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AMERIKOS FAŠISTAI 
PRIEŠ ROOSEVELTĄ

{KRISLAI 
/žudys Lietuvius? 
Juliai ir Nazių Veislė. 
Už Perversmą Italijoj. 
Bažnyčia ir Mussolini.

Rašo S. LAISVIETIS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Iš! ai me rite 
Pasauli!

Vokietijos fašistų vadai jau 
ne kartą pirmiau skelbė, kad 
turės būt išvyti visi nevokiečiai — 
gyventojai iš tų kraštų rytuose, No. 5 
kuriuos hitlerininkai rengiasi 
užkariauti.

Dabar strateginis nazių karo 
vadas generolas Ludendorf iš
leido knygelę “Visiškas Karas”, 
kur reikalauja tiesiog išžudyt 
visus užimamo krašto gyvento
jus. Jis rašo:

"Neturime užmiršti, joą bus 
svarbu ne tik sumušt priešo ar
miją, bet išnaikint tą visą tau
tą, su kuria mes vesim e karą."

Tatai reiškia planuojamą iš
skerdimą ir visos lietuvių tau
tos gimtiniame krašte.

Nuo tokio likimo Lietuvą ga
lėtų apsaugot tik glaudžiausi 
jos ryšiai su Sovietų Sąjunga 
ir veiklus tarptautinis darbi
ninkų pasipriešinimas Berlyno 
žmogėdrų planams.

Hitlerininkų valdžia Koenigs- 
dorfe, Bavarijoj, uždraudė leis
ti bendruomenės bulius prie tų 
karvių, kurios bus pirktos iš 
žydų arba stovėjusios žydų 
tvartuose.

Tą patvarkymą išspausdino 
hitlerininkų partijos laikraščio 
“Tegernseerzitung” pernai spa
lių mėn. 1 d.

Tai, turbūt, irgi saugojimas 
“vokiečių veislės grynumo.”

Jau ne kartą nuskambėjo 
spaudoj žinios, kad Anglijos 
valdžia daro pasitarimus su 
Italijos socialistais ir šiaip lais
vesniais žmonėmis ir žada 
jiems piniginę paramą nuversti 
Mussolinio diktatūrą.

Bet Anglijos valdžia nieko 
nedaro saviems fašistams, ku
rie su Mosley priekyj buriasi 
nuversti dabartinę santvarką ir 
įsteigt savo diktatūrą Anglijoj.

Anglijos imperialistai paken
tė ir toliau pakęstų Mussolinio 
fašizmą, jeigu tik jis taip nelip
tų ant “korno” angliškam im
perializmui Afrikoj.

Gal jie dar nežino, kad fa
šizmas ir karas šiais laikais 
yra krūvon sulipę dvynukai?

Žiedais ir kitais brangiais 
daiktais Bayonnėj, N. J., su
rinkta iš italų parapijonų 7 
svarai aukso karui prieš Ethio- 
piją. Pats jų klebonas Michael 
Mercolino vadovavo tai rinklia
vai, aiškindamas, būk tas auk
sas eisiąs Italijos “Raudonajam 
Kryžiui”...

Tokios kariškos rinkliavos 
yra daromos visose bažnyčiose 
Italijoj.

O lietuvių kunigų “Draugas,” 
žinoma, ir toliau rašys apie 
“bažnyčios žygius ramybei” pa
laikyti.

WASHINGTON, Sausio 6. 
—Fašistinė Amerikos Li
berty Lyga išleido pareiški
mų, kur smerkia paskutinę 
prez. Roosevelto kalbą kon
grese, kaip “kurstymą 
nos klasės prieš kitą.”

vie-

Anglija Skiria Daugiau
Laivą Kareiviam Vežti

LONDON.— Anglijos val
džia paėmė “Scythia” ir ki
tus du didelius buvusius pa- 
sažyrinius laivus savo ka
reiviam vežti į Afriką. Ren
giasi susidūrimui su Itali-

CAIRO, Aigiptas.— Ai- 
giptiečiuose užsikūrė smar
kus pasipiktinimas italais, 
kurie bombomis sunaikino 
Raudonijo Kryžiaus ligoni
nę Oaggah Bure.
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Dešinieji Pavaryti iš
N ew Y or ko V aisti j os užkasė bolševiką

IŽEVSK, SSRS.—Sovietų 
vyriausybė sausio 5 d. su- 

■ ėmė šešis caristus balta- 
Amerikos Socialistų Partijos Pildantysis Komitetas Paskyrė atga^nuįankino ir gy v'ąpal 

Kairio Sparno Laikiną Vadovybę N. Y. Valstijoj 'laidojo Ivaną Postuchovą, 
--------- i pirmą Iževsko miesto Sovie- 
š.m. pasisakys už tas per-Į to pirmininką. Taip jie Pos- 
mainas, kurias vykdo Soc. i tuchovą nugalabino, kuomet 
Partijos Pildantysis Komi-; baltagvardiečiai buvo laiki- 
tetas. Kurie to nepadarys 
iki paskirtos dienos, o norės 
priklausyt S. Partijai, visi 
tokie paskui turės duoti an-

Socialistai Remia Vienybę Kovai 
Prieš Karą ir Fašizmą-80 Lietu
vių Delegatų Prieškariniame

PrieŠfašistiniame Kongrese
PHILADELPHIA, Pa., 

sausio 5.—Socialistų Parti
jos Nacionalis Pildantysis 
Komitetas aštuonių savo na
rių balsais prieš du šiandien 
vakare pavarė New Yorko 
valstijos Socialistų Partijos 
dešiniųjų komitetą, kuriam 
vadovavo Louis Waldman, 
James Oneal ir kt.

Amerikos Socialistų Par
tijos Pildantysis Komitetas, 
vadovaujamas “ k a i r iųjų” 
Norman Thomaso ir Leono 
Krzyckio, partijos pirminin
ko, suspendavo New Yorko 
valstijos socialistų organi
zacijos čarterį, pagal kurį 
iki šiol viešpatavo dešinieji.

Socialistų Partijos Pil
dantysis Komitetas taipr 
paskyrė laikinąjį komitetą 
tvarkyti New Yorko valst* 
jos socialistų organizaciją ir 
prižiūrėti rinkimus į valsti- 
jinį suvažiavimą, kuris ski
riamas įvykti ne vėliau kaip 
š.m. birželio 30 d.

Tik tie Socialistų Partiios 
nariai New Yorko valstijoj 
bus paliekami kaipo seni na
riai, kurie iki vasario 7 d.

nai paėmę viršų Iževske.
Šeši minimi niekšai tapo 

atiduoti kariuomenės teis
mui.

Sakoma, kad Sovietų Są
jungoj užsilikę slapstosi ir

kaip nauji nariai.
Waldmano v a d ovauiami i 

dešinieji, New Yorke, kaip 'daugiau.tokių baltagvardie- 
žinoma, buvo bedarą žings-( oiu,. kurie^ anais laikais pa- 
nių “suvaldyti” bei iš Parti-' našiai nužudė ilgą eilę So
jos išbraukti kairiuosius so
cialistus; bet tas pasimoji- 
mas, kaip dabar matome, 
jiems nepavyko.

Norman Thomas pirmes- 
niuose savo pareiškimuose 
kaltino New Yorko socialis
tų “senąją gvardiją.” kad ji 
savo valstijoj nupuldė Par
tiją; kad dešinieji nieko ne
veikė socializmo naudai,- o 
visas savo jėgas eikvojo tik 
kovai prieš komunistus, 
prieš kairiuosius ir prieš 
bendrą frontą.

Visos Socialistų Partijos 
suvažiavimas įvyks š.m. ge
gužės 23 d. Clevelande, 
Ohio.

Griežtesnio Neutralumo 
Įnešimas Kongrese

Kongresas Priėmė 10 Punktą Programą Kovai prieš Karą ir Fašizmą; Socialistai Pritarė 
sudarymui Bendro Komiteto įtraukt Plačiausias Mases j Tą Judėjimą
(TELEGRAMOS)

CLEVELAND, Ohio, Sau
sio 4.—Amerikos Trečias 
Prieškarinis Priešfašistinis 
Kongresas yra didelis ir en
tuziastiškas. Yra apie 80 
lietuvių delegatų. Sekma
dienį bus lietuvių sesija; ko
vos už Lietuvos nepriklau
somybę ir demokratines tei
ses.

Italija Labai Mažina 
Savo Nuostolius

Fašistų Bombos Visai 
Sunaikino Daggah Būrą

ROMA.—Mussolinio val
džios skaitliavimais, iki šiol 
Ethiopijoj mūšiuose kritę 
tik 86 italai oficieriai ir ka
reiviai; 14 nežinia kur din
gę. Sudėjus krūvon juos 
ir mirusius nuo žaizdų bei 
ligų, italai būsią praradę 
Ethiopijoj tik 404 savo tau
tiečius iš viso. I tą skaičių 
įeina ir 259 darbininkai.

Čia fašistai nepaduoda, 
kiek žuvo jų eritriečių ir 
somaliečių kareivių, kurie 
visuomet brukami į pirmą 
karo ugnį.

Brazilijoj Fabrikuoja 
Išmistus prieš SSRS

RIO DE JANEIRO.—At- 
žagareiviški Brazilijos laik
raščiai klega, būk Sovietai 
per savo atstovybę Urugua- 
juje “tikrai” pinigiškai rė
mę pastarąjį valstiečių ir 
darbininkų sukilimų Brazi- 
H jo j.

Sovietai įteikė Tautų Ly
gai skundų prieš panašų 
prasimanymų Uruguay aus 
valdžios, kuri tų išmislų pa
naudojo, kaip priekabę nu
traukt diplomatinius ryšius 
su Sovietų Sųjunga.

Washington.—Pernai lap
kričio pabaigoj Jungtinių 
Valstijų valdžiai dirbo 800,- 
079 civiliai tarnautojai, tai 
yra 3,782 daugiau negu spa- 
iyje.

ADDIS ABABA.—Ethio- 
pų valdžios žiniomis, italų 
lėktuvai bombomis visiškai 
sunaikino Daggah Bur mie
stą su aigiptiečių Raudono
jo Kryžiaus ligoninę. Dag
gah Bur yra pietinėj Ethio
pijoj-

Italai taipgi iš oro smar
kiai bombardavo Debrą Ta
borą, 50 mylių nuo Tana 
ežero. Nuo jų lėktuvų bom
bų dar nukentėjo Korėm, 
pietiniame fronte, ir Alaji 
ir Walwaite, šiauriniame 
fronte. Alaji bombomis už
mušta keturi ethiopai.

Pasmarkintu bombarda
vimu iš oro italai stengiasi 
išsklaidyt didelius ethiopų 
kareivių susitelkimus.

WASHINGTON.— Sena
toriai Nye ir Clark sausio 
6 d. įnešė šalies kongresui 
tokį sumanymą palaikyt A- 
merikos neutralumui (beša
liškumui) : .

Kariaujančioms šalims tu
ri būt ne tik visiškai su
stabdyta ginklų ir amuni
cijos išvežimas iš Jungtinių 
Valstijų, bet taip apribotas 
išgabenimas aliejaus, gele
žies ir kitų karui naudoja
mų medžiagų, kad tokios 
šalys negalėtų gaut tų 
daiktų daugiau, kaip vidu
tiniai gaudavo per paskuti
nius penkerius metus pirm 
karo.

Griežtai suvaržyt Ameri
kos paskolas kariaučioms 
šalims; uždraust Amerikos 
laivams plaukioti karo ruo
žuose, apart tam tikrų išim
čių; neimti jokios atsako
mybės už nelaimes tiems 
Amerikos laivams, kuriais 
bus varoma biznis su ka
riaujančiais kraštais, ir tt.

Už neutralumo įstatymo 
sulaužymą yra reikalauja
ma bausti kaltininkus $10,- 
000 iki $100,000 bei 5 iki 
metų kalėjimo.

Leisią Estonijoj Balsuot 
Už Seimą ar Diktatūrą?

Bruzda Italai prieš 
Mussolinio Karą

ROMA.— Net fašistinis 
korespondentas A. Cortesi 
iš čia praneša New Yorko 
Times’ui apie gyventojų 
bruzdėjimą prieš karą/ ku
ris dar labiau pabrangino 
ir pablogino žmonėms gyve
nimą.

DAR 27,000 ITALU PRIEŠ 
ETHIOPUS

ROMA, Sausio 6.— Dar 
27,000 kareivių tapo atvež
ta iš Italijos į “itališką” So
mali ją karui prieš Ethiopi- 
ją-

HELSINGFORS, Finija. 
—Pranešama, kad fašistinis 
Estonijos ministerių kabi
netas Įeisiąs per visuotinus 
balsavimus piliečiams iš
spręsti, ar jie nori palaikyt 
ligšiolinę diktatūrų ar su- 
grųžint seimo valdžių. Jei
gu didžiuma pasisakys už 
seimą ir demokratijų, tai da
bartinė K. Paetso ministeri
ja veikiausia sudarys dvily
pį seimų: iš žemojo ir augš- 
tojo rūmų. Į žemąjį rūmą 
atstovai tuomet būtų renka
mi visuotinu balsavimu, o 
augštasis rūmas susidėtų iš 
kunigų, teisėjų, armijos, 
universitetų, pilietinių drau
gijų, verteivių, pramoninin
kų ir įvairių profesijų žmo
nių.

CLEVELAND, Ohio, Sau
sio 5 d.—Kongrese prieš 
Karą ir Fašizmų yra 2,185 
delegatai, kurie atstovauja 
du milionu organizuotų 
žmonių. Lietuviai turėjo 
savo sesiją ir priėmė veiki
mo programą.

R. Mizara.
SOC. OFICIALIAI 

TĖMYTOJAI
CLEVELAND, Ohio, sau

sio 5. — Amerikos Socialis
tų Partijos Pildantysis Ko
mitetas turi savo oficialius 
tėmytojus Trečiame Ameri
kos Kongrese Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą. Vienas tų 
tėmytojų, Paul Porter, So
cialistų Partijos Nacionalis 
Darbo Sekretorius ir redak
torius Kenoshos, Wis., 
“Trades and Labor Council 
Journalo,” štai ką pareiškė 
savo partijos vardu:

“Socialistų Partija tiki, 
jog sėkmingai kovai prieš 
karą ir fašizmą reikia pla
čios sąjungos visų už taiką 
stojančių ir prieš-fašistinių 
pajėgų, kurios teiktųsi apie 
darbo unijas, kaipo pamati
nes organizacijas. Nors visi 
galimi talkininkai yra rei
kalingi šioj kovoj, turime 
pripažint, kad organizuoti 
darbininkai, ypač dirbantie
ji karo pramonėse ir važio- 
tėje, užima pirmuosius ap
kasus taikos armijoj. Su
stabdyt kariškus darbus rei
škia sustabdyt karą.

“Šiandien, kaip dar nie
kad pirmiau, stambus skai
čius darbo unijų ir farme- 
rių ir bedarbių organizaci
jų pripažįsta greitą būtiną 
reikalą sutartinai kovoti 
prieš augantį karo ir fašiz
mo pavojų. Amerikos Dar
bo Federacija savo suvažia
vime Atlantic City kalbėjo 
aiškiai ir stipriai prieš tą 
dvigubą pavojų... daugelis 
unijų supranta, kad turi būt 
vedama kova prieš fašizmą 
namie (Amerikoj)

plačią, unijomis paremtą fe
deraciją kovai prieš karą ir 
fašizmą.

“Tos rūšies federacija yra 
taip reikalinga pastoti ke
lią karui ir sumušti fašiz
mui, kaip kad Farmerių- 
Darbo Partija reikalinga 
politinėj dirvoj. Viename ir 
kitame atsitikime mes (so
cialistai) darbuosimės už 
stipriausią ir kuo plačiau
sius sluogsnius apimančią 
federaciją.”

Be Paul Porterio, kiti So
cialistų Partijos Pildančio
jo Komiteto oficialiai tėmy- 
tojai šiame Prieškariniame 
PrieŠfašistiniame Kongrese 
yra Arthur G. McDowell, 
Illinois Socialistų Partijos 
pirmininkas, ir Andrew J. 
Bielmiller, redaktorius 
“Wisconsin Leader’io,” tos 
valstijos socialistų organo.

Šie Socialistų Partijos at
stovai nurodė, kad jų parti
ja yra pasiruošus dalyvauti 
bendrame komitete tikslu 
ištirti, kaip galima būtų į- 
traukt platesnes jėgas į są
jungą kovai prieš karą ir 
fašizmą. Tam reikalui kon
gresas ir priėmė rezoliuci
ją, sudaryti tokį bendro 
fronto komitetą.
10 PUNKTŲ PROGRAMA

Prieškarinis Priešfašisti- 
nis Kongresas priėmė se
kančią 10 punktų progra
mą:

1— Darbuotis, kad būtų 
sustabdyta ginklų ir amuni
cijos dirbimas bei išvežioji- 
mas taikos ir karo metu ir 
remti streikus ir kitus veik
smus prieš karo medžiagų 
gabenimus;

2— Aikštėn iškelti ir pas
merkti plačius kariškus pri
sirengimus, kuriuos daro

išnaudojimą ir priespaudą;
7— Nuolat įrodinėt ryšį 

tarp karo ir fašizmo, veikti 
prieš fašizmą, numaskuot jį 
ir kovot prieš jį;

8— Priešintis v i s o k iems 
judėjimams bei reiškiniams, 
vedantiems linkui fašizmo;

9— Kovoti prieš Amerikos 
fašistų pastangas, kuriomis 
jie nori pervaryti varžos 
įstatymus ir sunaikinti pi
lietines teises;

10— Priešintis v i s okiems 
įstatymams, atimantiems iš 
kareivių teisę gauti litera
tūros, dėstančios bet kokią 
programą, siekiančią taikos,' 
laisvės ir teisybės.

Visi šie punktai, apartu 
4-to, buvo vienbalsiai priim-* v 
ti. Nedidelė dalis delegatų 
pasisakė prieš 4-tą punktą 
todėl, kad daugelis žmonių 
dar nesą gana susipratę ir 
pribrendę suprasti ir įver
tinti reikšmę Sovietų Sąjun
gos taikos politikos.
PAGARBA DRG. HENRI 

BARBUSSE’UI
Drg. Earl Browder savo.; 

kalboj, be kitko, atidavė di- 
dėlę pagarbą velioniui gar
siam francūzų rašytojui 
Henri Barbusse’ui, kaipo 
sumanytojui ir organizuoto- 
jui Pirmo Pasaulinio Kong
reso Kovai prieš Karą ir 
Fašizmą. Visi delegatai . 
pakilo ir vieną minutą ty
liai pastovėjo, išreikšdami 
jam pagarbą.
Zimmermann už Jė— Vie
nijimą Kovai prieš Karą ir 

Fašizmą
Charles Zimmermann, at

stovas didžio 22-ro lokalo 
Moteriškų Drabužių Darbi-

i — dabar, 
pirm negu jis čia taip su- 
drūtės kaip Europoj.

“Mes sveikiname Ameri
kos Prieškarinės Priešfaši- 
stinės Sąjungos Pildančiojo 
Komiteto nutarimų remti

Jungtinių Valstijų Valdžia; įninku Tarptautinės Unijos, 
kovoti, kad karo tikslams1 karštai užgyrė rezoliuciją, 
skiriami pinigai būtų per-, kuri^ įgalioja Prieškarinės 
vesti šelpimo reikalams, Priešfašistinės S ą j u n g os 
taip pat žmonių sveikatai Į Komitetą, paskirt, bendrą 
ir apšvietai;

3— Priešintis didėjančiam 
kareivinimui jaunuolių mo
kyklose, CCC ir CMTC sto
vyklose;

4— Remti nusiginklavimo 
sumanymus, kuriuos Sovie
tų Sąjunga įteikė Tautų Ly
gai;

5— Reikalauti išleist neut
ralumo įstatymus, kurie ap
imtų visas karo medžiagas, 
reikmenis ir paskolas, ir 
kad šalies prezidentas nega
lėtų pagal savo nuožiūrą 
tuos daiktus praleisti kokiai 
kariaujančiai šaliai.

6— Prisidėti prie tarptau
tinio veikimo prieš karą ir 
pagelbėti koloninėms ir ki
toms tautoms kovoti prieš

i įvairių sriovių komitetų, ku
ris darbuotųsi įtraukt kuo 
plačiausias minias į federa
cijų kovai prieš karų ir fa
šizmų.

Darbo unijos šiame kong
rese turėjo 301 savo delega-

POPIEŽIUS ATMETA 
ŽINGSNĮ DEL TAIKOS

LONDON, Sausio 6.— Po
piežius atsisakė prisidėt 
prie Anglijos evangeliskų 
bažnyčių atsišaukimo už 
taikų, nors tų bažnyčių va
das kun. S. M. Berry priža
dėjo, kad jos sutinka paties 
popiežiaus vadovybėje da
ryt tų žingsnį del taikos.
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Socialistų Partijos Skilimas New 
Y or ko Valstijoj

< Tai jau dvi yra Socialistų Partijos or
ganizacijos New Yorko valstijoj. Perei
gą sekmadienį mieste Utica įvyko kairio
jo sparno sušaukta konferencija. Joje 
buvo atstovauta didelė didžiuma partijos 

į narių ir lokalų. “Senoji Gvardija,” kuri 
kontroliuoja senų valstijos organizacijos

J aparatą, šią konferenciją pasmerkė ir 
joj nedalyvavo.

i Uticos konferencija išrinko naują vai- • 
stijos organizacijos komitetą ir pasiun
tė, atstovus į Socialistų Partijos Nacio- 
nalio Pild. Komiteto susirinkimą, laiko- 

/ mą Philadelphijoj, reikalauti naujai or
ganizacijai pripažinimo. Kaip pasielgs 
Nacionalis Komitetas, dar sunku pasa
kyti. Spėjama, tačiaus, kad jis pripažins 
naują organizaciją.

Už šitą suskaldymą New Yorko socia
listų organizacijos atsakomybė puola ant 
“Senosios Gvardijos” pečių. Waldman, 

'y Onęal, Lee, Solomon ir kiti konservato
riai valde organizaciją savo diktatoriška 
ranka ir neigė visas narių teises. Dar 
daugiau, šią savo vietą jie panaudojo ko
vai prieš Socialistų Partijos Nacionalį 
Pild. Komitetą ir prieš Detroito konven
cijos priimtą “Principų Deklaraciją.” Jie 
net uždarė partijos duris del naujų na
rių, tai yra, neįleido partijon žmonių, 

į kurie buvo nariais Jaunų Socialistų Ly- 
kai tindami juos komunizme. Visa 

jaunuolių lyga sukilo prieš “Senąją 
Gvardi j ą. ” _____

Vienybė prieš Karą ir Fašizmą
Puikiai pavyko Trečias Prieškarinis 

Kongresas, atlaikytas Clevelande, kurį 
sušaukė Amerikos Lyga prieš Karą ir 
Fągizmą. Dalyvavo virš du tūkstančiai 
delegatų. Mes tikimės, kad lietuviai de
legatai plačiau apibūdins kongreso eigą. 
Čia mums svarbu pabrėžti vienas labai 
svarbus žygis, padarytas šiame kongrese. 
Kongresas priėmė rezoliuciją, kad prieš
karinis ir priešfašistinis judėjimas būtų 
praplėstas, kad greičiausiu laiku būtų 
apjungtos visos prieškarinės ir priešfa- 
šistines spėkos į vieną Amerikinę Fede
raciją! To tarimo pravedimui išrinkta 
komisija. Jinai stengsis ton federacijon 
įtraukti visas darbo unijas ir Socialistų 
Partiją. 4

Šiame kongrese savo tčmytojus turėjo 
ir Socialistų Partija. Vienas iš atstovų 
(t^mytojų), Paul Porter, kalbėjo varde 
Socialistų Partijos ir pareiškė, kad jis 
prįtaria kongreso sumanymui apvienyti 
visas prieškarines spėkas. Varde Komu
nistų Partijos kalbėjo draugas Earl 
Browderis. Jis irgi užgyrė šitą žygį.

^es sveikiname Trečio Kongreso dar
bus ir esame pasiryžę visomis spėkomis 
jo tarimus pravesti gyveniman. Kong
reso lietuviai delegatai laikė atskirą se
siją ir svarstė kongreso tarimų pravedi- 
mą: gyveniman lietuvių masėse. Tos se
sijos rezoliucija, be abejo, bus greitai pa
skelbta mūsų spaudoje.

Puikiai pasidarbavo ir darbuojasi 
Aifierikinė Lyga Prieš Karą ir Fašizmą, 
kulkoj labai svarbų vaidmenį lošia Ame
rikos Komunistų Partijos nariai ir sim- 
patikai. Mūsų revoliucinė partija visa
dos* rėmė ir remia Lygos darbus. Rei
kią; džiaugtis, kad ir Socialistų Partija 
prisiartina prie to svarbaus judėjimo. Ar 
jinąi tuojaus prisidės prie planuojamos 
Federacijos, ar pasiliks lauko pusėj ir 
jai simpatizuos, tai greita ateitis paro
dys. Kaip diena aišku, kad taip vadina
ma “Senoji Gvardija” dės visas pastan
gas, kad Socialistų Partijos neprileisti 
prig šio bendro prieškarinio judėjimo, nes 
tai reiškia‘bendrą frontą komunistų, so
cialistų, unijistų, profesięnalų, priešfa- 
šistiniai nusistačiusios smulkios buržua

zijos ir tt. Būtų gerai, kad lietuviai so
cialistai nelaukdami pasisakytų už bend
rą prieškarinį veikimą. Tarkite žodį sa
vo partijos komitetui, kad jis nebestovė
tų nuošaliai nuo šito plataus bendro fron
to judėjimo prieš karą ir fašizmą.

Ar Bus Farmerių-Darbo Partija'!
Šitie metai yra prezidentinių rinkimų 

metai. Demokratai jau turi savo kandi
datą, būtent, tą patį prezidentą Roose- 
veltą vėl nominuos. Apie tai negali būti 
dviejų nuomonių.

Republikonai sušilę jieško kandidato. 
Peršasi senas Herbert Hooveris, pir
miau buvęs prezidentu. Bet jo vardas 
jau yra nusibodęs Amerikos žmonėms. 
Jie atsimena jo viešpatavimo laikus, ku
rie pasibaigė ekonominiu krizių. Todėl 
republikonų partija bando rasti tokį, ku
ris dar nėra dasiėdęs žmonėms. Jau pra
dėta kampanija už senatoriaus Borah 
kandidatūrą. Šis žmogus skaitėsi save 
progresyviu. Bet šiandien už jo kandi
datūrą darbuojasi Hamilton Fish, garsu
sis reakcionierius ir fašistuojantis su
tvėrimas.

Darbo žmonėms negalima pasitikėti 
nei vienu, nei kitu, nei demokratais, nei 
republikonais. Pamatiniai, abeji atsto
vauja didžiojo kapitalo interesus. Dar
bininkams, darbo farmeriams, ir profesi
onalams reikia nepriklausomo, savisto
vaus politinio aparato gynimui jų reika
lų. Jiems reikia savo klasės partijos, tai 
yra, Farmerių Darbo Partijos. Deja, 
Amerikos Darbo Federacija, kuri po sa
vo vėliava turi beveik visas darbo uni
jas, tebėra prirakinta prie kapitalistinių 
partijų vežimo. Tai didžiausia Ameri
kos proletariato silpnybė.

Bet nusiminti neverta. Judėjimas už 
Farmerių-Darbo Partiją smarkiai ple
čiasi. Tūkstančiai lokalinių unijų palai
ko tą judėjimą. Amerikos Komunistų 
Partija energingai darbuojasi toj srity j. 
Dalis socialistų irgi pritaria tokiai masi
nei pavergtųjų partijai. Dar gali būti 
taip, kad būsimais prezidento rinkimais 
Farmerių-Darbo Partijos judėjimas bus 
toks galingas, jog pajėgs pastatyti savo 
kandidatą į prezidentus ir laimėti kelis 
milionus balsų. Dabartinis masinis ne
pasitenkinimas senomis kapitalistinėmis 
partijomis gali susilieti į didelę upę po
litinio judėjimo už nepriklausomą politinį 
veikimą. Tai būtų didžiausias darbo 
žmonių judėjimas. Toj dvasioje mes tu
rime darbuotis. Visos lietuvių darbinin
kų organizacijos visur turi remti Far
merių-Darbo Partijos judėjimą.

Sveikiname Amalgameitų Unijos 
žygį

Laikraštis “Advance” praneša, kad 
Amalgameitų rūbsiuvių unijos generalė 
pildomoji taryba nutarė, remti Amerikos 
Darbo Federacijoj judėjimą už industri
nį unijizmą. Ponas William Green ir ki
ti dešinieji Federacijos vadai labai su
pyks ant Amalgameitų unijos. Jis vei
kiausia grūmos taip, kaip grūmoja John 
Lewisui ir mainierių unijai.

Amalgameitų taryba sako, kad Fede
racija nepajėgė ir nepajėgs suorganizuo-- 
ti neorganizuotus sunkios pramonės dar
bininkus į amatines unijas. Tai visai ne
įmatomas dalykas. Iš keturių dešimtų 
milionų darbininkų, unijose priklauso 
tiktai apie penki milionai. Tai apgailė
tina padėtis. Neorganizuotus darbinin
kus galima suorganizuoti tiktai į dide
les masines industrines unijas. Amalga- 
meitai žada moralę ir finansinę paramą 
tokiam judėjimui. Lai šitas jų nutari
mas nepasiliks ant popieros!

Roosevelto “Naujosios Dalybos” 
Didelės Bėdos

Smarkiai vysta prezidento Roosevelto 
populiariškumas. Kadaise didžiuma 
Amerikos žmonių žiūrėjo į jį kaipo į kokį 
naują Maižiešių. Tikėjo, kad jis išves 
juos iš šio krizio bėdų ir nelaimių. Ne
išvedė, suvylė. Jo “Naujoji Dalyba” ne
sutvėrė žadėto rojaus.

Žurnalas “Literary Digest” veda šiau
dinį balsavimą del tos “Dalybos.” Jau 
balsavę 1,370,774 piliečiai ir visi 60 nuoš. 
pasisakę prieš Roosevelto politiką. De
mokratai labai susirūpinę ateinančiais 
prezidento rinkimais. Jeigu šitas šiau
dinis balsavimas parodo ką nors, tai jis 
parodo, kad demokratams bus sunku lai
mėti rinkimus.

’’Laisvės” Automato 
Išmokėjimas ir Aukos

Priminus draugam, kad 
automato, spau d o s dar- 
bam mašinos (preso) išmo
kėjimui įplaukos susilpnėjo, 
tuojau pasirodė gražių atsi
liepimų. štai kokių laiške
lių gavome:

Summerlee, W. Va.
“Brangūs Draugai ‘Lais

vės’ leidėjai! Šiame laiške 
randate $7.50. Už ‘Lais
vės’ prenumaratą $5.50, 
preso išmokėjimui $1.00 ir 
Liet, polit. kalinių gyni
mui $1.00.

Viso gero velijantis Jums, 
Peter Frayer.”

Ar negana gražus draugo 
Frayerio p a s i r o d y m as 
darbininkų klasės reikalų 
rėmime? Bet va dar vienas 
laiškelis:

Cleveland, Ohio.
“Brangūs Draugai! Iš 

šių $8.00 pasirokuokite ūži 
Eva Simans prenumeratą 
$5.50, o už tai, kad negalė
jau gauti nė vieno naujo 
skaitytojo ‘Laisvei,’ skiriu 
$2.50 į preso fondą...

Draugiškai, M. Simans.”
Draugo Simano laiškėlis 

turėtų būt priminimu vi
siems tiems draugams ir 
draugėms, kurie negavo sa
vo dienraščiui nė vienos 
naujos prenumeratos.

Napar, Calif.
“Malonūs Draugai: Čia 

įdedu vieną dolerį ($1.00), 
kurį prašau paskirti į pre
so fondą, Kitą savaitę pri
siųsiu kitą dolerį į ‘Laisves’ 
Jubilėjaus minėjimo fondą. 
Taip pat prisiųsiu į Agita
cijos fondą ir į Liet. Polit. 
Kalinių fondą.

Draugiškai John Baker.”
Tikrai darbininkiškai ap- 

siskaitliuoja draugas Ba
ker’is. Apdovanoja visus 
fondus, tai puiku.

Brooklyn, N. Y.
“Draugai:— Jau keletas 

savaičių kaip pasibaigė man 
‘Laisvės’ p r e n u merą ta. 
Ačiuoju, kad nesulaikėte. 
Aš esu senas ‘Laisvės’ skai
tytojas ir rėmėjas. Dabar 
užsimoku prenumeratą me
tams ir, kaipo D r. Martin 
Lutherio draugystės narys, 
paaukoju ‘Laisvei’ $1.00.

‘Laisvė’ greit ir gražiai 
padaro mūsų draugystei 
spaudos darbus ir kainos 
yra mus patenkinančios. 
Todėl skiriu šią davaną pa
laikymui ‘Laisvės’ spaustu
vės.

Draugiškai,
Frank Krunglis.”

Įdomiai rašo drg. Krung
lis. Jis pasako dienraščio 
skaitytojams' tą faktą, kad 
“Laisvė” pigiai ir gražiai 
atlieka spaudos darbus. 
Tuos darbus, didelėje did
žiumoje padaro automatas. 
Gi automato išmokėjimui d. 
Krunglis duoda visą dolerį. 
Jis išreiškia savo draugijos 
pasitenkinimą “Laisvės” at
liktais spaudos darbais. To
kių komplimentų mes gau
name nuo daugelio draugi
ją

Norime priminti kad, 
šiom tarpu, ' žiemos laiku, 
yra patogiausia daryti 
draugijom spaudos darbus, 
tokius, kaip konstitucijas, 
ligonių blankas, rasytes ir 
kitokius reikalingus pašel- 
pinėm draugijom dokumen- 

tališkus dalykus.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Worcester, Mass.
“Gerbiamieji:— Aš šiuom 

laišku prisiunčiu $10.50. 
Tai yra prenumerata už 2 
skaitytojus ir 50c paaukojo 
draugas K. F. Dirvelis pre
so išmokėjimui. Drg. Dir
velis sako: ‘Mes patys tu
rim rūpintis palaikymu sa
vo spaudos kaipo darbinin
kai, nes kitas niekas mūsų 
reikalais nesirūpins.’

Draugiškai,
John J. žolimas.”

Labai vietoje drg. Dir
velis mums primena tą tei
sybę, kad darbininkų klasės 
spauda pasilaiko vien tik iš 
pačių darbininkų. Tiesa, 
mes gauname skelbimų, bet 
tuos skelbimus gauname di
delėje didžiumoje iš smulkių 
biznierių ir profesionalų, 
kurie patys yra spaudžiami 
stambiojo kapitalo. Tie biz
nieriai ir profesionalai, ži
noma, yra sluogsniai dir
bančiųjų klasės ir jų įplau
kos yra labai limituotos. 
Todėl darbininkiškos spau
dos įplaukos už skelbimus 
yra labai menkos ir todėl 
mūsų spaudai yra reikalin
ga aukų iš pačių masių. 
Stambieji kapitalistai milio
nus dolerių išpila skelbimais 
ir tiesioginėm aukom palai
kymui buržuazinės spaudos. 
O darbininkų spaudos ne 
tik kad turtuoliai neremia,

Klausimas:
Ar jūs manote, kad John 

Lewis dabar sąžiniškai dar
buojasi už industrinį unijiz
mą? Kokiais išrokavimais 
Komunistų Partija remia 
Lewiso poziciją Amerikos 
Darbo Federacijoje?

Skaitytojas.
Atsakymas:

Kiekvieno veikėjo sąžiniš- 
kumą mes sprendžiame pa
gal jo darbus. Kol Lewisas 
gerai kovoja už industrinį 
unijizmą, tol reikia tikėti jo 
sąžiniškumui. Mums atrodo, 
kad jis mato, kad amatinės 
unijos negali atsilaikyti 
prieš kapitalistus. Jis mato, 
kad tai pačiai mainierių 
unijai grūmoja rimtas pavo
jus, jeigu plieno pramonės 
darbininkai pasiliks neorga
nizuoti. O plieno darbininkų 
nesuorganizuosi į amatines 
unijas. Todėl Lewis reika
lauja industrines unijos 
plieno darbininkams.

Komunistų Partija remia 
Lewiso poziciją del industri
nio unijizmo todėl, kad tai 
yra naudinga darbininkų 
klasei. Juk nuo pat savo įsi
kūrimo Komunistų Partija 
stojo už industrinę unijų 
formą ir darbavosi, kad 
amatinės unijos būtų per
organizuotos į industrines 
unijas.

Kitais klausimais, kaip 
žinoma, Lewis užima klai
dingą poziciją. Todėl Komu
nistų Partija nesutinka su 
juo tais klausimais. Mes re-
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Kaimiečių laukuose vaik^J 
čiojo klebonas ir rado vieną- 
kaimietį valgant pietum de
šrą. O tai būta penktadie
nio diena. Storas klebonas- 
ėmė barti valstietį, kam jis. 
pasiliko dieną mėsą valgo. 
Kaimietis teisinosi, jog tai 
ne mėsa, o dešra.

Klebonas suriko: “Kokis 
gi čia skirtumas—mėsa ąr 
dešra—vis vien mėsa!”

Kaimietis prašo atleist 
jam tą dabar papildytą nuo-, 
dėmę. Klebonas sutiko at- 
leidimą duoti, jeigu kaimie
tis atveš jam vežimą mąj- ’
kų, kaipo bausmę. Nusidė
jėlis prižadėjo atvežti.

Kaimiečio kieme dar nuo 
pereitos žiemos pūpsojo ku
peta pjuvenų. Jisai pripylė 
jų pilną vežimą ir nuvežė 
klebonijon, a t p i 1 d ydamas 
savo bausmę. Sustojęs kle
bonijos kieme, kaimietis nu
ėjo pas kleboną ir sako: 
“Tėveli dvasiškasis, atve- s < 
žiau malkas. Kur liepsit 
jas iškrauti?”

Klebonas išėjęs prie veži- <• 
mo pamatė, jog vežime tik 
pjuvenos. Supykęs rėkia, 
kad čia ne malkos. *

Kaimietis atsakė: “Tėvelį, 
kokia nuodėmė, tokia ir. 
bausmė... Aš, juk, valgiau 
sumaltą mėsą, tai atvežiau 
supjaustytas malkas.” Iš-

ale jie pila pinigus, papir- miame Lewisa tiek, kiek jis vertęs pjuvenas klebono kie
kinėj a valdininkus ir sam- kovoja už darbininkų klasės me, kaimietis nudardėjo na-
do šnipus, kad įstatymų 
būdais ir policijos spėka 
užsmaugus darbininkų 
spaudą. Juk ir pati “Lais-j 
ve” yra buvus policijos už-' 
pulta ir jai yra padaryta 
nuostolių.

Daugiau aukų automato 
išmokėjimui gavome nuo 
šių draugų: -

A. Žvirblis, iš Pittsburgh, 
Pa., aukojo $1.00; M. Joni
kienė, iš Philadelphia, Pa., 
aukojo polit. kaliniam $1.00 
ir presui 50c; S. Urban, 
Salem, Mass., naujai užsi
prenumeravo “L.” ant metų 
ir aukojo 50c; A. Petriko- 
nis, Stamford, Conn., auko
jo 50c; Stanley Grynevich, 
iš Orange Beach, Alabama, 
aukojo 50c; S. Waitkus, Bal
timore, Md.,- aukojo 50c; J. 
Rinkevičius, iš Thomaston, 
Conn., aukojo 50c; J. Vai
tonis, W. Homestead, Pa., 
aukojo 50c; J. Pamparas, 
Grand Rapids, Mich., auko
jo 50c; L. ^Petrokas, iš 
Leechburg, Pa., aukojo 50c; 
J. Mineikis, Montello, Mass., 
aukojo 50c; C. Diržauskas, 
Newark, 50c; F. Kazeliunas

Brooklyn, Conn, aukojo 50c; 
John Ghelus, Metuchen, N. 
J., aukojo 50c; A. Petruš
kevičius, Brooklyn, N. Y., 
aukojo 50c; J. Shemeth, 
West Havęn, Conn., aukojo 
25c ir M. Rimkus, iš Hud
son, Mass., aukojo 25c.

Iš anksčiau aukų esame 
gavę $1,424.83, dabar gavo
me $14.50. Viso aukų tu
rime $1,439.33. Skolos dar 
yra $560.59.

Šią skolą norime užbaigti 
su sekamu “Laisvės” baza- 
ru. Todėl, draugai, neskū- 
paukime bazarui dovanų. 
Norime greit užbaigti pre
so išmokėjimą, nes daugiau 
atydos turėsime kreipti į 
“Laisvės” Sidabrinio Jubi
lėjaus Certifikatų platini
mą.

reikalus. Taip mes darome 
su kiekvienu darbininkų va
du.

mon, palikęs kleboną bekei
kiant.

G. Kuraitis.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

NARIO DŽIOVA
Drauge gydytojau, gal galė

tumėt duoti patarimą dėl ma
no seselės Lietuvoj. Skundžiasi 
ji man su savo koja per dau
gelį metų. Patarkite per “Lais
vę”; aš jai iškarpą persiusiu 
Lietuvon. Čia paduodu ištrau
ką iš sesutės laiško: “Brangus 
broleli, klausi, nuo ko man 
pradėjo koją skaudėti. Kai bu
vau 14 metų, pradėjo paleng- 
vo skaudėti kojos riešuką, kai 
kripteldavau. Taip tęsėsi me
tus, o paskui atsivėrė ronos, ir 
pradėjo labai skaudėti, pradė
jo pūliai eiti per žaizdas, ir 
taip tęsėsi per devynis mėne
sius. O paskiau užgijo žaiz-
dos, ir skaudėjimas susimaži
no, bet, kai reikia atsistoti, tai 
vis skauda per riešelį palei pė
dą, ir patinsta. Gydytojai sa
kė, kad kaulo sąnario džiova 
—tuberkuliozė. Sako, pagys, 
tik ims laiko. O gydymas toks: 
vasarą ant saulės šildyti, o žie
mą kas dvi savaitės gydytojas 
su adata įleidžia vaistų. Taip 
gi pasiunčiu ir kojos nuotrau
ką.”

Atsakymas.
Ir iš laiško ir iš Rentgeno 

spindulių nuotraukos aiškiai 
matyt, kad Jūsų sesutei yra 
riešo džiova. Labai įkirus, nuo
bodus dalykas. Nuo ko tokia 
džiova paeina? Kaip ir bet ko
kia kita, kitoj vietoj džiova, 
paeina nuo blogo maisto, nuo 
sunkių gyvenimo aplinkybių.
Kaulų ir narių, džiova labai ir ji ima lodo tinktūros,<po 1a*' 
reikalauja saulės šviesos. Ne'šą, piene ar vandenyj, kas an*> 
be ręikalo gydytojai ten Lietu- tra diena.

voj patarė sesutei ant saulės,., 
šildytis. Ir tegul -šildosi, tegul 
švitinasi ant saulės, netik tą 
visą koją, bet ir visą kūną. Ka
da tik aplinkybės leidžia, tegul 
visai nuoga ar pusnuogė šviti- - 
naši ant saulės, žiemos ipetu,j 
kai esti saulėtų dienų, tai nors - 
po atdaru langu tegul ji pąsė* 
di ir pasišvitina saulėj, žiemos 
metu taip gi tegul ji būtinai 
geria žuvų aliejaus, treskos 
kepenų aliejaus: po šaukštą ir 
po du po valgio. Tas aliejus"* 
dalinai pavaduoja saulę—sutei
kia kūnui vitamino D (taip gi 
ir vitamino A), o tai padeda 
džiovai nykti, žaizdos greičiau 
gyja.

Maisto mergaitė ir gi tegul
labai žiūri. Daugiau jai reikia 
šviežių, žalių, nevirtų įvairių, 
daržovių ir vaisių. Gerai ir 
rauginti kopūstai, žali svogū
nai, gručkai (sietiniai), mork- 
vos, obuoliai. Tokių daiktų kai
me pasimaišo kad ir žiemą. Jei 
galima, reikėtų jai ir kitokių 
daržovių ir vaisių—riešutų, 
apelsinų, citrinų, džiovintų sly
vų, žirnių, pupų, lyšių. Visokių 
pieniškų, kiaušinių, žuvų—sil
kių ir konservuotų jūros žuvų, 
šviežios mėsos (kepenų) ir 
daug čielo grūdo duonos, čie- 
lų grūdų.

Ta koja palei riešą geriau 
kad nejudinti. Aptvarstyta, su
gipsuota laikyti, kad judėjimo 
per sąnarį nebūtų,—tai geriau 
gyja.

Geras maistas, saulė, žuvų 
aliejus ir poilsis, žinoma,'tegul

P. Buknys.
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kad da-

Lietuvių Balso Draugija, So.

STAIGA MIRĖ

ryte

Naujas Vaistininkas

DIDELIS NUPIGINTAS

E. M.

ir

<♦>

<>l

o

dabar 
aukšta v

nebuvo 
dainavo 
dainas,

naujus metus sutiko, su drau
gais vaišinosi, o rytmety jau 
negyvas. Sako, turėjęs aukšta 
kraujo spaudimą.

BALSO DRAUGIJOS 
BALIUS

MOLIS NUPIRKO KIBURIO 
UŽEIGĄ

Didžiuma dr-jos narių 
pažangūs darbininkai.

Naujų metų dienos

Petras Molis su naujais me
tais perėmė Kiburio saliūną 
ant Broadway, So. Bostone, 

ant• v . j Pirmiau jis laikė saliūna mišri I J
’ E. 8th St. su partneriu

i Zarvecku.

nai paskutiniais metais vis tokiu, kurie šneka, 
ivyk° (silpnėjo ir silpnėjo. Jau nega-|vęs tik komunistų

pavojaus

Sklokininkas.

Naujų Metų naktį buvo di-

vykdymu 
tik mūsų

KAIP ČIONAI ŽIŪRIMĄ Į 
VIENYBĖS REIKALĄ

tinai reikalinga, kad redakto
rius tuo pačiu sykiu būtų il
ge ras 
dynė” 
neturi 
vojus.
opoz. mažumiečiai ? Susivieny
dami su ALDLD, šio 
išvengtume.

Abelnai, vienybės 
čionai džiaugiasi ne
draugai, bet ir daugelis socia
listų. Kuo greičiau—tuo ge
riau.

agentas. “Naujoji Ga- 
dabar tokio žmogaus 

ir todėl jai gali būti pa- 
Nejaugi to nepermato

Mums tačiau gaila, kad opo- laisviečiai gi — darbininkiškas.' 
zicijos centro mažuma, truk- Kadangi publika buvo T--y-- 
dydama vienybės reikalą, be- tad tokia programa jai pati

ko. Kubiliūnas, kuris savo

EAISVfi Antradienis, Sausio 7, 1936

Lietuvių Piliečių 
Draugija Stiprėja

Gruodžio pabaigoj j
L i e t u v. Piliečių Draugijos 
priešmetinis susirinkimas, ku- 

^!iame išrinkta nauja valdyba 
”l$36 metams. Valdybos sąsta
te mažai kas pasikeitė; pasili
ko veik visi seni valdybos na
riai, išskiriant vice-pirmininką 
ir tris naujus direktorus. Pir
mininku dabar yra Al. Berna
tavičius, vice-pirm. P. Jankaus
kas, iždininku A. Maciejunas, 
fin. rast. J. Lekys, proto k, rašt. 

fcR. židžiūnas, maršalka P. Žu
kauskas. Board Direktoriai yra 
septyni, beveik visi sandarie
čiai. Iš naujai išrinktų įeina A. 
J. Namaksy, St. Stankus ir A. 
Mockevičius.

Šis susirinkimas buvo nepa
prastas tuomi, kadangi į pir
mininkus buvo nominuoti trys 
kandidatai, adv. C. J. Kali-

Į delis bankietas su šokiais Lie- 
, tuvių Svetainėj, surengtas Lie
tuvių Piliečių Draugijos. Drau
gija šį bankietą surengė pa
gerbimui savo darbininkų, 
kurie dirbo prie ištaisymo šios

i svetainės neimdami mokesties, 
kiškas spėkas kovai prieš reak-. Vyrų Grupė ir, vyriausia, pats | ir pavaišinimui vietinių lietu-

...... . _ l i t  . . t r . i. •1 ? -   ______ v _ . . , . ... ,ciją ir gręsiantį fašizmo ir k a- j dain. Ignas Kubiliūnas yra žy- 
ro pavojų. Be to, opozicija čio- mus jų veikėjas. Randasi dar 

is! tokių, kurie šneka, būk čia bu- 
į “triksas”, 

prisidengus Išminties vardu, 
sutraukti publiką savo naudai. 
Dėlto, esą, didesnė koncerto 
dalis buvo paversta propagan
dai už bolševizmą.

Tikrenybėje čia 
“triksų”. Gabijiečiai 
tautines, patriotines

Įima buvo jiems pasirodyti su 
jokiu parengimu be importuo
tų talkininkų, iš tolimesnių 
miestų, ypač iš Worcesterio. 
Dabar gi, kaip worcesterieciai 
irgi pasisakė už vienybę, tad 
tolimesnis opozicijos veikimas 

, čionai yra negalimu dalyku.

reikalingai padarys visiems
nuostolių ir žalos. Aišku, kad 1 juokingom, bet karčios teisy- 
Strazdui ir Steponavičiui paė
mus “Naująją Gadynę” į sa
vo rankas, šis drg. Prūseikos 
gabumais ir darbu įgyvendin
tas ir išpopuliarizuotas laik
raštis turės žlugti. Kas gi ki
tas galės ir mokės sukelti fi
nansus jo išleidimui taip, kaip 

i drg. Pruseika galėjo? Dabar- 
nauskas, inžinierius Titus Gre- tiniu laiku kiekvienam laik
ais ir senas kliubo darbuoto- raščiui neužtenka turėti gerą 
jas, paprastas darbininkas A. rašytoją redaktorium, bet bū- 
Bernatąvičius. Prof esionalus 
rėmė profesionalai, o Bernata
vičių eiliniai nariai. Buvo pa
varyta smarki agitacija—kiek
vienas už savo kandidatą. San
dariečiai, kurie iki šiol čionai 
turėdavo viršenybę, buvo tik
ri, kad jų. kandidatas laimės. 

•Deja, jie prakišo. Pasirodo, 
kad L. P. Dr-ja dabar yra pa
augusi ir sustiprėjusi tiek, kad 
politinės grupės joje vyrauti 
jau negalės.

Nelabai smagiai jaučiasi ir 
profesionalai, kaipo pralaimė
tojai. Atrodo, kad “mužikai” 
su jais nesiskaito. Gaila, bet 
sykiu bus jiem gera pamoka— 
lai ateina dažniau į susirinki- 
|pnus, dalyvauja ir veikia sykiu 
su nariais. Iki šiol jie pasiro
dydavo tik kartą per metus, 
kuomet būna rinkimai. Dauge
lis nei nežino, kad jie yra 
Draugijos nariais.

Pil. Draugijos namas, žino
mas kaipo Lietuvių Svetainė, 
dabar yra labai puikiai ištaisy

tas ir sutvarkytas ant stiprių 
biznio pamatų. Kliubruimis 
duoda gerą pelną. Nariams la
bai patogi užeiga. Todėl pas
taruoju laiku labai daug nau
jų narių prisirašė ir vis dar 
rašosi į Draugiją. Esama virš 
trijų šimtų narių, iš įvairių sro
vių. Nemažai pribuvo katalikų,) 
kurie neužilgo galės patapti) 
jįidžiuma. Būtų gerai, kad ir 
j^isvieji darbininkai piliečiai 
įstotų, šion draugi j on. 
srovių susibalansavimas būtų 
visiems naudingas.

Rep. F.

Bendri Parengimai Duoda 
Geras Pasekmes

Nesenai įvykęs bendras Iš
minties ir dainininko Igno Ku
biliūno koncertas visus nustebi-1 
no publikos skaitlingumu. So. 
Bostono Lietuvių Svetainė bu
vo perpildyta žmonėmis, net 

pritrūko, 
atgrąžinti 
del vietos 
grįžo nuo

Tas parodo,

stovėjimui vietos 
Daugeliui reikėjo 
pinigus už tikietus 
stokos ir daugelis 
svetainės durų,
kad mūsų lietuviška publika 
dar yra gyva ir skaitlinga, ir 
kad visi mūsų parengimai ga-l 
Ii būti pelningi, jeigu tik vie
ningai bus veikiama.

Daugelis stato klausimą, ko
dėl šis koncertas buvo taip pa
sekmingas ir kiekvienas savaip 

Geras a^kina. Sandariečiai bando 
tvirtinti, kad už tai tik jiems 

.kreditas priklauso, nes pro
gramoj dalyvavo Gabijos vyrų 
choras. Komunistai ir jų sim- 
patikai, kurie sudarė publikos 
didžiumą, turi teisę tą patį sa
kyti, nes iš jų pusės taip pat 
programoj dalyvavo Laisvės

Didžiuma opozicijos narių 
ir jiems simpatikų labai džiau
giasi, kad jau vykdoma vieny
bė lietuvių komunistiniame 
veikime. Southbostoniečiai jau i 
metas laiko atgal pageidavo 
vienybės ir už ją agitavo, bet ‘ 
tuomet buvo čionai aiškinama, 
kad pavieniai nariai be opozi
cijos centro užgyrimo negali 
apie tai nei kalbėti. Dabar, 
kuomet centras didžiumoje 
pasisakė už vienybę, pas mus 
nelieka kitokios minties, kaip 
fuojautinis vienybės įvykdy
mas.

Randasi keletas opozicijos 
draugų (kurių čionai visuomet 

buvo labai mažai), lyg ir bi
jančių vienytis; Jie tą savo 
baimę aiškina taip: “kaip, 
girdi, mes galėsime susitikti su 
tais asmenimis, kurie mus vi
saip niekino ir pravardžiavo 
pirmiau.” Bet jie pamiršta, 
lad ir jų pusės tūli draugai tą 
pat darė. Tai mažos vertės as
meniškumai, neturinti jokios 
atsparos prieš didįjį vienybės 
tikslą—s u b endrinti darbinin-

vių abelnai. Todėl įžanga bu
vo tik 25c. Publikos susirinko 
pilnutėlės abi svetainės ir visi 
linksmai užbaigė senus metus.

bės ir vėliausių įvykių Atlikto 
Kriukio parašytomis eilėmis, 
per radio ir koncertuose tapęs 
populiariškiausiu komiku, yra Bostone, rengia didelį balių 
taip sakant, “užkariavęs” pub-, vasario 1 d., 1936, Lietuvių 
liką. Jį žmonės pamėgo dėlto,; Svetainėj. Grajys dvi orkes- 
kad jis jiems suprantamas, ar- tros: Al. Stevens’o ir žemai- 
timas ir prie to, kaipo teisiu- čių. 
gas ir gabus vyras, turi su vi- yra 
sais plačią pažintį. Jis ir buvo | 
vyriausia koncerto kazyrė.' 
Visi šitie dalykai abelnai su
darė bendro fronto dvasią, su
traukė visokių pažiūrų

vininkams, kurių daugelis yra 
lietuviai. Iš sykio valdžia pa
skelbė, kad visi seni namai 
vienoje pajūrio daly bus nuo 
savininkų nupirkti ir nugriau
ti, o jų. vietoje nauji, moder
niški apartmentai pastatyti. 
Biedni namų savininkai tuomi 
džiaugėsi ir kai kurių nuosa
vybės jau buvo oficialiai “pa
smerktos” nugriovimui. Tas iš
vaikė rendauninkus ir namai i 
pasiliko apitušti. Bet neužilgo j 
šis projektas tapo panaikintas 
ir vietoj jo kitas projektas at
sirado.

Sulyg kito projekto, valdiški 
namai bus statomi ant tuščių 
žemės lotų, “dumpų”, kuriuos 
politikieriai anksčiau buvo nu
pirkę labai pigiai, o 
valdžiai pardavė už

I kainą. Dėlto gyventojai yra la
bai pasipiktinę ir siunčia val
džiai protestus.

Lietuvių protestui pagaminti 
! išrinkta specialė komisija iš 
advokatų ir kitų profesionalų. 

I Komisijos pirmininku yra adv. 
F. J. Bagočius. Protestas bus 
pasiųstas Liet. Piliečių Drau
gijos vardu.

zm°- j staiga mirė Ciprus Vasiliaus- 
nes. Norint pasekmingų, skait- ]<as> gyvenęs So. Bostone. Iš 
linges publikos parengimų, at- vakaro dar dirbo ir linksmai 
eityje, reikia dirbti šia krypti
mi ir laikytis bendro fronto 
idėjos.

Iškilmingai Pasitiko Naujus 
Metus

Brolių Blinstrubų įstaigoj, 
So. Bostone, žinomoj kaipo 
Dutch Grill ir vėliausiai das- 
tatytoj Belgian Village patal
poj, naujus metus sutikti bu
vo surengtas specialus bankie- 
tas. Tikietai kainavo po tris 
dolerius ypatai ir kiek tik bu
vo vietų, visos tapo greit iš
pirktos. Virš 500 žmonių po- 
kiliavo moderniškame Blins
trubų palociuje ir visi giria, Į 
kad pirmu sykiu savo gyveni-i 
me jie turėjo tokį šaunų poki-l 
lį, kuris tęsėsi iki pat ryto.

Sakoma, kad Blinstrubai iš
leidę apie 30 tūkstančių dole
rių ištaisymui naujosios Bel
gian Village patalpos. Tai erd
vingas ir brangiai dekoruotas 
palocius, su estrada orkestrai 
ir dainininkams, kurio frontas 
apima veik trečdalį bloko. 
Visa įstaiga dalinasi į tris da
lis : pirma—saliūnas, antra— 
restauranas ir trečia—bankie- 
tams vieta. Atrodo, kad ši 
įstaiga padarys didelę kompe- 
ticiją smulkesnėm užeigom, 
kurių dabar yra pilna Broad
way.

Vaistininko mokslus pabai
gė ir egzaminus išlaikė, pro
vizoriaus pagelbininko laips
niu, vyresnysis Šidlauskų sū
nus Walteris. Tūlas laikas at
gal pilno aptiekoriaus moks
lą baigė jo brolis Algirdas. 
Dabar abudu broliai, kartu su 
motina, laiko savo aptieką, 
kurią paliko jų miręs tėvas 
Kazimieras Šidlauskas. Lietu
viai šią vaistinę gerai žino ir 
todėl visi džiaugiasi, kad ji 
pasilieka toliau lietuvių įstai
ga.

Kreditas priklauso abiems 
broliams, kad nepaleido savo 
tėvo įgyvendinto biznio ir mo
tinai taip pat, kad likusi naš
le, pajėgė jį išlaikyti. Vaisti
nė dabar puikiai ištaisyta 
visus gerai aptarnauja.

Protestuoja Prieš Valdžios 
Namų Projektą

Shenandoah, Pa.

Pasekmingas Piliečių 
Šunim-Burum

Drg. Kapsuko Vardo 
Fondas Lietuvos Rev. 

Spaudai Remti
Draugo Kapsuko Vardo 

Fondas Lietuvos Revoliuci
nei Spaudai Remti štai ir 
vėl susilaukė aukų žipsne- 
lio.

ALDLD 155 kp. (Moterų 
Kuopa), Worcester, Mass., 
per savo sekretorę draugę 
D. Lukienę, prisiuntė 5 dol.

Draugė M. Valilionienė ir 
draugas J. Valilionis, Chap- 
pagua, N. Y., sumetė po 1 
dol., viso 2 dol.

Dr-gas J. Moskitis, Spring 
Valley, Ill., atsiuntė 1 dol.

ALDLD III Apskričio de
legatai sumetė 3 dol. 20c., 
o Tarptautinio Darb. Apsi
gynimo, Hartfordo Lietuvių 
Kuopa prie to pridėjo 1 dol., 
ir visą sumą 4 d. 20c prista
tė draugė O. Giraitienė.

Tai išviso šiuo tarpu pri
siųsta $12.20. Varde Kap
suko Fondo visiems aukoju
siems tariu širdingą ačiū.

Nuo vidurvasario, kada

Gruodžio 23 dieną buvo lai
komas metinis Lyros Choro su
sirinkimas, kuris įvyko skait
lingas1, nes į susirinkimą atsi
lankė visi nariai. Tas labai 
puiku, kad nariai lankosi ne 
vien į praktikas, bet ir į susi-

I rinkimus.
Reikia prisiminti, 

bartiniu laiku choras yra ge
rame stovyje. Apart eilės ki
tų raportų, buvo ir komisijos 
raportas iš važiavimo į Brook- 
lyną vaidinti operetę “Vestu
vės Pušyne.” Komisija prane
šė, kad viskas pavyko gerai. 
Visi choriečiai, o ypatingai 
jaunuoliai, yra patenkinti ir 
dėkingi Brooklyno draugams 
už jų draugišką atsinešimą 
linkui shenandoriečių, kas pri
davė mūsų jaunuoliams dau- 

' giau energijos veikti ateityje.

Drg. D. Judzentavičienė pa
darė pareiškimą, kad kuomet 
Meno Sąjunga prisiunčia po 
vieną dainą Su gaidomis, tai 

i kad nebūtų nusirašoma nuo 
I tos dainos žodžiai, bet kad 
choras nusipirktų tinkamos 
dainos daugiau kopijų, tai bū- 

! tų geriau dainininkams ir pa
remtų Meno Sąjungą. Nutar
ta pirkti kiekvienos dainos, 
kurią tik choras mokinsis, po i 
25 kopijas, arba pagal kainos 
stovį. Taipgi nutarta užsimo
kėti į Meno Sąjungą $5 už 
1936 duoklių.

Buvo pakelta mintis, kad 
choras būtų daugiau paįvairin
tas, tai yra, kad būtų daugiau 
mokinama kvartetų, duetų ir 
tt., kuomet dabar chore yra 
spėkų, ypatingai iš merginų 
pusės.

1936 metams išrinkta val
dyba, organizatorium—J. že
maitis, užrašų raštininku—A. 
Kuzmickas, iždininku--S. Kuz
mickas, korespondentu — A. 
Kuzmickas į anglų Skyrių ko
respondente—Aldona Staniš- 
kiutė.

Pamokos choro bus laiko
mos kiekvieną sekmadienį, 7 
vai. vakare, Najaus svetainėje. 
Norinti dalyvauti chore , yra 
kviečiami atsilankyti ir prie jo 
prisirašyti.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I., N. Y.

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.

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

I Kas norite medaus prisiųsti
I jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.35 

už 10 svarų $2.25

Dviejų dolerių vertės knygą
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

šis Fondas prasidėjo, iki šiai Į 
dienai išviso susidarė' 
$121.53. iš kuriu 69 dol. pa
siųsta, kur pridera, vasaros 
metu, o da pasilieka $52.53.Pereitame Lietuvių Piliečių

Draugijos susirinkime nutarta. kurie neužilgo reikės irgi 
paruošti ir pasiųsti Washing-'pasiųsti, 
tono valdžiai protestą prieš I
jos projektą ’ statymui naujų! Vis viena užbriežta kvota 
namų City Point miesto daly, išpildyti da nepasisekė. Bu- 
South Bostone, šis projektas 
padarė daug žalos namų sa-

Šičia parodo milžinišką demonstraciją prieš buvusį Meksikos prezidentą ir 
diktatorių Calles. Jis dabar atstovauja fašistinį judėjimą ir sugrįžo į Me
xico City organizuoti fašistinį perversmą prieš liberališką Cardeno val
džią. Meksikos Komunistų Partija šaukia darbininkus kovoti prieš Cal
les reakcines pastangas.

V*; Jfe i

Nepasivėluokite Užsisakyti 1936 m. Lietuvių Sovietinės 
Literatūros, Politikos ir Visuomenės Mokslų Mėnesinį 

Darbininkų Žurnalą

“PRIEKALAS”
“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lie

tuvių proletarinės literatūros. Jame telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir 
aprašymai, vaizduojantieji SSRS darbininkų ir kolchozninkų gyve
nimų ir atsiekimus, Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių gyvenimų ir kovų.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybų, kapi
talo šalių gyvenimų, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais.

vo manyta sudaryti Kapsu
ko Fondui bent 250 dol. iki 
nauju metų,—ir tada Fon
das likviduoti, užbaigti. O 
dabar va ir po naujų metų 
—ir da ir pusės nesurinkta. 
Norisi ir vėl ir vėl paragin
ti organizacijos ir draugai, 
kad padėtų greičiau užbaig
ti Fondą. Lietuvoje revo
liucinė spauda, prieš įsiga
lėjusi fašizmą, Jūsų para
mos išsiilgusi laukia. Aukas 
siųskite Kapsuko Fondo iž
dininkui. šiuo adresu:

Dr. J. J. Kaškiaučius,
48 Second St., 

Newark, N. J.

London.— Anglijos valdi
ški sluogsniai nepatenkinti 
neutralumo bilium Amerik. 
kongrese. Nes pagal ta bi- 
lių ir Anglija negautų iš A- 
merikos karo reikmenų, jei
gu susikirstų su Italija.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KTT “LAISVĘ

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

Metams — 3 rub. 60 kap. 
6 mėn.—1 rub. 80 kap. 
atsk. egz.—30 kap.

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE, 

ANGLIJOJE IR KITUR
Metams—1 doleris
6 mėn.—50 centų, 
atskiras egz. — 10 centų.

IŠSIRAŠYTI “PRIEKALĄ” IR 
visais reikalais kreipkitės:

MOSKVA
Izdatelstvo Inostranych 

rabočich v SSSR.
RED. “PRIEKALAS

Amerikoj “Priekalą” galima 
išsirašyti per “Laisvę.

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

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

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

Tekt Foxcroft 1-6101

čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

„>♦ <«»*< »*A*t

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.



Puslapis Ketvirtas
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KRIKŠČIONYBE

Lawrence, Mass

AR STEBUKLAI PAGYDO?

KAIP TAPTI J. V. PILIEČIU?

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Sovietai Ištraukė Iš 
Jury Karo Laivus

Lawrence lietuvių visuomenė 
rengia masinį susirinkimų sau-

karo 
buvo 

Juodų 
įvykis

Nauji Rubliai ii 
Sovietu Bonai

daugiau 
rublį.

“Volia” 
ir grįžo 
pateko į 
vėliau į 

gcne-

'•< j ............. ; . ............. .. x. ,J

Kodėl yra kalbama, kad būk 
pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, ir

atiduoti J. Kilinckui 
kad jis pasielgė vy- 

kaipo

TĄ KNYGĄ PARAŠĖ R. MLZARA
64 puslapių, kaina 15c.; šį menesį 10c. 
naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti

Apie Bendrą Frontą 
Pagelbai Suvalkijos 
Komit. Organizavime

Sovietų 
bus at- 

bet, juos 
ir taip bile laiku par- 
Pirm 194 

bonai yra

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimU 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

traukimo (“EPRON”)
Dešimts metų atgal na-

Į tai tenka atsakyti, kad So
vietų Sąjungos Aukso Bonus 
nepaliečia naujų pinigų kur
sas. Sakysime, jūs turite An
tros Penkmetinės SSSR Aukso 
Boną ant 100 rublių, už kurį 
perkant sumokėjote dabarti
ne Jungtinių Valstijų pinigų 
verte apie $89, ar dabar ir to 
auksu gvarantuoto bono rub
liai nupuolė? Ne. Jie kaip bu
vo rublis arti dolerio vertės, 
taip ir yra. Sovietų Aukso 
Bonų kiekvienas rublis turi 
0.774234 gramus gryno aukso 
vertę. Naujas gi rublis turi 
tik apie vieną penktą dalį auk
su pirmesnio rublio vertę.

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

Antros Penk metės
Sąjungos Aukso Bonai 
pirkta 1943 metais 
galima
duoti. Pirm 1943 metų par
duoti bonai yra vėl kitoms 
ypatoms parduodami, tol, kol 
jų galutino atpirkimo laikas 
ateis. Trečias mirė J. Kilinckas, 

pavienis, 49 metų amžiaus. Jo
kių giminių neturėjo ir niekur 
nepriklausė. Pataruoju laiku 
buvo laisvų pažiūrų—nelankė 
bažnyčių ir prieš mirtį kunigą 
nepriėmė. Laidojo drg. Mise
vičius laisvi žmonės. Tik ne
žinau, kodėl kunigą pašaukė, 
kai leido iš namų. Ar jisai tokį 
testamentą paliko, nepaty
riau. Mat, pastarasis turėjo 
$500 iš dirbtuvės apdraudos, 
tai kunigą buvo nesunku pa
šaukti, nes žino, kad gaus ap
mokėti. Pašaukė ne lietuvį, bet 
katalikų tikybos svetimtautį. 
Man nešuprantama šitokie da
lykai. Aš tą dieną dirbau, tai 

, tik visi juokiasi, 
negalim laidoti be

Labai naudinga knyga, kuri aiškina, kaip atsiran
da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
stebūklingos vietos 
stebuklai 
ronuotus.

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ IŠ 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Korporacija (duonkepykla), 
ALDLD 37 kuopa, šv. Laurino 
Draugystė, L. D. Susivienijimo 
125 kuopa.

Šis susirinkimas yra šaukia
mas, kad užprotestuoti prieš 
Vokietijos Hitlerį, kuris nori

užgrobti Klaipėdą ir visą Lie
tuvą; taipgi reikalauti pono 
Smetonos, kad sušauktų Seimą, 
kad patys valstiečiai išsirinktų 
tokią valdžią, kokia jiems pa
tinka; kad būtų leista balsuo
ti kiekvienam Lietuvos pilie
čiui laisvai, be jokių persekio
jimų. Taipgi reikalauti Tautų 
Lygos, kad visi atstovai užtar
tų už Lietuvos nepriklausomy
bę, ir reikalauti, kad Lenkijos 
ponai grąžintų Lietuvai Vilnių, 
sostinę, kuri buvo užgrobta 
per želigowskį. Taipgi bus 
gerų kalbėtojų, kurie išaiš
kins visus dalykus ir bus pri
ėmimas rezoliucijų, kurios jau 
gatavos. Ateikit masiniai visi 
lietuviai ir lietuvaitės!

Kviečia visus, 
Rezoliucijų Komisija.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Tuojau įsigykit ir skaitykit šias labai svarbias ir 
tik dabar išleistas knygas:

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Klausimai ir atsakymai lietuvių ir anglų kalbose, su 
priedu naujų pakeitimų pilietybės įstatymų 

Knygutė patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. šj mėnesį 15c. 
REIKALAUKITE JOS TUO J AUS.#

Ar Sovietų Sąjunga ir nau
jus bonus leis sena pinigų ver
te? Atrodo, kad ne. Nauji 
bonai bus leidžiama pagal 
naują pinigų kursą ir po 1943 
metų susilygins visi ir bonų ir 
certifikatų (bumaškų) pini-

Žiauriai persekiojamiems 
valstiečiams del kovos už 
žmoniškesnį gyvenimą sku
biai reikalinga visos liaudies 
pagelba. Mūsų, Raudonosios 
Pagelbos o r g a n i z a ei jos, 
ypač šio meto kovos uždavi
nys—stiprint ir įtraukt vis 
platesnes mases į kampani
ją terorizuojamus valstie
čius remt. Reikia tučtuojau, 
Liaudies Fronto pamatu, 
kurt komitetus, kur jų dar 
nėra.

Tų komitetų uždaviniai:
1. Suburt plačias darbo 

žmonių mases bei visus an
tifašistus į didžią protesto 
kampaniją. Įmonėse, susi
rinkimuose, vakaruškose ir 
visur, kur tik susirenka, su
sieina darbininkai, darbo 
žmonės, doroji inteligentija, 
antifašistai, kareiviai, komi
tetai turi pravest protesto 
mitingus prieš kruviną, 
žiaurų fašistų terorą ant 
Suvalkijos valstiečių. Pro
testo rezoliucijose turi būti 
reikalaujama:

(a) Sustabdyt valstiečių 
kovotojų persekiojimus; (b) 
paleist suimtuosius ir su
grąžint ištremtuosius'; (c) 
gydyt sužeistuosius ir (d) 
aprūpint jų šeimas iždo lė
šomis.

2. Komitetai turi steigt 
fondą kraugerių valdžios te
roro aukas aprūpint.

(a) Fondo lėšas sudaryt 
komitetas praveda speciales 
rinkliavas pinigais, produk- 
->įs ir t. t.; (b) siūlyt dar
bininkams, darbo žmonėms 
ir visiems solidarizuoto

ji labai
kintiems, nes yra gausybė faktų, stebūklų klausimu,

LIETUVA
1935 METAIS

Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 
Smetonos Diktatūrą

Parašė FREDAS ABEKAS
KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

laivus. 1925 metais 
ištrauktas mininkas 
kija”. Metai vėliau 
rauktas antras 
“Smetlivyji”, o dar metai vė
liau mininkas—‘Pronzitelnyji’.

“Taip dirbdama komisija iš
traukė visus mininkus, išimant 
“Gromki,” kurį ir po šiai die
nai dar negali surasti.”

"Kiek ten buvo laivų nuskan- 
dttlta? 1918 metais, kada So- 
vtętų Sąjunga dar buvo silp
ną; o Vokietijos imperialistai 
galingi, tai pastarieji susitarę 
sif buržuazine Ukrainos Rada 
užpuolė Juodų jūrų pakraštį. 
Raudonoji Armija negalėjo at
silaikyti. Juodose jūrose buvo 
nemažas karo laivynas, bet 
juk’ jis negalėjo išsilaikyti be 
prieplaukų, kada vokiečiai už- 
ėtnė Sevastopolį ir grūmojo 
užimti kitas prieplaukas. Jū- 
rpje buvo vokiečių ir turkų 
karo laivai ir submarinai, ku
rie puolė Sovietų laivus. Kad 
nepaduoti tą galingą karo jėgą 
Į vokiečių rankas, tai Leninas

1936
Tai turiningas kūrinys, 
abelno mokslo ir sveikatos klausimais 
paveikslais žymiausių pasaulio revoliucionierių ir 
mokslininkų. Taipgi yra atvaizdų iš statybos ir iš 
industrijos. Puikiai priruošta informacijiniais davi
niais iš geografijos, gamtos, istorijos ir kitų mokslų.

KNYGA 144 PUSLAPIŲ. KAINA 25 CENTAI.

są. Pavyzdžiui, už 5 
ir 25 kapeikas išmoka 
kos pinigais $4.55.

“Pravdoje”, No. 344, drg. 
O. Esterkin rašo iš Novorusis- 
ko, Juodų Jūrų prieplaukos 
apie ištraukimą karo laivų: 
“Novorusiske, C e m e n s k oje 
užlajoje, laike piliečių 
pagal Lenino įsakymą 
nuskandinta eskadra 
jūrų karo laivų. Tas 
plačiai žinomas, bet mūsų ša 
lyje labai mažai žino apie to 
limesnį likimą nuskandintų lai

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Apie

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
Parašė MARGARETA UNDŽIENĖ.

Atsakinėjimai į tuos klausimus, kuriuos žmonės klau
sė Undžienės jai važinėjant su prakalbomis, grįžus 

iš Sovietų Sąjungos.
KNYGELĖ 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

jams persekiojamiems Su
valkijos valstiečiams aukot 
savo darbo dienos uždarbio 
dalį fondui.

3. Suvalkijos krašte ko
mitetų pareiga organizuot 
talkas padėt apdirbt visus 
ūkio darbus tų valstiečių, 
kurie buvo suimti, ištremti, 
sužeisti ir apskritai netekę 
del teroro darbingumo arba 
galimybės patys apsidirbt.

4. Komitetai turi būt 
tampriai surišti su plačiau
siomis masėmis savo veiki
mo vietoj.

(a) Informuot jas apie 
siaučiantį terorą visoj Lie
tuvoj ir ypatingai Suvalki
jos krašte; (b) teikt atskai
tą apie savo veikimą bei 
priemones t e r o r i z u oja- 
miems valstiečiams remt; 
(c) ryšius su masėmis ko
mitetai palaiko per susirin
kimus, mitingus, vakaruš
kas ir visur, kur tik susiei
na plačios darbo žmonių 
masės, ir per spaudą; lape
liais, leidiniais ir tt.

5. Visi šie komitetai krei
piasi į visas darbo žmonių, 
inteligentų, į visas pažangių
jų ir antifašistų organiza
cijas sudaryti bendrą frontą 
prieš kruviną fašistų tero
rą. Suvalkijoj ir už suteiki
mą pagelbos persekioja
miems Suvalkijos valstie
čiams.

6. Komitetai susidaro iš 
rinktų atstovų susirinki
muos, pasitarimuos ir tt.

L.R.P.C.K.
1935 m. spalio mėn.

Sovietų Sąjunga 
šimčius už Aukso Bonus išmo
ka pagal pirmesnį pinigų kur- 

rublius 
Ameri-

Novorusiske. Ten buvo dar 8 
greiti nedideli karo laivai (ka- 
terai) ir užsienio imperialistų 
pagelbiniai karo laivai fran- 
euzų—“Oksus”, anglų—“Tre_ 
vorian”, belgų—“Elborus” ir 
italų—“ženeroza” ir “Serbi-

Serbija” ir 
dabar

Su 1 diena sausio, 1936 me
tais, Sovietų Sąjungoje išleis
ta nauji rubliai. Įvesta tarp
tautine skale tų pinigų tvirtas 
pastovumas. Nauji rubliai yra 
gvarantuojami auksu ir kitais 
šalies turtais. Naujo rublio 
vertė lyginant dabartiniais 
Jungtinių Valstijų pinigais yra 
apie 20 centų, šie pinigai bus 
galima siųsti ir iš Sovietų Są
jungos į užsienį.

Pirmiaus Sovietų Sąjunga'šio 19 dieną, L. U. Kliubo sve- 
turėjo kaip ir dvejis pinigus, tainėje, 2 valandą po pietų, 
vieni buvo gvararituoti auksu, šis susirinkimas yra šaukiamas 
kiti leidžiami tik vidaus apy- 12 organizacijų : L. U. Kliubas, 
vartoje. Sovietai už perkamus Aušros Vardo Draugija, šv. 
tavorus mokėjo arba savo ta- Onos Draugija, Lietuvos Sūnų 
vorais, toje šalyje gauta pa- Draugija, Moterų Piliečių 
skola arba auksu. Dabar ga-' Kliubas, Sandaros 12 kuopa, 
lės mokėti ir naujais pinigais,1 A. L. Susivienijimo kuopa, 
nes jie visi bus ant tvirto auk-, Maple Parko Bendrovė, L. T. 
sinio pagrindo.

Daugelis klausia, kas bus 
su Sovietų Sąjungos Aukso Bo
nais, kurie buvo pardavinėja
mi ir Jungtinėse Valstijose? 
Ar dabar ir tie bonai bus nu
puolę ?

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

“Apie tai pasakoja d. An
ton Nikolajevič Grigoriev, ku
ris čia yra specialės komisijos 
laivų 
vadu 
runai apžiūrėjo nuskandintus 

jau buvo 
“Kalear- 
buvo išt- 
mininkas

Kiek gautum naujų rublių 
už Sovietų Aukso Boną 100 
rublių ? Gautum apie 500 nau
jų rublių. Kitas pasakys: 
“Tai kaip tas galima, kad 
rublis rubliui nelygus?” Taip 
yra, kada Sovietai pagamino 
Aukso Bonus, tai kiekvieną 
rublį gvarantavo 0.774234 gra
mais gryno aukso, bet kada 
dabar pagamino naujus rub
lius, tai jų gvarancija yra pen
kis kartus mažesnė, kitais žo
džiais, jeigu Sovietai auksu 
mokės už Bono rublį, tai už jį 
gausi penkis kartus 
aukso, kaip už naują

Jūreiviai šiuos laivus aplei
do. Gaila jiems buvo skirtis 
su savo laivais, bet kito išėji
mo nebuvo. Vienus pagelba 
atidarymo dugne kingstonų 
(skylių), kitus pagelba torpe
dų mininkas “Kere” nuskandi
no. Mininkas “Fedonisi” iškė
lė vėliavą: “Žuvų, bet nepasi
duodu!” Kito kelio nebuvo. 
Nėrė laivai po galingomis Juo-

i dų jūrų bangomis.
O dabar? draugas Esternik 

rašo: “Jūrų dugne yra likę 
tik mininkas “Gromki” ir už
sienio buvę laivai 
“Oksus.” “Fedriką 
traukiame iš jūrų.”

Reiškia, visi kiti laivai iš
traukti. Jie garbingai iškėlė 
raudoną vėliavą ir atydžiai 
saugo su kitais Juodų jūrų ka

ire laivais darbininku ir vals- i .
iticčių valdomą šalį, kad dau- 
' giau priešas negalėtų išlipti 
I ant Juodų jūrų kranto.

Savo laiku rusų kontr-revo- 
liucinė spauda daug šaukė 
apie “bolševikų pragarą”, kal
tino tu laivu nuskandinime. i '

i Gyvenimas ir čia parodė, kad 
i bolševikų laivai nuskandinti 
‘tapo vėl ištraukti, pastatyti į 
savo vietą, o tie laivai, kurie 
pasidavė vokiečiams, tat ne tik 
jiems tarnavo, bet tarnavo 
kontr-revoliucijai ir vėliau ne
garbingai Bizcrtoj supuvo.

DARBININKŲ KALENDORIUS
METAMS
Gerų straipsnių iš politikos,

Iliustruotas

įsakė Juodų jūrų jūreiviams 
nuskandinti karo laivus, pas
lėpti juos po jūrų bangomis.

Tuom kartu karo laivynas 
buvo Novorusiske. Dalis karo 
laivų su šarvuočiu 
nepasidavė įsakymui 
į Sevastopolį. Jie 
vokiečių rankas, o 
kontr-revoliucionieriaus 
rolo Vrangelio, kuris juos nau
dojo prieš revoliuciją, o kada 
buvo sumuštas, tai išvežė į 
Francijos Bizertą, prieplauką 
Afrikoje, ir ten supudė.

Kitaip atsitiko su tais lai
vais, kurie pasidavė įsakymui, 
šarvuotis “Svobodnaja Bosi
ja”, mininkai “Kalearkija”, 
Hadžibiai”, “Fidonisi”, “Ker”, 
“Pronzitelnyji”, “ L e i t e nant 
Šestakov,” “Kapit. Leit. Ba
ranov,” “Stremitelnyjj,” “Sme
tlivyji” ir “Lastočka” pasiliko

ir nežinau 
kad mes 
kunigų.

Turiu 
kreditą, 
riškai gyvas būdamas 
laisvamanis, su dangaus agen
tu. Tik mūsų draugai pasiel
gė piemeniškai su juo po mir
ties. Nieko nesakyčiau, jeigu 
būtų buvę kokios kliūtys. Jo 
palaidojimui niekas skersai 
kelio nestovėjo. Prieš mirtį vis
kas buvo pavesta drg. M. Mi
sevičiui, nors mirusysis buvo 
pas katalikus ant burdo. Gal 

. tik tuo tikslu ir šaukėsi M. 
, Misevičiaus prieš mirtį, kad 
nelaidotų su bažnytinėmis ce
remonijomis. Rodos, pirmas 
laisvamanis taip palaidotas 
Readinge iš lietuvių. Tai dide
lė klaida padaryta tuom klau
simu, dėlto aš ir rašau pasta
bą, kad daugiau taip neatsi- 

j kartotų.
Ketvirtas mirė Yekuconukė, 

17 metų amžiaus. Jeigu taip 
ilgai palaikys, tai iki kitų me
tų neliks lietuvių Readinge.

K. R.

Mūsų miestą aplankė gilti
nė, kaip lietuviai vadina. Į 
porą mėnesių jau pakirto ke
turis lietuvius—du vyrus ir 
dvi moteris. Pirmiausia mirė 
P. Galkus, Brooklyno drg’. Ze- 
blonskienės buvęs švogeris. Į 
porą savaičių mirė Ona Aliko- 
nienė, 44 metų amžiaus. Ji pri
klausė prie I.W.O. Susivieniji
mo, Readinge, kur gyvuoja net 
3 kuopos—ukrainų, žydų ir 
amerikonų. Alikonienė pri
klausė prie amerikonų apsau
gos skyriaus ant $1,000. Pali
ko 4 vaikus—2 mergaites ir du 
berniukus, ir vyrą. Ji buvo ka
talikė, bet buvo darbininkiškų 
parengimų lankytoja. Dalyva
vo lošime “Vėją Sėsi, Audrą 
Pjausi”, kada lošėme Cheste- 
ryj, Pa. ir Readinge. Sirgo tik 
tris valandas—tai visai staigi 
mirtis.

S1R1I



Kongresą.
Komitetą*.

vakare. Šis masinis mitingas bus 
demonstracija prieš karą ir fašizmą.

ra prašalintas, o jį tik gali sulaikyti 
darbininkų masinis išstojimas.

Taipgi bus programa. Pildys dar
bininkų chorai, artistų grupės, ir bus 
kalbėtojas, J. Ford, buvęs delegatas

Komunistų Internacionalą 7-tą

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. mėnesinis susirinkimą* 

jvyks trečiadienj, 8 d. sausio, 8 vai 
vakare, L. D. P. Kliube, 408 Court 
St. Visi nariai dalyvaukite, nes’ tu
rim daug svarbių dalykų ansvarstyi

Sekr. V. K. Sherali*.

PHILADELPHIA, PA
Visos darbininkiškos organizacijos,’jmperjaĮjstjnj0 jtaro pavojus jar ng.

Antrąįienis, Sausio 7, 1936 LAISVB

Žinios Apie Karą
Chinų Sinkiangas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

daug

karan. 
Italai iš čia mano pulti turkus, 
jeigu jie eis anglams į pagelbą 
ir atakuoti Suczo kanalą, kuris 
yra 430 mylių atstumoje.

Italijos fašistai laike perei
to imperialistinio karo užgrie
bė Turkijos Dodecanese salų 
grupę, kurios yra visai
Turkijos Anatolijos krašto. 
Ant tų salų, fašistai įrengė k a- Št., yra šaukiamas svarbus susirinki-

CLEVELAND, OHIO
arti Svarbus Susirinkimas su drg. Mizara 

Sausio 8 d., 7:30 vakare, Lietuvių 
Darbininkų Svetainėje, 920 E. 79th 

mas, kuriame dalyvaus d. R. Mizara. 
Šiame susirinkime bus apkalbėta die
nos klausimai ir musų veikimo trū
kumai. Visi LDS. ALDLD ir kitų 
organizacijų nariai, taipgi “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojai kviečiami bū
tinai dalyvauti šiame pasikalbėjime- 
susirinkime.

Liet. Komfrakcija.

Puslapis F

i

Tarpe Indijos, Sovietų Są
jungos ir Mongolijos Liaudies 
Respublikos yra milžiniškas 
Chinijos kraštas vadinamas 
Sinkiang, arba Chinijos Tur
kestanas. Jo plotis 550,340 ke
turkampių mylių, kas yra apie 
pustrečio karto tiek, kaip visa 
Vokietija. Gyventojų yra ne
daug, apie 3,000,000.

Anglijos imperialistai visada 
atydžiai sekė, kad tas kraštas 
nesusijungtų su carų Rusija, 
nes tada atsidaro Rusijai kelias 
į Ipdiją. Chinija ji valdė, bet 
kadangi jis yra už kalnų ir dy
kumų, tai jos įtaka mažėjo. Ja
ponijos imperialistai senai Sin- 
kiange pradėjo daryti visokias 
intrigas, bet jiems toli ir todėl 
jų keli bandyti “sukilimai,” pu
čai prieš esamą tvarką neturėjo 
pasisekimo.

Sinkiang valdžia faktiškai ne
pasiduoda Chiang Kai-shekui. 
Ji yra savystovė. Sinkiango chi
nų valdžia yra geruose santi- 
kiuose su Sovietų Sąjunga ir 
Mongolijos Liaudies Respubli
ka. Net ir tada, kada 1929 me
tais Mandžurijos imperialisti
niai generolai, palaikomi užsie
nio imperialistų, buvo pradėję 
karą prieš Sovietų Sąjungą, tai 
ant Sovietų Sąjungos ir Sin
kiango rubežiaus buvo ramu ir 
tvarka.

Japonijos imperialistai jau 
nuo senai šaukia, kad Sinkiang 
patampa sovietinių. Tam tura- 
voja ir kiti Sovietų priešai, ži
noma, kad tai yra netiesa. Sin
kiangas yra savistovus, jis įeis 
į Chinijos bendrą krašto sąsta
tą, kaip tik ten įsikurs pastovi 
liaudies reikalus atstovaujanti 
valdžia.

žinoma, Sinkiangas gerai su
gyvena su Sovietų Sąjunga, į jį 
daro įtakos milžiniški pasiseki
mai darbininkų valdomoje šaly
je, iš Sovietų jis gauna reikme
nų, veda prekybą, nes Sovietų 
gelžkelis eina notaip toli prie 
Sinkiango.

imperialistai Chahar provinciją 
jau baigia užkariauti ir tokiu 
būdu jie iš trijų pusių—pietų, 
rytų ir šiaurių apsupa tą Mon
golijos kraštą. Japonijos impe
rialistai drąsinasi ir mano, kad 
jiems pavyks arba Mongoliją 
priversti atsižadėti to krašto, 
kad išvengus karo, arba sumuš
ti ir pravaryti toliau į vakarus.

Bet ši Japonijos imperialistų 
provokacija gali jiems skaudžiai 
atsirūgti. Mongolijos Liaudies 
Respublika nuo 1924 metų yra 
neprigulminga, ji turi gerai iš
lavintą armiją apsigynimui, ku
rios tarpe yra apie 60,000 rai- 
tarijos, 300 karo orlaivių, tankų 
ir kitų ginkluotų jėgų. Mongo
lijos valdžia nori išvengti ka
ro, bet jeigu ji bus užpulta, tai 
bus priversta gintis. Japonijos 
užpuolimas ant Mongolijos 
Liaudies Respublikos būtų ly
gus tam, kaip Vokietija 1914 
metais užpuolė Belgiją, kad per 
ją prasimušus į Franciją. Taigi 
Sovietų Sąjunga negalėtų ra
miai sėdėti, leisti žudyti nekal
tus jos kaimynus ir atidaryti 
Japonijos armijai kelią į Sibiro 
vidų.

Šios Japonijos provokacijos 
yra nei kiek nemažesnės, kaip 
tos, kuriomis ji tiesiog užsiim- 
dinėja ant Manchukuo—Sovietų 
Sąjungos rubežiaus. Jos sudaro 
didelį karo pavojų rytuos.

Vokietijoj Fašistų Karo 
Jūrų Laivynas Didėja

Japonijos Provokacijos
Japonijos imperialistai su sa

vo padaru Manchukuo provo
kuoja karą prieš Mongolijos 
Liaudies Respubliką, kuri yra 
prie Sovietų Sąjungos ir turi 
gerus santikius su pastarąja.

Manchukuo ir Japonijos ka
reiviai jau kelis kartus buvo 
įsiveržę į Mongolijos kraštą. 
Labiausiai jie puola ties Kalk- 
ha Miao ir Duir Nor ežeru. 
Mat, tas ežeras yra didelis, tur
tingas žuvimis ir tame krašte 
turi didelę reikšmę. Prie to čia 
Mongolijos Liaudies Respubli
kos rytinis kraštas, apie 200 
mylių ilgio ir 100 mylių pločio, 
kas sudaro 20,000 keturkampių 
mylių, yra įsikišęs tarpe Man
chukuo ir Chahar. Japonijos

Vokietija pagal sutartį su 
Anglija gali išsibudavoti 420,- 
000 tonų įtalpos karo laivyną, 

i Bet į šią skaitlinę nepriskai- 
tomi tie karo laivai, kurio tu
ri mažiau 1,000 tonų įtalpos, 
tai yra, Vokietija gali kiek no
ri mažesnių budavoti.

Dabartinis jos jūrų laivynas 
turi 127,000 tonų įtalpos. Grei- 

' tai bus baigti budavoti trys 
; šarvuočiai po 10,000 tonų įtal- 
i pos “Admiral Graf Spec’’ tipo. 
| Budavoja 2 šarvuočius po 26,- 

100 tonų įtalpos. Hitleris dar 
nori budavoti mažiausiai 2 šar
vuočius po 35,000 tonų įtalpos.

šiuom kartu baigė 10 karo 
laivų vadinamų “F-l”, kurie 
yra po 600 tonų įtalpos, turi 
po 2 kanuoles 4 colių gerklė
mis prieš submarinuš; 4 ka
nuoles 1 colių ir 2 kulkas- 
vaidžius prieš orlaivius. Jie da
ro po kokį 30 jūrinių mylių į 
valanda, v

Baigė 13 po 90 tonų įtalpos, 
šie laiveliai yra labai greiti. 
Jie gali daryt iki 50 mylių į 
valandą. Bus naudojami prieš 
naikintojus, mininkus, minų 
šlavikus, submarinus, nes jie 
turi po 1 kulkasvaidį ir du tor
pedų išplukdinimo aparatus.

tame skaičiuje 975,000,000 li
rų yra jau nuostoliai karo 
prieš Ethiopiją.

šiems metams paskirta ka- 
vadinami “uodų laiveliai”^,is ro laivyno reikalams 279,000,- 
jų gali budavoti tiek, kiek tik 000 lirų; armijai—168,000,000 
nori. Hitleris labiausiai gin- • ' • ------------— -■
kluojasi prieš Sovietų Sąjungą.

Italija Rengiasi Prieš 
Turkiją Ir Angliją Karan

ro laivams ir submarinams 
prieplaukas, stotis, taisymo fa
brikus. Jie ten pristeigė tvir
tumu ir orlaiviams lauku. Da- v v
bar atėjo žinios, kad ten Ita
lija turi nemažiau 80 didelių 
kanuolių ant salų kraštų, 250 
karo orlaivių, 50,000 kareivių 
ir nemažai karo laivų ir sub- 
marinų. Ten privežta
amunicijos, spygliuotų vielų, 
ginklų ir prisirengta

ir orlaivynui 130,000,000 lirų.
Bet tuom pat kartu vėl rei

kės šimtai milionų arba bilio- 
nai lirų karo vedimui prieš 
Ethiopiją. Tas viskas labiau 
sunkina Italijos gyventojus.

ypatingai ALDLD kp. ir LDS. kp. ir 
chorai ir kitos organizacijos, būti
nai išrinkte bent po vieną delegatą 
prie rengimo Lenino mirties paminė
jimo masinio mitingo, kuris bus sau
sio 27 d., 1936 m., 8 vai. vakare, 
Market Arena, Market ir 45-tos gat- į 
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.

Visi lietuviai darbininkai dalyvau- 1 
kito sausio 27 dieną Lenino mirties 
paminėjimo demonstracijoj, Market 
Arena, Market ir 45th St., 8 vai.

Te). StaRK 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
i žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

4
Naujoje Vietoje

L!WUV^K4
NEWARK, N. J.

Operetes “Inkvizicija” pamokos bus 
penktadienyje, 10 d. sausio (Jan.), 
7 vai. vakare. Permainos priežastis 
labai svarbi.

Komisija..

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. susirinkimas įvyks 

ketverge, 9 d. sausio, 16011 Water
loo Rd. Visi nariai malonėkite daly
vaut, nes bus labai svarbus susirin
kimas, turėsim balsuot vienybės klau
simu, taipgi bus rinkimai 
15 Apskričio konferenciją, 
12 d. sausio, Liet. Darb. 
920 E. 79th St. Tad visi 
lyvaukite. P.

delegatų į 
kuri įvyks I 
svetainėje, 
nariai da- 
N cm u ra.

(5-6)

WILKES-BARRE, PA.
Svarbu Aido Choro nariams! Svar

bus choro susirinkimas įvyks penkta
dienį, 10 d. sausio. Visi nariai, kurie 
prigulėjo seniaus ii* dabar būtinai 

- - • dalyvaukite, nes bus apsvarstyta
lengvai baigti, I svarbus klausimais kas link choro | 

. . ’ Į palaikymo. Taipgi reikia sutvarkyt '
baigs naujus viskas iš buvusios operetes “Vestu-| 

’vės Pušyne.” Pas kuriuos draugus' 
I dar randasi pinigų ir tikietų, malo- 

gegUZėS, nokite juos grąžinti, kad galėtume 
/-lj/4p]:'•atskaitą padaryt. Susirinkimas jvyks 

. Darbininkų Centre, 325 E. Market
O KŽirtcllS ir bcllčindzio, St., 7 vai. vakare.

Komisija.

Kita Mussolinio Giesmė
Su naujais metais prabilo 

Italijos fašistų vadas Musso
linis. Jis šiuom kartu jau ne
sigiria, kad greitai galės bąig- 
ti karą Ethiopijoje. Sako, kad 
negalima jis ] 
raminasi, jog kai 
kelius, tai iki gegužės mėnesio' 
karą laimės. Mat, 
mėnesį jau prasideda 
lietai, 
kurie tęsiasi kelis mėnesius lai
ko., šiuom kartu Mussolinis 
bijosi ir naujų Tautų Lygos 
pabaudų.

Reikalinga vyrų ir moterų 
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių 
Palangos ir taip visokių žolių ir šak
nų. Geras uždarbis. Pašykite tuojaus 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

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

GERIAUSIA DUONA
XSGHOLES BAKING

532 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ "
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydą- • 

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui. •

Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkčs, į krautuvės 
ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir į kitus miestus.

Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

DETROIT, MICH.
vaka-

Prastai Fašistams
Paskutinių dienų žinios pa

rodė, kad Ethiopijoje italų 
armijos toli atmestos atgal 
pietų ir šiaurių frontuose. 
Šiaurių fronte ypatingai blo
gai fašistams. Ethiopų galin
gos armijos gula ant jų nuo 
Takkaze upes, ant Aksumo, 
Makale ir iš Danakil dykumų 
ant Adigrad. Ethiopai grū
moja apsupti ir Adową. Jeigu 
jiems pavyks išvystyti ofensy- 
vą, tai gali labai karšta Maka- 
lėje būti italų jėgoms.

Labai Blogai Yra Italijai
Su Pinigais

Mussolinis paskelbė, kad

Sausio (Jan.) 11, 7:30 vai.
re, Draugijų Svetainėje, 4097 Por
ter St., įvyks didelis ir svarbus Ka
ilio Kliubo susirinkimas. Bus galuti
nai priimti įstatai ir sudaryta pilna 
tvarka. Tad kviečiam visus narius 
dalyvaut ir savo draugus įrašyti. Ne
pamirškite to, kad radio pusvalandis 
yra pakeistas nedėliotus nuo 10 v. 
ryto iki 10:30 vai.
WJBK, 150 k.c.

Cortlandt 7-4305LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ RAŠTINĖ
Lithuanian Information Bureau

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

Room 405-6-7
Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

Hitleris dar daug budavoja to-j 1935 metus Italija baigė su 
kių mažų karo laivelių, kurie i 2,030,000,000 lirų deficitu ir1

o

; ' O

ryto iš stoties
J. K. Alvinas.

(5-6)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro metinis mitingas 

įvyks trečiadienį, 8 dieną sausio, 180 
Į New York Avė., 8 valandą vakaro. 
; Draugai sietyniečiai, suaugę ir jau
nuoliai, visi turite dalyvauti metinia- 

I me mitinge, nes bus renkama nauja 1 
i valdyba ir daugiau svarbių reikalų 
; yra aptarti. Visi būkite laiku.

Org. Pa tikštai tiene.
(5-6)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kp. rengia svarbias 

prakalbas, trečiadienį. 8 d. sausio, 
Stravinsko svetainėje, 42 Ferry St.,

, 7 vai. vakare. Čia kalbės drg. J. 
Broga, iš Kanados. Jis kalbės apie 
ten gyvenančius lietuvius, ir jų dar
bus politiškai ir kultūriškai. Visi 
Plymoutho lietuviai turėtų susidomėt 
šiais svarbiais klausimais ir daly
vaut. Drg. Broga pirmu kart šioje 
apielinkėje kalbės ir gera proga vi

ešiems susipažinti ne tik su jo pra- 
1 kalbom, bet ir su juo ypatiškai.
Įžanga veltui.
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Tai vaizdas New Yorko Metropolitan Opera House laike atidarymo šio 
sezono. Publika susideda daugiausia iŠ buržujų. Tik pačiam viršuje, ant 
galerijos, taip vadinami “paprasti” p iliečiai ištesi užsimokėti už tikietus.

J. Roguskienč.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 9 d. sausio, Lietuvių 
svetainėje, 315 Clinton St., 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turėsim rinkimus del dapildymo ko
miteto, taipgi bus ir kitų svarbių da
lykų apsvarstymui.

Sekr. O. Girnienč.
(5-6)

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins g y d y m u i 
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 Reumatiški 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 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiopų 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.

Iš- 
ir

409

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.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GĄUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

♦

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

^irininu-1 • . ’

1

License L-1370

iU(r<l!~T T.TTT T*TI|Į ^JUSHADHOPHIUfOKSOW

Whiskoy A Blend 
ALL STRAIGHT WHiftlLS

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi-- 
maš bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

K- it ■<■1. r

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1161 
arba užeikite pasikalbėti i ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ai,

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
———Miliai i m irnir rr i iiiiirrninrr-niMy imwi. -airniiiTiii.—iii" Tam

Ką Daro Šnipai Šalpos 
Biure?

Maj oras LaGuardia, teisin
damas šnipinėjimą šalpos biu
re, sakė, kad jie ten esą ne 
darbininkų persekioti, o šalpos 
pinigus taupyti, šiame rašte 
nurodysim, kaip “sunkiai jie 
prakaituoja taupymui’’ pinigų.

To taip vadinamo tyrinėji- 
> mo šalpos biure viršininkais 

yra Dora Spira ir Louis Yaw
ner. Pirmoji dirba tiesioginiam 
šalpos biuro depaiimente, o 
antrasis yra egzaminierium 
Blanshardo štabe.

Nors šnipinėjimas vedamas 
per paties šalpos biuro depart- 
mentą, tačiau Miss Carr, šal
pos biuro direktorė, sakėsi 
“D. Workerio” reporteriui ne
galinti atsakyti apie šnipinėji
mą. Ji nurodė klausti pas ko- 
misionierių Blanshardą. Už
klaustas, komisionierius kry- 
žiavojosi, kad tyrinėjimas ne
sąs “raudonųjų medžiojimu.“

Bet nežiūrint Blanshardo 
ginčijimų, būk nesą šnipinėji
mo prieš raudonuosius, prieš- 
darbininkiška medžioklė yra 
vedama ir Blanshardo raštinė 
yra tos medžioklės dalis.

Blanshardo raštinėj eina pa
sitarimai tarp Yawner ir Miss 
Spira, taipgi jos “specialių in- 

’ vestigatorių“, samdomų per 
šalpos biurą ir apmokamų šal
pos biuro pinigais.

Blanshardo raštinėn sueina 
Spiros “specialių“ raportai.

Yawner ir Spira peržiūri 
tuos šnipų raportus.

Tie raportai aiškiai pasako, 
kad meluojama, kuomet ban
doma aiškinti, būk “tyrinėji- 

<-JIMS"tėdamas išaiškinimui in- 
vestigatorių netinkamų elge
sių.”

Čion vienas iš tipiškų rapor
tų nuo šnipo Frank E. Trafi- 
cante, rašytas Miss Spirai, da
tuotas 26 gruodžio, rašytas po 
šalpos biuro oficialiu antgal- 
viu. Raportojama apie Dis- 
trikto raštinę 5-tą, New Yorke. 
Raportuodamas apie savo pa
stabas gruodžio 17 d. “specia
ls investigatorius“ rašo:

“12-17135 Specialis Investi
gatorius tėmijo lokalo A.W.R. 
A. pikietą prie D. O. (distrikto 
ofiso) šį rytą prieš 9 valandą. 
Grupė buvo iškėlus tas pačias 
iškabas, kurios buvo raportuo
tos demonstracijose, laikytose 
per juos praeitą savaitę. Pi- 
kieto ’linijai vėl vadovavo in- 
vestigatoriai Exstein, Brant ir 
Hirschfeld, kuriuos sekė be
veik ta pati grupė žmonių, 
kuri dalyvavo pereitą savaitę, 
prisidėjo keli, viso skaičiuje 
penkiolikos.”

Manome, kad skaitytojai iš 
to jau matys, kam palaikomi 
tie “specialiai investigatoriai“ 
nuo beduonių nutrauktais pini
gais.

sia, tas pats, kuris prie “Lais
vės” grajydavo Internacionalą, 
o su gegužine maršuoti bijojo; 
geriau praleido dieną grajyda
rni viso svieto himnus, kad 
gauti nikelį.

Beprotė Eastsideį 
Sukėlė Paniką

New Yorko Eastsidės bent 
keletą šeimynų vargiai miego
jo iš sujudimo, o užmigusioji, 
be abejo, sapnavo nemalonius 
sapnus. Gi jauna motina Dina 
Horowitz savo 10 mėnesiu sū
nelio nesurado ir galimas 
daiktas, kad nesuras. Policija 
jieškojo vaikučio po visą apie- 
linkę, bet kol kas nerado.

Eastsidiečių išgąsčio prie
žastimi buvo paleista iš ligon- 
bučio beprotė Mrs. Friedman. 
Ji, sakoma, labai neapken
čianti kūdikių ir beprotybės 
apimta jį ėmėsi juos apma- 
žinti. Prie 45 Gouverneur St. 
ji taikėsi pagrobti 7 mėnesių 
kūdikį, paliktą ant šaligatvio, 
bet Mr. Schier, tėvas, pro lan
gą pastebėjo ir sulaikė. Mote
ris jam atrodė ganėtinai Įtar
tina, tad jis raportavo polici
jai.

Tačiaus ji sugrįžo prie tos 
pat stubos ir, nepastebėta, nu
vežė Mrs. Horowitz sūnelį, 
kuomet motina buvo nuėjusi 
atvesti su vaikais nubėgusį 
vyresnį vaikutį. Sugrįžus su 
vyresniu vaikučiu, Mrs. Horo
witz nerado mažojo. Pradėjo 
isteriškai šaukti, subėgo keli 
tūkstančiai gyventojų, bet vai
kučio nesurado.

Apie už valandos laiko, už 
trejetos blokų nuo tos vietos, 
Alfred Maslin, 89 Montgome
ry St., apsižiūrėjo, kad jo 2-jų 
metų dukrelė su vežimėliu din
go. Tėvas risčia pasileido jieš- 
koti, klausinėti susiedų, praei
vių ir pravažiuojančių. Jam 
pasakyta, kad matė moterį su 
kūdikiu važiuojant link South 
St. Ten nubėgęs jis vėl klau
sinėjo ir sužinojo, kad keistai 
atrodanti moteris klausė kelio 
į Jackson Park, kuris yra pa
upyje.

Tuo tarpu viena iš suorgani
zuotų grupių jieškoti Horowitz 
vaiko jau buvo paupyje ir ke
li vaikinai sulaikė moterį su 
Maslino kūdikiu, jieškodami 
ano vaiko. Jinai buvo pasukus' 
prieplaukon. čia jau atbėgo ir 
uždusęs mergaitės tėvas, kuris 
džiaugsmingai stvėrė kūdikį. 
Mrs. Friedman tapo areštuo
ta, tačiaus iš jos betvarkių at
sakymų ir riksmo negalėjo su
žinoti, ką ji padarė su anuo 
vaikučiu. Manoma, jog įmetė 
upėn, sprendžiant sulyg to, 
kad ir su atrastuoju kūdikiu 
buvo pasukus stačiai prieplau
kon.

Triukšmo naikinimo kampa
nijoj, ir gatvių vargonėliai bei 
išmaldų rinkėjų benai turės iš
eiti iš biznio. Aną dieną areš
tuotas keturių benas. Veikiau

Ūmai atleidus sniegą ir lie
tui pilant New Yorko žemes
niuose priemiesčiuose tapo ap
semtos gatvės. Rosedale ir 
Hammels, Queens, daugelyje 
vietų pasidarė mašinoms ne
pervažiuojami prūdai.

Įspūdžiai Iš Tautišką 
Prakalbą

Kalbėjo iš Lietuvos Skulptorius 
Petras Rimša; Steponas Juod
valkis ir VI. Verškavičius, Ke
liauninkai, ir Vėjalis, Lietuvos 

Studentas-Kultūristas

Tautininkų iniciatyva, 2 d. 
sausio, L.A.P. Kliube, Brook- 
lyne buvo suruošta prakalbos 
nesenai atvykusiam iš Lietuvos 
skulptoriui Petrui Rimšai, o 
prie tos progos ir dviem iš Lie
tuvos, būk tai apie pasaulį ke
liaujantiems jaunuoliams, Ste
ponui Juodvalkiui ir Vladui 
Verškavičiui ir po draug iš Lie
tuvos atsiųstam kultūristui Vė- 
jalini, kuris čia maršrutavo 
būk tai kultūriniais, o tai]) pat 
ir politiniais reikalais.

Petras Rimša yra geras skul
ptorius, o kiek silpnesnis kal
bėtojas. Jo kalba, suglaudus 
trumpoj formoj, reikia pripa
žinti teisinga. Be pasigyrimų, 
be pasididžiavimų.

Apart kitko, P. Rimša pa
žymėjo, kad Lietuvos vyriau
sybė kuo mažiausiai remia me
no mėgėjus. Jis sako, visai ki
tas klausimas apie menininkus 
Sovietų Sąjungoj.

Jo tikslas čia atsilankymo— 
suruošti iš savo gamintų kūri
nių parodą. Jam pabaigus drg. 
Prūseika keletą žodžių tarė, 
paminėdamas savu laiku tu- 
rėjęsis pažintį su Rimša ir 
apie tuo laiku matytus, puikiai 
pagamintus Rimšos kūrinius.

Sekantis buvo pakviestas 
vienas iš minėtų “pasaulio ke
liauninkų“, Steponas Juodval
kis. Pastarasis yra apygabis 
kalbėtojas. Jis pažymėjo įgy
tus savo kelionėje įspūdžius. 
Vėliau trumpais bruožais pa
minėjo Lietuvos padėtį nuo įsi
kūrimo Lietuvos valstybės net 
iki šių dienų.

Anot Juodvalkio: “šiandien 
apie Lietuvą jau susiįdomavę 
net kitų Pabaltės valstybių di
deli žmonės; atvažiuoja aplan
kyti Kauną ir kitas gražias 
Lietuvoj vietas.“ Sako, mes 
viską ten turim, kaip ir jūs čia 
Amerikoje, tik pinigų reikia. 
Sako—Kauno miestas, kas jį 
yra matęs keli metai atgal, da
bar negalėtų pažinti; augšti, 
puikiausiai įtaisyti rūmai; tu
rim pirmos rūšies, žvilgančius, 
gražius automobilius (kažin, 
ar daugelis kaimiečių yra ma
tę tuos gražius automobilius?— 
V.) Turim jau ir ekspresinius 
traukinius (gal būt ir tas eks
presinis traukinys, kuris vaik
ščioja tarp Alytaus ir Kauno, 
padarydamas apie 70 kilomet
rų į 10 valandų?—V.). Vis
kas, ko Lietuvai trūkstą, tai 
laivų, kurių dar savo nei vieno 
neturi. Bet manoma, kad už 
dviejų metų jau plaukios ir 
laivai su lietuviškom vėliavom 
Klaipėdos uoste.

Pabaigus Juodvalkiui kalbė
ti, pirmininkas pasiūlė jam pa
čiam pereiti su kepure pasi-

svetimšalio žinių rinkinio. Pa-| 
starasis kalbėjo apygyviai ir 
trumpai, paminėdamas, kad 
vasario menesį išvažiuoja į 
Lietuvą.

Publikos prakalbose buvo 
vidutiniai, įvairių pažiūrų.

Veismūniškis.

Scholes Keptuvė Persikėlė 
Naujon Vieton

Brooklyno ir apielinkės lie
tuviam gerai žinoma lietuvių 
duonos keptuvė, kuri vadinasi 
Scholes Baking, persikėlė nau
jon vieton, po num. 532 Grand j 
St., Brooklyne. Pirmiau ši kep
tuvė buvo ant Manhattan 
Avė., po num. 168.

Nauja vieta puikiai ir mo
derniškai įtaisyta: švaru, švie
su, visur tik blizga. Praeitą: 
šeštadienį buvo šios keptuves 
atidarymas. Daugelis senų ir 
naujų kostumerių atsilankė 
pažiūrėti naujos vietos. Keptu
vės savininkė Lukoševičienė 
labai dėkinga' visiem, kurie! 
lankėsi atidarymo dienoje.

Linkėtina šiai senai keptu
vei pasisekimo naujoj vietoj.

Rep.

Parengimas
Ateinantį sekmadienį, 12 d. 

sausio, ALDLD pirma kuopa 
rengia linksmą pramogą. Tu
rėsime ir kalbėtoją—svečią iš 
Kanados drg. J. Brogą. šo
kiams grieš gera muzika. Bus 
taip pat užkandžių ir gėrimų.

Rengėjai.

D

LIETUVIU AMERIKOS PILIEČIU KLIUBO

KETVIRTA VAKARIENĖ
Įvyks šeštadienį

Sausio (January) 11,1936
Pradžia 5:30 Vai. Vakare. Įžanga $1.25

BUS SAVOJE SVETAINĖJE
80 Union Avė., Kampas Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Laike vakarienes bus graži programa. Bus šokiai, griežiant

RETIKEVIČIAUS ORKESTRAI

rinkti dolerių publikoje. Bet 
kalbėtojas paaiškino, kad jam 
nepridera “žebravoti.“ Sakė
si, jog jie su savo pinigais ir 
į šią kelionę leidęsi ir dar An- 
lijoj buvo jie nusipirkę auto
mobilį.

Antrasis keliauninkas, VI. 
Verškavičius sakėsi, jog jis 
nesąs kalbėtojas, o tik galis 
dainuoti, o kad šiandien “šal
tį” turįs, tai iš jo daugiau nie
ko nenorėkit gauti. ’ ,

Po ju buvo pakviestas kal
bėti smarkus patriotas Vėjalis, 
kuris čia vra atsiųstas Lietuvos 
valdžios lėšomis, surinkimui ži
nių del sudarymo Kauno mu
ziejui tam tikro albumo arba

LDS 13-tos KUOPOS 
NARIAM

Šį k e t v i r t a dienį, sausio 
(Jau.) !) d., įvyks LDS 13-tos 
kuopos susirinkimas Kiburio 
Svetainėje, 950 Jamaica Ave., 
8-tą vai. vakaro.

Bus rinkimas valdybos. Vi
si nariai atsilankykite.

Komitetas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina prie lengvo na

mų darbo, yra du vaikučiai, kurie 
lanko mokyklą. Turi ant vietos gy
vent, bus duodamas atskiras kamba
rys. Gera užmokestis. Atsišaukite: 
J. Eisenberg, 195 Plymouth Street, 
Brooklyn, N. Y.

(5-7)

Legal Notice
Notice is hereby given, pursuant 

to the trade-mark laws of the State 
of Kansas, that Camel Lead 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.

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.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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. MARČIUKAI

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta iš 
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 pakelj 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.

I

I 
I

I
I

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 naktj.

Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė.

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ve» 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

tuvių, kitokių

Trumpos Žinutės
Parku komisionierius Mo

ses ir WPA administratorius' 
Ridder susikirto už kontrolę 
ant parkų projektų. Kaip ži
nia, 70,000 WPA projektų 
darbininkų dirba parkų, pro
jektuose, bet tuo pačiu sykiu 
jie yra WPA darbininkai. Ma
noma, ginčas pasieks Washing- 
toną.

Plėšikai išlaužė tris saugią
sias šėpas vienam name prie 
57 W. 38th St., New Yorke. 
Bet viskas ką jie laimėjo, tai 
$26, plunksną ir keletą štam
pų už savo sunkų darbą ir ri
zika.

New Yorko mieste automo
bilių mirtys sumažėjo 7 nuo
šimčiais 1935 metais. Manoma, 
kad tai dėka nuolat vedamai 
saugumo kampanijai.

Nusižudė Gražuolė
Graži 19 metų Dolores 

Dawn, puošnių Broadwes res- 
tauranų programų artistė, iš
šoko iš kambario nuo 16 augš- 
to viešbučio Wellington, 7th 
Avė. ir 55th St., New Yorke. 
Ant vietos užsimušė, šeštadie
nį jai atsakyta darbas, būk tai 
už girtavimą. Tačiaus sakoma, 
kad jai buvus ir kita priežas
tis, būtent, nusivylimas meilė
je. žinoma, netekus darbo, ma
žiau belieka galimybės ir mei
lei įvykdyti. Be to, jaunas, 
gražias artistes sekioja daug 
medžiotojų, kurie tik pasinau
doja, o meilę palieka turtin
gesnėms.

ORO “TAXI-CABAI”
LONDON, Sausio 2. — 

Anglijos karo specialistai 
kalbasi apie įrengimą 200 
oro “taxi-cabų,” galingų 
vanden-lėktuvų su keturiais 
motorais, greitam pergabe
nimui kareivių į vietas, ku
rias galėtų užpulti italai. 
Tuo būdu Anglija trumpu 
laiku galėtų persiųsti 10,- 
000 kareivių. -

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kesėja- 
te, kenčiate jiuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOPI K. Degutis Savininkas

I PLAUKŲ 25cĮ KIRPIMASI SKUTIMAS jį C)C
I PrielankusI 100 Union Ave., BrooklynI Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patarnavimas

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos

300 Lincoln Road, Brooklyn, N.Y.
Šviežiai iškasta duheltai sijota Pennsylvania Anthracite

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

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

Saukite Sove S 1 Klauskite

INgersoll 2-6761 Nui * VZ BEN DUBIN

DR. HERMAN MENDED WITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, Ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais atdara dieną ir 
ir naktj.

PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTJ

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
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.

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

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick Ave. k~ais iš
lipkite ant Cook Street.




