai vis tan
kiau nušauna italų orlai
vius, nuveikia tankus, įvei
kia italus. Sako, kad italų 
orlaiviai turi daug išmesti 
bombų kol jie užmuša nors 
viena ethiopa. Ethiopai pa
siskirstę į mažas ^viwes 
gerai apšaudo italų orlai
vius. Reiškia, italams nėra 
piknikas. Pačioje Italijoje 
žmonių n e p a s itenkinimas 
auga ir netoli ta valanda, 
kada tas išsilies į revoliuci
ja prieš fašistų viešpatavi
mą, v

Worcester, Mass
Iš A.L.D.L.D. 11 Kuopos Me- 

tinio Susirinkimo

Pirmiausiai raginu ir kvie
čiu draugus dalyvauti kuopos 
susirinkimuose. Taip Literatū
ros Dr-jos nariams apsileisti 
ir neiti į susirinkimus yra neat
leistina. “Laisvės” vajininkai 
davė raportą; pasekmės pasi
rodė geros, drg. J. žalimas pa
aukavo išlaidas, kokias turėjo 
laike vajaus ir už mašiną, ku
rią daug vartojo — bilos ne- 
priduos.
gai jam ačiuoju. 
ninkai susirinkime 
Vėliau apie vajų 
daugiau.

Lietuvių veikimo 
; atstovai raportavo,

Varde kuopos širdin- 
Nevisi vaji- 

dalyvavo. 
parašysiu

komiteto 
kad ren

giasi prie paminėjimo ketu
rių draugų,, sušaudytų Lietu
voje per Smetonos valdžią.

Mokyklos komisija raporta
vo, kad mažai lankosi ir jeigu 
taip bus, tai mokykla negalės 
tęstis, čia skaitau sau už pa-

reikalaukit visame pasauly 
'pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 
_____  palengvinimą

PAIN-EXPELLER

WWOTN

Sunaikinimui Peršalimo’

reigą pasakyti ALDLD 155 ir 
11 kuopų nariams, jeigu mes 
abiejų kuopų nariai lankytu
me šią mokyklą, tai ji būtų, la
bai pasekminga. Mes randa
me mūsų spaudoj šiuos prane
šimus: ruošiamasi prie pasauli
nio karo, sukilimai Lietuvoj, 
Hitleris rengiasi užpulti ant 
Lietuvos, sukilimai Brazilijoj, 
karas Ethiopijoj, Amerikoj 
streikų bangos, fašizmas kelia 
galvą. Bet nevisi mes tas ži
nias vienaip suprantame, ot 
kur yra svarba. Mes šioje 
mokykloje tuos klausimus iš- 
diskusuosim. Visi būkime šioj

MlilIlIlMIMIIIIMmiilMIMIIĮIIIlMM

mokykloj, kuri įvyksta kiek- Organizatorius — J.
vakarą finapsų sekretorius-—J. J. i 

šys, kasierius—V. Pačėsfl, pTj 
tokolų sekretorius—:J. lįL. Lp 
kas, knygius—F. Mazp
“Laisvės” agentas—J. J. B; 
šys, jo pagelbininkas—J. Pa 
lionis, korespondentas—J. M. 
Lukas, atstovais į Lietuvių Vei
kimo Komitetą išrinkta P. Ju
cius ir J. Palionis.

Ateinantis ALDLD 11 kp. 
susirinkimas įvyks 26 d. sau
sio, 11 vai. ryto, 29 Endicott 
St. Visi būkite!
* A.L.D.L.D. 11 Kuopos

Korespondentas.

vieną penktadienio
7 :30 vai. vakare, 29 'Endicott 
Street.

Skaitytas ir priimtas laiškąs 
nuo drg. Sasnos, kuriame bu
vo stampos del platinimo, kad 
sušelpus Lietuvos revoliucinius 
politinius kalinius. Drg. J. J. 
Bakšys jas paėmė išplatinti. 
Nutarta rengti prakalbas drg. 
Brogai, “Darbininkų žodžio” 
gaspadoriui iš Kanados, bend
rai su ALDLD 155 moterų kuo
pa.

Išrinkta kuopos valdyba 
1936 metams iš šių draugų:

’ i

Laukiame Dovanų iš Kitu Miestu
’’Laisvės” Jubilėjiniam Bazarui

Puikiai plaukia daiktais ir pinigas dovanos “Lasvės” Jubilėji
niam Bazarui. Bet veik visos dovanos ateina iš Brooklyno ir 
artimos apielinkės. Laukiame dovanų iš tolimesnių miestų.

BAZARAS BUS TRIS DIENAS
> X < ' ^ •

Sausio--January 24, 25 ir 26
“LAISVES” SVETAINĖJE

427 LORIMER ST., A BROOKLYN, N. ¥.

Bazare bus naujų ir gražių daiktų. Atro
do, kad turės suplaukt įvairių daiktų 
vertės apie $2,000.00. Tie visi daiktai tu
rės būt išparduoti laike 3 dienų, tai bus 
parduodami už labai žemas kaipas. Tad 
dalyvaukite bazare ir nusipirkite gerų 

daiktų už pigių kainų.

Kas vakaras šokiai. Įžanga 10 ;
Visais vakarais grieš gera orkestrą

Šeštadienį ir Sekmadienį Bazaras prasidės nuo piet ir tęsis iki vidurnakčio

HMBi
■' ......................................................... . 1     i^y. ■■■■■■■■■'■ i .

MATTHEW P. BALLAS, Ini
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
*»W»
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Bieliausko Graborystes
660 Grand St. Broo|clyi|, 

Tel.: STagg 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIET
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystes Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi kp- 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo. .O

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Temykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimų už daug 
mažesnę k^iną; tuo būdu galite pęr mūsų įstaigų pa
taupyt' daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-

$150
ar 

mažiau

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius 
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bu3 toks jlpt 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už dglęJę 
mažų pinigų sumų. O ir- tolumas nedaro 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausi^ ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos. • -. jinai 

šie paveikslui parodo ką galite gaut už $150 ar ipažiąu. Temykite, ką mūųų įstaiga suteiks už tamstą pin|gųs.‘

.4

nines, išbalsąmavimas ir piuiuicjuuad, muvus 
tlrėsė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai,' painu

V-' \ : ;

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

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo bletele. 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 (perme
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabų veža, ir vie
nų automobilį į visas kapines NeSv Yprko miebto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kapines be mokesnio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitu pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamų kainų.

Visas metalinis grabas pilną! atidaromus už
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to'patiesi 

šilko; Vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė W H* 
padaryta iš kieto mędžįo. Pąrvežimas kūno js jliKp- 
nirifes, išbaJsųmavimas ir prižiūrėjimas; siūlas krba 
drėsė; žvakės, kryžiai ir krtslai, karpetai,’ palmes‘J r • 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (wrWį- 
tus). Sutelkiame karavapų, kuriuo grapą*Veža .Įt; tfu 
automobilius į visas kapines New Yprko miesto UjJ 
linkėję; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokęsi 
Koplyčių duodame nemokamai. ,yiĮjokių kitų pašert 
kimų taip -pat galima gauti ųž pripinąrpą kainų.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarpaus ir lietuviams, kuri© j jį kreipti 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisinf,<&& Tel. SUgg

HHHHH
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Tačiauš taip nėra, kaip kad

Visi

So-

Wilkes Barre, Pa

Hudson, Mass

nesidrovėsime pagelba darbi-' ^^ios, o komunistu Internacio-

PRANEŠIMAI iŠ KITUR

kovon

Buvo skaityta sutartis AL

ar mes 
pamatė 
bendrai

Taipgi bus programa. Pildys dar
bininkų chorai, artistų grupes, ir bus

tai ir siūlo ne savo progra
mą, bet tokį, kuris priimtinas 
ir kitiems norintiems Lietu
voj civilių laisvių, demokra
tinės valdžios.

tik 
bū- 
no-

fa
ir

negu bent kurioj 
Ten yra valdžia 
milžiniškos daugu- 
mažumai. šitai sa- 

socialistai,

kalbos, tai nereikia aiš- 
daug Amerikos darbinin- 
esą girdėję kalbant, esą 
pasitenkinę jo kalba;

valdininkai nenorėjo 
išgarsint prakalbas, 
kurie lapelius dalino, 
o daugiausia atsižymi

Delei Centro Pirmininko 
Pareiškimo

Sausio 2 dienos laidoj tilpo
d. J. Gatavecko, APLA. Cent- 

Pirmininko

Komitetas.
(3-6)

jimo masinio mitingo, kuris bus sau
sio 27 d., 1936 m., 8 vai. vakare, 
Market Arena, Market ir 45-tos gat
vės. Prisirengimo komitetas laiko 
savo posėdžius, kas nedėlia, 2-rą 
vai. po piet 802 W. Girard Ave. Ku
rios kuopos nelaikysite susirinkimą 
greitai, tai kuopų valdyba būtinai tu
ri dalyvauti. *

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

prieinamesnę kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Saviiiipkąs

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

lauskienė, protokolų raštinin-(liškai paskelbiau, kad išsibrau- paminėjimo demonstracijoj, 
ku—M. Parednis; iždininke—; kusieji nariai bus priimami net 
M. Arlauskienė ir knygiais— 
K. Urbonas ir V. Grigienė.

A.P.LA. REIKALAI

Pirmininkas skelbia.'kalbėtojas, J. Ford, buvęs delegatas 
i padaryta'! Komunistų Internacionalą 7-tą 

Kongresą.

Chicagos Lietuvių Komunistų 
Atsakymas Socialistams

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
mokratijos dabar reiškia kovą 
prieš fašizmą, štai delko dabar 
ir komunistai gali bendrai veik
ti su ta dalim visuomenės, kad 
ii- buržuazijos, kuri stoja prieš 
fašizmą, už demokratijos palai
kymą.

Norime jums priminti dar 
štai ką: kada 1926 metais Lie
tuvoj ėmė įsivyrauti fašistų 
gaujos, Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas jau 
ta$ą paskelbė, kiwfr svarbiausias 
Lietuvos darbininkų uždavinis 
tuo tarpu ne esamos valdžios 
nuvertimas, bet kova prieš 
šizrpą. Tas buvo paskelbta 
LKP organe “Tiesoj.” •

Jūs primetate mums, jog 
vietų Sąjungoj nesą demokrati
jos. Tai, žinoma, jūsų suprati
mas, prie kurio, jūs turite teisę, 
tas betgi nereiškia, kad taip 
tikrai ir yra.

Sovietų Sąjungoj yra didesnė 
demokratija 
kitoj šalyj, 
(diktatūra) 
mos žmonių 
ko ir jūsų draugai 
Sidney ir Beatrice Webb’ai, žy
mūs Anglijos socialistai, kurie 
sugrįžę iš Sovietų Sąjungos pa
rašė knygą apie demokratiją 
Sovietų šalyj. Panašiai kalba ir 
d. Meta Berger’ienė, irgi buvus 
Sovietų Sąjungoj.

Čionai mes vėl norime jums 
pastebėti, kad bendrą frontą 
mes norime sudaryti Chicagoj 
ir jums ir mums svarbiais klau
simais, o ne išrišimui kur ge
resnė demokratija.

Mums rodos, kad jūs ne visai 
tiksliai perstatote savo atsineši- 
mą į demokratiją, sakydami, 
kad jums ji yra principas. So
cialistų Partijos konvencijos 
Detroite priimta principų de
klaracija štai ką sako:

“Socialistų Partija išnaujo 
reiškia savo ištikimybę eko- 

/ neminei ir politinei demokra
tijai, bet neabejojančiai ima
si už darbo panaikinti kapi
talistinio p a r 1 a mentarizmo 
.klastingą demokratiją.. . Mes

Komunistai žino, kad ir 
jiems būtų daug geresnė to
kia valdžia, kur darbininkai 
turės teisių, galės viešai veik
ti, organizuotis, kovoti, negu 
fašistinė valdžia, kuri visa 
tai draudžia. Mes dėlto ir sto
jame pirmiausia už demokra
tinės valdžios steigimą Lie
tuvoj.

(2) Mes ir Lietuvoje ne
reikalaujame visiems politi
niams kaliniams amnestijos. 
Ir Augustinas Voldemaras 
yra politinis, ne kriminalis
tas, taipgi Klaipėdos nazių 
vadai. Bet mes jiems amnes
tijos nereikalaujame. Mes 
reikalaujame tik darbininkų 
ir abelnai anti-fašistiniams 
politiniams kaliniams laisvės. 
Kiek mums žinoma, Sovietų 

Sąjungoj yra tokių politinių ka
linių, kaip suokalbininkai Kiro- 
vo nužudymo; yra įvairių visuo
menės turto naikintojų, sabo- 
tažninkų, kurių darbai kenkia 
netik socializmo steigimui, daž
nai kriminalio pobūdžio. Tiems 
politiniams kaliniams, kurie no
ri atsteigti reakciją bile šalyj, 
kurie nori grąžinti carizmą ar 
kapitalizmo reakcinę valdžią So
vietų Sąjungoj, mes nereikalau- 
jam ir nereikalausim amnesti
jos.

O Sovietų Sąjungoj kaip 
ir nėra tokių kalinių, kurie 
tų ten patekę už tai, kad
rėjo gero darbininkų judėjimui, 
negi yra tokių, kurie del savo 
skirtingų įsitikinimų pateko ne
laisvėn. Taigi, ir nėra reikalo 
amnestijos reikalauti SSRS. 
Bent mes neturime tokio t pa
šaukimo.

Jūs, draugai socialistai, da
rote mums labai nedraugišką ir 
nemandagų primetimą, jog mes 
būk “ne patys savo protu” pri
ėjome prie supratimo, kad rei
kia ginti demokratiją, reika
lauti Lietuvoj demokratinės val-

stovi ir šnairiai žiūri į mus 
abejus dėlto, kad nesusitariame 
net ir kur galima ir reikia su
sitarti. Pamatę, kad stojome 
bendrai veikti, jie taipjau stos 
su mumis darban.

Jūs bijote, kad mums Inter
nacionalas gali rytoj patarti ki
taip veikti. Bet juk ir jums ga
li, o mes vistiek nebijome. Mes 
žinome, kad Internacionalai ne
įsakinėja nereikalingo.

Niekas negali save užsikan- 
traktuoti, jog rytoj nemirs, nes 
žmonės miršta, bet tik dėlto, 
kad mums kam nors gali tekti 
mirti rytoj, šiandien niekas ne
siperka grabo, o visi stengiasi 
eiti savo kasdienines pareigas 
neveizint kas bus toliau.

Norite žinoti, kas gali jus 
nuo surpryzų apsaugoti bendrai 
su komunistais veikiant? O ko
kia gi apsauga bile kam reika
linga? Juk mes bendrai veiksi
me abejų mūs ir sykiu abelnai 
darbininkų apsaugai, delko 
jums specialiai kokia apsauga 

I reikalinga? Jūs juk įeinate į tą 
veikimą lygiomis teisėmis su ki
tais. Mes juk ne kviečiame jus 
tik padėti mums, o veikti ben
drai. Kodėl mes nebijome jokių 
surpryzų ?

Geriausia persitikrinti, kurie 
mes nuoširdžiau stojame į tą 
darbą, tai išbandyti veikimu. 
Jūs, draugai socialistai, nelai
kote nuodėme tokį darbą, tad 
stokite į jį, tada patirsite mūsų 
širdingumą. Kitų kolonijų lie
tuviai socialistai jau veikia ir 
patenkinti. Pradėti bendrai dar
bą mes va tuojau jums siūlome:

1. Sudarykime bendrą korfyi- 
fetą ir tuojau rengkime mitingą 
Lietuvos ir Klaipėdos klausimu.

2. Sudarykime bendrą veiki
mą įvairiose organizacijose, kur I 
tik tenka kovą vesti prieš reak
cinius elementus, prieš fašistui.

3. Budavokime bendrą fron
tą prieš karą ir fašizmą.

Jeigu jūs turite pasiūlyti dati- 
giąu kokių klausimų, kur gari
me endrai veikti, labai gerai— 
padarykite.

Komisija tame reikale prane
šė, kad geriausiai bus, jeigu 
vėl atgaivinsime chorą. Lauk
sime jo atgaivinimo.

1936 metams valdyba išrink
ta iš šių draugų ir draugių:
organizatorium—A. Sikorskis;'ro Pirmininko pareiškimas.I" vis? lietuviai darbininkai dalyvau- 
finansų raštininke—M. Kaz-'Jame nurodyta, kad aš sauva- kite sausio 27 dieną Lenino mirties

Market 
Arena, Market ir 45th St., 8 vai. 

. . v .vakare, šis masinis mitingas bus
iki 60 metų. Taipgi as nesu- demonstracija prieš karą ir fašizmą, 
tinkąs tą atitaisyti, todėl pats Imperialistinio karo pavojus dar nė- 
Centro Pirmininkas priverstas ra prašalintas, o jį tik gali sulaikyti

draugės, moterys, pakvietė vi- <- -1 ' ' 
sus prie vakarienės užbaigimui Centro 7‘ ‘ ‘ '
senų metų ir pasitikimui nau-| Mano klaida buvo 
jų metų. Vakarieniaujant 
drg. V. Grigienė paprašė drg. 
S. Reikauską pakalbėti. Jis 
gyrė hudsoniečius už gerą vei
kimą. Paskui pakalbėjo draugai 
Parednis ir Vaitekūnas, ir po 
vakarienės visi skirstėsi sma
gūs, pasirengę daugiau dar
buotis darbininkų labui.

Susirinkime Buvęs.

Keletas žodžių iš draugo 
Clarence Hathaway prakalbų, 
kurios įvyko 29 dieną gruo
džio. Prakalbos buvo laikyta 
pačiame centre miesto, didžio
joj Concordia Hali. Publikos 
buvo veik pilna svetainė, nors 
ir oras labai blogas, labai bu
vo šalta ir snigo.

Kas link draugo C. Hatha
way 
kint;

labai
taip buvo ir mūsų mieste. To 
draugo kalba visi buvo labai 
patekinti, taipgi buvo gana ir 
klapsimų, į kuriuos tinkamiau
siai visiems atsakė.

gruodžio mėnesio Buletine, o 
gruodžio 23 toji klaida buvo 
pataisyta. Pataisymas buvo 
pasiųstas visoms kuopoms ir 
taipgi organui. “Laisvėj” tasai 
pataisymas tilpo, rodos, gruo
džio 23, 1935. Visi tai galėjo 
matyti.

Gruodžio 23 aplaikiau nuo 
d. Gatavecko ilgą ir labai pik
tą laišką delei tos klaidelės. 
Laiškas baigiasi sekamu ulti
matumu: “Todėl aš jus reika
lauju, kad jūs tą savo neapgal
votą ir prieškonstitucinį prane
šimą atšauktume! iki gruo
džio (Dec.) 30, 1935. Jeigu 
to nepadarysite, tai aš surasiu 
spaudą, kur mano pranešimą 
paskelbs.”

Tą pačią dieną parašiau d. 
J. Gataveckui draugišką laiš
kutį pažymėdamas, kad toji 
klaida jau pataisyta ir nebe
reikia tuo rūpintis. Maniau, 
kad tas viskas tuomi ir užsi
baigs. Visai nemaniau, kad 
mums teks per spaudą bartis 
delei tos mažos klaidelės.

J. Gasiunas, Centro Sekr.

BAYONNE, N. J.
L.D.S. 26 kp. narių atydai! 

nariai tėmykite, kad kuopos susirin
kimas įvyks naujoj vietoj, 10 W. 
22nd St., seredoj, 8 d. sausio, 7:30 
vai. vakare. Taipgi bus ir extra me
tinių mokesčių, tad visi dalyvaukite 
ir užsimokėkite duokles, kad nelik
tumėte skolingi.

Sekr. A. Lukaitis.
(3-4)

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17 kp. rengia svarbias 

prakalbas, ketverge, 9 d. sausio, 7 
vai. vak., 302 S. Main St. Kalbėtojas 
bus drg. J. Broga, iš Kanados, “Dar
bininkų žodžio’’ administratorius. Tai 
pirmą kartą iš Kanados čia kalbės 
drg. Broga, bus visiems svarbu ir 
žingeidu išgirsti apie Kanadoje gy
venančius lietuvius. Tad visus kvie
čiam skaitlingai dalyvauti ir išklau
syti jo prakalbų. Įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.

Wilkes Barre-Plymouth, Pa.
Bendrai rengiamos prakalbos del 

Kanados “Darbininkų žodžio” para
mos! Wilkes Barre prakalbos įvyks 
antradienį, 7 d. sausio (January) X 
vai. vakare, Darbininkų Centro sve
tainėj, 325 E. Market St.

O Plymouthe bus trečiadienį, 8 d. 
sausio (January), 7 vai. vakare, A. 
Stravinsko svetainėje, 40 Ferry St.

Kviečiam abiejų miestų lietuvius 
dalyvauti, ir iš toliaus kviečiam jau
nus, ir senus, amatininkus ir biznie
rius. Visi dalyvaukite kur jiems 
čiau. Taip pat svarbu, kad dalyvaųr. , 
tų A.L.D.L.D. 43 ir 97 kuopos 
nariai. Virš minėtose vietose kalbės 
pirmu kartu “Darbininkų žodžio” ad
ministratorius, drg. J. Broga, iš Ka
nados. Jis mums pasakys apie Ka
nadoj gyvenančius lietuvius. Nepra
leiskite šios progos išgirsti svarbių ir 
interesingų žinių.

Kviečia Komisija.

NEWARK, N. J.
Draugijų Sąryšio susirinkimas 

įvyks, pirmadienį, 6 d. sausio, 7:30 
vai. vakare, Jurginėj svetainėj, 180 
New York Avė. šis yra metinis su
sirinkimas ir yra daug svarbių daly
kų aptarimui, tad prašome draugijų 
atstovus dalyvauti susirinkime.

S. Gaubienč

Reikalinga vyry ir motery 
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerlii'.’ 
Palangos ir taip visokių žolių ir šak
nų. Geras uždarbis. Rašykite tuoj auš , 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

DEKEN’S OINTMENT CO 
P. O. Box 352, Hartford, Conn

ninku solidarumo sukrušinti 
įsivyravusias reakcijos spė
kas. .. ”
Prie socializmo juk nebus tos 

demokratijos, apie kokią dabar 
ir jūs, ir mes kalbame. Ji yra 
kapitalizmo demokratija—kapi
talizmo, kuomet jis gali dar pa
laikyti savo valdžią be ginklo 
pagelbos, demokratinėm prie
monėm. Pagalios, po ilgo obel- 
no kalbėjimo, statote mums du 
klausimus:

(D Ar remdami Lietuvos 
demokratinę respubliką su 
seimu, mes atsižadame Lie
tuvoj Sovietų valdžios?

(2) Jeigu reikalaujame 
amnestijos politiniams kali
niams Lietuvoje, tai kodėl ne
reikalaujame to ir Sovietų 
Sąjungoj?
Tie klausimai berods jau ne

sykį kelti spaudoj ir atsakyti, 
bet atsakysime ir dar sykį:

(1) Mes manome, kad ga
lutinas Liet, darbininkų judė
jimo tikslas tai socializmas, 
kuris vykayti tenka per so
vietinę valdžią. Toks komu
nistų programas.

Bet juk ir patys komunis
tai nesako, kad dabar Lietu
voj jau galima steigti sovie
tą valdžią. Kova prieš fašis
tinę valdžią Lietuvoj reika
lauja bendro veikimo plačių 
ihasių fašizmo priešininkų. 
Fašizmui priešingi ir social
demokratai ir liaudininkai ir 
daugelis krikščionių demokra
tų. Bet nė vieni jų nesutiks 
imti komunistų programo 
Kaįd subendrinti veikimą 
prieš fašizmą Lietuvoj, rei
kia patiekti tokį programą, 
kukris bus priimtinas ir ki
tiems fašizmo priešams, de
mokratinės valdžios šalinin
kams. žinodami tai komunis-

Gruodžio 31 dieną įvyko 
metinis ALDLD 103 kuopos 
susirinkimas. Į šį susirinkimą 
narių atsilankė pusėtinai, o 
ypatingai daug daugiau mote
rų.

Pirmiausiai sekė komiteto 
raportai, pasirodė, kad kuopa 
pusėtinai gerai veikė, turėjo 
eilę gerų parengimų ir visi ge
rai pavyko. Kuopa per 1935 
metus yra aukavus kelis de- 
sėtkus dolerių darbininkų rei
kalams, mūsų kovoms, kaip tai 
prieš karą ir fašizmą, Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigy
nimui, politiniams revoliuci
niams kaliniams, “Laisvei” mi
nint 25-kių metų sukaktuves, 
preso išmokėjimui, kanadiečių 
“Darbininkų žodžiui” ir ki
tiems mūsų tikslams. Ir šiame 
susirinkime nutarta paaukoti 
$2 kanadiečiams, kad pagel
bėjus įsigyti linotypo mašiną.

Finansų sekretorė pranešė, 
kad kuopa turi 43 narius. 
“Laisvės” jubilėjaus certifika- 

j tus įsigijo 8 draugai ir drau- 
j"um"s gi, priimantiems vado- Komiteto raportai pri- 

vybę savo Internacionalo, net,111^1 su Pagyrimu.
negražu, nelogiška taip argu-Į v Buvo gauta dvi knygutės su 
montuoti. Juk tai tuščias piktais ženkleliais aukų rinkimui, pla- 
žodžiais svaidymasis, tai vari-j tinti apsiėmė dd. K. Urbonas 
nėjimas kokių tai “panaberijų”, ir M. Baronienė.
va, jūs neprotingi, o mes labai 
gudrūs. Juk neveizint kaip jūs DLD ir LDD vienybės reikale,

nalas mums tai įsakęs.
Jūs užmiršote, kad kiek pir

miau patys sakėte, jog kaipo 
dalis Socialistų Darb. Interna
cionalo, jūs negalite kitaip elg
tis, negu pats Internacionalas. 
Taigi, jūs taip pat “ne savo pro
tu” vaduojatės, o vadovybe ir 
disciplina savo Internacionalo. 
Kam tad mums tokis primeti
mas daryti? Ar tai logiška? Ne. 
Tai noras paniekinti. Bet jei 
tai būtų paniekinimas, tai jūs 
patys save taipgi paniekintute.

Kita, kiek gi svarbu, keno 
iniciatyva mes stojame ginti 
Lietuvos nepriklausomybę? Mes 
jau pirmiaus nurodėme, kad pa
našiame atvėjyj Lietuvos ko
munistai jau pirmiau raginę ir 
kitus fašizmo priešus 
bendromis spėkomis.

Svarbumas ne tame, 
ar kas kitas pirmiau 
reikalą visiems mums 
veikti, o tame, kad tai būtina 
šiuo tarpu.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6529 has been issued to the undersigned 
to sell bcclr, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 116-118 Bushwick Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM KESTLER
116-118 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6510 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WLADYSLAWA DURKA
193 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 575 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, . County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5258 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 399 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOŲIS B. COHEN
399 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

@3 KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga, f
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HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996
Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

apie save manote, ar mes apie 
save, svietas ima mus ne pagal 
mūsų ir jūsų manymus.apie sa
ve, svietas ima mus ne pagal to; 
gi organizacijų vedime, spaudos 
palaikyme ir skleidime, abelnai 
visuomenės darbe, jūs patys ži- 

.; note, mes toli gražu turime 
daugiau kuo pasigirti už jus.

Bet čia klausimas ne tas, ku
rie mes gudresni—čia klausi
mas bendro veikimo tais klau
simais, kurie abejiems svarbūs. 
Mūsų bendras veikimas pakels 
ūpą pas tuos, kurie nuošaliai

nariai padiskusavo ir 23 bal
savo už greitą vienybę, tik 1 
buvo prieš.

Čia tenka priminti, kad bu
vęs Aido Choras jau keli me
ti yra likviduotas, bet jo iždas 
yra pas kelis atskirus narius.

Dabar keletas žodžių apie 
miesto valdžią ir kaip ji atsi
nešė link šių prakalbų. Kada 
svetainė buvo parandavota del 
prakalbų, tai jiems visai nebu
vo į galvą atėję, kokios pra
kalbos bus, bet kada buvo pra
dėta garsinti, kad kalbės drg. 
C. Hathaway, “Daily Worker” 
redaktorius, tai pradėjo prie
kabiauti, norėjo sustabdyti 
svetainės parandavojimą. Ka
da tas jiems nepavyko, tai 
nors to atsiekė, kad tokiam 
šaltam ore reikėjo publikai 
drebėt svetainėje be jokios ši
lumos. Publika buvo labai ne
patenkinta.

Miesto 
prileist 
draugus, 
areštavo,
miesto vyriausias detektyvas B. 
Bet nežiūrint kokios skerspainės 
buvo daroma prakalbos buvo 
vienos iš geriausių.

Taipogi šiose prakalbose bu
vo nemažai gauta del “Sun
day Daily Worker” skaitytojų 
šioj apielinkėje.

Beje, Teikia priminti, kad ir 
kitas labai geras darbas buvo 
atlikta, tai šiose prakalbose li
kosi išrinkta delegatas į prieš
karinį ir priešfašistinį kongre
są, kuris įvyko Clevelende, 3- 
4 ir 5 d. sausio. Šis darbas, 
tai labai pagirtinas, kad ir 
mūsų miestas neatsiliko nuo 
kitų miestų darbininkų ir da
lyvavo tokiame svarbiame kon
grese.

MANILA, Filipinai.—Po
licija užtiko ir nušovė plė
šikų vadą T. Asedillo ir du 
jo sėbru. Jie turėjo sumo
ksią ne tik plėšti, bet ir 
valdininkus žudyti.

PHILADELPHIA, PA.
Visos darbininkiškos organizacijos, 

ypatingai ALDLD kp. ir LDS. kp. ir 
chorai ir kitos organizacijos, būti
nai išrinkte bent po vieną delegatą 
prie rengimo Lenino mirties paminė-

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais budais

Patenkinančios ir 
greitos . pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos , ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 

< ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo. Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumątiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios. jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai „ Iš
bandymai, X-spinduliai, ’Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS
110 East 16 St.; N. Y.

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M. '

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Liettiviy Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rfliies ir pilnas svoris—2000 svari 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Praiom* 
jsitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 1-1161 
arba .užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Puslapis Šeštas EAIŠVt Pirmadienis, Sausio 6,

Iš Prakalbu Gelbėjimui 
' Stilsono

Stasiui evi- 
kaip ve-

priimta vienbalsiai.
Po to buvo renkamos aukos. 

Aukų * surinkta $217.30. Susi
rinkimui pirmininkavo K. Ste
ponavičius.

Dabar Stilsono komitetas 
yra susidaręs tik iš jo artimų 
draugų, kaip sakė A. Jankaus
kas šiose prakalbose. Drg. A. 
Bimba priminė, kad tokiam 
tikslui turėtų būti sudarytas 
komitetas iš visų sriovių, Stil
sono artimų draugų, Prūseikos
pasekėjų, komunistų, socialis-i 
tų, tautiškai ir religiniai nusi- 
stačiusių žmonių, nes tokis ko
mitetas turėtų pas visuomenę 
daugiau pasitikėjimo.

Draugai Bimba,ir Prūseika 
nurodė, kaip apsigynimo daly
kai turėtų būti sujungti su 
masinėmis o r g a n i zacijomis, 
kaip Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, nes tik jos gali

surašus vardų šalpos darbinin
kų organizacijos narių, kurie 
yra sekiojami ir rengiami 
įtraukti į juodąjį surašą.

Kopijos aštuonių specialių 
raportų, suneštų per tuos “ty
rinėtojus” Miss Spira raštinėn, 
apimančių laikotarpį nuo 17 
iki 21 gruodžio dabar randa
si “D. W.” raštinėj. Iš jų. aiš
kiai matosi, kad šnipų veikla 
yra atsukta tiesiog prieš šal
pos biuro tarnautojus, su tiks
lu juos išskirti. Ištraukos tų 
raportų tilps sekamose laidose.

R.

Majoras Pyksta už Iškėlimą 
Aikštėn Šnipu Sistemos

Kviečia Majorą Nedaleist 
Priimt Vėliavos Bilių

Penktadienį Brooklyno įvy
ko didelis masinis mitingas 
gelbėjimui Juozo 
Čiaus-Stilsono arba 
Ijausiais laikais jis buvo žino-;
Inas, Butkaus. Spaudoje jau' 
buvo rašyta, kad Stilsonas| 
areštuotas dar už 1917 metui 
prieškarinį veikimą, už tai, kas 
jau senai kitiems yra dovano
tą.

Publikos buvo apie 600. Pir
miausiai kalbėjo A. Jankaus
kas, pirmininkas susidariusio 
’ omiteto gelbėjimui Stilsono.

s aiškino, kokis yra Stilso- 
o “prasikaltimas”, kada jis 

ouvo suimtas ir kas manoma 
daryti jo išgelbėjimui.
\ Antras kalbėjo d. A. Bim
ba, “Laisvės” redaktorius, iš
reikšdamas komunistų ir visų tinkamai tuom reikalu rūpin- 
mūsų simpatikų nusistatymą.
Jis sakė, kad nors mes nesutin
kame su Stilsono politika, bet 
visi .bendrai stojame prieš re
akciją ir šiame atvejyje už jo 
paliuosavimą.

Trečias kalbėjo d. L. Prūsei
ka, jis aiškino, kaip yra senas 
tas Stilsono “prasikaltimas” ir 
šaukė visus bendromis jėgomis 
gelbėti jį, nes išvadavimas 
StifcOno bus kartu atmušimas 
reakcijos pasikėsinimų.

Ketvirtas kalbėjo jaunuolis 
d. Keistutis Michelsonas apie 
eikalingumą visiems bendrai 

veikti prieš reakciją, nurodė, 
kaip jaunuoliai sudarė visos 
Šalies bendrą organizaciją ko
vai prieš reakciją, karą ir fa
šizmą ir čia perskaitė Stilsono 
advokato pagamintą rezoliuci
ją, kuri bus siunčiama prezi
dentui Rooseveltui, prašant pa- 
liuosuoti Stilsoną. Rezoliucija

tis. žinoma, tas nereiškia, kad 
Stilsono reikale nereikalingas 
tokis visų sriovių komitetas, 
jis reikalingas, bet jis turėtų 
bendrai veikti su apsigynimo 
masinėmis organizacijomis.

“L.” Koresp.

Šalpos Biure Šnipinėja 
Prieš Uniją

šalpos Biure įsteigta šnipia- 
da, kuri lyg voratinkliu turi

Lankėsi M. Vaitonaitė

Komunistų Partijos N. Y. Di- 
strikto organizatorius I. Amter 
pasiuntė majorui LaGuardijai 
telegramą, kurioje kviečia ak
tyviai pasipriešint Hearsto vė
liavos biliui. Bilius dabar įteik
tas valstijos seimeliui per se
natorių McNaboe ir asembli- 
maną Devany.

Tas bilius įteiktas seimeliui 
po to, kaip New Yorke nepa
vyko pravesti tokį patvarky
mą ačiū LaGuadijos paklausy- 
mui piliečių protestų ir atsisa
kymui pasirašyti, kada jis jau 
buvo praleistas miesto Alder- 
manų Taryboj. Telegramoje

's 
žygį ir žada komunistų koope
raciją su majoru ar kitu ku
riuo valdininku kovoje prieš 
tokį bilių.

Bilius reikalauja, kad kiek
viename suėjime, kur susiren
ka bent 15 žmonių ir yra kal
bami visuomeniški klausimai 
turi būti 36x48 colių dydžio 
vėliava. Tačiaus tas daroma ne 
vėliavos pagerbimui, o tam, 
kad policija ir šnipai galėtų 
visur lysti ir šniukštinėti neva 
perstikrinimui ar yra vėliavos.

Majoras LaGuardija išleido 
special) pareiškimą sąryšyje 
su “Daily Workerio” iškėlimu 
aikštėn šnipų sistemos šalpos 
biure. Jis sako, būk “D. W.” 
neturįs pamato. Esą, “tyrinė
jimas vedamas sumažinimui iš
laidų.”

“D. W.” talpina majoro pa
reiškimą ir sykiu iššaukia ma
jorą faktais užginčyti šnipų 
sistemos šalpos biure nebuvi
mą. Šalę to telpa tolimesni 
faktai—kopijos šalpos biuro 
šnipų, raportų, kuriuos “D. 
W.” gavo.

Karšta ponams, kada jų 
sekretai iškilo į viršų.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ii’ persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 gražūs, dideli kam

bariai, visi parankumai, naujai ištai
syti, gatavi del gyvenimo. Atsišauki
te greitai. Kambariai randasi po 
numeriu 473 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Nusseaum, 308 Sterling St., 
Brooklyn, N. Y.

(2-4) <

Teisėjas Prieš Pikietus

Legal Notice
Notice is hereby given, pursuant 

to the trade-mark laws of the State 
I of Kansas, that Camel I^ead Color 
|& Chemical Products Mgf. Corp., of 
Brooklyn, N. Y., has applied to the 
Secretary of State of Kansas for re
gistration of its trade-mark “Germ- 
Proof Film”, to be used on paints 
and painters’ products of every des
cription.

.’'BTaugė M.
Waterbury, Conn., tenykštė 
veikėja darbininkų organizaci
jose) viešėjo pas savo draugę 
J. Stankaitienę, Middle Villa
ge. Ta proga su d. Stankai- 
tięnė apsilankė ir “Laisvės”

AUI1 V VA Cl VAAA AY A A U UUAA. t m m

apipynus visą šalpos sistemą. 'Amteris atžymi tą} LaGuardijo, 
Miss Dora Spira, Emergency 
Relief Bureau viršininkė yra 
tuo centru, kur sueina visi ra
portai.

Sekiojimas šalpos Agentū
rų Darbininkų Susivienijimo 
narių yra dalis tų šnipų darbo. 
Tuzinai taip vadinamų “spe
cialių investigatorių” gauna al
gas iš šalpos biuro, kad šni
pinėti sunkiai dirbančius tik
ruosius investigatorius, rašti
ninkus ir pagelbininkus. Jų ir 
jų viršininkės Miss Spira algos 

Vaitonaitė iš sudaro tūkstančius dolerių į 
' savaitę.

Tas šnipinėjimas yra sujung
tas su specialiu tyrinėjimu, ku
rį dabar veda sąskaitų komi- 
sionierius Paul Blanshard. 
Jisai sakė “D. W.” reporteriui, 
kad jo departmentas tik tyri
nėjąs “neleistinų elgesių” įvy
kius tarp ERB tarnautojų.

“Daily Workeris” neginčija
mais faktais įrodo, kad tas jo 
tyrinėjimas liečia šalpos biu
ro tarnautojus, kurie drįsta or
ganizuotis apsaugojimui dar
bų, ir išgavimui geresnių sąly- 

150 gų esantiems ant pašalpos.
Tas tyrinėjimas ir šnipinėji-

Šalpos Tarnautoju Protestas

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn. “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

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

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

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

dymo. Rašykite šiaip:

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

Viena iš 150 Merginu
Mrs. Katherine Maxwell, 

kuri jieškojo perskyrų su vy
tu George Maxwell, Stock 
Exchange šulu, girdėjo New 
Yorko teisme liūdijant, kad 
jos vyras gyręsis turįs
merginų. Jis sakęs: “Katheri
ne man mažai ką reiškia. Aš mas kaip tik taikomas prieš 
esu turėjęs 150 merginų ir vie- tuos, kurie priešinasi ardymui 
na nieko nereiškia.

\ /^Beje, vyrui primetama, kad j darbo apie 5,000 šalpos biu- 
jįs girtaująs ir Virginijoj, savo' ro tarnautojų, sumažinimui 
namų skiepe, turįs; apie 100-; medikališkos ir maitinimo pa- 
150 galionų degtinės. Repor-1 gelbos ir visuotinam panaikini- 
terių užkluptas apie tą degti- mui benamių šelpimo.
nę jis atsakė, kad “daug jos' Slapti dokumentai, esanti 
išgaruoja.” | Miss Spira raštinėj, turi ilgus

Central Opera House susi-| 
rinkę virš 2,000 šalpos tarnau
tojų išnešė protestą prieš at
leidinėjimą šalpos tarnautojų. 
Jie taipgi pasiuntė masinę de
legaciją į miesto rotužę su pro
testu. Tarnautojai sveikino 
“D. W.” už iškėlimą aikštėn 
šnipų sistemos šalpos darbuo
se ir išnešė rezoliuciją, reika
laujant šnipiadą panaikinti.

“Lai taupo pinigus panaiki- 
kinimu šnipiados, o ne sunai
kinimu tarnautojų,” šaukė dar
bininkai.

šelpimo darbo, išmetimui iš
Sekmadienio “Daily Worker” 
Užsakyta 200,000 Kopiją

“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE”.

WORKERS SCHOOL
234561231 New York City

Algonquin 4-1199
12th Street,

Telephone:

WINTER TERM
— 1936 —

_ JANUARY 6
to

’ MARCH 27
A special feature of 
term will be short-term 
courses, consisting of a se
ries of lectures on special 
topics relating to present- 
day problems. Comrades 
Browder, Stachel, Jerome, 
Hathaway and others are to 
be among the lecturers.

REGISTER NOW!
... No registration will be taken 

after classes begin. The 
number of students will be 
limited. Descriptive catalo
gues obtainable at the 
WORKERS SCHOOL.

“Daily Worker” raštinėje 
penktadienis buvo didelė die
na, nes atėjo dar 42,000 ko
pijų užsakymas pirmos sek
madienio laidos, kuri išeis 12 
šio mėnesio. Užsakymai dai’ 

i vis ateina ir tikimasi, kad pir
moji laida pasieks bent puses 
miliono skaitytojų 
New Yorko distriktas 
yra užsisakęs 120,000

rankas, 
iki šiol 
kopijų.

the

COURSES FOR WORKERS
Principles of Communism 
Political Economy 
Marxism-Leninism 
Organization
Negro Problems
American Labor Movement 
Origin of Man and Civilization 
Historical Materialism
Decisions of the Seventh World

Congress
The Basic Problems in Socialist 
Construction

Revolutionary Journalism
Public Speaking
English
Russian
Seminar in American History 
History of Class Struggle during

Epoch of Imperialism 
Socialist Construction in the So

viet Union—Background and 
Development.

Kiek Kainavo Hauptmannas?

Teisėjas Cotillo, Mussolinio 
karo rėmėjas, atnaujino drau
smę prieš Drabužių Pardavinė
tojų Unijos 107-tą Lokalą. 
Pereitą metą jis irgi buvo iš
davęs drausmę prieš tą loka
lą, bet aplikacijų teismas leido 
pikietuoti, jei plakatų obalsiai 
esą teisingi ir pikietas ramus. 
Dabar šis teisėjas išrado, būk 
plakatai esą neteisingi ir pi
kietas nebuvęs ramus, todėl 
uždraudė pikietuot R. A. 
Freed & Co., Inc., 3rd Ave. 
ir 159th St., Bronx.

Notice ir hereby given that Ba
ker’s Distributing Co., Inc., of Brook
lyn, N. Y., has registered its trade
mark “Grand Cake” with the Secre
tary of State of New York, to be 
used on bread, rolls, cakes, and fi
nished bakery products of every des
cription.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero,

CAMBRIDGE, MASS
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, .krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

Brooklyn, N. Y.
423 Metropolitan Avė.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padatau 
naujus paveiks* 
lūs ir krajavus 
sudarau SU 

amerikoniškai^
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at* 
maliavoju ’ Įvai
riom spalvom.

JONAS STOKESį
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park- 
w«y ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
TeL: Glenmore 5-6191

HUDSON COAL
Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠAL1NSKAS)

Lietuvis Graborius

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hali 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo 
Įstaiga

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y. I

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 
svoris, 2000 svarų į toną.

$1025Šaukite 
INgersoll 2-6761

patikrintas

Klauskite 
BEN DUĘIN

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(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.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c
KIRPIMAS
SKUTIMAS f
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patarnavimas

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Nežinia, kiek vertas Haupt
mannas kaipo žmogus. Tačiaus 
jo pripažinimas kaltu nužudy
me Lindberghų vaiko kainuo
siąs valdžiai $1,235,230. Jo 
sudeginimas elektros kėdėj 
kainuosiąs $230. Ta suma teks 
svičmanui. » i

Sakoma, visos bylos suma1 
siektų nuo $5,000,000 iki 15 
milionų, jei būtų priskaitytos 
visos slaptosios ir viešosios po
licijos algos, telefonai, telegra
mos, keliones. Tik pati byla kai
navus $115,000.

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, jsi- 
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.

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS 
X PIRTIS 

VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

Garinis kambarys, Turkiškas Kambarys, 
■H Rusiškas Kambarys, didelis plaukymui 
Vi prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 
I i mankštymai, restauracija, barbernė ir
\ 1 ir prirengimai miegojimui.

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

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

tik vyram. Moterim nebus.

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais atdara 

ir naktį.

Ketvirtąjį

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St.
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. 'Bile

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick Ave. 
lipkite ant Cook Street.

Brooklyn^
Ave. stoties. 
Hie karu ant 
ve. P-afc IS-




