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KRISLAI
Loja, bet Nekanda. 
Bendro Fronto Baimė. 
Religija Liet. Mokyklose. 
Į Andrulio Prakalbas!

Rašo S. LA1SVIETIS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių *

Darbininkai Visų šalių,•m
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

ii

Anglijos imperializmas kol 
kas daug lojo prieš Italijos 
karą Ethiopijoj, bet nesipuo- 
lė kąsti Mussoliniui. Nes jei
gu Italija būtų parblokšta, 
tai galėtų sukilt jos darbinin
kai ir valstiečiai, nutrenkt ša
lin fašistų režimą ir net įkurt 
Sovietų valdžią. O tatai pa
tarnautų kaipo revoliucijos ki
birkštis kitose šalyse Vakarų 
Europoj.

Todėl Anglijos ir PVancijos 
ligšiolinė politika buvo—kad 
ir baust Mussolinį, bet ne per- 
skaudžiai; saugot jo kailį, o 
toliau žiūrėt, kaip galima 
būtų pasidalinti Ethiopija tarp 
Anglijos, Italijos ir Francijos.

“Drau- 
pralei- 
bendrą

Chicagos kleriKalų 
g as” retą kurią dieną 
džia be riksmų prieš 
frontą su komunistais kovoj
prieš karą ir fašizmą ir už 
kasdieninius darbininkų reika
lus. Tai yra įrodymas, kaip 
bendro fronto obalsis plačiai 
prigyja ir tarp katalikų dar- 
trempė ?

“Lietuvos žinios” protestuo
ja, kad Smetonos valdžia ver
čia buvusių katalikų tėvų ne
tikinčius vaikus viešose 
kyklose mokintis katalikų re
ligijos ir laikyti iš jos kvoti
mus. “Liet, žinios” primena, 
kad tuomi yra laužoma šalies 
konstitucija. Bet ką 
vienas konstitucijos 
Smetonai, kuris ją 
trempė-

HITLERIS ATĖMĖ PILIETYBE M1LI0- Ethiopai Toli Atmušė 1 ANGŲ JOS SEIMĄ IŠRINKTAS KOMU- 
, NUI “ŽYDŲ KRAUJO” GYVENTOJŲ italus; Mussolini Pa- NISTV ™AS GALLACHER

UŽDRAUDĖ VEDYBAS VOKIEČIŲ SU ŽYDAIS

m°-; mai.

reiškia 
punktas 
visa su- 6

Perdaug stiprūs peikimo ar 
gyrimo žodžiai dažnai daro 
raštą netaip įtikinančiu. Bet 
čia nebus joks perdėjimąs, 
kad atžymėsiu, jog drg. V. 
Andrulis, “Vilnies” redakto
rius, pasakė įdomiausios rūšies 
kalbą pereitą penktadienį, L. 
A. Piliečių Kliube, Brooklyne,

Vienas šalia stovėjęs drau
gas sakė: Andrulis kalba 
“krisliškai”—svarbus faktas 
ir trumpa, įtikinanti išvada. 
Taip jis gyvais, trumpais ruo
žais apibrėžė opiausius šian
dien Amerikos, Lietuvos ir pa
saulio klausimus su aiškiais, 
logiškais nurodymais, kaip 
darbininkai, inteligentai ir 
smulkieji biznieriai gali ir tu
ri į visa tai atsiliepti.

Drg. Andrulio kalba buvo 
interesinga ir suprantama kad 
ir mažiausiai politiniai išsila
vinusiam darbininkui. Bet ji 
buvo įdomi, kaip svarbi per
žvalga ir gilesniems politikos 
nagrinėtojams.

Draugai kolonijose turi pa
sistengti kuo daugiausia su- 
traukt publikos į drg. Andru
lio prakalbas. Tuom pasi
tarnaus paskleidimui teisingo 
supratimo žmonėse apie svar
biuosius momento reikalus, 
šviesoje Komunistų Intrnacio- 
nalo Septinto Pasaulinio Kon
greso.

Ragina Ginkluotis Balti-

HELSINGFORS, Finija. 
—Eina pasitarimai tarp 
Švedijos, Finijos (Suomi
jos), Estijos ir Latvijos ka
riškų atstovų. Admirolas 
von Shoultz ragina jas stip
riau apsiginkluot. Tatai, 
sako, būtų reikalinga, ypač, 
jeigu kiltų karas tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjun
gos. Jis nori, kad tos Bal-

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia išleido įsakymą, ku
riuo atima žydams Vokieti
jos pilietystę. Nuo šiol žy
dai negali būti piliečiais, o 
tik pavaldiniais, neturin
čiais jokios balsavimo tei
sės. Sykiu išleista tokie pa
tvarkymai :

Visi žydai valdžios tar
nautojai turi pasitraukti iš 
vietų iki guodžio 31 d., bet 
jiems, kaip ir žydams karo 
veteranams, bus mokama 
pensijos pagal paprastas 
taisykles ir vietą, kokioj ku
ris tarnavo.

Del žydų mokytojų dar 
bus toliau išleisti patvarky-

'“Vokiško kraujo ir gar
bės apsaugojimui”, uždraus
ta’vedybos tarp žydų ir vo
kiečių bei kitų “arijų.” Už
ginta susituokimai ir tarp 
asmenų, turinčių ketvirta
dalį žydiško kraujo, ir tarp 
“grynakraujų” vokiečių bei 
kitų “arijų” ir žmonių, tu
rinčių ketvirtadalį žydiško,

kraujo. Kam naziai pripa
žįsta tris ketvirtadalius vo
kiško kraujo ir tik vieną 
ketvirtadalį žydiško, tas dar 
laikomas tinkamu Vokieti
jos pilietystei.

Vokietės ir kitos “‘arijos" 
gali tarnaut žydų namuose, 
jeigu iki gruodžio 31 d. jos 
bus užbaigusios 35 metus 
amžiaus bei daugiau. Jau
nesnėms uždrausta tarnyba.

Šie nazių valdžios įsaky
mai paliečia 450,000 pilna
kraujų žydų, išpažįstančių 
žydišką tikybą; jie taipgi 
pritaikomi prieš 300,000 pil
nakraujų žydų, išpažįstan
čiu krikščionių tikybas, ir 
750,000 žmonių, pas kuriuos 
vra kiek nors žydiško krau
jo. O žydų kraujo nuošim-

1 ♦. - T/" ♦ I POLLITTUI PAKENKĖ LIBERALŲ MANEVRASkelte Komandienus
O FI C I ERIŲ BRUZDĖJI MAS PRIEŠ MUSSOLINĮ

ROMA. — Mussolini at- rytą planą.
šaukė “namo” generolą Em-j Bet tikrumoj italai buvo 
ilio de Bono, i}<i šiol buvusį atmušti nuo Gorahai ir at- 
vyriausią italų armijų ko-, mesti toli atgaL
mandierių Ethiopijoj, gu-i Be kitų italams nelaimių, 
bernatorių Italijos koloni- šiame fronte po lietų 
jų rytinėj Afrikoj. Jo vie
ton paskyrė maršalą Pietro 
Badoglio, garsiausią Itali
joj generolą pasauliniame 
kare.

klimpo 12 jų tankų.

ĮNIRTĘ MŪŠIAI

LONDON.—Į Anglijos 
seimą išrinktas vienas ko
munistas, William Gallach- 

|er, kovingas vadas Britani
jos Komunistų Partijos. 
Rinkimuose West Fife ang
liakasių apskrity j jis gavo 
13,462 balsus. Jis bus pir
mas komunistų atstovas ša
lies seime nuo 1928 m.

Anglijos Kom. Partiios 
sekretorius Harry Pollitt 

Įgavo 13,655 balsus, tai yra 
— į 3,000 daugiau, negu 1931 m.

___________ T_____ _____M • J___ ~

su-

. Tarp 178 išrinktų Baldwi- 
no valdžiai priešingų atsto
vų, 153 yra Darbo Partijos 
žmonės, 15 Samuel liberalų 
ir 10 kitų grupių asmenų,;

Pagal iki šiol suskait- 
liuotas rinkimų pasėkas, 
Baldwino atžagareiviai sei
me turėsią 244 atstovų .di
džiumą. ;;v

Pamatinis dėsnys Baldyri- 
no rinkimų platformoj btl- 
vo išbudavot Anglijai kuo 
didžiausią karo laivyną. Pfi- 
g a u d i n ė jimo tikslais, ta- 
čiaus, Baldwin skelbėsi, kad 
jo politikos pagrindas .tai 
būsią Tautų Lygos įstatai, 
vių) partija su ministerial 
pirmininku St. Baldwinu 
priešakyje pravedė į seimą 
381 konservajtą ir 41 jų Tė-

iPer dvi dienas siautė karšti rinkimuose. Jam mažai trū- 
Mussolini buvo nepaten- mūšiai tarp italų ir ethiopų i Ro iki išrinkimo. Tačiaus 

kintas, kad de Bono ko- ties Daggah Bur, 120 my-! Liberalų partija beveik pas- 
mandoj negana sparčiai už- (lių į pietus nuo Hararo, ant- kutinę minutę nusprendė 
kariaujama Ethiopija. , ro svarbiausio miesto Ethi- remti dabartinį Pollitto op- 

Pasak kitų pranešimų,' opijoj. Didelis skaičius už-' onentą Mainwaringą, kad 
generolas de Bono, ištiki- mušta ir sužeista iš abiejų 

'miausias Mussolinio pakali- pusių.
T, r. .v . J • ROMA. — Fašistu spau-Italijoj, kur tarp oficienų da gkelbia( kad Ralų ko. 

manduojami 5,000 laukinių 
danakiliečių kariautojų už
ėmė Errerą, tik už 20 mylių 
i šiaure nuo Ethiopijos gelž- 
kelio. Mūšyje kritę 90 ethi
opų. Tuos danakiliečius 
pervedė italų pusėn parsi
davėlis ethiopiLjkunigaikštis 
Mohąmlped. Opgol, Aussa 
provincijos valdovus.

BAUSMIŲ PRADŽIA 
PRIES MUSSOLINĮ
GENE VA. —Šiandien

prasideda Tautų Lygos 52-!tūrOs naikintojų, 
jų šalių ekonominės baus- ------------

čius naziai skaitliuoja dau- kas,^ esąs^ reikalingas^pačioj 
eriausia sulig tėvukų; pavvz- -v - - . - . v. .
džiui, kurių trys protėviai išsivysto pasipnesinimas
giausia sulig tėvukų; pavyz-

buvo pilnakraujai žydai, tie 
skaitomi 75 nuošimčių žy
dais; kas turėjo du pilna
kraujų žydu tėvuku, tai bus 
50 nuošimčių žydas ir tt.

Rygoj Skaudžiai Nuteisė RooseveltoMinisteris
15 Darbininkų I Smerkia Karo Prekybą

karui su Ethiopija. O nau
jai paskirto vyriausio italų 
komandieriaus E t h i opi jo j 
Badoglio santikiai su Mus- 
soliniu esą “neblogi,” bet ir 
ne draugiški. Badoglio arti
miau susirišęs su Italijos 
karaliaus šeimyna.

tik Pollitt nebū.........
tik tas manevj
kė Pollitto išrinkimui.

K o n s e rvatų (atžagarei-' mėj i.

utų išrinktas; 
ras ir paken-

Kultūros Naikintoją j 3Cf j JO Chiną Prireng- 
Hitlerininką Senatas ta Gintis nuo Japoną

RYGA. — Apygardos tei-l 
smas baigė didelę bylą, ku-1

bininkų kaipo komunistų. I ka/ mlmst.erls. 9orde‘‘ Hul1 
Vienas kaltinamasis ištei- sako> J??. -S‘
sintas, o likusieji nuteisti: ”ai 18 AmTkos !Vįmų 
nuo dvejų iki penkerių me- f«k"ienų, naudojamų karo 
tų sunkiųjų darbų kalėji- ■tlkslams- YPaC Padlde;°1S' 
mo i gabenimai aliejaus (ziba-

•lo), vario, trokų, traktorių, 
 , senos geležies ir plieno. Tai 

nr i • . n/i i . • • pamatiniai yra “karo me-Washingtono Mokytojai džiagos,” sako Hull, “nors 
Noffanna Alane ibi Pri J'os ngra tiesi°g>niai gink‘ negauna mgud inl 1 ir lai, amunicija ar karo įran- 
siekia prieš Komunizmą kiai

i Hull lapkr. 15 d. perspėjo 
Amerikos kapitalistus, par
davinėjančius k a r ia u j an-

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų užsienių rei-

Pietinis Italų štabas. — 
Generolo Graziani’o koman
duojama italų armija pieti
nėj Ethiopijoj pasitraukė į 
Gabre Darre, ,68 mylias į 
žiemius nuo Gorahai. Ita
lai sako, kad reikią grįšt at
gal apvalyt tą plotą nuo už
silikusių jame ginkluotų 
ethiopų kareivių ir sudrū- 
tint ten italų pozicijas. Ši 
pasiraukimą italai, girdi, 
įvykdę pagal išanksto pada-

BERLYNAS. — Tuo pa
čiu laiku, kai nazių valdžia 
atėmė visas pilietystės tei
ses beveik milionui žydų, 
Hitleris sudarė Vokietijos 
^‘Kultūros” Senatą, į kurį 
paskyrė virš 100 akliausių 
savo fanatikų, tikrosios kul-

mes prieš Italija, idant pri- o . •«. ■ • v'v:n ; ’
verst Mussolinio fašistus; SUKlllHiaS Algiptfi pFlCS 'chukuo
pasitraukt iš Ethiopijos. | 
Tos šalys stabdo išvežimą į; 
Italiją reikalingiausių ka- Į 
rui produktų ir nukerta ta- j 
vorų įvežimus iš Italijos.

Angliją Tęsiasi
CAIRO. — Vėl pakilo Ai- 

I gipto studentų ir šiaip gy- I j • • v J • • V Ą

TIENTSIN. — Bile mo
mentu gali prasidėt Japoni
jos karas prieš Chiniją. Ja
poniją skubiai traukiniais 
veža kanuoles, gabena tan
kus ir kitus karo pabūklus 
į strategines vietas šiauri
nėj Chinijoj. Jie sutelkė 
10,000 savo armijos Chiii- 
chowe; pasiuntė 2,000 karei
vių į Shanhaikaną, Man- 
_____ j pasienyj. Atvažiuo
ja dar 13 traukinių, pilni ja
ponų kareivių, ginklų ir 
amunicijos.

Į Tientsin prieplauką at-
SoJ, maistai

DARBININKŲ PROTESTAI PRIVERČIA ROOSE" ! eina tie sukilimai'. Žmonės

VELTA IŠSIŽADET NAZIŲ PLIENO PIRKIMO

W A S H INGTON. — Pa- x u
gal birželio mėnesį š. m. iš- £joms šalims tokius karo 
leistą kongreso įstatymą, reįkmenis, kad jie tuom el- 
generolas McCarl, viešųjų gįasį priešingai nusistaty- 
mokyklų kontrolierius Co-1 muį §įos šalies valdžios, ku- 

Distrikte, ^Wash- girdi, stengiasi išsilaiky
ti nuo karo. Hull persergs- _ .ti, kad Rooseveltc' valdžia Rooseveką privertė taip sa- 
akylai tėmija augančią karo 
reikmenų prekybą.

Tai griežčiausias iki šiol 
Amerikos vyriausybės iš- 

kai.” Jeigu kas taip nepasi-1 reikštas priešingumas tokiai 
rašys, negalės gaut algos, i prekybai.
Gen. McCarl, be to, nuaiški-1 Hull išvedžioja, kad jeigu 

būtų sulaikyta karinė pre
kyba ir todėl gręičiau baig
tųsi karas, tai daigiau nau
dos būtų abelnąjai norma
lei prekybai.

WASHINGTON. — Pre- sies plieną reikalavo šios ša- 
zidentas Rooseveltas sako, lies fabrikantai, kurie, tie- 
kad jo PWA viešųjų darbų sa, yra susimokinę lupti 
politika “visada” buvo pirk- kuo augščiausias kainas iš 
ti tiems darbams reikalin- valdžios už tą medžiagą pa- 
gas medžiagas iš Amerikos šalpiniams statybos

ingtone, reikalauja, kad vi
si čionaitiniai mokytojai ir 
mokyklų tarnautojai kiek
vieną mėnesį pirm gaunant 
algą pasirašytų pareiškimą, 
kad jie ir jos “neskelbia ko
munizmo ir nura jo šalinin-

na kongreso įstatymą tokia 
prasme, kad jeigu kas tikės 
komunizmu, nors jo ir ne
skelbs, vis tiek negalės gaut 
jokio mokesčio iš mokyklų 
valdybos. Šitokiam aiškini
mui priešinasi generolas 
Amos A. Fries ir daug ki
tų žymių žmonių.

ROMA.—Fašistai sumušė 
•keturis amerikonus muzi
kantus, kurie nepasveikinoO T VU... v

tijos salys prisirengtų tai- juodmarškinių vėliavos, ne- 
kon Hitleriui prieš Sovie- šamos vienoj laidotuvių pro-
tus. cesijoj.

kompanijų, o ne iš užsienių. | foams.

kiškų organizacijų protestai 
prieš pirkimą iš Vokietijos 
fašistų plieno statomam 
New Yorke Triborough til
tui. Nes pačiose PWA tai
syklėse apie medžiagas pa- 
šalpiniams darbams įrašyta, 
jog galima pirkt iš užsienių 
plieną, jeigu jis tep gauna
mas 15 iki 25 nuošimčių pi-

Toms River, N. J.—Poli-
cininkas A. Š. Murphy api- dami iš Hitlerio valdžios 
plėšė daugiau kaip tuziną primokėt, pardavinėjo savo 
namų, bet už tai nuteistas plieną Amerikai kur kas pi- 
tik puse metų kalėjimo.

dar-

Ii jos. Anglų policija nušo- 
j ve dar vieną augštosios ko
mercinės mokyklos studen
tą ir sužeidė 15.

Visais spaudos praneši
mais, 90 nuošimčių aigiptie- 
čių yra nusistatę prieš An
glijos viešpatavimą Aigip- 
te.

giau, kaip amerikinis plie- augštomis kainomis.
nas. Tuo būdu iš Vokieti
jos nazių iki šiol jau nupirk- kos 
ta $100,000 vertės plieno. O protestuoja Roosevelto val- 
Vokietfoios fabrikantai, gau- džiai prieš pirkimą iš Fran

cijos cemento, kuris naudo
jamas įvairiems pašali
niams statybos darbams.

\ • ---------- (-----
Mexico City. — Jalisco 

valstijoj, Meksikoj, valdžios

Rooseveltas dabar, todėl, 
žada giliau-patyrinėti, kiek p up|ix:0|tip M v Va]st;. 
Vokietijos ir kitų šalių vai-' f, o »
džios primoka savo fabri- JOJ Nušauta 18 ŽUIODIŲ 
kantams už “dumpinimą” į 
Ameriką medžiagų žemiau 
jų pagaminimo lėšų; antra, 
jis. ketina ištirti, ar Ameri
kos plieno ir kitų medžiagų 
kompanijos nėra susitaru- i 
sios apiplėšti valdžią per-

ALBANY, N. Y. — Per 
šį briedžių medžioklės sezo
ną New Yorko valstijoj miš- 

jkudse tapo netyčia nušauta 
118 žmonių ir sužeista 84.

;nlvas “Tsuti.” 3,000 japonų 
, i marininkų atsiųsta į Shang

hai, vieną iš svarbiausiu 
Chinijos miestų.

Japonijos generolas Ken
ji Doihara atvirai pasakę, 
kad japonai ketina galuti
nai atskelt nuo Chinijos 
penki, s šiaurines jos do
vinei j as: Chahar, Hopei, 
Shantung, Shansi ir Suiy&n 
ir iš jų sudaryt atskirą “ŠU- 
vivaldišką” kraštą, pana
šiai kaip Manchukuo, kūt 
Japonija galėtų pilnai šei
mininkautų.

Pranešama, kad Chinijos 
Nankingo valdžia turi su
mobilizavus 300,000 kareivių 
Shantunge ir žada stot į ap
sigynimo karą.

. t

■

t

NEW YORK. — Ameri- 
cemento fabrikantai

giau, negu jiems patiems lė- 
šuoja jis pagamint.

i Vokiškas plienas viešiems
London.—Į Anglijos sei- Amerikos darbams buvo

mą išrinkta 9 moterys at- atiduodamas net 52 nuošim- kareiviai nušovė šešis suki
sto ves. i Čiais pigiau, negu už tos rū-Gelius.

Nazių Padaužos prieš 
Raudonuosius

GOSLAR, Vokietija. — 
Hitleris parenka 12,000 ar
šiausių savo padaužų iš šim
tų tūkstančių juodosios na
zių policijos ir specialiai 
juos skiria kovai prieš ko
munistus ir šiaip revoliuci
nius darbininkus. Tie juo
džiausi iš juodųjų Hitlerio
žandarų bus apginkluoti, lika 
šautuvais, kulkasvaidžiais ir nim 
net kanuolėmis.

Streikas Prieš “Žudy
mą” Krovinį Bosine

BOSTON, Mass. — KAi-o 
priešininkai nutepliojo žo
džius “žmogžudystės Krovi
nys” ant šono Anglijos lai
vo “Farnham,” kuris pri- 
kra itas senos geležies ir 
plie.. vežti į Italiją. Dvy- 

ivo darbininkų-jūri- 
ų sustreikavo ir atsisa

ko juom plaukti.

I
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tų svetimų izmų, kuriais dar stengiamasi 
nuodyti mūsų tautą. Gana tų visokių šmei
žikų ir gandų platintojų! Gana visokių 
liaudininkiškų ir kitų partijų laikraščių, 
griaunančių mūsų tautiškąją kūrybą. Įkyrė
jo jau tie partijų likučių šmeižtai, pajuo
kos, griovimo darbai. Mes norime, kad visi 
dirbtų ir prisidėtų prie gražios lietuviškos 
kūrybos, prie tautinės valstybės kūrimo. 
Kas yra ardytojas ir griovėjas, tas turi bū
ti baudžiamas kaip nusikaltėlis ,prieš tautą 
ir valstybę.
Šitaip fašistai dabar kalba apie tuos, 

kurie faktinai padėjo jiems įsigalėti. Ne
naudėliai, buvusieji, carberniai, o paskui 
—kaizerberniai, dabar lošia didžiausių 
patriotų roles, engdami Lietuvos darbo 
žmones!

Naujas Lietuvos Valstiečių 
Streikas

Chicagos “Draugas” sakosi gavęs pra
nešimą iŠ Lietuvos, kad ten susitveręs 
Ūkininką Gynimo Komitetas, kuris esąs 
“pasiryžęs griežtai kovoti už ūkininkų 
būvio pa gerinimą, už sušaukimą Seimo 
ir bėndr. i už veikimo laisvę Lietuvoj.” 
Kitais ž. džiais, šis “Ūkininkų Gynimo 
Kčhiitet; >” yra politinė įstaiga ir šau
kia vals čius į kovą ne tik už jų būvio 
pagerini) ą, bet ir už nuvertimą Smeto
nos valu os. Ten pat “Draugas” pažy
mi, kad ūkis

streikas būsiąs tęsiamas tol, kol nebus su
šauktas Seimas ir kol jam nebus perduota 
aūkščiai šia krašto valdžia, kol nebūsią nu
bausti visokie vagys ir kyšininkai ir nebus 
palengvinta ūkiškas būvis.

Kaip griežtų priemonių mano imti ūki
ninkų Gynimo Komitetas, galima spręsti iš 
Šio atsi .aukime pasakymo:

“Boikotuojantį turi vienas kitą. visomis 
išgalėmis remti, o visi tie, kurie prie boi
koto neprisidės, turi būti griežtai baudžia
mi. Visi šnipai, ir visi tie, kurie bet kokiu 
būdu streikuojančius ūkininkus statys į pa
vojų, turi būti kuogreičiausia baudžiami. 
Policininkus, kurie yra geri žmonės ir strei
kui pritaria—neliest, bet tų, kurie trukdys 
—nepasigailėti.”
Tenka pasveikinti Lietuvos ūkininkus, 

ir visus darbo žmones, pradėjusius šią 
kovą. Kuodidžiausia iš Amerikos lietu
vių darbo žmonių pagelba jiems!

- Lietuviškas Rabinas Kviečiamas
Palestinai Rabinauti

“Naujienos” Nesiliauja 
Kursčiusios

Chicagoje veikia savišalpos Keistučio 
Kliubas, kuriame priklauso visokių srio- 
vių žmonių. Tasai kliubas gyvuoja ge
rai ir neretai prisideda prie pažangesnių 
visuomeniškų darbų. /

Gruodžio mėn. 1 dieną bus Keistučio 
Kliubo valdybos rinkimai. “Naujienos”

' jis šoks prieš ginkluotą policistą. Bet kaip 
tik taip ir atsitiko ir susirėmime Kazys ta
po ant vietos policisto našautas. Ar jis šo
vė į policistą, nė arti stovėjusieji negali 
tvirtinti, tačiaus visi matė, kad jis buvo iš
sitraukęs revolverį ir viena ranka griebė 
policistui už sprando.

Ar Kazys KinsgaMa Buvo Komunistas
Hitlerininkas Hearstas ir Grigaitis .savo 

geltonlapiuose tvirtina, kad velionis Kazys 
buvo komunistas. Tačiaus.faktas yra, kad 
velionis netik prie komunistų nepriklausė, 
bet nė prie ALDLD. Sako, buvęs nariu 
LDS 53 kuopos, bet susirinkimų nelankyda
vo ir jokiame darbininkiškame veikime nėra 
dalyvavęs. Mandagiausiai pasakius, tai bu
vo svajotojas, o pastaruoju laiku pavojin
gai pamišęs.

Kiek žinoma, Kazys Chicagoj jokių gimi
nių neturėjo, tad niekas nepasirūpino pa
talpinti jį į atatinkamą įstaigą pirma, ne
gu jis visai pamišo ir pasidarė pavojingas.

Atvykęs iš Milwaukes jo sesers sūnus pa
sakojo, kad Kazys ir jiem nesisakydavo

, n-.... ..................... ■ - ;

apie savo padėtį ir net gyvenimo vietą lai
kydavo slaptybėj. Taipgi niekas tikrai ne
žinojo jo ekonominės padėties. Kurie ar
čiau velionį pažinojo, sako, kad jau 12 me
tų kaip nedirbo. Iš ko jis per tą visą laiką 
gyveno, pasilieka misterija. Pašalpos, sako, 
nereikalavo.

žmonės visaip kalba. Veikiausiai bus su- 
s.idėjusios sunkios ekonominės aplinkybės, 
kurios pagalios paveikė į velionio protą. 
Jeigu gyvendamas nebūtų buvęs tokis pa
slaptingas, jeigu jo pažystami būtų išanksto 
supratę jo sveikatos tikrąjį stovį, gal ne
būtų taip nelemtai užbaigęs gyvenimą. Sve
timi žmonės, ne giminės ir ne artimi drau
gai, nors visi matė, jog jo protas kas kartą 
eina silpnyn, bet niekas neėmė tokios atsa
komybės, kad padėti nelaimingąjį į psycho- 
patų ligoninę.

Taip dalykams susidėjus, aišku, jis pasi
darė visuomenei pavojingas. Ar šiaip, ar 
taip, besinešiodamas ginklą jis būtų kada 
dors jį panaudojęs ir del pamišėlio galėjo 
ne pienas net ir gyvastį prarasti.

pradės užrekorduoįi Bimbos 
kiekvieną nusičiau dėjimą. 
Bet, tiek to, mokėt už tai 
nereikalauja.

Dėkavot gi Prūseikai ne- 
dėkavosime. Kelio jis mums 
neparodė. Jeigu mes būtu
mėme ėję tuo pačiu keliu, 
kuriuo Prūseika ėjo, tai 
šiandien būtumėme toj pa
čioj nedarbininkiškoj padė
tyje, kokioj jis yra. Mes gi 
ten nesame.

Nelengvas ir šis darbasPakalbėsime plačiau apie; Nelengvas ir šis darbas 
komunistų santikius su so-'Kokią šešioliką metų tarpe

pradėjo bataliją prieš komunistus. Gir- . ■ cialistais. Tai labai svarbus į mūs ir jų ėjo karas. Buvo 
di, komunistai norį “užgrobti kliubą.” ' ’ ‘ "
Žmonės, kurie žino “Naujienų” nusista
tymą linkui komunistų, .puikiai supran
ta, kad jos ir čia meluoja ir meluodamos 
nerausta.

Mums rodosi, kaip Keistučio Kliube,* 
taip ir kitose draugijose komunistai, so_- 
cialistai ir visi kiti pažangūs žmonės tu
rėtų broliškai susitarti ir bendrūi veikti, 
vieni kitiems nedarydami bereikalingų 
užmetinėjimų. Šiuo tarpu gyvenimas I 
reikalauja iš mūsų visų, kurie esame 
prieš-fašistiniai nusistatę, subendrini- 
mo pajėgų. /

/ klausimas. Bandykime vieni'
Vislia aiiriVQafi fai cnVmi'ri- I

Vienas Lietuvos laikraštis praneša:
Vyriausias Kauno rabinas šapiro gavo 

* pakvietimą vietoje mirusio rabino Kuko būti 
visos Palestinos vyriausiuoju rabinu. Į 

Jjyietimą rab. šapiro dai* neatsakė. .Anks
tau jis buvo kviestas Jeruzalės rabinu, o 
dabar siūloma daug augštesnė vieta. Lie
tuvos rabinų taryba pasisakė neigiamai dėl 
Šio kvietimo ir prašys, kad rab. šapiro pa
siliktų Lietuvoje.
/Ura patriotų spauda turėtų iš to smar

kiai pasididžiuoti, nes juk vis tai lietu
viukas produktas, nepaisant, kad ir žy
dį* tautybės!

A(ųsų Franci jos Draugų Dienraštis 
J W “Humanite” —
į TCeletas dienų atgal Francijos Kompar- 
;; tijus organas “Humanite” pranešė, kad 
a jis-bus dar labiau pagerintas, papildytas, 
J . paįvairintas, kad tuo būdu patenkinus vi

są; savo didelę šeimyną, visus jos norus.
1 Cachin pareiškia, jog dienraštis vis

phjįjaai, bet neužtenkamai, ne sulyg Par-
1 tijsg narių troškimais. Per ilgą laiką,
I safe Jachin, dienraščio cirkuliacija (ti-
i • raįjjs) svyravo tarpe 180,000 ir 200,000 
i į koflį bet pastaruoju laiku ėmė laips- 

į nišfci augti. Dabartinė “Humanites” 
' cirku, acija siekia 230,000, o sekmadie- 

r niafe- -tarpe 290,000-300,000 kopijų.
B- M Bhda mes turėsime tiek skaitytojų 

“DSlly Workeriui?”

įjr E Fašisfy Užgaidos
Sftnetonos režimas ant syk nepadarė 

liaJXd’ninku ir krikščionių demokratų 
paTtių nelegališkomis. Ji^ pirmiau per 
sphu-ą bandė prirengti “visuomenę” prie 
to.' Vienas fašistų laikraštis “Jaunoji 

< Karta,” pastarajam savo numeryj šitaip 
rlĮz'U^iedojo:

* „“Mūsų tautiškasis judėjimas yra jau tiek 
sustiprėjęs, kad šiandien visa tautiškoji vi
suomenė jau gali drąsiai pasakyti, kad ga
na visokioms partijų liekanoms kiršinti 
Lietuvos visuomenę! Gana mūsų gyveni
mui visokių svetimų mums socializmų ir ki-

“Vilnies” Redakcijos ir Administ-y. 
racijos Pareiškimas \

Delei “Vilnies” spaustuvėje įvykusio 
nemalonaus incidento (policmanas nušo- l 
ve nevisai sveiką tūlą Kinsgailą, kuris j 
kibo prie spaustuvės darbininkų) mūsų i 
Chicagos draugų dienraščio Redakcija ir 
administracija išleido sekamą pareiški
mą: U

Delei nemalonaus ir negeistino įvykio 
Vilnies spaustuvėj pirmadienio vakare, dar
bininkų priešai pradėjo leisti šlykščiausių 
paskalų. Pirmiausiai atakas prieš darbi
ninkų įstaigą pradėjo kaip ir paprastai, 
Hearsto geltonlapiai: “Herald-Examiner” 
ir “Evening American.” Pirmutinis jų už
dėjo antgalvį: “Naujokas policistas nušo
vė raudoną gunmeną.” “Evening Ameri
can” išėjo su septynių špaltų antgalviu, 
kad: “Iškelta raudonųjų intrigos, kada nau
jokas policistas nušovė užpuoliką.”

Dienraštis Naujienos, vietoj patikrinti 
įvykį atsiunčiant reporterį į vietą, visą die
ną graibstėsi Hearsto šiukšlyne ir ant ryto
jaus pakartojo visas fašisto Hearsto išgal
votas “gudrybes.”
Kas Buvo Nušautasis Kazys Kins gaila?
Nušautasis Kazys Kinsgaila daugeliui 

bridgeportiečių buvo žinomas tiktai kaipo 
“Charley.” Savo pavardės ir gyvenimo vie
tos niekam nesakydavo. Tą faktą patvirtina 
ir tas, kad ėmė dvi dienas Chicagos policijos i 
departmentui ir atvykusiam iš Milwaukees 
velionio giminaičiui p. A. Radavičiūi surasti, 
kur velionis gyveno, nors šimtai brįdgepor- ' 
tiečių jį gerai pažinojo iš matymo. |

Kazys daugeliui buvo žinomas kaipo ne
pilno proto. Daugiausiai kalbėdavo apie 
savo “išradimus.” Kiekvieną pažystamą ban
dydavo įtikinti, kad jis išradęs mašiną, kuri 
per amžius suksis pati savo spėka ir ga
lės būti panaudota varymui įvairiausių ma
šinų. žinoma, žinantieji jo sveikatos stovį, 
mažai kreipdavo į tai atydos, nors tankiai 
su savo “išradimais” įkyrėdavo. '

Incidento Istorija
Pereitos nedėlios vakarą velionis Kazys 

užėjo pas Vilnies dženitorių į kambarius, 
kur tuo tarpu radosi ir drg. Rudaitis, spaus
tuvės formanas ir pradėjo pasakoti visokias 
nesąmones. Drg. Rudaitis mandagiai pasa
kė, kad jis apie tokius dalykus net neturi 
noro klausytis. Kazys' tuom labai įsižeidė, 
vienok tuom sykiu išėjo.

Pirmadienio vakare, kada laikraštis jau 
buvo spausdinamas, jis atėjo į spaustuvę ir 
šiuom sykiu jau ginkluotas—atsinešė revol
verį ir pradėjo grąsinti Rudaitį ir kitus 

, spaustuvės darbininkus. Laikinai kiek jį 
nubovijus^ bet negalint geruoju išprašyti 
laukan, pašaukta pro šalį beeinąs policistas 
tikslu, kad pavojingą pamišėlį padavus į ata
tinkamą instituciją; niekas nesitikėjo, kad

kilus suprasti, tai sekmin-į 
giau ir greičiau prieisime 
prie bendro fronto.

Nemanykime, kad tiktai 
pas socialistus yra didelio 
nepasitikėjimo komunistais. 
To paties yra nemažai ir 
pas komunistus. Yra drau
gų, kurie norėtų nieko ben
dro neturėti su socialistais.

Užteks šio vieno pavyz
džio. Viename mieste kai
resni socialistai su savo 
įtakoje organizacijomis pra
dėjo labai draugiškai r o-

atsitikimų, kaip Brooklyno 
kriaučių lokale, kad prieitay 
prie fiziško susikirtimo. Vi
sa tai prisieina užmiršti. 
Dabar reikia kalbėti apiei 
bendrą veiklą. Ne tik reikia! 
kalbėti apie tai, bet bandyV 
ti bendrai veikti. /

sikalbėti. Bet šiemet jau ki
taip išėjo. Pakvietėme, jie 
atėjo. Iš sykio pas juos buvo 
didelio nepasitikėjimo mu
mis. Bet sutikta šauti vieną 
bendrą šūvį prieš Hitlerį. 
Išdegė labai gerai. Tuojaus 
pasikeitė mūsų santikiai. 
Užsimezgė draugiškesni ry
šiai. Yra vilties, kad tie ry
šiai augs, ilgainiui bus ga
lima susieiti į bendrą veik
lą įvairiais reikalais.

A

“O, matote,” Opozicijos 
vadai sakys mums, “pir
miau kovojote, dabar bando
te susikalbėti!” Lai jie šne
ka, mes varykime savo dar-

Kodėl mūsų nusistatymas

“Naujoj Gadynėje” (lapk. 
14 d.) savo “Žarijose” Pru- 
seika bando mus pašiepti. 
Jis sako:

“ ‘Laisvė’ jau garsina so
cialistų parengimus. Patsai 
Bimba jau pasipirko tikietą 
į Brooklyno lietuvių socia
listų vakarienę.
V“O kiek trukšmo ta pati 

‘Laisvė’ kėlė, kuomet 1933 
metais Prūseika nuvyko į 
LSS 19 kuopos vakarienę ir 
ten sakė prakalbą (apie

Ėjimas ėjimui nelygus.. 
Yra susikalbėjimas ir susi
kalbėjimas. Mes bandom su
sikalbėti su socialistais ben
dram frontui prieš karą ir 
fašizmą, už darbininkų kla
sės reikalų gynimą. Tai ge
ras ir naudingas susikalbė
jimas ir susidraugavimas.

Bet kokiais tikslais anais 
metais Prūseika gerinosi 
prie socialistų ? Ar prieš ka
rą ir fašizmą? Jeigu taip, 
tai kur koks bendras veiks
mas toj srityje buvo pada
rytas, kur koks mitingas 
arba konferencija buvo tam 
tikslui atlaikyta? Nebuvo 
nieko panašaus.

Tikslas to Prūseikos susi
kalbėjimo ir susidraugavi
mo buvo tame, kad laimėti 
socialistus į bendrą frontą 
prieš Komunistų Partiją, 
prieš mūsų judėjimą. Štai 
kodėl mes tada smerkėme 
Prūseiką. Smerksime Prū- 
seiką ir dabar, jeigu jis su-

Į kųotis su komunistais. Jie pakeistas? Tie, kurie kriti- 
I net pradėjo susirinkimus'kuoja mus, nebando pažiū- 

I laikyti komunistinių orga- ’ rėti į kitą pusę objektyvių 
j nizacijų užlaikomoj svetai-' ir subjektyvių sąlygų. Jie 
! nėj. Atrodo, kad tuos drau- nenori į tai pažiūrėti. O gal 
\ gus socialistus reikėtų karš- nesuprantą. Mat,, jie nėra __ ___ _____
\ tai pasveikinti, labai apsi- marksistai-bolševikai. I Marksą), sykiu su Keistu- 
džiaugti jų pasielgimu. Bet/ Kokia ta kita pusė? Po čiu Michelsonuku ir Bago- 
kur tau, man žinomas veik- fašizmo laimėjimo Vokieti-, čium. 
lūs draugas, patyriau, labai:joj ir Austrijoj daug kas' urr’ 
išsigando ir rašo, kad so- ’ pasikeitė. Tie įvykiai supur- 
cialistai nori mus suvilioti,; tė ne tik mus, bet taip pat 
nori mūsų publiką ir net' socialdemokratus darbinin- 
mūsų draugus pasigauti. 
Todėl, pasak jo, reikia nuo 
tų svečių atsikratyti!

Tai, žinoma, bus kraštu- 
tiniausias pavyzdys to ne-' mybės keliu prie socializmo 
__ _ *1*1 *   _ _ „ 1 2 ~ J K ~ L • m zxini I n /"J Ti T 1 rv iii n n 1

"Turėtų padėkavot mums, 
kad parodėme kelią.”

Greitu laiku Prūseika gal

prieš Komunistų Partiją.
Taigi, mūsų supratimu, 

būtų daug sveikiau, politi
niai, ypatingai pačiam Prū
seikai, jeigu jis kuogrei
čiausia pamirštų visas tas 
savo paskutinių kelių metų 
misijas. Jos netarnavo dar
bininku klasei. Jos negali 
būti pamokinimu arba pa
vyzdžiu jokiam kovingam 
darbininkui.

A. Bimba.

pasitikėjimo socialistais, bet 
švelnesnėse formose 
eisime nemažai.

> Bet, draugai, mes 
išsigydyti nuo tos

jo už-

turime 
ligos.

kus, net jų vadus. Jie pama
tė, kad darbininkų fronte 
pasidalinimas veda prie fa
šizmo. Jie pamatė, kad ra-

neprieisi. Labai daug jų įsi
tikino, kad reikia revoliuci
jos kapitalizmo nuvertimui, 
kad reikia proletarinės dik
tatūros išlaikymui revoliuci
jos laimėjimų. Vadinasi, jie

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Juk mes norime, kad sočia- pakrypo komunistų teorijos 
listai darbininkai nuo pa- ir praktikos pusėn..Tuojaus 
našios nepasitikėjimo mu- pasikeitė jų atsinešimas lin
inis ligos išsigydytų ? Mes, kui komunistų.
turime būti pirmutiniai. 
Mums daug lengviau. Ko
munistų Internacionalas ir 
Komunistų Partijos jau la
bai senai yra nusistatę už 
bendrą frontą su socialis
tais. Tuo tarpu Socialistų1 
Internacionalo ir Socialistų 

. Partijų vadovybė daugumo- Į 
je tebekovoja prieš bendrą 
frontą su komunistais. Tuo 
būdu jų nariams ir simpa- 
t i k a m s tenka priešintis 
tiems vadams ir eiti su mu
mis į bendrą frontą prieš 
karą ir fašizmą.

I Keli metai atgal nė vie
noj socialistų partijoj nebu
vo jokio rimto judėjimo už 
bendrą frontą su komunis
tais. O dabar? Dabar visoj 
eilėj šalių ‘ jau sudarytas

APSIŽIŪREK1TĘ SU TOKIUO 
ILGU “ŠALČIU”!

Drauge gydytojau jūs duo
dat daug pagelbos darbinin
kams su savo patarimais per 
dienraštį “Laisvę”. Tai prašau 
aš jūsų jau antrą kartą. Pir
miau buvau prašiusi apie ma
no galvos skaudėjimą, tai jūs 
man patarėt per “Laisvę”, nuo 
ko aš ir pasveikau. Užtai ta
riu nuoširdžiai ačiū. Tai dabar

> apie mano 
Jau trys mėnesiai,

•ir

bendras frontas. Čia, Ame-, Prašau patarimo 
rikoje, Socialistų Partijoj krūtinę. <To"
eina plačiausias bruzdėji
mas už bendrą frontą. Nese
nai Amerikos Darbo Fede
racijos konvencijoj socia
listai ir komunistai laikėsi 
iš vieno prieš reakcinę 
Greeno mašiną.

Matote, koks milžiniškas 
persilaužimas jau įvykęsMūsų atsinešimas linkui 

socialistų pakeistas. To mes įocialistų fronte. Štai kas 
neslepiame. Mes ne tik šau- dar, apart padidėjusio pavo
kiame juos į bendrą frontą, jaus naujo karo ir fašizmo.

kaip turiu šaltį krūtinėj, 
skauda ir kartais labai pasi
daro sunku, ir atrodo išdžiū
vus krūtinė. Ir biskį kosčiu. 
Ir dvi savaitės praėjo, kaip 
kraujai iš krūtinės per burną • 
ėjo. Kraujai ėjo per visą pa
rą, o paskiau nustojo ir dabar 
neina. Bet vis krūtinę skau
dai ir sunku ir kosčiu. Kartais 
atsikosčiu, kartais ne. Kai at

I tis.” Labai dažnai taip ir visai 
nusigydo: užleidžia kokią rim
tą ligą, kol ji jau pertoli nu- 

Įeina; tada jau sunku ir kas 
padaryti.

Jums tas kosulys, sunkumas 
ant krūtinės—jau trys mėne
siai... Ir kraujo tekėjo per 
burną... Visa tai gali būti 
ženklais kokios rimtos plaučių 
ligos. Nelaukite, Drauge, nie
ko, bet tuojau eikite paą savo 
šeimos gydytoją: tegul Jus 
gerai apžiūri, išegzaminuoja, 
ar nėra kartais plaučių džio
vos—tuberkuliozės. Sulyg Jū
sų aprašymu, taip atrodytų. 
Jeigu ištiktųjų taip būtų, tai 
greičiau išvažiuokite • kur į 

: laukus, arčiau prie gamtos.
Daugiau Jums poilsio, saulės, 
oro, gero maisto. Tai pats pa
matas. Speciališkų vaistų 
nuo džiovos nėra, nebent ge-

sigulu ir įšylu, tai pasidaro r.ai m imti ŽUV\.,aliejau’’ C<K*
lengviau. O kai pasikeliu ir

Mes norime, kad tas ben- vertė mus pakeisti savo at- Pasauna oras» tai ir vė pasi- 
dras frontas sucementuo- sinešimą linkui socialistų. aro sun u* 
tų, vestų prie aukštesnės Vadinasi, medalis turi dvi I 
vienybės? O tai reiškia, kad puses. Abieji pakeitėme sa- j 
komunistai ir komunistų vi nusistatymą, 
simpatikai turime ir šiaip — --------

1 liver oil arba halibut liver oil, 
džiovintų mielių — Brewers 
yeast tablets, gal da ir pieno 
kalkių—Calcium lactate: visa 
Tai nėra kokie nuodai, bet da- 
dedamasis maistas, dapildo- 
masis maistas. O pats maistas, 
Jums ypač, yra pats tas daly
ko pamatas.

r *

Tai aš Jums, Drauge, jokių 
smulkmenų nesakinėsiu. Jūs 
smukite tuojau pas gydytoją,

Gydžiaus visokiais paten
tuotais vaistais, bet niekas ne
gelbsti. Manau eiti pas gydy
toją, bet pirma lauksiu jūsų 
patarimo. Tariu ačiū.

ATSAKYMAS

' Drauge, su tokiais dalykais 
negerai taip vilkinti ir kokiais --------- —}

j nemokėjome tada su jais su-1 patentuotais vaistais “gydy-1 o jau ten surasite, kas ir kaip.

stengtis susieiti sų socialis-1 Paimkime Brooklyną. Be- 
tais ir jų simpatikais, taip rods ir pernai mes kvietėme 
sakant, susidraugauti, dau- socialistus į bendrą frontą, 
giau pažinti vieni kitus, daž- bet jie neatsiliepė. Gal mes 
jh&u pasidiskusuoti. j



Pirmad., Lapkričio 18, 1935 Puslapis Trečias

Susivienijimo Lietuvių Laiškas Kanados Lietuviams
Amerikoje 'Sargai’

Lapkričio 5 d., 1935 m., iš 
New York’o buvo pasiųsti laiš
kai į visus S.L.A. kuopų sekre
torius, per kokį tai “Vyriausį 
koalicinį Komitetą”. Savo laiš
ke tas “komitetas” siūlo savo
tišką “sleitą” rinkimui į S.L.A. 
Pild. Tarybą. Nebūtų nieko to
kio stebėtino, jei kas ką į ko
kią vietą stato, nereikėtų į tą 
kreipti mažiausios domės, bet 
tame pačiame laiške yra ata
kuojami ir juodomis spalvomis 
tepliojami kiti asmenys, čia 
jau negalima nutylėti, kad tiems 
ponams neatsakius į jų žioplo 
turinio laišką, kuris patsai sa
ve susikompromituoja.

Pradžioj laiško “VKK.” sako:
“Susivienijimas yra bepartyve skaitliavo bendrovių dolerius....
organizacija, ir visų mūsų par- j Toliau, “Lopetai esam griež-

~ ........... • tai priešingi: Jis yra klerika
lų žmogus...” Ar jau pamiršo
te penktą eilutę save laiško: i 
“Pild. Taryba turi būti visų 
partijų tai yra koalicinė”? ( 
Kalbate-apie koaliciją.

Brangūs draugai ir draugės! 
i Mes, Kauno sunkiųjų darbų ka- 

Į Sekretoriaus vieta statoma: i !%imo . ■•evoliuciniai politiniai 
Jurgeliūtę ir Vinikas su titulu: I SI™ciame revo-
“abu geri”.

Į Iždininkus statoma Tre
čiokas su “bankieriaus” titulu. 
Prieš Gugį nieko blogo negali 
surasti, bet “...Gugiui jau už
teko, o kitą, jam pertoli važinė- I 
ti.” Kam ta veidmainiška “sim
patija”. Gugis jos nereikalau
ja. O kaip bus su jūsų stato
mu kandidatu iš Chicagos? Jei i 
jis bus išrinktas, ar tada Chi-1 
caga arčiau prisitrauks prie 
New York’o, ar New Yorkas; 
prie Chicagos? ' 
tai išaiškinti, garsiųjų bendro-1 
vių sekretoriai, su savotiškos 
rūšies “matematka”, su kurią

Tos sistemos įvedimu fašistai 
atėmė iš politkalinių visus 
tuos užkariavimus, kuriuos jie 
anksčiau turėjo iškovoję.

Nors progresyvinę sistemą 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime

................................ . -............................................. /'R'-.
lovičią, Timofejevą ir Emelja- čtą, Hofmaną, šapiro ir Liep&ftį ’ 
novą nubaudė vienu mėnesiu be nubaudė dviem savaitėm be pri-’” 
pridedamojo maisto iš laisvės, dedamo maisto iš laisvės ir be

' Kalėjimo administracija grie- pasimatymų. 12 liepos tas pats 
biasi ir provokacijos, kad nu- Radionovas, atėjęs į kamerą,tos. Kameroj oras tvankus, daug 1‘

dulkių, žiemą ir pavasarį labai baust visos kameros draugus.' ėmė kabintis už netvarką lęnty- 
šalta, vasarą karšta. Revoliuci
niams politkaliniams drabužius
duoda senus, nešvarius, suply- ros draugus nubaudė vienu mė-' pusės. Tie, pas kuriuos puodu- 
šusius skarmalus. Todėl mūsų neisiu be pridedamojo maisto iš kai ne taip stovėjo, kaip valdi- 
draugai žiemą dažnai peršąlą ir laisvės ir šešioms savaitėms be ninkui norėjosi, buvo nubausti— 
serga. ! pasimatymų neva už “nešvarą” i d. Venskūnas 7 parom karcerio,

Pasivaikščiot duoda pusę va-j (iš narų plyšio iškrapštę dul- Hofmanas ir Jurkūnas dviem
; faktinai provokaci- savaitėm be pasimatymų. Drg. 

kaliniai privalo eit viens pas- • niais tikslais. Antra adminis- Lieponį nubaudė 7 parom kar
ui. 1 cerio už tai, kad jis pasakė 

gegužės mėn. kalėjimo adminis-} “taip praktiškiau” tuo metu, 
tvarkė” lerity-*

26 liepos dd. Pajarską ir

Pavyzdžiui, 1934 m. balandžio noj, nurodydamas, kad puodu- 
mėnesyj IX skyriaus 144 kame- kas lentynoj turi būt iš dešinės

i liucinius sveikinimus.
Draugai ir Draugės! Baltasis 

fašistinis teroras Lietuvoj smar- fašistų valdžia oficialiai įvedė 
kiai siaučia. Fašistų policija 1932 m. birželio mėn 
kasdien daro kratas ir areštuo
ja revoliucinius Lietuvos darbi
ninkus ir valstiečius, o fašisti
nis teismas grūda juos ilgiems 
metams į kalėjimą. Fašistinėj 
Lietuvoj trūksta kalėjimų. Lie- 

i tuvos fašistų valdžia uždarinė
ja mokyklas ir stato naujus ka

lėjimus. Per kelerius paskuti-
Tą galėtų tik-I n*us me^us Lietuvos fašistų val- 

i džia pastatė 3 naujus kalėji
mus—Mariampolėj, Utenoj ir 
Raseiniuose. Lietuvos fašistų 

i valdžia ruošėsi statyt naują 
didelį modernišką (moderniš
kam kankinimui pritaikytą) 
kalėjimą, jau buvo konkurso ke
liu ir projektas paruoštas tam 
kalėjimui, bet statybos darbų 
dar nepradėjo. Matyt, nuo to 

hpf hi I sumanymo kol kas atsisakė dėl j, Del OI- I — „k----- i
TZ , . , .... .. 'naujam karo ruošimui). TuoKokia koaliciją galite jusi J ......’ tarpu Alytuj is senų caro lai- 

! kų kareivinių daro kalėjimą 
į apie tūkstančiui žmonių. Fašis
tai stato naujus kalėjimus, kad 
grust į juos ir kankint juose re
voliucinius Lietuvos darbinin
kus, išdrįsusius stot į kovą prieš 
nepakenčiamą išnaudotojų prie
spaudą, prieš žiaurų fašistinį 
terorą.

Kada klasių kova aštrėja 
j laisvėj, aštrėja persekiojimai ir 
kalėjime. Fašistinė kalėjimo 
administracija ima 
pult, terorizuot ir persekiot po- jimo metu, 
litkalinius, : 
dėtį.

Paaštrėjusios klasių kovos 
rezultate Lietuvos fašistų val
džia įvedė Lietuvos kalėjimuose

tijų nariai yra Susivienijimo 
nariais, todėl ir sekama Pild. 
Taryba turi būti visų partijų, 
tai yra koalicinė.” ' 

Labai puikiai skamba tie žo
džiai, bet gaila, kad jie taip yra------- - . stokos
veidmainiški, kaip ir tas jūsų ! jote kitų partijų žmonių įsileis- Į ~ __
visas “VKK.” Kalbat apie ko-, ti. 
alicinį Susivienijimo Valdybos ; subudavoti? 
išrinkimą, bet ką jūs kišate į Į Dr. kvotėjo vietą statomas 
tą valdybą ir koksai tas jūsų Dr. Graičiūnas su išvada: “Pa
reitas”? Visas jūsų “sleitas” į gerbkime jį, jo 64 metų am- 
yra vienas sriovės ir pakraipų žius”. 
žmonės. Tiesa, su kokiais tenai 
žiopliškais išrokavimais pride- 
dat į tą savo “sleitą” Bagočiaus 
ir Mato vardus. Čia prisieina 
abejoti, ar Bagočius su Matu 
pritaria tam jūsų “i..........
tas viskas daroma su jų žinia?

.. Ar tai tokį pagerbimą 
galima surasti mūsų pasenu
sioms veikėjams—apkraudami 
juos sunkiais organizacijų dar
bais?

Į Iždo Glob. statomi, Paulaus- 
visų ger-A 
priešingi,'

sleitui”, ar kas jr Matas, kaipo 
biami”. “Mikužiūtei

Neabejoju, kad tas reikalas į nes jj kraštutiniai partyviška, į
trumpą laiką paaiškės iš Bago-. nepatyrusi jaunuolė.... 
čiaus ir Mato pusės. kalbam, rašom i laikra

Pažiūrėkim, kaip tas “VKK.” 
klasifikuoja savo “sleitą” ir 
opoziciją: Bagočius statomas į 
prezidento vietą su aukščiau
siais “komplimentais”.

Strimaitis statomas į vice
prezidento vietą su “veterano” 
titulu. Strimaičio oponentus,

.” Visur 
! kalbam, rašom į laikraščius, va
rom visokius agitatyviškus va
jus, kad tiktai pritraukus mūsų 
jaunuolius į lietuvių organizaci
jas, kad ateityj pavedus jų va
dovybei. Su dideliu sunkumu pa

bet jau 
nuo 1929 m. smarkiai ėmė te- j __________ _____ I___ v
rorizuot ir kankint politkali- landos per parą, gi vaikščiojant kių), bet 
nius. Prieš tą terorą ir puolimus 
1929 ir 1931 metais politkali- kui kitą ir griežtai draudžiama tracijos provokacija. 1935 
niai badavo Kauno, Šiaulių 
Ukmergės ir 
m uos.

tarp savęs kalbėtis.
Varnių kalėji-1 Kalėjimo maistas. Į dieną: tracija, kad išprovokuot ir nu- kai valdininkas 

vienam asmeniui duodama 600 baust III skyriaus 56 kameros na.
Kauno sunkiųjų darbų kalė- gramų juodos duonos, 15 gra- Į draugus, į jų kamerą atvedė Lieponį nubaudė mėnesiu be pri-

jime administracija progresyvi- mų cukraus, 100 gramų mėsos vieną niekšą provokatorių čeči-į dedamo maisto iš laisvės, be pa- 
nę sistemą įvedė oficialiai 1932 jautienos arba 50 gramų kiau- na, kuris matydamas, kad ten ' simatymu, be knygų, laikraš- 
m. birželio mėn. Tuo įvedimu lienos, bet mėsa atskirai neduo- jam ne vieta (politkaliniai savo • čių ir tabako. Drg. Pajarskį nu- 
fašistų valdžia atėmė iš polit- dama, o sukapota suverdama kamerose niekšų nelaiko, veja ! baudė už tai, kad jo sasiuvinyj 
kalinių maistą, gaunamą iš lai- .sriuboj. Rytą duodamas juodas ! lauk), pats ėmė belst į duris, į buvo išrašyta iš buržuazini^ 

nesakė laikraščių ištraukų. Drg. Lie- 
išprovokuot). ponį nubaudė už jam primestą- 

kuriame plaukioja lašas rieba- čečiną administracija tuojau , sąsiuvinio lapą, rastą kratos me- ’ 
lų ir žirnių arba kruopų. Kruo- iškėlė, o 56 kameros draugus, i tu. Dar visa eilė draugų lau- 
pų ir žirnių sriuba dar tirštes- 20 žmonių, nubaudė mėnesiu bcikia nubaudimo nė nežinodami, 
nė, bet barščiai—švarus rugš- ■ pridedamojo maisto iš laisvės,' 
tus vanduo. Vakarienei 3 kar- be pasimatymų, be knygų, Įnik
tus savaitėje duoda “su pienu” ( raščių ir be rūkymo, 
(nubaltintam vandenyj įplakta | 
miltų) ir 4 kartus kruopas su ' 
“taukais.” Gyvent vieny< kalėji
mo maistu, be parą, 
vės, reiškia visą

vieiičini ixsiiicuiui, gi | Apie kalėjimo medicinos pa
buvo galima gaut kjek nori, gelbą. Reikalingos medicinos 
Laiškus leidžia rašyt ir gaut! pagelbos politkaliniai negauna, i 
1 kartą per dvi savaites, o į į nors sergančių nuošimtis nema- 
kitus kąlėjjimus leidžia rašyt i žas, ypatingai senesniųjų kali- 
tik artimiems giminėms, gi nių tarpe, kuriems kalėjimas su- 
anksčiau buvo leidžiama rašyt ardė sveikatą. Kalėjimo gydy
kam nori. Sutrumpino pasi- ! tojai sergančius kalinius vadi-' 
vaikščiojimo laiką nuo vienos na 
valandos iki pusės valandos ir jiems vaistų, 

smarkiau uždraudė kalbėtis pasivailįsčio- 
Įvedė priverstiną 

sunkindama jų pa- gimnastiką pasivaikščiojimo 
Į metu ir tt. čia išvardinti tik 
svarbesnieji dalykai; daug dar 
įvesta įvairių represinių 
monių, nekalbant jau 
bausmes ir teroro padidinimą.

Įvesdama progresyvinę siste- eikj
mą Lietuvos fašistų valdžia, (Tik tuomet į kalinį atkreipia 
atėmusi iš politkalinių visas i domę, kuomet tas jau ant kojų 
teises, juos ne tik sulygino su nebepastovi. Jeigu kalinys su- 
kriminaliniais, bet pastatė juos 
daug blogesnėn padėtin už pa
staruosius.

Lietuvos fašistai, įvesdami 
progresyvinę sistemą Lietuvos 
kalėjimuos, pasistatė sau tiks
lą—sudaužyt revoliucinį polit
kalinių pasiryžimą ir lėta mir
timi nužudyt juos. Fašistai no
ri atsiekt to, kad tas, kuris iš
drįso kovot prieš kruviną fa
šizmą, po keliolikos metų kalė
jimo mirtų arba išeitų iš kalė
jimo be sveikatos, niekam, ne
tinkamais invalidais, daugiau 
nepavojingais fašistams.

Ar pasiseks tai atsiekt Lie
tuvos fašistams? Ar pasiseks 
jiems palaužt politkalinių revo
liucinę dvasią? Ne, nepasiseks. 
Kas išdrįso stot į kovą prieš 
kruviną fašizmą, tam užteks iš
tvermės ir priešo naguos. Iš 
daugelio dešimčių revoliucinių 
kovotojų tik vienas kitas, at
sitiktinai įsipynęs į revoliucinį 
judėjimą, patekęs į priešų na
gus išsigąsta ir ima maldaut 
savo kruvinų priešų fašistų ma
lonės. Absoliuti revoliucinių po
litkalinių dauguma laikosi tvir
tai, kaip pridera revoliucionie
riams, nepuola dvasia, kantriai 
perneša visus fašistų kankini
mus, persekiojimus ir pasityčio
jimus.

Kad būtų galima geriau su
prast ir įsįvaizduot jums, drau
gai ir draugės, Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo politkalinių pa
dėtį, paduosime čia keletą fak
tų iš mūsų gyvenimo. 
' Dabar Kauno kalėjime yra 
135 politkaliniai—110 vyrų ir 
25 moterys. Politkaliniai laiko
mi blogiausiose kalėjimo kame
rose (kameros su vienu langu, 
arti prie išeinamų vietų ir pa
našiai). Kameroj 5 metrų plo
čio ir tiek pat ilgio ir 3 metrų 
aukščio laikoma 20-25 žmonės 
ir daugiau. Trečdalį . kameros 
užima narai, prie sienos lentyna 
knygoms ir maistui, stalas, dė
žė—visa tai užima nemaža vie-

nę sistemą įvedė oficialiai 1932 be knygų, laikraš-

svės ir įvedė normą—3 kilogra- ’ 
mus vienam asmeniui per sa
vaitę; atėmė nuosavas knygas, 
nuosavus drabužius ir 
dė gaut užsienio spaudą, įvedė 
pasimatymus 1 kart per dvi sa
vaites, gi anksčiau pasimaty
mus duodavo kas savaitę ir pa- 

(lėšos skiriamos 1 simatymo dieną kalinys galėjo 
gaut pasimatymą su visais as
menimis, kurie pas jį tą dieną 
ateidavo. Nustatė tabako nor
mą—pusė pakelio per savaitę 
vienam asmeniui, gi anksčiau J

uždrau-

; vanduo, kava vadinamas, pie- | nors jam nieks nieko 
turns litras sriubos—vandenio,. (nenorėjo leistis
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vyksta vieną kitą prisitraukti taip vadinamą progresyvinę sis- 
jaunuolį. įšalėjusių jaunuolių Į temą. Progresyvinės sistemos 
į mūsų organizacijas yra arti įvedimas—tai cfidžiausias fašis-

simuliantais ir neduoda 
Būna ir taip.

Kai sergantis draugas nueina 
pas kalėjimo gydytoją Račiūną, 
pastarasis jo klausia: “Už ką 
teistas?” Kai klausiamasis at
sako “už komunizmą”, tai jei 

prie- ■ gydytojas geram upe,—apžiūri, 
aPie bet dažnai iš tolo pasižiūrėjęs 

žandariškai sušunka: “Sveikas, 
ir dar karceriu pagrąsina.

štai kaip k o m p 1 i m e n t uoja: ! visi mokyti, išlavinti jaunuo-Įtų puolimas prieš politkalinius.
“Mes priešingi Mažiųknaiv nes liai. Bet štai atsiranda kele- „ ——.—
. • w» * i • ___— _ • i i • i v • * • jtai užsispyrėlis, neąpsišvietęs 
partizantas”. Ar tai tiek tos “ap
šviestos” galvos tegaljjo apie 
Mažiukną išgalvoti ? Prašyčiau 
“VKK.” paaiškinti, kada, del 
ko ir kokiais reikalais, buvo da
romi Mažiuknos užsispyrimai? 
Gal būtų tas naudinga ir ki
tiems žinoti... Apie kitų apšvie
tę, neesate kompetentiški spręs
ti, kitų apšvietos negalite spręs-, 
ti sulyg savęs...

Toliau, “Priešingi šalnai, nes 
tai nieko lietuviams neveikęs, 
saumylys advokatėlis, buvęs 
garsaus Romano ‘Lašinių Ben
drovės’ vice-prezidentas ir me- 
nadžierius.” šalna, advokatas, į 
mokės save apsiginti, bet del 
“VKK.” štai ką turiu pasakyti: 
“Jūs kalbat apie kitų ‘griekus’, 
bet kaip yra su tais jūsų stato
mais kandidatais į S.L.A. Tary
bą, kurių yra net keletas tos 
garsiosios ‘Atstatymo Bendro
vės’ direktoriai ir viršininkai, 
kurie taip ‘sumaningai’ tą ben
drovę tvarkydami, jau gieda1 
‘amž'm-atsilsį’. Tie jūsų “su
maningi’ žmonės, negalėjo su
šaukti šėrininkų susirinkimo, 
kad išdavus atskaitą... Ar nepa- 
mąstote kada apie tuos žmones, 
kurie dėjo savo sunkiai uždirb
tus centus ir dolerius į tą ben
drovę del lietuvių gerovės?... Ar 
nepamąstot apie tuos asmenis, 
kurie tą visą nugyveno? O gal 
tiktai del savo naudingų išro- 
kavimų? Ne vienas iš tų šėri
ninkų yra prispaustas dabarti
nių sunkių laikų, kuriems 
centai būtų labsŽi reikalingi, 
žino, kad jų jau neatgaus, 
tie sudėti doleriai nuėjo į 
kias vietas, kur jie, dėdami tuos 
dolerius, netikėjo.... Tai vienas 
taškas jūsų ‘gerūjų’ pusių. O 
kur kitos garsiosios bendrovės, 
kurios jau senai nuėjo į kapus? 
Palikite kitų ‘griekus” skaityti 
tiems, kurių dar sąžinės ir ran
kos nesuteptos, o patys pažiū
rėkite į veidrodį nors retkar
čiais ir bandykite save pažinti...

tie
Jie 
nes

purvinate kitu/žmonių nusista
tymus ir jų pąrtijas.

Jei kam rūpi organizacijų ge
rovė, nėra reikalo slapstytis, bet 
galima kalbėti apie organizaci-

tas demagogų, kurie meta savo 
neapykantos veidmainiško silp
numo purvą į tų jaunuolių vei
dus. Nevadinkite kitų nepaty
rusiais, nes. pas jumis pačius 
nėra patyrimo į gerąją pusę, jos reikalus be šmeižtų ir vie- 
Pasiųstiejl jūsų laiškai;7 per vi- štai. Jei kas bijo parodyti savo

,1 tikrą veidą, tai kas nors nege
rai su juom.

Prastoj vietoj stovėdamas, ne 
atakuok kitų, nes ataka baig
sis pralaimėjimu.

J. K. Mažukna

Pasiųstieji jūsų laiškai/ 
sus S.L.A. kuopų sekretorius 
parodo jūsų visus silpnumus, 
ant kiek esate saumyliai ir gal 
būti, kad patys sau negalite pa
gelbėti. Kalbat apie koaliciją, 
tuom pačiu sykiu šmeižiate ir

serga, jam leidžia vieną arba i 
kelias dienas gulėt kameroj ant 
narų. 1935 m. liepos mėn. ser
gantį draugą Givaną paguldė 
ligoninėn, bet ten jo visai ne
žiūrėjo. Kuomet drg. Givanas 
paprašė vaistų, tai jį gydytojas 
Laurinavičius iš ligoninės išra
šė ir atvedė atgal į kamerą. Be 
to 8 skyriuj dabartiniu metu 
yra dvi politkalinių kameros, 
viso 40 žmonių. Tame pat sky
riuj laikomi venerikai ir ser
gantieji trachoma, kurie naudo
jasi bendra su sveikaisiais iš
einama vieta, prausykla, 
drai maišomi 
yra pavojaus sveikiems 
krėsti Veneros ir kitomis 
mis.

Apie drausmę ir bausmes. 
Kalėjimo administracija žiau
riai elgiasi su politkaliniais, be 
jokių priežasčių prie jų kabinė
jasi, rašo raportus, o paskui 
baudžia. Baudžia karceriu iki 7 * 
parų, bet atsėdėjus 7 paras už ' 
kelių minučių vėl sodina į kar
cerį 7 paroms ir tt. Baudžia ir 
pridedamojo maisto iš laisvės 
atėmimu, atima teisę gaut iš 
laisvės ' laiškus, pasimatymus, 
atima pasiklojimą ir tpan.

Čia paduosime keletą faktų 
už kokius “nusikaltimus” kalėji
mo administracija mus baudžia 
ir kankina.

Politkalinių kankinimu 
persekiojimu ypatingai pasižy- 

s iš lais 1 $ skyriaus valdininkas Ra-
s., , , ~ I dionovas (veikiausiai rusų bal-Cuką badaut. tagva;.dietis) su savo fašisti. 

niais šunimis—aštunto skyriaus 
dežuruojančiais sargais: Jurgiu 
Pilipavičium, Martišiumi ir 

; Pečkausku. 1935 m. liepos mėn. 
. visa ši fašistų gauja su valdi
ninku Radionovu priešakyj ypa

tingai smarkiai ėmėsi terori- 
• zuot VIII skyriaus 145 kameros 
politkalinius, 18 žmonių. Liepos 

‘, 7 dieną visus nubaudė 3 savai- 
' tėm be pridedamo iš laisvės 

maisto, be pasimatymų, be kny
gų, laikraščių ir tabako, nu
baudė už valgymą pamokoms 
skirtu laiku, už suvalgymą 100 
gramų duonos. Po nubaudimo 
visi nubaustieji padavė skundus 
del neteisingo nubaudimo. Po 
skundų padavimo valdininkas 
Radionovas dar labiau ėmė te- 
rorizuot 145 kameros draugus ir 
keršįdamas jiems vėl nubaudė 

. j visą eilę draugų. Liepos 13 d. 
1L i per rytinį patikrinimą dežuruo- 

I jantis valdininkas Radionovas 
provpkacijos tikslais .smarkiai 
įbėgo-į 145 kamerą ir rado 4 
žmones nespėjusius apsivilkti 
švarkais. Už tai dd. Mickevi- i

už ką.
čia privestieji faktai, tai tik 

maža dalis to, ką prisieina per-' 
nešt Kauno kalėjimo politkali
niams. t'

Nors mūsų padėtis ir labai 
sunki, bet mes nepuolam dvasia, 
mes laikomės tvirtai. Vis au
ganti revoliucinė proletariato ir 
visu darbo žmonių kova už ka- 

' Įėjimo sienų Lietuvoj ir visam 
kapitalistiniam pasaulyj ir au
gančio socializmo šalis Sovietų 
Sąjunga—štai tas šaltinis, ku
ris stiprina mūsų jėgas ir pri
duoda ištvermės. Sunkiose mū
sų kalėjimo sąlygose jėgų mums 
priduoda toji modalinė ir mate
rialinė pagelba, kurią mums su
teikia mūsų kovęs draugai esan
tieji laisvėj.
žiai dėkingi s^vo klasės bro-> ' 
liams, teikiantiems moralinę ir 
materialinė pagelbą, ir iš toli
mosios Kanados.

Politkaliniai žino, kad Lietu
vos darbininkai ir valstiečiai bei 
visi darbo žmonės komunistų 
partijai vadovaujant nuvęfls 
kruviną fašizmo diktatūrą Lie
tuvoj, įkurs darbininkų ir vals
tiečių sovietų valdžią ir imsis 
statyt socializmą, kuriame ne
bus kalėjimų darbininkams ir 
visiems darbo žmonėms.

Kauno sunkiąją darbo kalė
jimo politkalinių kolektyvas.

olitkaliniai did'

USA karo sekretorius Dern (dešinėj) ir Japonijos im
perialistų atstovas Jošikiuki Kavašima. Abu kalbasi 

gražiai, bet abiejų bosai ginkluojasi karui.

baltiniai,
ben- 

todel 
užsi- 
ligo-

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

1934 m. gruodžio mėn. d. d. 
Pajarskis ir Fogelevičius buvo 
nubausti vienam mėnesiui be 
pridedamojo maisto iš laisvės 
už laikraščio “Lietuvos Aidas” 
perdavimą kiton kameron. Drg. 
Fogelevičių vėliau nubaudė dar 
vienu mėnesiu be pridedamojo 
maisto iš laisvės už žiūrėjimą 
pro langą (prie lango arti pri
eiti ir žiūrėti pro langą griež
tai draudžiama). Drg. čičins-1 
ką, 70 metų senuką, 1935 m. 
birželio mėn. laikė su nedidelėm 
pertraukom 27 paras karceryj 
už tai, kad jis nenorėjo nukirpt 
plaukų. Už pirmosios gegužės‘ 
šventimą d. d. Klibanskį, Sega-1

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasžs anglis, geriausio* 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarv 
tonas, tai legal iškas svoris. Prists 
tome greit j jūsų namus. Prašom* 
jsitemyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn. N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Pirtnad., Lapkričio 18, 1935

Žinios Apie Karą
“Amerika ir Japonija

Yra Geri Kaimynai”
Jungtinių Valstijų impe

rialistai pasiuntė į Japoniją 
vice-prezidentą J. Gardner, 
kuris ten apsilankė su “ge
rais velijimais”. Japonijos 
prieplaukas aplankė ir Ame
rikos karo laivai. Vis tai 
yra paviršutinis rodymas 
“draugiškumo” ir kapitalis
tinėje spaudoje greta su agi
tacija prieš Japoniją pasi
rodė straipsnių po angalviu: 
“Amerika ir Japonija—Ge
ri Kaimynai”.

Bet tuom pat laiku spau
da sako, kad Chinijoje, 1934 
metais, Jungtinės Valstijos 
pardavė du kartus tiek ta-

metu palieka šviesią juostą į vas, 
tam ruožte, kuriomi jos lė
kė, o dienos metų dūmų juo
stą ir pagal tą galima ma
tyti ar gerai nustatytas tai
kiklis.

Armijos šautuvo kulka 
turi baisiai didelę jėgą. Ant 
200 metrų (650 pėdų) at
stos šautuvo kulka gali pra
mušti: veik dvi pėdas sto-

sukilimo nebuvo ir 
ethiopai nebuvo sumušti, 
bet italams uždavė smūgį.

Jau kelintu kartu Italijos 
žinios pasirodo labai mela
gingos. Pirmiau per kokias 
dvi savaites gyrėsi apie už
ėmimą Makale, o tas mies
tas vis dar nebuvb jų ran
kose.

žmonės, gi 1934 metais jau 
žuvo 29 žmonės nuo auto
mobilių iš tokio pat miestų 
gyventojų skaičiaus.

1 j 1*2* 1 Derasi, Derasi ir Derasi 
r. I 4 n »A/\ 1 • *nes lentas po 1 colį storio;

medinę sieną iš trijų rąstų; 
kuri yra 2} pėdų storio ir 
mūro sieną dviejų plytų sto
rio.

Tik pamąstykite, kad kul
ka pereina per tokį storį, to neišėjo. Tuom kartu Ita- 
tai ką jai reiškia žmogus! ]įja tvirtina savo pozicijas 
Tokia tai yra kareivinio ■ Libijoje ir prieš Anglija or- 
šautuvo jėga.

Anglijos imperialistai ir 
Italijos fašistai vis dar de
rasi. Jau kelis kartus jie 
bandė susitaikinti ir Ethio- 
piją pasidalinti, bet nieko iš

Naujas Kėlimo Laivas
Būdavo jamas naujas per

kėlimui laivas “ferry”, ku
ris plaukios per Puget 
Sound tarpe Seattle, Wash, 
ir Bremerton. Šis perkėlimo 
laivas bris naujos konstruk
cijos, apvalainais kraštais, 
keturių augštų ir galės vie
nu kartu pervežti iki 2,000 
žmonių ir 110 automobilių. 
Jis bus vadinamas “Kalaka- 
la” ir galės daryti į valan
dą apie 18 mylių. Sakoma, 
kad laikui bėgant bus jų ir 
daugiau būdavo j ama, jeigu 
tik pirmas gerai pavyks.

Naujos Rūšies Laivas
ganizuoja sukilimus Aigip- 
te. Bet tas tik daugiau aš-

naujas modelis garlaivio, suvaidino jaunuolių teatrališ- 
Garlaivis yra labai aptekin- k a grupė. Buvo ir dainų. Mer- 
tos formos, ' tartum kokis oktetas iš Wyoming la- 

' bai vykusiai sudainavo apie 
'keturias (Raineles, kurios susi
rinkusiems labai patiko.

Beje, susirinkimas pasiuntė 
| V 1B1C11US VJCC1CV JVCXQ

užuojautos telegramą Paterso-( Pereitą “Laisvės” pikniką šitos sto
no šilko streikieriams. tys gerai išgarsino.

ga su drapanų padėjimu 35c.
(273-276)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Radio Vedamos Stotys
Philadelphijoj randasi dvi lietuvių 

vedamos stotys: P. Antanaitienė ve
da programų trečiadieniais sykį į sa
vaitę, o Kisielius veda kas dienų, 

tys gerai išgarsino.
Antanaitis yra rakandų krautvės 

_ . savininkas. Jis tvirtina, kad Phi-
Toliaus, mūsų mieste bedar- ladelphijos ir apielinkės lietuviai iš- 

bių da vis netrūksta, nors jau perka per vienų savaitę rakandų už 
geras skaičius jųjų yra paimta ^?>000 abelnose krautuvėse. Philadel- 

. phijoj priskaitoma apie 16,000 lietu
vių. Pasirodo, jei jau išperka už 
tokią sumų rakandų, tai tas įrodo, 
kad galima gauti ir “Laisvei" skai
tytojų.

Radio stotys pastaruoju laiku dau
giau pasitarnauja garsinimams, ne
gu plakatai. P. Antanaitienė dažnai 
pagarsina mūsų parengimus už ma
žiau, negu nustatyta kaina, šios sto
ties palaikymui yra rengiamas ba
lius, kuris įvyks Lietuvių Tautiškoj 
Svetainėj, lapkričio 22 d., 928 E. 
Moyamensing Avė., 7 vai. vak. Yra 
prašoma lietuvių visuomenes parem
ti šį parengima ir pačią radio stotį.

A. J. S.
(273-274)

ilgas kiaušinis. Jo šonais' 
pritaisyta sparneliai, kad 
neapvirstų. Turi motorus, 
kurie volais ir sparnais, 
kaip visus laivus, stumia ir 
tuom pat kartu jo viršuje 
yra 20 orlaivinių motorų, 
traukiančių ir stumiančių. 
Jis plauks labai paviršium 
vandens, sparneliai neleis1 į tuos šalpos darbus ir d augę- y- 
jam pasiversti, vandeniniai j hs tuose darbuose yra jau iš-1

1 dirbę po apie šešias savaites 
ir da nėra gavę jokio atlygi
nimo ! Tarpe šių darbininkų 
yra didelis nepasitenkinimas.

ir orlaiviniai motorai jį va
rys po 40 mylių į valandą. 
Jis galės į 4 dienas lengvai 
perplaukti Atlantiką iš Eu
ropos į Ameriką. Laivas 
veš nemažiau 2,000 keliau
ninkų.

Sakoma, kad Italija pla
nuoja greitai budavoti tokį 
laivą, kad pralenkus Fran
ci jos “Normandie” ir bai

Mūsų mieste šiuose rudens 
rinkimuose demokratai visur 
pralaimėjo. Taipogi Labor 
Party šiuose rinkimuose nieko' 
neišrinko. Ateityje gal bus ( 
kitaip su Labor Party.

Veisiejiškis.
Trieste, Italijoje, laivų giamą Anglijos laivą “Queen 

parodoje buvo išstatytas Mary.” š—k'as.vorų, kaip į daiktą pajėmus ^^3$ prį^ Kalti trina jų tarpe santikius.Japonijos ir Anglijos tavo- muuiuuiii«o iuvo i_________

ĮVAIRUMAI ! Naujos Anglijos Lietuvių Organizacijoms
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

rus. Japonija gi veržiasi 
Chinijon ir ardo tą Ameri
kos bizni.

Japonijos i m p e r i alistai 
nori turėti lygų karo laivy-

ir Fašizmą Amerikos 
Kongresas

Radio Bangos ir Karo 
Laivai

Italijos fašistai, rengda-
nori turėti lygų karo laivy- Amerikoje jau yra sau-j 
ną su Amerika. Bet prezi- kiamas Trečias Kongresas i 
dentas Rooseveltas pareiš- Prieš Karą ir Fašizmą. Jis i 
kė, kad jis budavos 5 karo įvyks sausio mėnesį, 3, 4 ir! .
laivus prieš kiekvienus Ja- 5idienomis Clevelande. Dar-1 cll° bangas valdymui karo 
ponijos 3 laivus. Kapitalis-. bininkų organizacijos masi-. . ( - 
tinę spauda nuolatos šaukia niai jame dalyvaus, nes dar,rĮ L----- < • - i—"W; V”'
dar drąsiau, kad Jungtinės niekados pirmiau nebuvo to- j ri 9,o00 tonų įtalpos, naujai Daily Woiker 
Valstijos turi turėti du karo kio ūmaus i ‘ 
laivus prieš i 
ponijos karo laivą. 

Gruodžio :
naujos imperialistų derybos' mi Ethiopiją pastatė visą 
karo laivynų reikalu ir aiš- i 
ku, kad iš jų nieko nebus, kietijos 
kad jie negalės susiderėti, i

j “Daily Worker” Parama Įgautų kalbinės organizacijos.
■“ — ‘ ' Bet jei viršuje sužymėtų

pasirū-
Einant “Daily Worker” va-į 

jui už sukėlimą $60,000 f on- • miestų organizacijos L 
do, buvo išsiuntinėta visoms i PiRs sukelti savo kvotas, tai 
ALDLD kuopoms ir kitoms or-1 mes galime ne tik atsistoti ša- 

_ _ ganizacijoms laiškai su pra-Je jau baigiančių sukelti kvo-
' laivų. Jie vieną savo kreise-' šymu, kad : ’ '

“Santa Marco,” kuris tu- ' kvotą tam tikslui. Finansinis 
•” vajus turėjo

i miesi prie karo, išbandė ra-

NANTICOKE, PA.
ALDLD 135 kp. metinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, 2 d. gruodžio, 
pas- Lubeškus. 
kite ateit, nes 
susirinkimas.

Visi nariai 
tai bus labai

malonė- 
svarbusPHILADELPHIA, PA.

Pirmas Radio Parengimas
Lietuvių radio stotis, kurią veda 

Petronėle Antanaitienė, rengia pirmą 
lietuvių radio balių, kurio planas eis 
palaikymui stoties ant toliau. Lie
tuvių programos palaikymui per me
tus pasidaro virš $2,000 lėšų. Kol kas 
stoties palaikymui nebuvo prašyta 
aukų. Visi žinokit, kad stotis pasi
tarnauja parengimams, pranešimams 
ir abelnai programai. Visų prašoma 
atsilankyti ir paremti stotį.

Balius įvyks Lietuvių Tautiškoj 
Svetainėj, lapkričio (Nov.) 22 d., 
penktadienį, 928 E. Moyamensing, 
Avė. Pradžia 7 vai. vakare. Ižan-

Sekr.
(273-275)

HAVERHILL, MASS.
ALDLD 85 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 20 d. lapkričio, 7 vai. 
vakare, Laisvės Choro kambaryje, 
199 Washington St.

Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsty
ti, taipgi bus balsavimai kan’’datų 
į ALDLD Centro Valdyba 6-37 
metams.

Org. A. P. Dambrauskas.
(273-274)

sukeltų skiriamą tas, bet dar galim ir pralenkti. 
Čekius išrašykit ant “Daily 

Worker” vardo, o pasiųskite 
P. O. Box 23, Es- 

Massachu- 
nup

.... :.l ' 1.1..........  reikalo kovoti! Perdirbo, įtaisė ant jo nau- į baigtis su 1 d. lapkričio 1935,, ^kančiai:
kiekvieną Ja- prieš karo pavojų, kaip da-'jas niašinas, nuėmė kanuo-:bet mes, lietuviai, vos tesukė-1 sex Sta^ Boston, 

mėnesi ivvks I ItMiios fašistai užnulda pagalba galima leisti už-,tos- riodel vaJus yi’a patęstas lietuvių, aiba galiteįlysti ma- menesį ĮVyKS j Italijos rasistai lizpulda- * . °. , ln- ūki 1 d. gruodžio, 1935. Pasi- no antrašu: 44 Chapel Court,
maskavimui tų a O lai- j stengl.im ikį t d gruodžio sa_ Į Norwood, Mass. O kitaip siun- 

vo kvotą išpildyti. čiant,
Šių miestų mūsų organizaci- lietuvių kreditan.

: bar. les, pritaisė mašinas, kurių47% mums skirtos kvo- setts, pažymėdami, kad

IIAjL JLJ Ullivpxj Cį Vioa Į 1 1 • • !•

Europą karo pavojun. Vo-|va dūmų debesius, ir radio
fašistai nuolatos pagalba valdė tą kreiserį,

__ ___ o___ ________ i priekabiauja prie Lietuvos i kada ant jo nebuvo nei^vie-
Nuo Amerikos per Ramų- ir grūmoja jos nepriklauso- no žmogaus. —— #

jį vandenyną nutiestas mil- mybės gyvavimui. Japoni- -^-^0 skirtingų žygių atliko nuoš., Norwood 100%, Bridge- šiol tik Norwoodo Choras savo 
žiniškų orlaivių kelias į Phi- jos imperialistai bjauriai pagal radio bangų veikimą, water — 100%, Cambridge kvotą išpildė ir Haverhill pusę 
lippinus ir Chiniją, kuris puola Chiniją ir priekabiau-1 fašistai mano, kad jis bus 100%, Lewiston, Me.
karo metu bus kelias bombi- ja prie Sovietų Sąjungos. įgalima panaudoti durnų de
nių orlaivių atakai ant Ja- 'Dar yra ir visa eilė kitų ka-1 besu'leidimui, kad uždengus
ponijos. ro pavojų. kitų.karo laivų veikimą.

Admirolas King pareiškė,'
kad dabar <
jos būdavojasi
nui 60 didelių bombininkų,
kurie galės be apsistojimo
atlikti po 3,400 mylių ir jie 
bus pasiųsti į Ramųjį van-

jį vandenyną nutiestas mil- mybės gyvavimui. Japoni- 
žiniškų orlaivių kelias į Phi- jos imperialistai bjauriai 
lippinus ir Chiniją. ?

tai nėra priskaitoma

ALPMS 2-ro Apskričio cho-. ' jos yra išpildę savo kvotas: --------- --------r---------  —
Laivas bent'' i-itldSOn, 100 nuoš., Athol, 100 rai irgi gavo kvotas, bet iki

Jungtinės Valsti- i Italijos Fašistai Nuolat, T ,
jjasi karo laivy-1 i . r. . . Jungtinėse Vaistuose tie-1 

1 šiai pasibaisėtinos pasekmėsPerdaug Giriasi
Lapkričio 10 dieną Italijos 

fašistai pasigyrė, kad jų pie-
denyną ant Hawaii salų— Į fronte armija nesulaiko-
prieš Japoniją. Taipgi, bus pi™yn- Jie teikė
daug pristeigta karo oriai- svietui žinias, kad italų me- 
viams bazių ant Ramiojo chanizuota armija, vadovys- 
vandenyno pakraščių Cali- tėję generolo Rudolfo Gra- 
fornia ir Washington valsti- ziani pagelba orlaivių ir 
jose. Ramiajame vandeny-!tankų, nesulaikoma ir mu- 
nę veik visas Jungtinių Vai- |a ethiopus.^ Jie sake, kad 
stįįų karo laivynas yra ir 
rengiasi karan.

•Japonija iš savo pusės vi
saip tvirtina karo laivyną, 
orlaivyną, ir įvairias salas 
atžvirai r u o š a n t i s karan 
prieš Ameriką. Toki tai yra 
tie “du geri kaimynai”, ku-

prieš Japoniją.

viams bazių ant

ta armija 100 mylių į šiau
rę nusivijo ethiopus išilgai 
Fafan upę, užėmė Sassa 
Baneh ir Daggah Bur mie
stus. Lapkričio 12 jie gy
rėsi, kad jau tą dieną už
ims ir Jijigą.

....   Bet kas gi paskui pasiro- 
rię-dieną ir naktį rengiasi dė? Jau 14 d. lapkričio pa- 
karan....................................... I tys fašistai pranešė, kad jie

• .  į dar tik eina ant Sassa Ba- 
IT* * T U I 1 ’ č t i neh> kad dar yra apie 30 Kaip 1011 Lekia dailtUVO mylių nuo to miesto į pietus. 

Tuom kartu atėjo iš Fran- 
cijos Somalilando žinia, kad 

, ethiopai skaudžiai sumušė 
Didelė didžiuma kareivių tame fronte italus ir apie 

yra ginkluoti šautuvais. Ka- 1,800 jų išžudė. Ethiopijos 
reivinis šautuvas gali pa- j pranešimai suteikė taipgi 
dąryti 20,000 šūvių ir ištar- (žinių, kad apie 30 mylių į 
nauti 30 metų, pirm jis su- pietus nuo Sassa Baneh, 
g€(8.‘ Armijos šautuvas šie-, prie Anale, jie sumušė i ta
kia. bent už 3 mylių, bet pa- į lūs, suėmė daug belaisvių, 6 
prastai kareiviai šaudo ar- į tankus, kelis karinius tro- 
timesnius cielius, nes taip kus, vieną kanuolę, 7 kulka- 
toli prastai matosi’. Karei- svaidžius ir 1,700 šautuvų, 
vių šautuvų aštriausia ug- italų fašistų pranešimai 
Tlifc yra iki 1,000 metrų at- taip buvo sudirbti, į<ad at- 

rodė tikra tiesa. Smulkme- 
Šautuvan vienu kartu įde- niškai aprašyta, kaip jie ve

dama 5 arba 7 patronai. Ka-: ja ir muša ethiopus, kaip 
reivis taikindamas gali! patys ethiopų kareiviai su- 
iššauti 10-15 kartų į minutę, kilo prieš savo vadus ir net 

•Kulkų yra visokių: pa- vyriausį to fronto vadą ge- 
prastų, sprogstančių, plieną nerolą (Ras) Nassibu už- 
pramušančių ir juostinių.1 mušė. O dabar pasirodė, 
“Juostinės” kulkos nakties;kad tai melas. Nassibu gy-

automobilių nelaimių. Veik 
kiekvieną dieną yra užmu
šama 100.žmonių. 1934 me
tais buvo 882,000 automobi
lių nelaimių, kuriose 36,000 
žmonių užmušta, 954,000 su
žeista. Iš sužeistųjų 105,000 
žmonių jau daugiau yra ne
tinkami darbui. Katastrofų 
nuostoliai siekia $1,500,000,- 
000.

Nepaisant pagerinimo ke
lių, bet nelaimių kiekis vis 
auga. 1913 metais iš kiekvie
no 100,000 miesto gyvento
jų buvo užmušta į metus 5

Kulka ir Jos Jėga

st6s.

kvotos, o kur kiti chorai? Juk 
konferencijoj buvo pažymėta, 
kad gali iš iždo paaukoti, o 
vėliaus ką nors surengti ir 
chorai atgausit pinigus. Cho-

Montello rengia didelį paren
gimą ant 23 d. lapkričio, su 
kuriuo išpildys savo kvotą virš 
100%; Haverhill — 50%. Bet 
skandališkas apsileidimas yra-ristai, pasirūpinkite iki 1 d. 
šių miestų, iš kur dar negauta! gruodžio savo užduotis atlik- 
nei cento: Worcester, Gard-.ti. 
nei’, Fitchburg, Lowell, Law
rence, Nashua, Pviimford, Me., 
Lynn, So. Boston, Stoughton, 
Readville, Maynard ir Port
land, Me.

Visoms organizacijoms kvo
tos nedidelės ir gali lengvai 
sukelti. Jei pinigų nėra orga
nizacijų ižduose, tai galima 
kad ir stubose “pares” sureng
ti ir skirtas kvotas sukelti. 
Meskit, draugai, apsileidimą. 
Imkim pavyzdį iš draugų žy
dų; jų kvota buvo didesnė $25 
už mūsų, vienok jie sukėlė su 
pirma diena: lapkričio i 
110%. Taipgi kur kas aukš-

Vajaus vedėjas tarp lietuvių, 
J. Grybas.

REDAKČIJOSATSAKYMAl
A. Pietariutei, Wilkes- 

Barre, Pa.—Gavome ALDL 
D 12 Apskr., konferencijos 

! ilgą protokolą. Konferenci
ja įvyko liepos mėnesį, o tik 
daba prisiuntėte protokolą. 
Tokių pasenusių raštų į 
“Laisvę” negalima dėti. Už
teks, jeigu tą protokolą pa
skaitysite busimoj apskričio| lOlvCtl Oi vC k/U011AlvJ CAjyOXxX 1V1V 

konferencijoj.
v.z 2 l . . . ./ Tikime, kad jūs, drauge, 
emu stovi r^ų, latvių ir kitų negal§jote pati anksčiau

Vaizdas prie anglies kasyklos, Louisvillėj, Kentuc
ky, kur streikieriai atakavo skebus ir kur paskui 
policija šaudė streikierius.

protokolą priruošti spau
dai, nes, kaip sakote, sirgo- 
te, bet už tai galėjote ir tu
rėjote medžiagą priduoti 
Apskričio Komitetui, kuris 
būtų tuoj aus sutvarkęs ir 
patalpinęs spaudoje. Tokie 
draugų apsileidimai, kaip 
jūsų, yra neleistini mūsų ju
dėjime.

Wilkes Barre, Pa.
Šis Bei Tas iš Mūsų Miesto

Kaip kitų miestų darbinin
kai, taip ir Wilkes-Barre su 
apielinke neatsiliko nuo pa
minėjimo Rusijos darbininkų 

l pergalės 18 metų, sukaktuvių.
Šis masinis susirinkimas įvyko ‘ 
lapkričio 10 dieną, žmonių1 
buvo pilna darbininkų svetai- Į 
nė. Svarbiausias kalbėtojas 
buvo atvykęs iš Easton, Pa., ■ 
draugas Walter Trumbull, ku
ris pasakė gana gerą prakal
bą, nurodydamas daūgNsvar- 
bių dalykų apie Sovietų’ Są

jungą ir daug visokių dalykų, 
apie šią šalį. Tapogi buvo ir 
programa. Buvo suvaidinta la
bai svarbus veikaliukas, kurį

JUOZAS
OVALMl/SKAS
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 Sęuth 2nd Street

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

HĮ KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
JEA NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

’ilRSfOf’SOYf*1

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Tel. stagg 2-2996License L-1370

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Painters and Carpenters
* Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir is lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft l-6t01

NUO REUMATIZMO SKAUSMU- 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintele Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.
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Worcester, Mass
IŠ Unijos Veikimo ir Dirbtuvių

Teko lankytis unijos susirin
kime. Iš raportų pasirodė, kad 
ne tik Wickwire-Spencer Steel 
Co. darbininkai darbuojasi, bet 
Worcester Wire ir Johnson 
Wire taip pat veikia. Worces
ter Wire darbininkai beveik 85 
nuoš. organizuoti ir kas vienas 
susirinkimas desėtkai naujų 
narių stoja į uniją. Johnson 
Wire irgi darbininkai 90 nuoš. 
susiroganizavę.

Iš vienos pusės nekurie žmo
nės tur prisirišimą prie orga
nizacijų. Iš antros pusės, jie 
yra priversti organizuotis blo
go padėjimo ir vertimo, kad dvi
gubai padirbtų. Skubinimas 
baisiausias, atlyginimas maži
namas. Dirbtuvėse padėtis blo
ga.

Ar unija gero darbininkui ką 
suteikia? čia faktas: Wickwire- 
Spencer Steel Co. unijos na-

ant ilgo balto kaspino dide
lėmis raudonomis raidėmis iš
pieštas obalsis: “Sveikinam 
18-tą Paminėjimą Sovietų“ 
(Hail 18th Anniversary of the 
Soviets), o ant viršaus nupieš
tas kūjis su pjautuvu. Tas, ži
noma, atrodė gana gražiai ir 
tai rodė skirtumą nuo kitų 
prakalbų.

Atidarant prakalbas, pirmi
ninkas pakvietė draugę E. Gi- 
cevičiutę paskambint “Inter
nacionalą.“ Skambinant “In
ternacionalą,“ publika susto
jo ir band^ dainuoti, bet la
bai nedrąsiai. Mat, pas mus 
tas dar retenybė ir darbinin
kai dar nemoka tos taip reikš
mingos, revoliucinės dainos 
dainuoti. Kitą syk grupė drau
gų turėtų iškalno pasilavinti 
ir sudainuoti drąsiau darbinin
kų klasės himną.

Kad ir taip silpnai atlikta, 
tačiaus publikoj ūpas pasidarė 
gyvesnis ir pasipylė smarkus 
delnų plojimas. Pasirodo, kad

W. Frankfort, III dėjo priešais lošėjus). Bet to

rys tapo sužeistas iš kompani-, atsilankiusi publika to pagei- 
jos priežasties. Tasai darbiniu-' čavo; suprato ir įvertino dar
kąs randasi ligoninėj ir blo-; bininkišką himną šaukiantį: 
gam padėjime. Unijos nariai; “Pirmyn, Vergai Nužemintie- 
sužinojo, kad šeimyna blogam ji” 
stovyje randasi ir pranešė uni
jos susirinkime, kad reikia su
šelpt tą šeimyną. Komitetas 
dirbtuvėj perėjo per darbinin
kus su kolekta. Unijos nariai 
sumetė virš šimtą dolerių del, kalbą ir vartoja 
sukoliečyto žmogaus šeimynėlės. 
Tai faktas, ką reiškia vienybė 
tarp darbininkų.

Antra, toj pat dirbtuvėj bo
sai kėsinosi jau per du kartu 
algas apkapot. Unija tą sulai
kė ir bosai turėjo pasiduot uni
jai.

Tuom pat sykiu žingsnis po

Prakalbą sakė draugas 
Mike Tuysizian iš Boston, 
Mass. Tas draugas dar jaunas! 
ir todėl su laiku gali būt ge
ras kalbėtojas: turi aiškią 

paprastus, 
lengvus žodžius, taip, kad vi-; 
siems nesunku suprasti.

Kalbėtojas aiškino ir fak
tais nurodė, kaip Sovietų Są-| 
junga neapsakytai 
žengia pirmyn.

Sovietų Sąjunga 
trumpą laiką jau 
siekti tą, kas Amerikos kapi-

smarkiai

visai per 
baigia at-

žingsnio žengia prie pripažint- taliZmUi gmė 150 metų laiko.
mo unijos. Unija tikis atsiekt 
tikslą.

Prie to, bosai bandė ir bando 
darbininkus sukurstyti vienus 
prieš kitą ir tuom pat sykiu! 
ardyt uniją. Bet matosi, kad j 
nesiseka. Vieną prisikalbino, j 
kad rinktų parašus del atsisa-; 
kymo nuo unijos. Porą darbi
ninkų pakalbino, tie nieko ne
sakė. Priėjo prie trecio ir nuo 
to toliaus nereikėję būt eiti, 
jeigu kiti darbininkai nebūtų 
apgynę.

Turiu pridurt, kad veikla ei
na ne tik šitose trijose dirb
tuvėse, bet ir žėdnoj plieno 
liejykloj. Taipgi ir kitose pra
monės šakose unija yra užmez
gama ir plečiasi neblogiausia.

Vienas svarbus dalykas rei
kėtų pratart. Aš pirma atsi
prašau, kad neužgaučiau. Wor- 
cesteryj buvo pirmiaus tveria
ma Steel and Metal Workers 
Unija. Bet teisingai pasakius, 
nebujojo gerai. Tokiu būdu di
džiuma pasitarė ir tarimą pa
darė, kad sueiti į vieną uniją— 
AF of L. šiandien nekurie ir 
pažangūs žmonės nenori stot 
prie vienybės ir į uniją. Man 
atrodo, kad yra reikalas kiek
vienam priklausyt. Mums yra 
feikalingi toki pažangūs žmo
nės, nes mūsų pusėj stovi visa 
unijos vadovybė. Mums reikėtų 
daugiau kreipti domės į uni
jos reikalus.

Mes, unijistai, atsiprašom, 
jeigu buvo kokių nesusiprati
mų. Tik stokit į uniją ir kovo
kim už savo geresnį gyvenimą 
ir dirbkim iš vieno už darbinin
kų reikalus.

Unijos Narys.

Lowell, Mass

Atydai Lietuvos Sūnų Drau
gystės Narių, Kurie Yra Ap
leidę W. Frankfortą ir Gyvena 
Įvairiuose Kituos© Miestuose

Kaip jau visiems žinoma, 
kad ištikus bedarbei Lietuvos 
Sūnų Draugystės buvo sulai
kyta mėnesinės duoklės ir li
gos pašalpa per tris metus.

šiuo tarpu Lietuvos Sūnų 
Draugystė persiorganizuoja, 
pataisant nekuriuos paragra
fus konstitucijos. Su 1 d. spa
lio, 1935 m., pradėjo mokėti 
mėnesines mokestis po 50 cen
tų j mėnesį. Su sausio 1 d., 
1936 m., pradės mokėti ligos 
pašalpas.

Kurie norite pasilikti nariais 
Lietuvos Sūnų Draugystės, dė
lei platesnių žinių kreipkitės 
pas J. Lazauską, 405 N. Madi
son St., W. Frankfort, III.

Siųsdami duokles, pirkite 
money order J. Lazausko var
du.

L, S. D. Komisija.

Waterbury, Conn
Žinios iš Waterburio Lietuvių 

Bendro Komiteto

kas ir P. Špokas.
Buvo kviesta Dr. Hill Aukš- lošėjai neturėtų bijotis, juk 

takalnis, adv. Lukošius ir adv. kunigai irgi bučiuojasi. 
Balanda, bet nepribuvo, neži
nia kame dalykas.

Pabaigoj buvo perskaityta 
rezoliucija per C. Strižauską, 
kurioje reikalaujama, kad Lie
tuvoje būtų sušauktas seimas 
ir leista Lietuvos žmonėms iš-j toliau pralenkę. Mūsų L.L.R. 
sirinkti valdžią. Bet kadangi Choras ne tik mažus veika
las nebuvo pilnai sutikta per Slinkus geriau suvaidina, bet ir 
Rezoliucijų Komisiją, tai buvo didelius veikalus puikiai per- 

didžiuma stato. O taipgi ir geras opere- 
pareikšdami, tęs sulosią, ko Cicilijos Cho-

Į ras dar nėra padaręs, 
susirinki-; žmonės sako 

tikslu, ne- jos choras yra

“Kurčias žentas“ komedija 
ėjosi gyviau ir tinkamiau su
lošė už pirmąją.

Palyginus jų menininkus 
su mūsų L.L.R. Choro meni
ninkais, tai mūsiškiai kur kas

Tikrai Taip
“Tėti, kaip vadinasi žmo

gus, kuris turi dvi pačias?”
“Bigamistas.”
“O kaip vadinasi žmogus, 

turintis net tris pačias?”
“Idiotas.”

Surinko J. šilingas.

LICENSES

tas turėtų

BEEk, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

f NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6093 has been issued to the undersigned 
w nyn u«r, wine and liquor at retail under 

; Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- bet tro1 Law at 2101 Mill Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premi sės.

2101 Mill

Y Į RL 6093 ha
kad parapi-1 
didelis 

man dar neteko jo niekur ma
tyti, nes niekur viešai nepa
sirodo, apart bažnyčios, šį sy_lN0TICF 

RL 6182 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, td be consumed 
on the premises.

FANNIE ONUFRICHUK 
123 Glenmore Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 6196 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1039 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. _ • ’

LOUIS ZIGMAN ’ *• '
D-B-A- FOUR CORNERS REST—**’

BAR and GRILL
1039 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lįcensc No. 
A 10228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of

'the Alcoholic Beverage Control Law qt 
471 Sumner Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off IM.,, 
premicss.

JOSEPH IRVING SCHNEIDER 
471 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5690 has been issued to the undersigned... 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1638 Pitkin Ave., Borough of . 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARKWAY 
1638 Pitkin

JOHN GABRIEL
Ave., Brooklyn, N. Y.

FRENCH BAKERY, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y. .

hereby given that License Nd.’ ’ 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail unddf‘

80 Union Ave., Borough of”

kį irgi kaipo choras nepasiro
dė, tik atskiri choristai daly
vavo perstatyme.

Bedievis.

ŠYPSENOS
Viename lietuviškame sa

vaitraštyje po to pačio laik-

is hereby Riven that License No. 
has been issued to the undersigned

N. Y.

NOTICE is 
CL 279 has 
to sell beer, __ ___ ,T,
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 80 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, .County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LITHUANIAN-AMERICAN CITIZENS CLUB 
80 Union Ave., Brooklyn, N. Y.”

—--------- 4 , ,...

NOTICE is hereby given that License No. * 
RL 6068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 654 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

HUGO 
654 Jamaica Ave.,

Kings, to be consumed '

HANKE ‘
Brooklyn, N. y.,

ivr, in iivtvv, given iiimv license ,
A 10245 has been issued to the undersigned ’ 
to sell beer at retail under Section 75 qf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1624 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn., 
County of Kings, to be consumed off tfie 
premicss. , .

JACOB TEKULSKY
1624 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 802 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 76-78 Hamilton Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONSTANZO De MAI RO
76-78 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 868 has been issued to the undersigned, 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage ConT 
trol Law at 7503 New Utrecht Ave. Borough 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

ANGELANTONIO 
7503 New Utrecht Ave., 

'NOTICE is hereby given that License 14o.
RL 5998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under,. 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6033 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under NOTICE is hereby given that License Nę, 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 821—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the x>remises. 
' MATT MASLANKA

(WONDER-BAR—GRILL and REST.) 
821—3rd '

MA'17 MASLANKA --------------- . -------- } 
Ave.,----------------------- Brooklyn, N. Y.

pagal išgalę, jeigu 
sutiks palaikyti tą 
ant toliau. Buvo 
bet galutinai nenu-

is hereby Riven that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
RT, 4808 ____ _____  „ .... _______ _
tb sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 384 Fifth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

paveikslas pono redakto
riaus K... ” Mat, paaiškina
ma, kad skaitytojai nepa
manytų, jog ten čebatas ar 
dar kas prasčiau. Kažin, ke- 
no čia bukumas, ar skaity
tojų, ar redaktoriaus?

V-s-ū-š-s.

the premises.
GERARD A. D’AMBROSIO 

(JERRY’S BAR and GRILL)
I'ifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6067 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 887 Utica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

381

Spalio 16 d. čia susitvėrė visų 
sriovių ir įvairių draugijų Vei
kiantis Komitetas. Iki šiam lai
kui yra 8 draugijos prisiuntu- 
sios savo atstovus, 
Viso jau atlikta 5 susirinkimai 
ir vienas masinis mitingas, ku
ris įvyko 3 d. lapkričio, ku
riame dalyvavo apie 400 žmo- 

jnių ir išneštas protestas prieš 
Hitlerio kėsinimąsi užgrobti 
Klaipėdą ir pačią Lietuvą. 
Pasiųsta rezoliucija Tautų Ly
gai, visiems Amerikos ir Lie- 

jtuvos laikraščiams ir vietinei 
amerikoniškai spaudai.

Kalbėtojų nebuvo kviesta iš 
kitur, apsieita su vietiniais. 
Dalykas tame, kad kunigas tas daug priklauso nuo pačių 
nesutiko duoti svetainės, jei-į laikraščių ir nuo lietuvių di- 
gu bus iš kitur kalbėtojai. Vi-lūžiųjų organizacijų centrų.

šituo klausimu turėtų pir
miausia susitarti patys centrai.

Korespondentas
J. Strižauskas.

viso 19jtis

Ir ne ilgai reikės laukti to, 
kad ir Amerika, kaip jau da
bar visa Europa, pasiliks už-

Įpakalyj Sovietų Sąjungos vi- 
:sose gamybose—sakė kalbėto
jas.

Daugiausia pavyzdžių ėmė 
• iš Sovietų Armėnijos, kaip ten 
prie caro valdžios 
nės ir valstiečiai 
skurdo. O 
tų tvarkos 
tarsi kitas 
Kalbėtojas 
bar Sovietų Armėnijoj, kaip 
ir visoj S.S.R.S., išaugo pui
kūs miestai, naujos dirbtuvės, 
išsiplatino įvairi industrija, 
tinkami gyvenančiai ir todėl 
žmonių gyvenimas dabar pa
sidarė daug malonesnis. Ragi
no darbininkus organizuotisy ir 
kovoti prieš skurdą šioje ša-'dainavo, ir 2 merginos daina. 
lyje. vo duetą. Vargonininkas Alek-

Prakalbose parduota daug sis kalbėjo, kaipo nuo parapi- 
literatūros. Aukų padengimui jos. Kalbėjo Dr. Aukštakal- 
lėšų surinkta $3.02c. Ačiū au- nis, Dr. Stanislovaitis ir Šla
kavusiems. nislovaitienė, adv. Bronskis,

V. Jokubonis, C. J. Strižaus

pasipriešinimų ir 
balsavo ' prieš, 
kad tam tikslui turi būti su
šauktas skirtingas 
m as, tiktai tuom 
maišyti viskas.

Mano supratimu,
būti greitai padaryta. Pasiro
dė spaudoj, kad jau visi buvę 
Lietuvos pirmutiniai preziden
tai ir ministerial reikalauja,; 
kad būtų tas padaryta, o ki-: 
taip Lietuvai gręsia rimtas; 
pavojus. Tame mes turime I 
padėti Lietuvos žmonėm ir, 
kaip girdėti, tiems žmonėms 
jau nėra Lietuvoj vietos, turė
jo išvažiuoti į Klaipėdos k r aš-j
tą. j raščio redaktoriaus paveik-

Komitetas 6 d. lapkričio tu-'siu buvo parašas: “Čia yra 
rėjo susirinkimą ir nutarė pa
laikyti ta komitetą ant toliau 
ir veikti 
draugijos 
komitetą 
svarstyta,
tarta, kad būtų sušauktas vi
sos Amerikos lietuvių suva
žiavimas ir sudaryta Veikian-

; Komitetas ir susitarta, 
kaip geriaus būtų galima veik
ti Lietuvos klausimais ir gal 
būtų galima susitarti ir kitais 
svarbiais darbininkų klausi
mais, kurių yra daugybė. Pas 
atstovus buvo tokia mintis ir 
paliko tą dalyką apsvarstyti 
pačioms draugijoms ir plačiai 
Amerikos lietuvių visuomenei.

. Mūsų yra pageidavimas, ką 
kitų kolonijų lietuviai mano. 
Tegu pareiškia per spaudą, ir 
ką mano laikraščiai, žinoma,

thc premises.
CARROLL E. CROLIUS

CHUBB’S RUGBY TAVERN
Utica Ave., Brooklyn, N.

Kings, to be con-

D’AMODIO 
Brooklyn, N. Y. 
iat License No.

• Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

darbo žmo- 
baisiausia 

prie Sovie- 
kitaip yra,

dabar
viskas
pasaulis stojosi.

pabriežė, kad da-

su buvo noras turėti masinis 
mitingas parapijos auditorijoj, 
bet vėliau pasirodė, kad ne
galima rengti parapijos »sve- 
tainėj, nes perdaug kainuoja, 

(tad gauta veltui Lietuvių 
Neprigulmingo Politiško Kliu- 
bo Svetainė, 48 Green St. Ku
nigas buvo užkviestas kalbėti, 
bet nepribuvo, kame priežas
tis, nežinia. Dalyvavo para
pijos Vyrų Choras, kuris su-

Norwood, Mass

Gerai Pavyko Paminėjimas 
18-tų Sukaktuvių

. • • I
Lapkričio 10 d. vietinės dar

bininkiškos organizacijos turė
jo surengę prakalbas su tikslu, 
kad apvaikščioti 18-tas su
kaktuves Rusijos proletarinės 
revoliucijos. Kadangi prakal
bos buvo rengtos bendrai, tai 
kelių tautų darbininkai pri
pildė Lowellio Darbininkų 
Kliubo Svetainę.

Svetainė buvo papuošta di
dele raudona vėliava ir šalę 
jos amerikinė vėliava. Taipgi

M

kavusiems.
J. M. Karsonas.

Kuomet andai Brooklyn© įvyko žemes drebėji
mas, tai dideliems budinkams tas nekenkė, o ma
žos lūšnelės (tūlos jų) turėjo nukentėti. Viršuje 
matome vienų tokių.

Šventos Cicilijos Parengimo j 
I

Lapkričio 3 d., švento Jur-' 
gio parapijos svetainėje žmo
nių susirinko skaitlingai. Man 
įėjus svetainėn, radau jau ku
nigą Kneižį barantis— išmeti- 
nėjant parapijonams, kam jie 
lankos į Ritų parengimus, ki
tose svetainėse. Matyt, kun. 
Kneižys norėtų savo parapijo
nus uždaryt ir laikyt kaip ko
kiam kloštoriuj, kad tik jie.ne
galėtų susieiti su pažanges
niais darbininkais. Bet tos 
galės, jis dar neturi, tai pasi
tenkina paprastu būdu pasi
barti.

Antras kun. Kneižio punk
tas buvo, tai kad parapijonai 
neitų pirkti pas žydus, bet pas 
lietuvius. Čia tai man jau 
atrodo, visai hitleriškai. Jau 
jei ir kalbėti, kad lietuviai 
eitų tik pas' lietuvius, tai būtų 
logiškiau sakyti “neikit pas 
kitataučius abelnajj/ kam 

'gi pasirinkti ti
Del to kun. Kneižio kalba la
bai atsiduoda hitlerizmu. Del 
didesnio pažeminimo žydų, 
Kneižys dar paskaitė iškarpą, 
turbut iš “Darbininko“, žydus 
pajuokiančią pasakaitę ir tuo- 
mi Kneižys savo nevykusią 
kalbą užbaigė.

Prasidėjo Jošimas komedijos 
“Kuprotas Oželis“. Onutės ro-; 
Įėję lošė Karnilaitė 
rolėje 
gerai, 
nesni, 
Tarpe 
našlio, 
buvo.
kiai, jų visai nenaudojo, (gal 
bijojo kun. Kneižio, kuris se

Iš

es žydus?

ir motinos 
lošė gana 
buvo silp- 
prastesni.

Puzniokaitė, 
Vyrų rolėse 

o tipai dar 
jauno Jonelio ir seno
labai mažas skirtumas 
Kur buvo būtįni buč-

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kesėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
arba norite palengint kokliušo 
antpuolius- jūsų vaikui, 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, gazai, šir
dies pykimas arba praradimas no

ro valgyt, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

102 Kent St., B’klyn, N. Y.

887

i NOTICE is hereby given that License No. ____ __  ________  ______________
| RL 6035 has been issued to the undersigned trol Law at 856 Knickerbocker Av., Borough of 
, to sell beer, wine and liquor at retail under , Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
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WILLIAM Me CALLUM 
(LINCOLN TAVERN)

856 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. 
A-K-A 252-4 Schaeffer St.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6197 has been issued to the undersigned* 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Cent- 
trol Law at 13 Moore Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
LEON BERL '

į (LEO’S BAR and GRILL)
I 13 Moore St., Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3625 has been issued to the undersigned’ 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11 Snyder Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTE SCHRAUDNER 
COURT TAVERN

11 Snyder Ave., Brooklyn, N. Y.

! NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6161 has been issued to ^he undersigned, . 
to sejl beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-( 
trol Law at 1416 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume^ 
on the premises.

FRANK MASIELLO 
KNICKERBOCKER TAVERN and REST. 
1416 Gates Ave., Brooklyn, N. Tf.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5250 has been issued to the undersigned " 
to sell beer at retail under Suction 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I^jw Ūt” 
295 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed on tWd 
premicss.
PAST CHIEF RANGERS BENEVOLENT” 

ASSN of KINGS CO., ORDER OF
FORESTERS Of AMERICA. INC., ”” * 

295 Gates Ave., ' Brooklyn, N. Y.

I Section 132-A of tlje Alcoholic Beverage Con
trol Law at 518 Grand* St., Borough of 

; Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WASILEWSKI
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6T84 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1054 Broadway, Borough of 

' Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
I on the premises.

MORRIS B. KESSLER 
BROADWAY BAR and GRILL

1054 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5963 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

.Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 144 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
MICHAEL 

RALPH BAR 
Ralph Ave.,

on
DOYLE 
and GRILL

Brooklyn, N. 'Y.144

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 6110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undo ' 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at G55 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BILL KARABATSOS
| LA TOURAINE REST.
' 655 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5949 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 674-676 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

i on the premises.
JOHN WALSH 

EVERGREEN GARDEN
674-676 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

on

MATTHEW P. BALLAS, Inc,
Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

PRANEŠIMAS BROOKLYN© IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės ? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau.

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

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

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

Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus..

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

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

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



LAISVU

simpatijos

Darbininkiškų Organizacijų

BROOKLYN LABOR LYCEUM
1

buvo vadu 
pereitame

Aido Choras,
B. L. šalinaitės,

yra užmiršę

Visos tos organizacijos bei 
kuopos, kurios įeina į’Darb. 
Org. Parengimų Komitetą 
(DOPK), prašomos nerengti

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 3 2143 

Šita arbata yra moksliškai sutaisytaoalo. cuuaia Jia iiiunoiidivai ouittiay ta 1Š 
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 įšbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite Šiaip:

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

išgyvenęs šioj Organizaciįoms-Kuopoms 
ir buvo nariu '

Puslapis šeštas Pirmacl, Lapkričio 18, 1935

I

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Michael Goldenburgui , kuris 
dabar sunkiai serga ir tik 
įleisto kraujo pagalba galėtų 
išlikti gyvas. Jis 
skraiduolių būrių 
išvežiotojų streike.

Ellis Saloj Sulaikytas 
Kovotojas Mannisto

(klausimų, sąryšyj su kongreso 
Įtarimais ir jų pravedimu gyve- 
■niman, rengiamas klausimų- 
atsakymų vakaras. Browderis 

Oscar Mannisto penktadienį yra pasižadėjęs dalyvauti., 
pasidavė Ellis Salos immigra- ;Vakaras įvyks 29 d. šio mėn., 
cijos viršininkams. Jam gręsia Webster Hali, 119 E. 11th St., 
greitas dėportavimas fašistų New Yorke. Tikietai parsiduo- 
Finlandijon, jei darbininkų or- da po 25 ir 50 centų, 
ganizącijos ir visi ateivių gyni
mu susiįdomavę žmonės neuž- ’ 
plukdys Darbo Sekretorę Per-
kins protestais, o juos reikia Parengimų Komiteto Pastaba 
siųsti greitai.

Mannisto yra 
šalyje 28 metus 
Typografinės Unijos per 22 me
tu. Jis yra vedęs ir turi 3 kū
dikius, gimusius šioje šalyje, 
nuo kurių jisai atplėšiamas už 
tai, kad išdrįso kovoti už dar- visos eilės savo mažų paren- 
bo žmonių reikalus. ; girnelių-, nes tuomi kenkiate

Spalio mėnesį 1934 metų jis saU—savo organizacijom, 
buvo atgabentas Ellis Salon ir Rodosi visiems turi būti 
sekamą dieną pasodintas ant ku, jog DOPK yra jūsų 

' laivo President Harding, išde- rengimų komitetas, rengia

aiš- 
pa- 
pa- 

portavimui į fašistų nagus. Dė- rengimus ne komiteto naudai, 
ka Amerikos Ateivių Gynimo, bet jūsų — visų prisidėjusių 

. Tik pri
žiūrėkite, kad jūsų atstovai 
lankytų DOPK susirinkimus ir 
iŠ jų savo susirinkimuose rei
kalaukite raportų. Tada ži
nosite, kds veikiama ir nerei
kės desperatiškai griebtis už 
mažų parengimėlių.

DOPK rengia Juokų, Dailės 
ir Šokių vakarą, kurio progra- 

• mą išpildys Sietyno Choras iš 
jNewarko. šį vakarą norėta lai- 

bet TDA 
Paimta 19 
pasirodė,

Komiteto greitai veiklai jis bu-j organizacijų naudai, 
vo laikinai paliuosuotas.

Oficialiai priežastis jo depor
tacijos paduodama ta, kad jis 
buvęs nariu A. Darbo Partijos 
1924 m., iš kurios buvo sutver
ta dabartinė Komunistų Parti
ja. Tačiaus tuo laiku jis pasi
traukė ir nėra nariu jokios 
litinės partijos. Tikroji jo 
portacijos priežastis yra 
kad jis vadovavo streiką.

po- 
d e-

Užmuštasis Dr. Gebhardt Bu
vo Šulu Šnipų Sistemoj

tą ir įteikė kuopai virš $13 pa- jumoristiškų išsireiškimų, ko 
daryto pelno. Draugė Levanie- nėra pas kitus lietuvių komu- 
nė pridavė blanką su geroku nistų kalbėtojus. Didžiuma mū- 
pluoštu aukų “Daily Worker- sų kalbėtojų 
iui”. Draugė Depsienė prida- juoktis, 
ve $1.55 už štampas, Liet, po-, 
litiniams kaliniams. Buvo ir 
kiti kai kurie raportai. Dau
giausia atydos reikalingu buvo 
fin. sekretoriaus raportas, iš 
kurio sužinojom, kad randasi 
narių dar neužsim^kėjusių už 
šiuos metus. Draugai, kam ati- 
dėliojat, ypač tie, kurie tikrai 
galite užsimokėti?

Pertraukoje 
vadovybėje d. 
smagiai sudainavo keletą dai
nų. Punktą aukos lėšų paden
gimui, surinkta virš 10 dole
rių. Po dainų buvo statyta vi
sa eilė klausimų apie įvairius 
dalykus, į kuriuos kalbėtojas 

I atsakinėjo iki gana vėlokos 
(valandos. Prakalbose pirmi-

Moterys raportavo, kad AL ninkavo drg. P. Višniauskas, 
DLD C Moterų Komiteto inicia- kuopos sekretorius, 
tyva jos jau turėjo 3 gana sek-1 
mingus moterų susirinkimus,'

Susiedai parodo 
streikuojantiems Weins tein 

j krautuvių darbininkams. Prie 
krautuvių, 1411 Avenue J ir 
Flatbush ir Caton Avenues, 
Brooklyne, pereitą trečiadienį 
buvo susibūrusios demonstraci
jos iš apie 1,000 žmonių. Strei
kas prasidėjo pirmadienį, ka
da kompanija pravarė du dar
bininku už priešinimosi kom- 
paniškai unijai. Per pirmas 
tris dienas 28 žmonės buvo 
areštuoti.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

taipgi pradėjo du vakaru į sa- 
I vaitę skaitymo ir rašybos pa-,

TRUMPOS ŽINUTES
mokas. Vieną vakarą mažiau ; “ 
mokančioms, o kitą daugiau; Kompanijų užsiundyti 
mokančioms. Iš pradžios ma-( gsteriai užpuolė pikietus 
žai lanko, bet su laiku tikimasi jose vietose: 
įtraukt daugiau.

Moterų ketvirtas iš eilės su
sirinkimas nebūsiąs formalis, 
bet susipažinimo-pasilinksmini- 
mo ir laisvo apkalbėjimo orga
nizacijos reikalų vakaras. Tas 
susirinkimas įvyks jau šį ket
virtadienį, lapkričio, “L.” sve
tainėje, 419 Lorimer St. Į su
sirinkimą kviečiamos ALDLD 
narės ir nenarės, taipgi kviečia
ma ir abelnai publika. Bus ar
batos su užkandžiais ir trumpa 
programa. Tikisi ir muzikos. 
Įžanga veltui.

Draugės taipgi iškėlė klausi
mą, kad Moterų Komitetas

gen- 
dvie- 
Pro- 
New 
Ma-

prie Želi 
ducts Co., 536 Broadway, 
Yorke, ir Canvas Glove 
nufacturing Co., 298 Graham
Ave., Brooklyne. Pirmoj vie
toj buvo\135 streikieriai ir jie 
gynėsi. asėkoj keli darbi
ninkai sužaisti ir vienas geng- 

 

steris pasiukas į ligoninę. An

 

troj vietoj sumušta unijos na
rė, Mrs. 'Helen Blanchard, ir 
streiko vadovė Lucille Selig- 
son.

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

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given that York 

Feather & Down Corp., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-marks 
“Silver Gray” Goose Down and 
“Swan White” Gdose Down with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on feathers and down used 
for upholstery and bedding o'f every 
description.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS 
prpTT^ viSADA atdaros A. L£V -L 1.0 Dieną ir Naktį

Rhea Teitelbaum
Vedeja r

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

(255-273)

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

^Senal dirbąs graborystšs pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- ? 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 5 
balsamavimu ir palaidojimu [ 

mirusią. 8

Veltui Chapel Šermenim |
Parsamdo automobilius ierme- g 
nims, vestuvėms, krikštynoms c 

ir kitokioms parims S
Saukite dien« ar naktį L

423 Metropolitan Avė. į
Brooklyn, N. Y. j

mėsos buceriai 
užstreikavo 117 
krautuvių. Prie 
statomi pikietai. 
pagelbės Darbi-

! kyti 12 d. sausio 
17 kuopa užėmusi, 
d. sausio. Dabar

į kad tą dieną tūla lietuviška svarstė ir sumanė sudaryt AL 
j grupė loš apie save, t. y. loš DLD Moterų kuopą Williams- 
| “Praeities šešėliai”. Dabargi, ( burge.
jei TDA neužleis 12 d., tai 
turėsime nukelti, o pertoli kelt 
negalima, nes vasario 16 bus 
lošiama “Inkvizicija”. Labor 
Lyceum svetainė jau paimta. 
Nagi ir piknikas 14 d. birže
lio. Taigi, trys dideli paren-

■ tilNKiai tokiu trumpu laiku, 
daug darbo. Tad ir dirbkime, 
kad juos padarius sėkmingais.

Kaslink LDS 1 
nio parengimo, 
pamirškime, nes 
nutarė ir rengėsi 
nio parengimo keletą mėnesių 
pirm DOPK susitveriant. Vie- 

Į toje išmetinėjimo, pagelbėkime 
LDS 1 kuopai kuomi tik'gali- 
ma, kad 5 metų sukaktuvės 
būtų sėkmingos, nes operetę 
“Vestuvės Pušyne” perstatyti 
kainuos daug pinigų ir darbo. 
Atsiteisdami LDS 1 kp. už su
manymą ir nutarimą organi
zuoti DOPK, stokime į drau
gišką jai pagelbą.

DOPK Fin. Rašt.
J. Seeger;

MOTERŲ DIENOS
Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v. dieną iki 11 vai. vaka
re. Po 11 vai. vakare vyrams.

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktj.

Košernos 
darbininkai 
kompaniškų 
tų krautuvių 
Streikieriams
ninkių Moterų Taryba ir Veik-Į 
los Komitetas Kovai prieš 
Pragyvenimo Brangį. Įsteigti 
streikierių centrai Boro Park 
ir Brownsvilles Labor Lyceum 
svetainėse, Brooklyne, taipgi 
Webster Hall, New Yorke, ir 
904 Longwood Ave., Bronx.

Jury, 
Verą

Apskričio 
penktadienį, 
Stretz pirmo laipsnio žmogžu
dystėje už nušovimą Dr. Fritz 
Gebhardt, nazių finansieriaus 
ir komanduotojo slapta na
zių šnipų sistema Jungtinėse 
Valstijose, 
mu neištikimo sau 
jinai nudėjo ištikimą 
šnipijados šulą, kuris 
ras, tupėdamas centre 
dėlės šalies finansinio 
kontroliavo nazių 
dos ir šnipavimo eigą.

Vera Stretz taip pat buvo 
dalimi to aparto. Pasirodo, 
kad jinai buvo oficialiai sam
doma “dalį laiko” dirbti sek-) 
retore Von Knoop firmai. Ji 
gavo už tai $10, tačiaus ji tu
rėjo kambarį, už kurį mokėjo 
$15 į savaitę ir pietavo pui
kiose užeigose. Kai kuriose iš 
policijos paimtų notų įmatoma 
tikroji pusė jos darbo, nors 
policija labai atsargiai išsijo
ja tuos užrašus ir skelbia tik 
tai, kas liečia meiliškus jų 
tikius.

įkaitino Draugių sumanymas 
užgirtas.

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

Atidaro Naują Radio Valandą

san-

Iš V. Andrulio PrakalbųIš ALDLD 1 Kp. Susirinkimo

Oh- 
vėl 
De-

k p. jubileji- 
išmetinėjimą 

LDS 1 kp. 
prie jubilėji-

Paskilbęs pereitą žiemą 
rbach krautuvės pikietas 
pradedamas. Ji skelbia

Jaunų Komunistų Lyga at-

(269-275)

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

Carl Abushenko, 
St., N. W. Wash-

į suteikti 
va- kraujo kovingam jaunuoliui

(i iįt

Taigi, su nudeji- 
meilužio, 

nazių 
lyg ve
šios di- 
tinklo, 

propagan-

AF of L Konvencijos 
Raportas

Pradėjo Pikietuot Ohrbach 
Krautuvę prie Union Sq.

Atidaroma nauja muzikos j

radio valanda per stotį WV,
FW, 1400 kilocycles, Brook-’ Jaunų Komunistų Lyga at- 
lyn, N. Y. Bus duodama kas sišaukė į visuomenę, prašant 
nedėlią nuo 5 iki 5:30 vakaro, atatinkamų žmonių suteikti

V. Berenis vadovaus šią 
landą ir Lydo orkestrą.

ROBERT LIPTON

Hearstas už Sulaikymą 
Pašalpos Bedarbiams

*

i PAIN
t__________  •__

-EXPE ELE R
.Y

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

HAKM/aN

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Telephone, EVergreen 8-9770
DR. ALDONA ŠLUPAS 

(ŠLIURAITĖ) 
Gydytoja 

179 So. 2nd Street 
Brooklyn 

Telefonas Evergreen 7-7110

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

William Randolph Hearst,1 
multi-milionierius piniguppius,’ 

 

daugelio laikraščių leię^Ts ir 
taksų už savo įplauka vengė- 
jas, atskrido į New Yorką per-1 
eitą savaitę, kad pabėgti nuo 
taksų kolektoriaus.

Vos spėjęs nutūpti New Yor- • 
ke, ponas Hearst tuojau visu 
smarkumu užšriubavo savo lei
džiamus laikraščius, ypatingai 
New York American, pradėti 
daug stipresnį vajų už sulai
kymą bedarbiams pašalpos. Jis, 
žinoma, paleido purviniausius 
melus prieš bedarbių organiza
cijas, kurios kovoja už pašal
pą, kad jas diskredituoti ir tuo- 
mi susilpninti kovą už pašalpą.

Hearsto specialė misija, ma-
Madison 
Square Garden mitingui, kurį 
šaukia bedarbių ir šalpos dar
bininkų organizacijos. Mitingas 
šaukiamas trečiadienį, 20 šio 
mėnesio, kad apkalbėti esamą 
padėtį ir ateities žygius už 
pašalpą ir unijines algas šalpos 
darbuose.

Dovanos

Unijistams ir šiaip susidomė
jusiems unijiniu veikimu darbi
ninkams bus įdomu dalyvauti 
raporto mitinge, kuris įvyks at- ■ partmentiniu Krautuvių Dar- 
einantį ketvirtadienį, 21 šio mė-! bininkų Unijos Lokalas 1250, 
nesnio, Irving Plaza, Irving! kuris yra AF of L Unijos da-. tomai, yna pakenkti 
Place ir 15th St., New Yorke. ( hs. Pikietas pradedamas pro-'

Iš konvencijos raportuos Wil- • testuojantį pravarymą 20 dar- 
liam Kuehnel iš Hartford, Cen
trales Amatų ir Darbo Tarybos 
pirmininkas tame mieste. Apart 
jo kalbės Jack Rand, metalistų 
delegatas konvencijon ir Louis 
Weinstock, Unijų Komiteto už 
Bedarbės Apdraudą ir Pašalpą 
nacionalis sekretorius.

bininkų už unijinę veiklą.
Paskelbiant pikietą specia

liai pažymima, kad kai kurie 
iš pravarytų nėra net unijos 
nariai, užteko bosams to, kad 
juos tankiai matydavo su uni- 
jistais.

PRANEŠIMAS
TAKIAS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų • įstaigą, lie

tuviam patogioje vietoj:
518 Grand St., Brooklyn

Labai puiki vieta užėjimui 
kiekvienam.. Čia patarnau
jama įvairiais vynais, degti
nėmis ir alumi. Gražus pasi

rinkimas visokių valgių. .
Kazys Kuloka, kaipo įstai
gos gaspadorius - manager, 
užtikrina vision malonų ir- 

draugišką patarnavimą.
Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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

įdomus Klausimų ir 
Atsakymų Mitingas

Kada d. Brawderis kalbėjo 
Madison Square Garden sve
tainėje apie Kominterno Pa
saulinio Kongreso tarimus, bu
vo daug klausimų, į kuriuos 
nebuvo kada atsakyti. Dabar 
atsakymui anų ir kilusiu kitų

Ketvirtadienį įvykęs Am. Lie
tuvių Darb. Literatūros Drau
gijos 1 kuopos susirinkimas tu
rėjo būti skaitlingesnis sulyg 
turimų narių skaičiaus ir esa
mų pareigų darbininkų judėji
mui. Bet lankančiųjų susirin
kimus; pasirodo, dirbama.

Jubilėjinės vakarienės komi-

ALDLD 1-mos kuopos reng
tos d. V. Andruliui prakalbos 
gana gerai pavyko. Publikos 
buvo apypilnė LAP Kliubo 
svetainė. Draugo Andrulio 
prakalba įdomavosi žmonės,' 
kadangi jis yra geras kalbėto
jas. Priedams prie geros pra- 

jkalbos jis vis dar pajėgęs iš-! 
sija per d. Kovą išdavė rapor-; laikyti visą eilę priežodžių ir‘

PARSIDUODA BIZNIS
Parsiduoda moderniškai įtaisy

tas čeverykų taisymo Storas. 
Taipgi parduodu naujus ir varto
tus čeverykus. Storas randasi pa
čiam biznio centre, randa žema. 
Gera proga pirkti biznį, kuris 
randasi geroje vietoje, kur nėra 
bedarbės, ir žmonės pasiturinti. 
Biznis išdirbtas per 42 metus. 
Pardavimo priežastis—savininkas 
išvažiuoja į Sovietų Sąjungą. 
Kreipkitės sekamai del platesnių 

'informacijų:
1409 Vamum 
ington, D. C.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
ir augstyn. 

su
Setų $10.00

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
P»r»amdgu automobiliui vwrtuT&«, 

partm, krikitynom ir kltokUM 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper b-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEyANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ OCp 
KIRPIMAS

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

Patarnavimas

u..-. „ , „.4.. ■

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n fai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažamės LL

f jos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
r Įsisenėję ReumatiŠki nesveikumai, 

Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
ų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
au nesuprantamą nesveikumą, atei

kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




