
K*

—

binmkai Visų Salioj 
y kites! Jfls Nielrd 

. r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasaulį!

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Lapkričio (Nov.) 19, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVIINo. 274

Devyni Nušauti

yra užsilikę kalnuose, 
pasiryžę tęsti kovą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Nors naziai viešai lermuo- 
ja del Klaipėdos savivaldybės 
teisių laužymo, bet tikrumoje 
jie džiaugiasi tokiais Smetonos 
žingsniais, kurie palengvinai 
Hitleriui vykdyt jo planus 
prieš Lietuvą.

KRISLAI
Smetona Patarnavo 

Naziam.
Japonija ir Sovietai.
Anglija kaipo Priešas.
Didžiuojasi Begėdyste”

Rašo S. Brooklynietis

Vokietijos naziai vėl kelia 
ermyderį, kad Lietuva mind
žioja Klaipėdos savivaldybę. 
Bet pats Smetona davė jiems 
naują priekabę grasint savo
tiškai apsidirbti su Klaipėdos 
kraštu ir “pamokint” Lietu
vą. Nors j Klaipėdos seime
li išrinkta 24 “vokietininkai” 
ii tik 5 smetoniški lietuviai, 
tačiaus Kauno diktatorius sau- 
vališkai užkorė klaipėdiečiams 
valdybą (direktoriją), suda
rytą iš lietuviškų fašistų.

Tuom Smetona dar kartą 
sulaužė Klaipėdos statutą, pa
gal kurį turi būt skiriama tam 
kraštui valdyba, atstovaujanti 
seimelio didžiumą.

Del to naujo žargoniško pa
sielgimo iš Smetonos pusės An
glija vėl padarė šiurkščią pa
stabą Lietuvai. O tokios pa
stabos duoda Hitleriui drąsos 
ir pateisinimo kada nors ka
riškai užpult ir atplėšt Klai
pėdą nuo Lietuvos, jei ne dau
giau.
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i o iŠ liS, tji «Fašistas Japonai Greit Paskelbi
c 1 ° ■ < rranciioi Sužeista 15 ♦ t išią Nepriklausomąjį

Chinų Šalį Šiaurėj

Ethiopai Nukovė 37 i 
Mussolinio Kareivius i'♦ iv, T • ♦ iJ Dar Praleidžia Italijai |ASMARA, Eritrea. • 

Įėjus 2,000 italų karinome-, 
nės , į Danakil dykumos 
tarpkalnę ties Azbi, ethio
pai iš kalnų atidarė kulka- 
svaidžių ir šautuvų ugnį į 
įsiveržėlius. Septynias va
landas siautė atkaklus mū
šis. 37 italų kareiviai liko lys priklausančios Tautų I 
nušauti ir 52 sužeisti. ' 
ethiopų pusės kritę apie 50 , vinėjimą Italijai “svarbiau- 
užmuštų. Po to italai, tik-1 šių karo reikmenų,” bet jose 
riau pasakius, jų komanduo-1 dar per neapribotą laiką 
jami danakiliečiai, šiaip taip bus pardavinėjama Italijai

Geležį, Aliejų, Anglį
8 VALSTYBĖS NENAUDOJA JOKIŲ BAUSMIŲ 

PRIEŠ MUSSOLINIO KARĄ ETHIOPIJOJ

LONDON. — Nors 52 ša- (Byla prieš Dalyvius Nužu-
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Iš ■ Lygai jau sustabdė parda- dymo Jugoslavų Karaliaus
_ ~ ' • _ . • i • • wi •• • •ir Francijos Ministerio

Aix - EN - PROVENCE, 
Franci jo j, prasidėjo byla 

; — Miopaspruko, pabėgdami iš tos • žibalas-aliejus, anglis ir ge- prieš tris’ kroatus 
tarpkalnės. i ležis tol, kol šiuos tris ištik- Ivan Raitich ir Zvoni-

Italai skelbiasi užkariavę ro svarbiausius karo reik- ■ mįr Posnechil, įkaitintus da- 
Danakil provinciją, bet dau- menis pardavinės Mussoli- lyvius sumokslo, per kurį 
gybė ginkluotų ethiopų dar niui Amerika, Vokietija ir'pernai spalio, ū’ dieną Di- 

Jie kįti kraštai, nepriklausan- mitrov Velischko nužudė 
tieji Tautų Lygai. Jugoslavijos karalių Alek-

Taufų Lygos 36 šalys,1 sandrą ir Francijos ministe- i . . • • t. Barthou.

Klaipėdiečių didžiuma neno
ri nazių diktatūros, ir pats 
Hitleris tatai žino. Taigi nie
ko neturėtų apgauti tas smeto- 
nininkų “aiškinimas”, kad jei
gu bus sudaryta “vokietinin
kų” valdyba Klaipėdoj, tai jie 
padės Hitleriui prijungti Klai
pėdos kraštą prie Vokietijos.

Smetona nori išnaikint visas 
demokratines teises Klaipėdi-Į sįunte dabartinė 
joj ir įvesti ten pilną saVo fa
šizmo viešpatavimą—štai ka
me yra prasmė jo žalingos sau-, 
valios tame krašte. Bet tuom 
jis stato pavojun ne tik Klai
pėdą, o ir visą Lietuvos ne
priklausomybę.

i PARYŽIUS. — Kada dar- 
i bininkų būrys vadovybėje 
socialistų senatoriaus Beto-, 
uille ir seimo atstovo S. Va- Į 
here’o apsupo Ugnies Kry- JIE PRiRENGę GALINGAS ARMIJAS IR DERIŠI 
ziaus fašistų susirinkimą. SU PARDAVIKAIS C KINŲ GENEROLAIS ..i; 
lapkr. 17 d. jodinėjimo mo- v

I kykloj Limoges, fašistai .. . . -. ~ nv.
ėmė šaudyt iš revolverių. Mažiai Liepia Džiaugtis 
Fašistams talkon atskubėjo' Valstiečiam, “Išgelbėtiem’' 
policija ir žandarai prieš n iv .i x i » 
darbininkus. ,nuo Bolsevikij, Žydų

Susirinkime rimtai sužeis- ■ 
sta 15 asmenų, daugiausia' BERLYNAS. Idant nu- 
darbininkų, bet ir keletas ramint valstiečius, bruzdan- 
policininkų. Iš fašistų nei čius prieš didėjančias sun- 
vienas nenukentėjo. Polici- kenybes, Hitleris sušaukė 
ja neareštavo nei vieno fa- Vokietijos ūkininkų kong- 
šistinio šaulio. !resą Goslar’e. Ten jiems

 i dantis užkalbinėjo ypač Ru- 
'p-i fTM A i' dolf Hess, nazių atstovų va
ri yC I IV ZX I. das; ir Rįchard Darre, žem-

a. v x X < ; didystės ministeris.

ITALAI BOMBARDUOJA I H?SS. dau?la“slav rėkė nijos eentralinės valdžfeį 
SUKILUSIUS ETHIOPUS, ?.rle® fV-dl!s ,lr- bolševikus. Toj vadinamoj “neprigut- 

MAKALE, Ethiopiją. —!Jls sauke’ ,kad. zydai ,e®a ar’ mingoj” ■ ’ ■ ’ ” •
Gyventojai sukilo prieš ita-1 “. voklec^. vaIstlec^
Jus, kurie pradėjo atiminėt 
grūdus iš ethiopų. Italai iš 
lėktuvų bombarduoja suki
lėlius. Ethiopai sunaikino 
daug grūdų, idant jie netek
tų priešams.

Makąle su apielinke, kaip 
žinoma, yra jąų užimta ita- 
lų.
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TOKIO. — Galinga Japo
nijos armija Manchukuo 

i krašte ir šiaurinėj Chinijoj 
yra gatavai priruošta atplė- 
šimui Shantungo, Hopei, 
Shansi ir trijų kitų provin
cijų nuo Chiang Kai-shęko 
valdomos Chinijos, — kaip 
praneš a Rengo, Japonijos 
žinių agentūra. Japonų ‘ge
nerolai tariasi su savo par
sidavėliais chinų generoląįs 
Ham Fu Chu ir Sung Chęįv 
Yuan’u lapkričio 20 d. pa
skelbt naują “chinų valsįy- 

! bę,” nepriklausomą nuo
>4;

1 I

Argentinos Rinkimuose tarp jų Sovietų Sąjunga ir į rl pirmininką L.
Lietuva, nusprendė nieko ■ ^00 žandarų saugoja teis- 
nepirkt iš Italijos. O Musso-jmo rūmą.

’ lini paskelbė Italijos boiko-i ee 7 
ta prieš pirkinius iš tų šalių. Anglija Stengias Suar- 
T) z^4- "1 CZ nrxlrn vi mn x m 1 d 4* T r Ri i

dyt Sovietą Apsigynimo 
kybą su Italija, bet pasilieka r . n r ■ it • 
sau įvairias išimtis, būtent: ITOnta, Faremt NaZlUS 
Argentina, Bolivija, Chile,1 
Colombia, San Domingo, 
Ecuador, Guatemala, Nica
ragua, 'Norvegija,’ Panama, 
Peru, El Salvador, Ispani- 

valdiš^us kandi-. ja, Šveicarija, Uruguay ir 
Venezuela.

.... 37T• ' 8 šalys: Vokietija, Alba-Italai Apsupę Ethiopų nija, Austrija, Brazilija 
| Vengrija, Japonija, 
guay ir Jungtinės Valstijos, 
varys prekybą su Italija, ne
paisant jokių Tautų Lygos 
bausmių prieš Mussolinio 
karą. Taigi Mussolini iš jų 
ir per jas dar gausiąs būti
nųjų karui medžiagų.

nepirkt iš Italijos. O Musso- jmo rum3-

CORDOBA, Argentina.—
Per rinkimus miestelyj Pla- Bet 16 sekančių valstybių 
za de Mercedes susišaudė kad ir sutinka varžyt pre- 
radikalai balsuotojai su po
licija. Nušauta 8 policinin
kai ir vienas radikalų va
das, Artemio Zeno. Daugelis 
suželta. Policininkus atr 

~ valdžia, 
kad jie verstų piliečius bal
suot tik už 
datus.

Armiją Šiaurėje?

LONDON. — Japonijos 
briovimasis vis gilyn į Chi- 

iniją verčia Ąnglijos politi
kus kalbėti apie kokią glau
desnę taikos sutartį su So
vietų Sąjunga.

Iš antros pusės, Anglų im
perialistams nepatinka So- 

 

ietų tarpsavinės pagelbos

sutartis su Franci j a. Anglai 
mano, kad Francijos seimas 
užgirs šią sutartį. Anglijos 
politikai atranda, kad So
vietai sudaro “perdaug stip
rų bendrą frontą” su Ma

a 1

New Yorko “Daily News” 
taipgi pripažįsta, kad- Japoni
ja, apsidirbus su Chinija, šoks 
ant'’Sovietų Sąjungos; o jeigu 
japoniškiems galvažudžiams pa
vyktų prieš Sovietus, tuomet jie 
mestųsi ant Jungtinių Valstijų 
salų Pacifiko vandenyne..

Fašistinį Chinijos diktatorių
Chiang Kai-sheką ‘Daily News’ į nų. EthiODams dabar tebe
vadina Japonijos pataikūnu; bet kąS siauras ruožas pa
abejoja, ar Japonijai pasiseks pe;r Takkaze upę į pie- 
nukariaut Chinų Sovietų vai-1

ROMA.—Italų kariuome
nė pasiekė jau Takkaze upę 
į pietvakarius nuo Aksumo. 
Tai reiškia, kad ethiopų ar
mija gen. Seyoumo koman
doj Tembien kalnuose esan
ti italu apsupta iš trijų šo-

į priešai; tai, girdi, per žydų 
pasidarbavimą buvo pada
ryta pokarinė Versalės su
tartis, kuri atplėšė įvairias 
žemes nuo Vokietijos ir iš
šaukė reikmenų 
Hess priminė, kad 
vadovaujami” komu nistai 
vieną kartą buvo gavę net 
6,500.000 balsų rinkimuose, 
ir jeigu “dievo valia” nebū
tų atsiuntus Vokietijai Hit
lerį. tai, sako, jau būtu bol- 

L_  ševikų rankose visa šalis.
kad Vadinasi, d ž i a u g kitės, 

Tautų Lygos šalys sustab- kad esate išgelbėti nuo ko- 
dytų ir žibalo-aliejaus išve- munistų ir žydų ir kantriai 
žimus į Italija. Sovietų Są- vilkite nazių jungą.
junga, prisidėdama prie -------------------

ANGLIJA REIKALAUJA
SUSTABDYT ALIEJAUS

GABENIMĄ ITALIJAI
LONDON, lapkr. 18.

Anglija reikalauja,

Su Kulkasvaidžiais Vidur
dienyj Apiplėšė Banką

j” valstybėj viešpa
tautų Japonija.

Daugelyj Chinijos miestų 
išsiveržė demons tracijos 
prieš Japonijos imperialis
tus.

“žydų Neva “Nepriklausomu”

žąja Santarve ir su Balkanų bausmių^prieš Mussolinio AigiptieČlŲ Sukilime 
kava, is sykio nukirto savo 
aliejaus išvežimus į Italija. 

Jeigu boikotas uties Itali
jos prekybą neprivers Mus-

Filipinų Prezidentas
MANILA, Filipinai. — 

Manuel Quezon lapkr. 15 d. 
tapo įvesdintas kaipo pir
mas prezidentas tariamos 
Fili ninų “nepriklausomos’* 
res; h klikos.

Ju -tinių Valstijų vy
ri ė, mat, “paliuosavo” 
Filipinus, bet dar “nepri
klausomieji” Filipinai turi 
dešimts metų pasilikt Ame
rikos globoj. Per tą dešimt
metį Jungtinės Valstijos lai- 

,kys ten savo armiją, karo 
| laivus ir “saugos” Filipinus, 

CAIRO, AigiDtas. — Na-:kol jie “pribręsią” iki visiS-

Y

1

kraštais, prieš pavojų iš Vo
kietijos pusės.

Kalbėdami apie savo pla
nuojamą sutartį su Sovie
tais, Anglų imperialistai sa
ko, kad jokiu būdu negalė
sią prisidėt prie Sovietų 
bendro fronto prieš Hitlerį. 
Jie, tačiaus, žada “paveikti” 
Hitlerį, kad jis taip smar
kiai nesiginkluotų. Bet vis
kas rodo, kad Anglijos im
perialistai tik stengiasi nu- 
silpnint Sovietų apsigynimo 
frontą, o patys pataikauja 
Hitleriui.

13 Žuvo, 300 Sužeista

$

nijos. Anglai, tačiaus, stengiasi vinčio j šiaurę nuo ežero
i

s

PARYŽIUS, Lapkr. 18.— 
Nors Mussolini užprotesta
vo, bet Franci j a vis tiek 
pradeda, vykdyti ekonomi
nes bausmes prieš Italiją.

domą milžinišką plotą. Jų kar
žygiška Raudonoji Armija, mat, 
yra žūt-būtinė kovotoja.

išplaukia Nilo upė, tekanti 
per Anglijos kolonijas Su
daną ir Aigiptą.

Bet italų planus tame šo-

Anglijos kolonijos Sudano 
rubežiaus.

žeista 300. Anglai uždrau-

ASMARA, Eritrea.—Ita
lai grumiasi nuo Takkaze 
upės šiaurinėj Ethiopijoj

” Todėl ir “Times” sugėdina

WASHINGTON. — Jung-
Haile Šelassie pareiškė, tinių Valstijų užsienių rei-

* . « « * • • a 1 *1 • • 1 • YT 11

tai Anglija grasina panau-; 
dot visus galimus būdus iš-! 
vyt italus iš Ethiopijos.

Jis ypač lizaciją. 
kreipė domę į tą perspėji-1 • c . .. r ,
mo vietą, kur Mussolini sa- Prekybos Sutartis tarp Jung- 
ko, kad Italijos misija yra tinių Valstijų ir Kanados 
“civilizuot” Ethiopiją. *

1 solini nasitraukt iš Afrikos ihas Paša> Prezidentas ai«P’ kos nepriklausomybės. Pas- 
ia An^liiLrasina nana.J! tiečiu tautininkų partijos kui gi suprantama Amen-

y

M

įleistas. Nes jis vra pri
ėmęs Ethiopijos pilietybę^

ayoifej --------- -- ----------------- -- ...ADDIS ABABA. I Įta-j Hailei Selassie pasakė, jog jsavaitę užimt šiaurvakarinį skelbti žinias apie studentų
tarptauti- opų būriai, kurie netikėtai bjos perspėjimą, issiuntine-1 vienintelis Mussolinio tiks- Ethiopijos kampą iki pat maištus.

Hitleris su Lenkija tik ir j 
laukia, kad Japonija pradėtų! 
karą prieš Sovietų Sąjungą. Jie' 
tada pultų Sovietus iš vakarų.

Anglija urzgia prieš Japonus,
kiek jie veja Anglų biznį iš Chi- ĮįnRui Gondar miesto, Sto- 
nijos. Anglai, tačiaus, stengiasi vįngį0 j šiaurę nuo ežero 
nusilpnmt Sonetų. apsigynus T k . svarbiausiai
sutartis su Franci ja, čechoslo-j 
vakija bei kitomis šalimis, o su-1 
drūtint Hitlerio kumštį prieš 
Sovietų šalį.

Sovietai, tačiaus, yra tiek su- «.
stiprėję ekonominiai ir apsigy-, ne ardo gerai ginkluoti ethi- 
nimo srity j, jog su 1
nių darbininkų parama jie at- naktimis užpuldinėja prie- 
muštų visus imperialistinius už- šus. x
puolikus.

Italų “Žirklės” prieš 
Ethiopus Šiaurėje

GOSHEN, N. Y.—Penki 
kulkasvaidžiais g i n k 1 uoti 
plėšikai penktadienį prieš 
pietus įsibriovė į Chester 
National Banką, privertė jo 
prezidentą, keturis tarnau
tojus ir du pašalinius žmo
nes sugulti ant pilvų; pasi
grobė $3,000, susėdo į auto
mobilį ir pabėgo.

MUSSOLINI MAŽIAUSIAI TETINKA CIVILI- 
ZUOT ETHIOPUS, SAKO HAILE SELASSIE

WAFD, reikalauja Aigiptui 
visiškos nepriklausomybės 
nuo Anglijos ir 100.000 savo 
tautinės armijos. Jis sako, 
kad studentų riaušes prieš 
Anglija yra tik įžanga į mi
nių sukilimus prieš Anglų 
viešpatavimą.

Lapkričio 18 d. praneši
mais, maištai prieš Angliją 
išnaujo pasmarkėjo. Susi
kirtimuose tarp policijos ir

ROMA, Lapkt. 18. —Mus
solinio fašistai šturmingai 
demonstruoja prieš atstovy
bes visų tų šalių, kurios pa- i sukilėlių iki šiol žuvę 7 stu- i 
skelbė prekybos boikotą dentai ir 6 policininkai. Su- 

I prieš Italiją.
i ROMA. — Italai žada per džia Aigipto laikraščiuose

lka netiesioginiai viešpataus 
Filipinuose, kaip dabar Kū- 
boj.

Prezidentas Quezon savo 
kalboj pagrūmojo “nenuo
ramoms,” kurie tuojaus no
rėtų tikros nepriklausomy
bės nuo Jungtinių Valstijų. 
Jis grasino ginklais nuslo- 
pint savo arba Amerikos 
priešininkus.

tą kitoms šalims prieš Tau- ;las yra pavergt Ethiopiją ir 
į tų Lygos bausmes, taiko- išnaudot jos gamtos turtus

Iš šiaur-vakarių įžambiai mas Italijai, atsiliepė ir I ir darbščius gyventojus, o
- _ . ethiopus puola kita eilė ita-' Ethiopijos i m p e r a t o rius ne vykdyti kokią ten civi-
begėdiškumu, , jy kariuomenės. Italai tuo i Haile Selassie. Jis ypač lizaciją.

• ....... - « * ' 4 4- vtnrvni i ' -----------------------------—
“Didžiuojasi 1 

sako N. Y. “Times” apie Co
lumbus, Texas, teisėją ir aps
kričio prokurorą, kurie viešai Į 
pateisino baltųjų gaują, pake
rusią du negru jaunuoliu. Tą 
žmogžudystę jiedu pavadino

Ilf! 1 PQ tPIQflxl

Jeigu tiedu teismininkai ne-, generolą Ayelu Burru. Setit 
būtų viešai išsiplepėję, “Times” i upės fronto komandierių. 
redakcija nieko nesakytų prieš ■ ;---- -.-.■/..l.,.--------------------------------- -

patį lynčiavimą. Bet kada teis- sveika pačiai kapitalistų “tvar- 
mo vadai viešai užgiria tokias kai.
žmogžudystes, tai atrodo ne- tokius teismo vadus.

būdu tikisi iš abiejų pusių 
j kaip į žirkles paimti ethio- 
! dus ir juos sunaikinti arba 
išvvti iš tos srities.

Mussolinio komandieriai 
stengiasi papirkti ethiopų jog Italija yra mažiausiai 

tinkama civilizacijos misijai. 
Jis nurodė į civilizacijos ap
leidimą pietinėj Italijoj ir 
Italijos kolonijose ir primi
nė žiaurią Mussolinio ir jo 
šaikos diktatūrą toj šalyj.

kalų ministeris C. Hull pa
sirašė prekybos sutartį su 
Kanados ministeriu pirmi
ninku Mackenzie Kingu. 
Abidvi šalys nupigins mui
tinius mokesčius ant įveža
mų iš viena kitos produktų.

KLAIDŲ PATAISYMAS
Vakarykščiame numeryje 

antro krislo gale nutraukta 
dalis žodžio “darbininkų,” o 
prikergta toj vietoj nereika
lingas “trempė”, kuris turė
jo būt vienu paragrafu že
miau.

Sugadinta žinia apie Ang
lijos seimo rinkimus: ketu
rios paskutines eilutės nu
trauktos nuo trečio para
grafo pradžios ir nukraus
tytos į galą.

Studentai išvogė kūną 
vieno policijos nušauto savo 
draugo ir privertė vyriausy
bę leist jį viešai iškilmingai 
palaidot. Valdžia norėjo jį 
slapta greitai pakišt po že
me.

Aigipto tautininkų parti
jos vadas Nahas Paša atmu
ša kaltinimus iš Anglijos 
pusės, kad, girdi, aigiptie- 
čiai pasidavę Italijos fašistų 
kurstymams prieš' Angliją. 
Jis sako, “mes lygiai prie-' 
šingi kaip Anglijos, taip 
Italijos imperializmui.”

N. Y. Negras Lakūnas;
Apleidžiu Ethiopiją

ADDIS ABABA. — Išva- 
žiuoja iš Ethiopijos negras 
lakūnas H. F. Julian, nęw- 
yorkietis, n e p a t e nkintas, 
kad’ jam neleido skraidyti 
ethiopų valdžios lėktuvais įr 
nepriėmė jo planų. Jis grįz- 
ta i Jungtines Valstijas, bet 
nežinia, ar bus Amerikon

A M S TERDAM. — Nors 
300 Holandijos sporto orga
nizacijų nutarė nedalyvaut 
hitlerinėj Olympiadoj Vo
kietijoj, tačiaus Olympiados 
komitetas nusprendė daly- 
vaut, prieš holandų sporti
ninkų valią.
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igiptas ir Anglija
įvyko riaušių prieš Anglijos 
.tą. Dalinai jos buvo išstoji-. 
ą asmenų už pilną tautinę lai
tai po ta priedanga Italijos in- 
Anglijai pasipriešinimas, kad 

"Susilpnim.s Anglijos spaudimą j Italiją.
AAigiptas yra pačiame rytiniame-šiauri- 

'••’niame Airikos kampe, tarpe Viduržemi- 
nių ir Raudonųjų jūrų, Anglijos ir Suda-

• no ir Italijos kolonijos Libijos. Aigiptas
* užima 34/,840 keturkampių mylių plotą. 

Septinė ( airas turi 1,064,000 gyventojų. 
Aigipte ra 14,186,896 gyventojai. Ai- 
giptiečiai—arabiškos kilmės. Svetimšalių

Alyra 76,010 graikų, 53,000 italų, 34,000 
anglų, 24,000 francūzų, 9,000 turkų ir 
kiek kitų .šautų. Gyventojai didelėje dau- 
gtttnoje beraščiai, kurių kiekis siekia 89 
nuošimčius.
’'"Aigipte didelį plotą užima libiškos dy
kumos; dirbamos žemės yra tik 12,226 
keturkampės mylios, iš kurios 5,400,000 
keturkampių akrų apdrėkinama iš Nilo 
upės. Auga medvilnė, pupos, cukriniai 

--augmenys ir kitkas. Jų į metus nuima 
jT-efe-pasėliu, nes žiemos nėra. Labiausiai 
J sėjama medvilnė.
į *Ąigiptą pereitame šimtmetyje valdė 
j turkai iki 1876 metų, kada ten pradėjo 

veržtis anglai ir francūzai. 1882 metais, 
į liepos mėnesį, Anglijos karo laivynas 

smarkiai subombardavo Aleksandriją ir 
J užvaldė Aigiptą. Nuo to laiko ten vieš- 
trpatauja Anglija. 1923 metais Anglija 

<*^štitelkė Aigiptui nevan/Jnepriklausomy- 
1 bę,” bet tai yra tik paviršutinis priden- 

girnas anglų imperialistų viešpatavimo.
f Aigiptas turi savo karalių, Fuadą, mini- 
j sterių pirmininką Nessib Pashą, bet prie 

jų pastatytas Anglijos komisionierius 
?;• Sir Miles Lampson, kuris yra faktiškas 
i valdytojas.
* J?er Aigipto žemę prakastas Suezo ka- 

nalas, kuris svarbiausias Anglijos van- 
dėfts k( ias susisiekimui su Indija ir To

mais Rytais. Anglija, suteikdama Ai
riui “neprigulmybę” kartu pasiliko 
?. tei ę ten turėti užtektinai karo lai- 

vU, orlaivių, tankų, armijos neva apgy- 
■’ nimui Suezo kanalo ir Aigipto “laisvės”.

AlYglija jokiu būdu nepaleis Aigiptą iš 
' į savo n gų, nes tas jai būtų didelis smū-

| gis.
Ttali, )s kare prieš Ethiopiją anglai jau 

"^pajuto pavojų; jie sutraukė daug karo 
Aigiptą ir į jo prieplaukas karo 
Xnglijos-Italijos Susirėmimas ga- 
yti Aigiptą karo lauku, nes italai 
uotų iš orlaivių Suezo kanalą, 
prieplaukas ir pultų ant Aigipto

• kolonijos Libijos. Tas daugelį 
įgigipt čių paakstino į kovą už pilną at- 
jHiskyrkną nuo Anglijos.

Iš antros pusės Italijos fašistai, turė- 
Sflami Aigipte 53,000 italų, pradėjo per 
įjuos v ūkti į aigiptiečių jausmus^ Italų 
; i*adio stotis iš Bari, “Itališko” Somalilan- 

nuolatos skleidė propagandą prieš 
XAngli. ą giriantis, kad būk Italija kariau- 

Py^.Etkiopijoje tikslu paliuosuoti arabus 
•"ft kitas Anglijos pavergtas tautas ir tau-

‘vfėšpac.
mas at;

0 -s^iruotat

^feivų

fbom ' 
rligij

i

I
■ j

‘ į: J' fe-' i
į| f Ąr Negeriau Būtų Buvę Iš- 

r j geli ėti Savo Gyvybę?

t

£

teles Afrikoje ir Azijoje. Anglija prieš 
tai jau protestavo. Bet tas nieko negelb
sti, nes Mussolinis mano išplėsti veik ant 
pusės pasaulio Italiją ir pirmiausiai tai 
Anglijos lėšomis. Italai politikai sako, 
kad “Italija išaugs ant Anglijos kapo.”

Taigi, Aigipto studentų išstojime galėjo 
veikti ne vien laisvės trokštanti aigiptie- 
čiai, bet ir Italijos šalininkai.

Aigipte yra Komunistų Partija. Ko
munistinis judėjimas ten prasidėjo 1919 
metais. Komunistų Pąrtija susitvėrė 
1921 metais. Iškarto ji veikė viešai, bu
vo įgavus nemažai įtakos, bet 1924 me
tais ant jos padarytas žiaurus užpuoli
mas ir nuo to laiko komunistai priversti 
veikti slaptai. Kokia komunistų dabar 
buvo pozicija, mes davinių neturime. Vie
ną mes žinome, kad Aigipto Komunistų 
Partija visada stojo už pilną Aigipto ne
priklausomybę, už tai kovojo ir kovoja. 
Iš antros pusės mes žinome, kad komu
nistai nepasiduos į bent kokių pirmlai- 
kinių ginkluotų išstojimų sūkurį, italų 
provokacijas. Jie yeda kovą prieš anglus 
ir Italijos fašistus, kurie, kariaudami pa
vergimui Ethiopijos, tuom pat kartu sa
ve bando persistatyti “tautų liuosuoto- • • Mjais.

Aigipte išstojimai išvakarėse panaudo
jimo pabaudų prieš Italiją pridavė fašis
tams daugiau drąsos. Tik kelios dienos 
atgal Italija grūmojo Aigiptui, kad jei
gu jis panaudos išvien su Tautų Lyga 
bausmes prieš Italiją, tai Italija pasilie
ka sau laisvę veikti prieš Aigiptą. Tuom 
pat kartu ji ir savo armiją Libijoje pa
traukė prie Aigipto sienos.

Urugvajiečių “Darbas”
Gavome draugų urugvajiečių pirmą 

numerį dvisavaitinio laikraščio “Darbo.” 
Laikraštį redaguoja specialė redakcinė 
kolegija, kuri savo žodyje rašo:

“Esant trūkumui pažangios minties 
spausdinto žodžio mūsų kolonijoje, ėmė
mės darbo leisti pažangios minties darbi
ninkų laikraštį “DARBAS,” kuriuomi 
manome dalinai užpildyti šį trūkumą.

“Pradedame* darbą nors ir silpnomis 
.materialėmis jėgomis, bet su dideliu pa
siryžimu. Ir tikimės, kad Urugvajaus 
lietuvių kolonijos pažangioji' darbo vi
suomenė tą darbą įvertins ir padės jo 
trūkumus bei silpnumus prašalinti, prisi
dėdama prie šio pažangaus darbo žmo
nių apšvietos ginklo moraliai ir materia
liai (raštais, prenumeratomis, platinimu, 
aukomis ir kt.).

“ ‘DARBAS” bus.pašvęstas teikimui in
formacinių žinių iš viso pasaulio kam
pų.”

Toliaus rašoma, kad “DARBAS” talpi
na žinias “iš klasių kovos, karo lauko, iš 
vietos darbo žmonių gyvenimo, iš darba
viečių ir organizacinio veikimo, lietuvių 
teatro ir kitas.”

Jau pirmas numeris pagal savo įtalpa 
teikia žinias apie Italijos-Ethiopijos ka
rą,” “Pasaulinį” Lietuvių Kauno Kong
resą, marksistiniu klausimu. Sovietų Są
jungą, Lietuvą ir vietos lietuvių gyveni- 

. mą.
Iš priežasties stokos spaustuvėje, kur 

yra spausdinamas “Darbas,” su lietuviš
kais ženklais raidžių, matosi technikinių 
spragų. .Bet yra dedamos pastangos 
jų prašalinimui.

“Darbo” metinė prenumerata Urugva
jaus pinigais.yra $1; šešiems mėnesiams 
—50c ir 4c pavienio numerio. Antrašas: 
“DARBAS,” Casilla de Correo, 715, 
Montevideo, Uruguay.

Mes linkime uragvajiečiams draugams 
pasisekimo leidime jų darbininkiško laik
raščio ir raginame tuos, kurie interesuo- 
jatės Uruguay ir abelnai Pietų Ameri
kos lietuvių darbininkų gyvenimu, užsi
rašyti “DARBĄ”.

Klausimai ir Atsakymai

Klausimas:
■

« JKodelgi reikėjo draugui 
( . Angelo Herndonui pasiduo-

J į t> ant “chain gang
. A - « i • 9 • t

($15,000) ir paskui gyvenęs, 
kad toliau tęsti darbą už ko
munizmą?

| ?t> ant “chain gang” Geor- 
| į' gia valstijoje, kur jam tik-

* rai grūmoja mirtis? Ar ne- 
' » butų buvę geriau, jeigu .jis 

ų pabėgęs į kitą kraštą, 
’tai yra, peršokęs

Atsakymas:
Iš viršaus žiūrint, taip iš- 

tikrųjų atrodo. Atrodo, kad 
tokia jauna gyvybė yra 
daug brangesnė, negu tie 
$15,000. Bet reikia atminti

“belą”|štai kas: Kaip tik tuo pačiu

bjauriu įstatymu Georgia 
valstijoje apkaltinta dar 18 
darbįpinkų. Jų laukia tokia 
pat mirtis ant “chain gang>” 
jeigu šis įstatymas nebus 
sunaikintas. Dar daugiau: 
jeigu šitas įstatymas pasL 
lieka galioje, tai šimtai ir 
šimtai geriausių tos valsti
jos darbininkų klasės vadų 
susilauks to, ko susilaukė

t

y.»» -

ŠYPSENOS
Antrad., Lapkričio 19, 1935

lėčiau kuogreičiausiai išsi
bodėti mano dabartinį vy-

'minėjimui 18 metų sukaktuvių 
žmonių 

prisirinko pilnutėlė svetainė, 
(Megphe Temple) paklausyti 
Amerikoje pagarsėjusios darbi- 

! ninku kalbėtojos draugės 
Bloor. Buvo ir antras kalbė
tojas, bet neteko girdėt.

Apie draugės Bloor prakal
bas manau nėra reikalo pla
čiai rašyti, nes kiekvienas, ku
ris girdi ją kalbant, labai do
misi jos iškalbumu ir energija. 
Rodos, klausais ir nesinori ti
kėt, kad į publiką kalba mo
teris 74 metų. Jos energija ir 
pasišventimas darbininkų la
bui lai būna pavyzdys visiems 
draugams, kad dirbti ir 
žmonijos labui.

Labai būtų žingeidu 
ar čia randasi ir lietuvių 
gų, nes nesimato “Laisvėj 
kių žinių apie darbininkų bū
vį.

draugas Herndonas.
Taigi, draugo Herndono ' Rusijos revoliucijos, 

kova, jo tas didvyriškas pa
siaukojimas, yra kova prieš 
tą įstatymą, kovą už gyvy-1 
bę ir gerovę visų darbinin
kų ne tik Georgia valstijo
je, bet visoje Amerikoje. Ir 
draugas Herndonas tiki, 
kad šitoj kovoje darbinin
kų klasė jo neapleis. Jis' pa
siryžęs paaukoti viską, net 
savo jauną, brangią gyvybę, 
kad Georgijos 
kams, kad mums 
būtų lengviau kovoti, 
pilnai pasitiki darbo ma
sėms, kad jos laiku 
pras ir sudaužys tą bjaurų 
įstatymą, kuris siunčia dvi
dešimčiai metų ant “chain 
gang” jtik už tai, kad dar
bininkai drįsta susirinkti 
ir reikalauti bedarbiams pa
šalpos.

Mes n e g a 1 i me suvilti 
draugo Herndono. Kova dar 
tik prasideda. Jo pasiauko
jimas ir jo kančios ant 
“chain gang” lai sužadina 
plačiausias mases lietuvių 
darbininkų į kovą "~ 
greitą ; 
daug surinkote parašų 
jo paliuosavimą ir už 
naikinimą Georgijos įstaty
mo? Ar - lankote masinius 
mitingus, kurie šaukiami 
tam pačiam tikslui? Ar 
daug finansiškai parėmėte 
kovą už jo paliuosavimą?

darbinin- 
visiems 

bet

susi-
dirbti

žinot, 
drau- 

jo-

Biržų Proletaras.
NUO RED. Prašome draugą 

dažniau rašinėti į “Laisvę”. 
Jums rašyt sekasi.

Maža Kliūtis
Žiūrėdama delnan gra

žios, jaunos moteries, čigo
nė pasakojo:

“Tave myli gražus, jau
nas, juodbruvis, labai tur
tingas vyras. Tu už jo ište
kėsi ir būsi didžiai laimin
ga.”'

Jauna moteris nudžiugusi 
klausia:

“Pasakyk man tik vieną 
dalyką:—kokiu būdu aš ga-

Jis Gaudė Vištą
S i 1 p n aakiui profesoriui 

vėjas nupūtė skrybėlę. Besi
vaikydamas, jis įbėgo į ūki
ninko kiemą. Išėjus iš na
mų ūkininkė rėkia:

“Žmoguti, per pusvalandį 
tu gaudai mano vištą, tuo
laik, kaip tavo skrybėlė ve, 
tenai, ant tvoros.”

Surinko J. šilingas.

Elektra Užmušė Kumetę
MARIAMPOLĖ. — Liepynų 

kaime, išvirtu,šio nuo vėjo elek
tros stulpo laidų prisilietė ku
mečio Balionio žmona, kurią 
momentaliai srovė užmušė. Ne
laimingoji buvo dar tik 21 m. 
amžiaus. Paliko vyrą ir du 
našlaičius vaikus.

Patarimas “Laisves” 
Vajininkams

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Pennsylvanijos valstijoje man 
geraL žinomi šie miesteliai: Lu
zerne, Edvardville ir eilė kitų 
mažesnių Wilkes Barre apielin-1 
kėje. Spaudoje iš ten nieko ne-.j 
simato, bet ten yra daug lietu- j 
vių. Jie sunkiai dirba mainie- 
rių darbus, o šio krizio metu 
daugelis dar daugiau kenčia del 
darbo neturėjimo.

Mano supratimu, “Laisvės” 
vajaus metu turėtų mūsų vaji-< 
ninkai ten pasisukti ir aplan- colių ūgio, sveriu 160 sv. (o’ 
kyti tuos lietuvius darbinin- amžiaus? Dr, J. J. K.) Jau i 
kus. Tą galėtų padaryti wil- bus netoli du metai, kaip ma-* 
kesbariečiai arba kiti artimes- ne kankina tokia pasiutusi Ir- 

kuopa surengė prakalbas pa-' ni vajininkai.- Susnikų Jurgis

Kų į kovą uz jo 
paliuosavimą.) Ar 

už 
pa-

SPRINGFIELD. MASS
Lapkr. 12 d. vietinė komunistų

’Laisvės’ Vajus Gavi
mui Naujų Skaitytojų

NARIŲ GEDIMAS,— 
BADAVIMAS. . .

Drauge gydytojau, prašau 
duoti ir man atsakymą per 
dienraštį “Laisvę”.

Aš esu vyras 5 pėdų ir 7 įite sįvytęs> viIties 
- - ’.jęs. . .

Brangus Drauge, 
Jus kankina pasiutusi 
Smarkiai pasakyta ir neper
dėta. Jums yra chroniškas 
narių gedimas, savo rūšies lyg 
ir reumatizmas. Paeina jis, 
naujovinių tyrinėjimų šviesoje, 
daugiausiai dėliai stokos kal
kių organizme. Kalkių apykai
ta sugenda. Kalkės nebesilai
ko organizme, bet išeina įvai
riais keliais. Kartu su tuo 
stoka esti vitamino A ir D, la
bai esmingo kalkių apykaitoj.

, akyvaizdoje 
sutiko jau esamM didelių mitybinių 

trūkumų, Jums tas gudrusis 
draugas meškiškai pasitarna- 

jvo, pripiršdamas Jums...
I pasninką, badavimą. Ar rei
kia da kur didesnės kvailys
tės, nežinystės, prietaro? Pas
ninkauti reiškia da labiau nu
alinti ir taip jau nualintą Jūsų 
biedną organizmą. Ar žinote, 
kad nuo pasninkavimo—iš or
ganizmo laipsniškai išsisemia, 

paskutiniai vitaminų 
rezervai, ir tada organai ir 
liaukos degeneruojasi, išsigim
sta, vysta ir džiūsta. Išeina, 
išsiplauna taipgi ir 
mineralinių druskų.

|nizmas neapsakomai 
’ j ta. Kartais po tokio

I davimo sveikata lieka pakirs-
' ta nebepataisomai. Acidozė, 
savo kūno audiniams betru- 

j"į~ pant, išsivysto, o tai jau la- 
sakė man ir su prirodymais, t bai rimtas, pavojingas daiktas 
kad be pasninko, be b a d avi-i rakštimis apsinuodijimas.
mo ramato neišgydys niekas, i Kaip atgaivinti išdžiūvusios 
Tai aš ir pasninkavau 24 die- seilių liaukos ?> Beje, o kaip 
nas. Gyvenau be jokio mais-' atgaivinti išdžiūvusios lytinės 
to, Jik vandenį gėriau. Na, ir lįaukos, suvytę raumenys?... 
mano liga nesumažėjo, bet da Tegul Jums pataria tas Jūsų 
padidėjo. Ir, kai pradėjau vai- gudrusis pasninkavimų siūly- 
gyt, tai pajutau, kad mano tojas. Pasninkas—panacea—
burnoj sausa—neturiu seilių, nuo viso ko vaistas... Kaip 
ir burnoj smokas netoks, kok- kvaila! Kiti taip ir visai nusi- 
sai buvo pirmiau. [pasninkavo—ir jau senai ilsis

Meldžiu jūsų paaiškinti, ar po drėgna velėna... Kokių* 
galima seilių liaukos atgaivin-1 da kaistų fanatikų esama ant 
ti ar ne ? Pristigau pinigų ir svietelio!
sveikatos—ir guliu lovoj su-1 Sistematingas, 
vytęs ir susitraukęs, ir nema- besimaitinimas, 
tau jokios išeities. šokių vitaminų

Buvau ligoninėj : išėmė -ton- preparatų, taip gį ir liaukų 
apgedusius! preparatų, galėtų Jums kiek

kyti. O pasimokyti yra ko.
Jūs, Drauge, perėjot per vi- 

4 sas kryžavų kelių stacijas: per 
t. visokius gydytojus, per ligo

ninę, per draugus pasninkų 
'patarėjus ir t.t. Ir dabar mer-

nusto-

ga. Buvau pas kelis gydyto- 
j jus, ir nie vienas neišgydė.
Man skauda visus kaulus. Pir- 

|ma pradėjo skaudėt kojas ir 
kojų pirštus, o paskiau pradė
jo skaudėt ir rankas. Vienam 
daikte apstoja skaudėt, tai ki
tam daikte pradeda. Ir tiek 

1 skauda, kad net slabna daros.
Visą Senų Skaitytojų Prašome Gauti Nors po Vieną Nau- !Patino rank« ;r,k0« visi s;*:

. 11 • r* . . i n iv. \ nariai. Ir netaip perastnaijų. Vajus Baigsis su 1 Diena Gruodžio (Dec.)
Drg. A. Stripeika vėl pirmoje vietoje. Bet 

drg. A. J. Šmitas rašo, kad jis dar gausiąs 
naujų skaitytojų. Drg. Šimaitis pralenkė sa
vo kaimyną drg. Bakšį. Net ir drg. Penkau
skas stovi augščiau Bakšio. Mums labai rū
pi, kiek naujų skaitytojų gavo draugai bos
toniečiai pereitą sekmadienį. Jie buvo nu
sistatę gauti lygiai šimtą.

Draugai! Šis “Laisvės” vajus yra Jubilė- 
jinis ir kaipo tokis jis turi būt geresnis už 
kitus anksčiau buvusius vajus. Tiesa, jis yra

Bet kaipo Jubilėjinis vajus tai jis tu-

skauda ir visus vienodai, ir ne
bėgioja iš vienos vietos į kitą. vab Drauge,

Vienas gydytojas i____
mane išgydyti ir prašė nepa
bėgt nuo jo. Jis man sakė 
duosiąs įčirškinimus kas ant-j 
ra diena. Na ir pradėjo duo
ti kas antra diena juodo skys
timo su adata man į raumenis. 
Ir sakė, kad reikės kokių 12 
ar daugiau įšvirkštimų. Aš jau 
gavau 8—ir pajutau, kad aš 
likau labai nusilpęs, silpnas. 
Mano gana dideli muskulai.

*

sakote, 
liga. .

A. Sų*ipeika
geresnis už pernykštį.
retų būt daug geresnis.
vieną kitą naują skaitytoją — nesistengia to padaryti. Tai yra 
negražus apsileidimas. . '
Tai nors paskutinėmis dienomis subruskime, atlikime kiekvie
nas savo darbininkišką pareigą.

ŠIANDIEN KONTESTO LENTELE RODO ŠIAIP: 
%

Punktai Punktai
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. 1760
A. J. Smith, Philadelphia, Pa. _1615 

Montello^ Mass. '*901 
787 

_762 
706

Daugybė draugų, kurie galėtų gauti susitraukė, ir gyslos vingiuo-1lsema
tos dingo, o lyties organai su-

Dabaę vajus jau visai arti pabaigos. ! mažėjo, kiaušipiai kaip ir ma-
žo vaiko. Kai aš pajutau tą 
silpnumą, tai aš daugiau ne
bėjau pas tą gydytoją. O ko
jas ir rankas kaip skaudėjo
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Ir orga- 
apsilps- 
ilgo ba-

ATSAKYMAS
Ilgokas Jūsų laiškas, bet jis 

labai Įdomus. Daug jis pamo
kins kitus. Iš Jūsų, Drauge, 
klaidų bent kiti galės pasimo-

sąmoningas 
pridedant vi- 
ir mineralu

gero padaryti. Natūralinis ne
sugadintas maistas. Džiovintos 
mielės, žuvų aliejus. lodąs. 
Pieno kalkės.. . Saulės šviesa 
ir ultra-vijoletinės lempos. Pa
rathyroid extract, injections, 
10-20 minims (gydytojo tai 
prievolė). Visatai Jums kiek 
naudos padarj'tų.
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Žinios Apie Karą ' 260 kulkų, divizijos jau 480 
kulkų šrapneliu j e. Šaudant 
šiais šoviniais, juos taip nu
stato, kad jis atlėkęs sprog-

nata plyšta virš apkaso ir 
jos kavalkai mirtį sėdami 
laksto į visas puses. Jie yra 
pavojingi bent 100 pėdų ap-

Springfield, Ill.
Italams Yra Pavojaus
Pietų fronte italų įsiver- pi, stori ir šauna veik tie- 

žimas giliai į Ethiopiją prie šiai į dangų. Jų šoviniai 
Fafan upės pastato juos pa-1 netoli lekia, bet krinta tie- 
čius didelin pavojun. Jeigu šiai iš viršaus. Jas varto- 
ethiopai turi jėgų ir prasi- ja bombardavimui apkasuo- 
lauž į Itališką Somalilandą se kareivių. Kanuolė, šau- 
ties Ddlo miestu ir linkui dama pažemiu, negali sek- 
italų prieplaukos Mogadis- ■ mingai pasiekti kareivius už 
cio, tai Fafan paupyje gali, žemių isienų, apkasuose, bet 
žūti italų armija kas kita yra, kada į apka

są krinta granata, bomba, 
šovinys tiesiai iš viršaus. 
Žinoma, kanuolės daužo ap- 

Mussolinis vis tikisi, kad j kasus, šaudo į juos granato- 
galų gale Anglija atsisakys mis arba fugasinėmis gra- 
jam prieštaravus Afrikoje, natomis, bet baisesnių re- 
Jis mano, kad italų pasise- zultatų atsiekiama apšau- 

atims džius apkasus iš mortyrų.
Kanuolės paskirstytos pa

Mussolini© Viltys

kiniai Ethiopijoje 
Anglijai norą prieštarauti.
Kaip tik atbulai gyvenime gal armijos dalis: kuopas, 
yra, kiekvienas Italijos lai- batalionus, divizijas, korpu- 
mėjimas dar daugiau stu- sus ir armijas. Kuopos (ro
mia Angliją karan prieš!tos) yra mažiausios kanuo- 
Italiją. lies, bataliono didesnės, pul-

Mussolinis todėl ir spau- i ko dar didesnės, divizijos 
dimą daro į savo armijos,vėl didesnės ir tt. Žinoma, 
vadus, kad jie daugiau pul
tų ethiopus. To pasekmėje 
ir daugiau melagingų žinių 
italai siunčia apie savo “lai
mėjimus,” kurių neturi.

Vokietijos Fašistai Bla-
vi • • U* n snyriču su uiue&iiumis ii
SKOSl Į VlSaS r uses tingesnėmis kanuolėmis.

Į NTnlvcrina Irannnlna r 
Vokietijos fašistai daro' • • -. . ,,

viską, kad Francijos parla-!g . ._

divizijoje ir korpuse bus ir 
mažiausios ir didžiausios 
kanuolės, nes mažąsias turi 
kuopos, batalionai, pulkai, 
kurie sudaro armijos dides
nes dalis. Bet prie tų da
lių yra specialiai kanuolių 
skyriai su didesnėmis ir ga-

Nelygios kanuolės, nely-

mentas neužgirtų Francijos 
ir Sovietų Sąjungos bendro 
apsigynimo ir bendros pa- 
gelbos sutartį. Tuom tiks
lu jie net kelis savo diplo
matus pasiuntė į Paryžių, 
jų tarpe ir Ribbentropą.

Francūzų spaudoje yra 
raštų, kad jeigu tas Vokie
tijos fašistų žygis nepavyks, 
tai jie gal keis, savo pozici
ją linkui Sovietų Sąjungos, 
tai yra atsisakys nuo atviro 
karo ruošimo. Jie net to
kių nesąmonių išgalvoja, 
kad jeigu Francija neatsi- 
mes nuo Sovietų Sąjungos, 
tai Vokietija padarys sutar
tį su Sovietų Sąjunga prieš 
Franci ją. Žinoma, tai iste
rikų pasakos.

Franci j oje fašistų ir deši
niųjų spauda dūksta prieš 
Sovietų Sąjungą.

svarų ir daugiau. Šrapne-! sta ant apkaso ir iš kulkos,' 
lis turi viduje po 480 kulku-1 kaip iš kokio viedro pasipi

la spiečius mažų kulkų, ku-- 
rios apdengia apie 600 pė
dų pločio ir 70 pėdų ilgio 
plotą. šrapneliais šaudo 
maršuojančius k a r e i v ius, 
puolančius ant apkasų, ka
da jie dar yra toli.

Kartečiai. Ta pati kulka 
yra paverčiama į kartečių, 
kada tas reikalinga. Taip 
nustato kulkos sprogimą, 
kad ji vos išlėkus iš kanuo
lės gerklės sprogsta ir joje 
esančios kulkos lekia prie
šakiu apie 1,600 pėdų, ap
imant vis platesnį plotą. Su
sidaro padėtis, kad iš ka
nuolės, tartum papučia mir
tinas švino lietus. Karte- 
čiais šaudo iš kanuolių ta
da, kada “priešas” yra arti.

Granata. Granata, tai yra 
kitokis mirties padaras. Ji 
pripildyta sprogs't ančios 
medžiagos, jos sienos sto
ros. Laike sprogimo jos 
sienos subyra bent į kokius 
3,000 dalių ir aplinkui pasė
ja mirties lietų. Granatos 
sprogimas ne vienodas, pri
klauso kam jis taikintas.

Jeigu granatų pagelba no
ri išdraskyti apkasus, tai 
tada jas nustato ant taip 
vadinamo “fugaso,” arba 
užvilkto sprogimo. Tokis 

L. ...Ij ’ kulkomis1. į granatos šovinys pirma įlen- 
Taipgi nebus nuostolių ar-| da į žemę, paskui sprogsta

čių; granatos suskyla į tūk
stančius mirtinų dalių.

Korpusų kanuolės. Kor
pusai turi įvairias dideles 
kanuolės, kurios tankiau
siai vežamos traktoriais. Jos 
šaudo po 120 arba 150, o 
kartais ir daugiau svarų 
kulkomis. Šios kanuolės 
muša už 16-18 mylių.

Armijų kanuolės. Armijų 
kanuolės nevienodos. Armi
ja tokias pavartoja, kokios 
reikalingos, 
mijos kelio 
tai armija 
baisiausias
gerklėmis kanuolės tvirtu
mų sugriovimui.

Jeigu ant ar- 
yra tvirtumos, 
pavartoja net 
42 centimetrų

Kodėl Nevienodos Kul
kos? Kokie Jų Tarpe

Skirtumai?
Kaip nevienodos kanuo

lės, taip nevienodos rūšies 
ir kulkos. ' Karo laivą arba 
cemento fortus nebombar
duos šrapneliais, brizentinė- 
mis granatomis, arba kar- 
tečiais, nes toki šoviniai 
ten nieko nereiškia. Karo 
laivą apšaudo kulkomis, ku
rios pramuša plieną, padaro, 
skylę. Tvirtumą apšaudo ją 
griaunančiomis jBataliono kanuolės. Jos 

šaudo daugiausiai tik gra
natomis, kurios sveria po 15 
svarų ir turi nuo 600 iki 
1,500 gramų sprogstančios 
medžiagos.

Pulko kanuolės. Pulko 
kanuolės tankiausiai yra 75 
milimetrų. Jos šaudo gra
natomis, šrapneliais ir kar- 
tečiais. Nušauna už 6 arba 
ir daugiau mylių.

Divizijos kanuolės. Divi
zijos turi 126 mm. gerklė
mis kanuolės, kurios kiek
viena sveria virš 2 tonus. 
Kulkas nušauna už 10 my
lių. Kulkos sveria po 60 Pulko kanuolių kulkoje yra i nio) sprogimo

mijai, jeigu tarpe maršuo- 
jančių kareivių nupuls plie
ną pramušantis šovinys ir 
ils giliai įsiraus j žemę. To
dėl karų rengėjai, organiza
toriai išgalvojo visokiausias 
kanuolės, visokiausius šovi
nius, nes jie turi skirtingus 
tikslus. Čionai mes paduo
sime tik keletą ’trumpų da
vinių.

š r a p nelius. Šrapnelius, 
tai tokis kanuolės šovinys, 
kurio 'priekinis galas pri
piltas kulkų. Jų yra %dau- 
giau, kuo didesnė kulka.

! ir į viršų muša visu smar
kumu. Didesnė granata, di
desnę ir skylę išmuš. 76

linkui. Tokiais šoviniais ap
šaudo kareivius, kada juos 
nori išmušti marše arba ap
kasuose, arba laike jų už
puolimo.

Dar ir kitaip gali nustaty
ti granatą ant atšokimo. 
Tada taip jos sprogimas su
tvarkytas, kad pirma ji at
simuša į žemę, paskui atšo
ka į orą ir sprg . Tokis 
granatos sprogimas yra pa
vojingas bent 100 pėdų plo
čio ir 60 pėdų gylio plote.

Sprogimų nustatymą at
lieka pagelba tam tikro, prie
taiso, kuris įsukamas ka
nuolės kulkos priešakyje.

Nuodingų gazų kulkos. 
Nuodingus gazus visaip lei
džia, bet tankiausiai šaudo 
iš kanuolių. Tada kanuolių 
kulkos pripildytos tokiais 
gazais. Jeigu vėjas pučia į 
“priešą,” tai tokius šovinius 
nedašauna, jie sprogsta ar
ti apkaso ir vėjo nešami gu
la ant “priešo,” jeigu vėjas 
pučia nuo “priešo,” tai juos 
šauna toliau ir tada vėjas 
juos pučia “priešui” iš užpa
kalio.

Gazais pripildyti šoviniai 
negarsiai trūksta. Jie ske
veldromis negali žmones už
mušt. Bet kartais gazų 
kulkas sutaiso granatinio 
pobūdžio, tada jos ir skevel
dromis aplinkui žudo kar
eivius ir gazais nuodija.

Dūmų šoviniai. Tūlos ka
nuolių kulkos pripildytos 
dūmais,

Visokios Žinios
Iš gamtos pusės mes dar 

iki šiolei sniego nei šalčių ne
turėjome. Darbai povaliai 
slenka, kad ir anglies kasyk
lose. Dirba tik po 2-3 dienas 
į savaitę, o nekurios dirba ir 
po 4 dienas, po 6-7 valandas į 
diena. €

Unijos veikia dvi. Progresy
vių Unija čia turi 7 kasyklas 
ir angliakasiai dirba nuo to
nų savais įrankiais. Taip pat 
patiems angliakasiams reikia 
turėti visas parakas bei kita 
medžiaga. Tad pasidaro daug 
iškaščių ir negalima daug už
dirbti.

Tai karukų angliakasiai ne
gauna, tai anglies neatšauna. 
Pasitaiko nečys^a anglis, su 
akmenimis, arba iš viršaus 
pralužta akmenys ir čystą 
anglį užgriuva. Tada darbo 
daug, o pelno nėra. f'

Daug dirba ir senelių an
gliakasių. Kai kasykla išdir
ba 4-5 dienas į pusę mėnesio, 
tai uždirba $10 ir eina augš- 
tyn. Bet yra taip, kad kitą 
pusę mėnesio nedaugiaus už
dirba, ot, ir turi pragyventi. 
Ale daug kasyklų stovi kas
met po 5-6 mėnesius uždary
tos. O gyventi reikia, iš to 
paties mizerno uždarbio rei
kia verstis.

O kas neturi jokio darbo ir 
turi prašyti iš valdžios pašal
pos, tai tikrai pragariška pra
pultis. Tai dar laimė, kurie 
ženoti ir gauna į mėnesį (du 
žmonės) $12. O pavieniai, ne

paisant katroj tu pusėj mies
to negyventum, turi eiti į pas
kirtą vietą, kur duoda zupės 
ir duonos paskirtu laiku! 
Katrie dar yra smarkesni, kad 
ir iš senų, tai tuos išveža į 
tam tikras kempes už duoną 
dirbti. Tai toks gyvenimas nu- 
biednėjusių.

Man teko matyti uždarbį 
dirbančių po United Mine

(Tąsa 4 puslp.)

Išvytas Nazių Koresponden
tas iš Anglijos t

LONDON. — Anglų val
džia įsakė tuoj aus išsikraus- 
tyt iš Anglijos H. W. Thos- 
tui, korespondentui hitleri
ninkų laikraščio “Voelkis- 
cher Beobachter.”

Pereitą savaitę Hitleris iš 
Vokietijos išvijo Anglijos 
konsulą kap. C. R. Aue-Ha- 
noveryj, kaip įtariamą An
glijos šnipą. Vadinasi, kaip 
šaukė, taip atsiliepė.

VISOKIAS KNYGAS . 
Lietuvių ir Anglų Kalba 

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ- 

Kurias Dr. Kaškiaučtas savo 
prakalbose pataria visiems |aL>. 
gyti, galite gauti čia nurodyta 
adresu.

Klauskite informacija apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui Įdėkite štampas.

J. BARKUS, '- 
111-40—128th St., <>-' 

So. Ozone Park, N. Y*--

tam kad apšau- i 
mm/kanuoT^r granata že- i d?\us “PrW ir nuo jo akių ! 
mėje išmuša 3 pėdų gylio ir j uzdengus savo manevrus.
5 pėdų pločio duobę. 152| Pramušimo plieno šovi- 
mm. kanuolės granata iš- i niai. Jie specialiai padaryti 
muša 6 pėdų gylio ir apie | su tvirtais ir smailais ga- 
16 pėdų pločio duobę. Toki i lais. Tokiais šoviniais ap- 
granatomis šaudymai ne-Į šaudo tankus, karo laivus, 
daug žalos padaro karei- tvirtumas, šarvuotus trau- 
viams, bet jie sugriauja ap- • kinius, kad pramušus plieno 
kasus, išdrasko kelius, jais arba cemento sieną. Tokis 
šaudo prieš užpuolimą.

Granatas gali nustatyti atsimušęs, bet pirma įlenda, 
ant “brizentinio” (stogi- ! o tik tada sprogsta ir dras- 

Tada gra- ko.

šovinys nesprogsta tuoj aus

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

HH KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UJU
JOB NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkti.
Šis didelis nupiginamas tik trumpam ' 

laikui, tuojau naudokitės proga. <«<•

Kokių Yra Kanuoliy? I
Artilerija, kanuolės, su

daro vieną iš svarbiausių 
armijos dalių ir karo maši
nų. Jų yra visokių ir įvai
riausių. Mažiukių, kurias 
neša ant arklių arba net ir 
patys kareiviai pasidalinę į 
kelias dalis ir didelių, ku
rios sveria po 150 tonų ir 
daugiau, Užtenka tą pri
minti, kad laike pereito im
perialistinio karo iš kiek
vieno 100 sužeistų kareivių 
skaičiaus buvo 60 arba net1 
75 kareiviai sužeisti kanuo- 
lių kulkomis. .

Karo laivų svarbiausius 
ginklus sudaro kanuolės. 
Šarvuočiai šauna taip didė
les kulkas, kurios sveria j 
daugiau kaip toną. Nušau-i 
na virš 30 mylių. Tokios j 
pat kanuolės yra pajūrėmis| 
atmušimui karo laivų, kar-, 
tais ant šarvuotų traukinių, 
tvirtumose.

Armijos turi įvairiausias 
kanuolės. haubicas, morty-; 
ras, greitai šaudančias,’ 
nrmčnrines,. nrieštankines, 
kalnu ir kitokias.

Kanuo’e vra il^a. ii toli 
šauna, jos kulka lekia nela
bai iškilus į orą. Haubicos 
būna daugiausiai didelės, 
meta baisius šovinius, jų.

ko.
Uždegimo šoviniai. Ka

nuolių uždegimo šoviniai 
pripildyti degančia medžia
ga. Kada jie atsimuša, 
sprogsta, tai iš jų išsiliejęs 
skystis apipila namą ir už
dega.

Juostiniai šoviniai. Šie 
'kanuolių šoviniai vartojami 
geresniam pataikymui į 
taikyklį orlaivį, tanką. Nak- 

I ties metu jie savo užpakaly
je palieka šviesią juostą, 
dienos metu žalią arba kito
kią. Pagal tą juostą mato 
ar gerai ^nustatytas cielius.

Apšvietimo šoviniai. Ap
švietimo šovinius vartoja 
nakties metu, kad atiden
gus “priešo” judėjimą. To
kis kanuolės šovinys sprog
sta ore apie 1,000 pėdų. Iš 
jo iškrinta su nedideliu pa
rašiutu lempa ir užsidega. 
Parašiutas ją laiko ore. 'Ji 
apšviečia apie mylią aplin
kui žemės plotą. Lempa iš- 
lengvo leidžiasi žemyn.

Agitacijos šoviniai. Jie 
yra pripildyti lapeliais. Nu
lėkę į “priešo” pusę sprog
sta ir per užpakalinį 
paberia lapelius.

Taigi, kaip matote, 
kanuolių kulkos arba 
niai nėra vienodi. Jų yra vi
sokių dydžių ir įvairiausių. 
Toli gražu ne apie visus čia 
suteikėme nors trumpų da
vinių. '

HYMAN BERGER ':
SAVININKAS

409 Lorimer Street Brooklyn, N.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės . .
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SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYKBendrai veikiant, šis ponas galima sulaikyti.

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

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

......................................................... ' .................... ........................" 11 — ‘ -.........- ' ? F,I,P

—---..........

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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 Subatomic 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street



LAISVE

npie Politkalinių Padėtį Kauno Sunkiųjų 
Darbų Kalėjime 1935 Metų Vasarą

i

Kadangi apie politkalinių pa
dėtį Lietuvos 
1983 m. pabaigos 
tuvių darbininkų 
čiai buvo rašyta, 
žysiu apie Kauno

kalėjimuose iki 
Amerikos lie- 
spaudoj pla
tai aš para- 
kalėjimo po

litkalinių padėtį 1935 
vasarį ir vasarą.

Kas link bendros 
kas link politkalinių 
maisto, drabužių,

metų pa

padėties, 
gydymo,

vadinamą “pamokų laiką.” Tai 
reiškia, kad rytą nuo 9 iki 11 
valandos, o po pietų nuo 3 iki 
4 su puse valandos kaliniams 
uždrausta garsiai kalbėt, vaik
ščiot po kamerą, valgyt ir kitą. 
Nors kalėjimo administracija 
pati tų pamokų laiko nesilaiko, 
varo kalinius bulvių skųst ir 
prie kitų darbų, ir nors polit-

prezidentas dažų darbininkų 
unijos 1733 lokalo, gavo net 
3,163 balsus. Beatrice McMa
hon—2,065 balsus, Ernest 
Kondla—2,113, Harry Smith 
—2,218, Dr. Florence Slaff— 
2,246, Coroner Thomas—Osin- 
ga—2,476, Abraham Onos— 
2,375, John Alf—2,395 bal
sus. Tas parodo, kad Paterso
ne Darbo Partija pirmu pasi
rodymu gavo jau nemažai 
balsų. Reikia visas organizaci
jas traukti į Darbo Partiją, 
tvirtinti jos jėgas. ALDLD 84 
kuopa priguli, turi savo atsto
vą drg. S. Vilką ir pagal savo 
išgalę remia Darbo Partiją.

{Taip turėtų pasielgti <visos 
darbininkų organizacijos, kad 
ateinančiais rinkimais prave- 
dus savo kandidatus. Jau da
bar vietos kapitalistinis laik
raštis “Morning Call” baugi
no balsuotojus, kad Darbo 
Partijos kandidatais yra ko
munistai, kad už juos darbi-, 
ninkai nebalsuotų, nes ■ žino,1] Amerikos Jaunuolių Kongre-J 

i kad ateityje Darbo .1
Kratos pasekmėj d.^ Lie- j ]ajmėS> kacj jį ąuga į spėką, 
v in m ■nrimpctn Ir n žknlci ■

Petronėlė 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 paląikymųi nebuvo prašyta 
aukų. Visi žinokit, kad stotis pasi
tarnauja parengimams, pranešimams 
ir abelnai programai. Visų prašoma 
atsilankyti ir paremti stotį.

Balius įvyks Lietuvių Tautiškoj 
1 Svetainėj, lapkričio (Nov.) 22 d., 
penktadienį, 928 E. Moyamensing 

i Avė. Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga' su drapanų padėjimu 35c.

(273-276)

virš išrinktų, sekretoriaus— surengė drg. Abekui prakal- 
kasieriaus Rudolf Rosenkof, bas. Draugas Abekas kalbėjo 
septynių direktorių, kurie yra: apie Lietuvą, Sovietų Sąjungą, 
Harry Bloom, Ch. Abbef, 
Louis Rizzo, Louis Zanetti, 
John Tank, Morris Gruden ir 
Alberth Shoudy.

Provokacijos rezultate 4 drau
gai—šapiro, Hofmanas, Micke
vičius ir Lieponis nubaudžiami 
2 savaitėm be maisto iš laisvės, 
atimant knygas, laikraščius, ta
baką, pasimatymus ir laiškus. 
Valdininkas Radionovas keršiįa 
toliau. Atėjęs į kamerą, ima 
kabinėtis už “netvarką” lenty
noj, nurodinėdamas, kad puodu
kas lentynoj turi būt statomas 
iš dešiniosios pusės ir už “ne
tvarką” d. d. Lieponį ir Venc- 
kūną nubaudžia po 7 paras kar
cerio, o d. Hofmaną 2 savaitėm 
be maisto iš laisvės ir be viso 
kito.

Neužilgo po to sargas Marti
šius savo iniciatyva padaro 145 
kameroj kratą, atima nuosavas 
kepures ir kitus drabužius ir 
baltinius, visus kalinių daiktus 
suverčia į vienį krūvą, sudras
ko; sudaužo ir vieno kalinio 
meniškai iš molio nulipintas 
stovylėles. Kuomet mes įėjom 
po kratos į kamerą ir radom 
viską sudaužyta ir sudraskyta, 
—mūsų pasipiktinimui nebuvo 
ribų, 
ponį už jam primestą kažkokį' 
sąsiuvinio lapą nubaudė vienu Į 
mėnesiu be maisto iš laisvės ir 
be viso kito. Drg. Pajarskį ta 
pat bausme nubaudė už tai, kad 
jo sąsiuvinyj buvo išrašytos iš
traukos iš kalėjimo leistų laik-z 
rašeių.

Mums išvažiuojant iš kalėji- , 
lilV £ --
iš 145 kameros draugų dar ne-i Wood 
buvo atlikę senu bausmių, o bu-! ^^a bus 
vo jau antru kart nubausti, kiv Portai. Konferencijoje 
ti turėjo raportus už naujust vaus Newark, Essex, 
‘ ‘nusikaltimus” ir, i 
laukė naujos bausmės.

J. Mickevičius.

maisto, drabužių, kamerų—tai 'kaliniai patys visą laiką moki- 
čia didelio pasikeitimo nėra, pa- naši, bet administracija griežtai 
lyginus su tuo, kas buvo kele-, baudžia už “užsiėmimą pašali- 
tas metų atgal. Vis taip pat niais darbais pamokų metu.” 
politkalinių negydo, vietoj dra- Kuomet 1934 m. rudenį admini- 
bužių duoda jiems nešvarius stracija atėmė kalėjimo biblio- 
skarmalus, kameros prikimštos, 
valgis menkas, nes ir tą menką 
kalinio išlaikymui skiriamą da
vinį kalėjimo administracija 
vagia. šiais metais kalėjime 
daroma revizija, kurios pasek
mėj paliuosuotas vyriausias ka
lėjimo buhalteris. Eina gandai, jiems įs^kė: 
kad kalėjimo kasoj trūksta 400 gų, tai sėskit ir pasakas pasa- 
tūkstančių litų. kokit.’’

• Bet teroras ir politkalinių 
persekiojimai ir bausmės pasku- VIII skyriaus 145 kameros 18 
tiniu metu ir ypatingai 1935 politkalinių už valgymą “pamo- 
metais žymiai padidėjo, ypatin- .kų metu” nubaudė 3 savaitėm 
gaj atskiruos kalėjimo skyriuos.! be maisto .ir tabako iš laisvės,

1935 m. vasarą Kauno kalė- ge knygų^ylaikraščių, pasimaty-1 
jime buvo apie 140 politkalinių, [mų ir laiškų. Po nubaudimo 
Pavasarį 30 kalinių su mažės- mes prašėm popierio skundam1 
nemis bausmėmis išvežė į Pale-! rašyt, bet valdininkas RadioYio-Į 
moną prie durpių kasimo darbų | vas įsakė sargams neduot popie-1 
ir 16 politkalinių moterų buvo 
devintam forte.

Pačiam Kauno kalėjime polit
kaliniai atskiromis kameromis 
arba po keletą žmonių išmėtyti 
visuos aštuoniuos kalėjimo sky
riuos. Paskutiniu metu kalė
jimo administracija politkali
nius pradėjo sodint su krimina
liniais. ' 
džius, Pečiokas ir kiti išskirs-1 per rytinį patikrinimą Radio-; laimėjo miesto valdvietes, bet i dirbta planai

I------  i-------- 11.•„ j----- u.-u; zuoįį ^ar neorganizuotus ma
šinistus.

tekos knygas ir kaliniai 3 mė
nesius buvo be knygų, nes nuo
savų knygų neleidžia, valdinin
kas Augustinavičius vertė vie
nos kameros politkalinius mo
kytis, o kuomet tie atsakė, kad 
jie neturi knygų, valdininkas 

Jei neturite kny-

Buvo surengtos prakalbos 
prieš karą ir fašizmą baptistų 
bažnyčioj, Washington ir Van 
Hounton St. žmonių buvo’ 
apie 1,200. Jos įvyko 11 d.l 
lapkričio. Kalbėjo pabėgęs išj 
Hitlerio koncentracijos kem
pės buvęs tiesos ministeris 
Kurt Rosenfield. Jis4sakė, kad 
Vokietijos naziai išvien su Ita
lijos fašistais rengia pasaulinį 
karą. Jis aiškino, kad jam 
teko būti pereitame pasauli
niame kare, kuris žmonijai j 
davė tik vargą ir skurdą, o’ 
fašistų naujai rengiamas ka-J 
ras dar daugiau vargo atneš, j

Antras kalbėjo Alfred Ma- 
I ning, valstijos pirmininkas

1935 metų liepos men. 6 d.

“Printers Voice” rašo, kad 
New Jersey valstijoje maši
nistų įvyks konferencija suba- 
toj, 23 d. lapkričio, Darbo In
stitute,
8 :30 vai. 
bus John

359 Van Hauton St., 
vakare. Kalbėtojais 
Lengel biznio agen- 

mo "į Sovietu Sąjungą, daugelisiš 47 distrikto ir Edward 
,TT 1 iš Plaintfield, N. J. 

išduota veikimo ra
dai y- 
Perth

Draugai Gregeris, Rim- mums keršyt.

rio skundų rašymui, o kitą die- 
I na atėjęs į kamerą visiškai už
draudė rašyt skundus ir už ra
šymą grasino 7 parom karce- 

; ■ riu. Po to mes išsišaukėm ad
ministracijos dalies viršininką, 
kuris leido rašyt skundus ir lie
pė duot popierio.

Valdininkas Radionovas ėmė 
Liepos 13 dieną

žinoma, vėl Amboy. Elizabeth, Trenton ir

Paterson, N. J
Visokios Žinios

Demokratai ir republikonai

Ameriką ir kitų šalių darbi
ninkų reikalus, aiškino kaip 
reikia veikti darbo žmonių la
bui.

A. Čekanauskas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

NEWARK, N. J.
20 metų j‘ubilėj"aus vakarienė su1 

koncertine programa ir šokiais. Ren- | 
gia Am. Liet. Darb. Lit. Draugijos’ 
5 kp., nedėlioj, 24 d. lapkr., Jurgi- vedamos stotys: P. Antanaitienė ve
nos Svetainėje,’ 180 New York Avė. ' da programą trečiadieniais sykį į sa- 
Koncertinę programą išpildys seka- vaitę, o Kisielius veda kas dieną, 
mi asmenys: Sietyno Choras ir jau- Pereitą "Laisvės” pikniką šitos sto
ną šokikė, Gladys Michell-Makušaus- Lys gerai išgarsino.
kaitė. Kviečiam visus skaitlingai da- Į Antanaitis yra rakandų krautvės 
lyvaut. Vakarienė prasidės 6 vai. 1 savininkas. Jis tvirtina, kad Phi-

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

įaį J lyvaut. Vakarienė prasidės 6 vai. ' savininkas. Jis tvirtina, kad Phi- 
į vakaro, po vakarienei šokiai prie ge- ladelphijos ir apielinkės lietuviai iš- 

orkestros. įžanga 75c. i perka per vieną savaitę rakandų už
Kviečia rengėjai. I $2,000 abelnose krautuvėse. Philadel- 

(274-276) ' phijoj priskaitoma apie 16,000 lietu
sių. Pasirodo, jei jau išperka už 
tokią sumą rakandų, tai tas įrodo, 
kad galima gauti ir "Laisvei” skai- 

, tytojų.
ALDLD 52 kp. ir LDS 21 kp. ben- ,Radio stotys Pastaruoju laiku dau- 

drai rengia juokingą dviejų aktų i £iau pasitarnauja garsinimams, ne- 
komedij’ą "Dramblys.” Lošimas atsi- | plakatai. P. Antanaitienė dažnai 
bus nedėlioj, 24 d. lapkr., 7 vai. va- j Pagarsina mūsų parengimus ma- 
karo, Draugijų Svetainėje, 4097 Por- 1 ziau> ne£? nustatyta kaina 
ter St. Įžanga tik 20c. Prie įžangos 1 ^.ies palaikymui yra ren.

ros

DETROIT, MICH.
Partija s0, apie darbininkų kovas! 

.prieš karą, lynčiavimus, 
j Hearsto melų kampaniją ir ki
tais svarbiais klausimais. Kal
bėjo ir kunigas William L. 
Griffin, iš Šv. Povilo episko- 
palų protestonų bažnyčios. Jis 

i kalbėjo prieš ruošiamą pašau- ( 
linį karą ir smerkė Amerikos! 
valdžią, kuri siunčia kviečius,! 
plieną ir kitas medžiagas Ita-1 r 
lijai, užpuolusiai ant Ethiopi-j 

įjos. James Wilson, finansinis j. 
k o m i s i onierius, nurodinėjo, | 
kaip greitai karas artinasi, i  
Jis sakė, kad ir 1914 metais - 

? | daugelis žmonių netikėjo, kad !
; bus karas, kad jis atneš tiek 
daug žalos. Paskui dar buvo 

i keli kiti kalbėtojai, kurie 
smerkė karą ir šaukė prieš jį 
kovoti. i

visos eilės kitų miestų atstovai.
“Closed Shop” agrimentas yra 

j laimėtas ir bus minimum alga
85c arba 90c į valandą, nuo-i 
šaliai dirbantiems bus moka-i 
ma po $1.35 iki $1.65 į va
landą. Agriipentas įeina į ga
lią su 1 d. sausio, 1936 met.

šioje konferencijoje bus iš-
, kaip suorgani-l den State Hosiery Mills Mid-,

Pančiakinės darbininkės ir 
darbininkai streikuoja Gard-

tikieto bus duodamas praisas, gyva 
žąsis. Po lošimui bus šokiai prie ge
ros 
nių

orkestros. Taipgi turėsime ska- 
valgių ir gėrimų.

Kviečia Komitetas.
(274-275)

sto- 
ba- 

lius, kuris įvyks Lietuvių Tautiškoj 
Svetainėj, lapkričio 22 <1., 928 E. 
Moyamensing Avė., 7 vai. vak. Yra 
prašoma lietuvių visuomenės parem
ti šį parengimą ir pačią radio stotį.

(273-274)

NANTICOKE, PA.
ALDLD 135 kp. metinis susirinki- 

I mas įvyks pirmadienį, 2 d. gruodžio, 
Lietuvių radio stotis, kurią veda pas Lubeškus. Visi nariai malonė

kite ateit, nes tai bus labai svarbus 
susirinkimas.

PHILĄDELPHIA, PA.
Pirmas Radio Parengimas

BROOKLYN LABOR LYCEUM Sekr. E. C. 
(273-275)

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

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- 
I rim daug svarbių dalykų apsvarsty- 
• ti, taipgi bus balsavimai kandidatų 

į ALDLD Centro Valdybą 1936-37 
metams.

Org. A. P. Dambrauskas.
(273-274)land Parke jau nuo 27 d. rug

sėjo, tai yra 2 mėnesiai laiko, i 
Į Kompanija gauna skebų išj 
Mount Holly, Philadelphijos,! 
Readingo ir kitur. Iš Phila.

• negalėjo būti, 
nors toji kamera ne pirmoji ir Jie turi užtektinai pinigų, yra 
paprastai ne į ją pirmiausia ei- kiekviename balsavimo “war- 
na per patikrinimą. Prie pat de” suorganizavę kliubus ve- 
kameros durų sargas sušvilpė dimui propagandos, samdė 
ir tuo pačiu metu atidarė duris,' geriausius kalbėtojus ;
o Radionovas greit įšoko į ka-! mui balsų, turi didelį aparatą vice-p r e z i d ėntą—Henry D.' 

pasigauti Smith, tas patsai, kuris kan
didatavo ant Darbo Partijos 

dalyvavo ir tikieto. Zanetti gavo 149 bal- 
kandidataiJ sus, o Smith—148, gi jų opo- 
kandidatai! nentai tik po 30 balsų.

. kuris yra

tyti pas kriminalistus. Kalėji- ' novas tyčia'ėjo į 145 kamerą,! kitaip dar ir 
mo administracijos dalies vir
šininkas Mieleška 1935 m. bir
želio mėn. grasino politkali
niams: ‘Visus susodinsiu su kri
minalistais.”

Muzikantų unijos 248 loka- 
las turėjo rinkimus. Į prezi- <♦>

gaudy- dentą išrinkta Ernest Zanetti, vienas Yra buvęs policijos lei

Politkaliniai bausmių nebai
gia: kiekvieną dieną vis vienas 
arba keletas draugų nubausti 
arba karceriu, arba maisto, 
knygų, laikraščių atėmimu ar 
kitom bausmėm. Gali kilt klau
simas, už ką baudžia? Baudžia 
už visokius menkniekius, provo
kuoja ir panašiai, žemiau aš 
paduosiu keletą pavyzdžių, ku
rie aiškiai parodys, už ką bau
džia politkalinius.

1935 metų pavasarį ir vasarą 
ypatingai smarkiai buvo terori
zuojami ir baudžiami VIII sky
riaus 145 kameros politkaliniai 
(18 žmonių), kurių tarpe buvau 
ir aš. 115 kameros draugus 
ypatingai smarkiai ėmė kan
kint naujai paskirtas VII ir 
VIII skyrių valdininkas Radio
novas. Be to VIII skyriaus 3 
dežuruojantieji sargai patys 
bjauriausi ir žiauriausi sargai 
visam kalėjime. VIII skyriaus 
sargai: Martišius—buvęs poli-' 
cininkas, Pečkauskas—taip pat ‘ 
buvęs policininkas, ir Kazys Pi-' 
lipavičius—buvęs plėšikas-ban- Į 
ditas, pasislėpęs nuo teismo. j 
Visi šie trys sargai su valdi
ninku Radionovu priešakyj sis- j 
temačiai baudžia ir persekioja 
politkalinius, nuolatos iš jų ty-j 
čiojasi. Sargai nuolatos. žiūri 
pro “vilkelį” (vilkelis—mažas 
apvalus langiukas duryse), daž-! 
nai atidarinėja duris ir kabinę- ■ 
jasi: tai drabužiai “netvarkin-! 
gai” sukabinti, tai lovos “nege-[ 
rai” paklotos, tai prie lango 
kažkas stovėjo,—ir taip nuo ry- ' 
to ligi vakaro. Sargas K. Pili- Į 
paviČius prieina iki to, kad ne
duoda kameroj stovėt grupėmis 
ir kalbėtis. Atsidaręs duris jis 
tik ir šadkia: “Išsiskirstykit, 
rinktis į būrius negalima.” 
Toks sargų kabinėjimasis labai 
erzina ir nervuoja politkalinius, 
neduoda jiems nieko dirbti nei 
skaityti.

• Kalėjimo administracija, kaip 
represijos priemonę įvedė taip j

merą ir žiūrėjo, kas nespėjo ir praktiką, kaip 
apsivilkt ir atsistot į eilę, ži- darbininkus balsuotojus, bet 
noma, provokacija Radionovui čia pirmu kartu 
pavyko, nes "per tokįtti'umpą lai-' Darbo 
ką ne visi suspėjo įsirengt ir Darbo 
atsistot į < ’’

Partijos 
Partij os 

eilę patikrinimui*. Charley Vigorita,

Paveikslai įvairių kriminalistų, kurie tarnauja Bergoff streiklaūžystės “agentū
roj” šnipais, saugojančiais skebus ir puolančiais streikierius. Apie juos plačiau 
rašoma knygoj “I Break Strikes” (Aš Laužau Streikus), kurią parašė Edward 

Levinson.

i tenantas vadinamas John Lit- 
> tie, jis yra specialistas. Unijai 
laikosi tvirtai, bet ir kompa-Į 
nija nesigaili tūkstančius do
lerių išleisti visokioms prie
monėms.

Dabar valdyba susideda iš' Taip tai sunkiai prisieina| 
j darbininkams kovoti. Raportai i 
parodo, kad su skobais tik | 
ketvirtą dalį pančiakų kiekio I 
padaro, lyginant su tuom, 
pirma darbininkai galėjo 
daryti. Jeigu darbininkai 
giau taip tvirtai laikysis, 
privers išnaudotojuszpasiduoti 

Vabalas.

f Painters and Carpenters >

<♦>

<t>

<!>

<!>

Taisome ir maliavojame namus iŠ vidaus ir iš lauko 
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y. ,

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

Tel.: Foxcroft 6-6101

>

>

Springfield, Ill

ką i 
pa-'

tai

į (Tąsa iš 3-čio puslp.) 
1
(Workers unija. Mat, šie dar
bininkai dirba nuo dienų, tai 
ir gali daugiau uždirbti. Jeigu 
kasykla dirba dvi ar tris die
nas, tai darbininkas gauna ki
tas dienas išdirbti, kad ne pil
ti ant konvejario anglį, tai 
prie kito darbo ir taip nerei
kia gaišinti nei vienos darbo 
dienos. Dienos uždarbis dau- 
giaus kaip $5 už 7 valandas 
darbo dieną. O kas pajėgia 
anglį pilti ant konvejario, tai 
gauna $6.40 į dieną. Kaštai 
maži, mačiau uždirbta $75 su 
centais, o kaštų atitraukta 
$1.85, tai lieka ir darbininkui 
dar gerai už 12 dienų darbo.

Su anglies kasyklomis yra 
taip, viena dirba kokį pusę 
mėnesio gerai, tai tuom kar
tu kitos vos

Viršiniai 
kartu dirba 
dienas arba 
das į dieną.

Pirmeiviškos draugijos arba 
kuopos darbuojasi gerai del 
darbo žmonių labo. Lapkričio 
10 dieną Amerikoj Lietuvių 
Darbininkų Literatūros ---
gijos 7 kuopa ir Liet, 
ninku Susivienijimo 29

kruta.
fabrikai 

blogai, po 
po kelias

šiuom 
kelias 
valan-

Drau- 
Darbi- 
kuopa

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. 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.

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

\

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: EVergreen 7-1661
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A.LD.LD. REIKALAI
PR0T0K0US

PHILADELPHIA, PA.
6-to

Pa.

PHILADELPHIJOS ŽINIOSNutar-

tie pa-
kuopų

šauktų bendro 
kovai prieš ka
detų didžiausias 
įvairių sriovių

ALDLD 6-to Apskričio Meti
nės Konferencijos, Laikytos 

27 d. Spalio, 1935 m.

Konferenciją atidarė ALDLD 
Apskričio organizatorė d. F. Gedvi
liutė 11 vai. ryte paskirdama man
datų komisiją iš šių draugų;—J. Bu- 
lauka, P. Valantienė ir K. Baka
nauskas.

Laike mandatų komisijos darbo 
trumpai kalbėjo d. B. E. Senkevi
čienė, pasveikindama šią konferenciją 
varde ALDLD Centro Komiteto; d. 
Teddy Mitchell (jaunuolis) jaunuo
lių klausimu ir d. M. žaldokas bendro 
fronto ir abelno darbininkų judėjimo 
klausimu.

Iš mandatų komisijos raporto pa
sirodė, kad dalyvauja 28 delegatai 
nuo šių kuopų:—lOkp. Phila., 
7 del. P. Puodis, P. Valantienė, J.
J. Potienė, K. Buinauskas, J. Bu- 
lauka, J. Šmitienė, J. Masionis; 13 
kp. Easton, Pa., 4 del., L. Tilvikas, 
F. Malkaitis, B. E. Senkevičienė ir
K. Bakanauskas; 25 kp. Baltimore, 
Md. — 2 dek, M. Seimys ir J. Bal
sys; 30 kp. Chester, Pa.—3 del., P. 
IJudonienė, A. Degutis ir J. česna; 
141 kp. Phila. Pa., 4 del., — J. Ba
ranauskas, J. Gružauskas, A. Da- 
hiel, ir J. Balzaitis; 143 kp. Reading, 
Pa. — 5 del., C. švagždys, C. 
švagždžiutė, Ted Mitchell, C. Ro- 
nikaitis ir M. Romikaitienė; 149 kp. 
’hila., Pa. (Frankford) 3 del., A. 
ilinskiutė, J. Mickus ir J. Butvilas, 
os kuopos neprisiuntė delegatų:—

Bethlehem, Pa.; 209 Trenton, N. 
; 133 Camden, N. J.; 105 West 
liladelphia ir 142 kp. Delair, N. J. 
Tapo suteiktas sprendžiamasis 
Įsas Apskričio Komiteto nariams, 
I iš viso susidarė 34 balsai.

konferencijos prezidiumą išrink- 
pirmininku d. J. Balsys, pagelbi- 
•u d. A. Degutis. Sekretore B.
’enkevičienė.
rezoliucijų ir įnešimų komisiją 
kti dd. Mitchell ir Urlokiutė 
moliai) ir dd. Šmitienė ir Puo-

2 prakalbos. Visi tie parengimai 
davė pelno $114.89. Išaukauta Ko
munistų Partijai, “Daily Worker”, 
“Laisvei”, ALDLD Centrui, Agitaci
jos Fondui, Labor Champion (vieti
niam šilko unijos laikraščiui) ir ki
tiems darb. reikalams $66.41. Prisi
dėta prie pasiuntimo 2 delegatų į 
Clevelandą. Gauta 3 skaitytojai 
“Daily Worker” ir 2 nariai Kompar
tijai. Partijoje priklauso 10 ALDLD 
13 kuopos narių. Nutarta įvesti sa
vitarpinį lavinimąsi, surengti disku
sinius susirinkimus. Susirinkimus na
riai lanko gana skaitlingai. Parduo
dama po keletą kopijų “Priekalo” ir 
literatūros išplatinta už apie $7.

30 kp. Chester, Pa.—Narių turi 20. 
Susirinkimų laikyta 12, prakalbos 2, 
vakarienė 1, koncertas ir vakarienė, 
1 balius, surengta piknikas 6-tam 
apskričiui, pasiųsta 2 rezoliucijos, li
teratūros išplatinta už $5.60. Prenu
meruojama šie laikraščiai: “Laisvė”, 
“Moscow News”, “Darbininkų Žo
dis”. Paaukota Kompartijai $14.30, 
Tom Mooney $2, Priešfašistiniam 
veikimui $2, LDS 5 kp. $2, Scotts
boro jaunuoliams $2, “Daily Worke- 
riui” $5,, “Darbininkų žodžiui” $2, 
Lietuvos polit. kaliniams $7. Viso 
$36.30. Surinkta “Daily Worker” 
kampanijai $5, išplatinta 50 kopijų 
“Krikščionybė ar Komunizmas.” Vei
kimas gana geras. Siųsta 1 del. į 
WaShingtoną apmokant kelionę $8.50, 
delegatas į TDA konferenciją, suor
ganizuota nebloga jaunuolių grupė. 
Pinigų kuopa turi $30.06.

25 kp. Baltimore, Md. Narių turi 
49. Naujų gauta 2. Surengta 4 pra
kalbos, 2 šokiai, 1 draugiškas išva
žiavimas, 1 operetė “Vestuvės Pušy- 

Surinkta aukų Liet, polit. ka
pam.

$4.50, 
Liet. 
Prieš 
drau-

Darbininkui žodžiui” $10, 
Lietuvos liaudįes teisių atsteigimui

I $17.70. lš*4so surinkta-suaukauta 
$81.45. iždo aukauta įvairiems 
tikslams $42.90. Viso sukelta $124.35. 
Parduota apskričio tikietukii už 
$6.20, “Laisvės” serijų už $61.96. 
Knygų parduota už $12.50, kas mė
nuo mokama j Lygą Prieš K. ir F. 
po 75 centus, “Fight” kas mėnuo 

i platinama po 5 kop., remiama IWR 
Benas narių kortelėmis ir parengi
mais, pasiųsta rezoliucija Smetonai

ne.” 
liniams $24.65, Lenino mirties 
$4.50, Gelbėjimui d. Mills 
Agit. Fondui 1.50, Stampomis 
politkaliniams $12.10, Lygai 
Karą ir Fašizmą $1.50, Philad. 
gams $5,

$

ganizatorė d. F. Gedviliutė ra- 
avo, kad jai, kaipo nepatyrusiai, 
> labai sunku eiti savo pareigas,

d. Stripeikai suteikta privilegija ra- 
portavimo iš kuopos stovio. Kuopa 
turi narių 11. Ižde pinigų $53 su 
centais ir $80 vertes Šerų. Išaukuo- 
ta suvirs $60. Turėta labai pasek
mingas parengimas, kuris davė pel
no $48.90 ir vienas šeimyniškas iš
važiavimas, pelno $49. Atrodo, kad 
toj kuopoje yra kokių tai nesusi
pratimų. Apskričio valdyba sužinos, 
kodėl neprisiųsta delegatai.

Visi kuopų raportai plačiai apkal
bėti ir priimti.

ivo labai mažai kooperacijos iš <Iel Politinių kalinių. Siųsta atstovas
j Clevelandą. Suruošta busas į “Lai
svės” pikniką Westville, N. J. Kuo
pos ižde $18.23.

141 kp. Phila., Pa.—Narių turi 29. 
Gauta 7 nauji nariai. Veikimas silp
nas. Nariai nesusirenka. Apart Ma
žeikos prakalbų, nebuvo kitokių pa
rengimų. Ačiū kelioms draugėms, 
pradėta išsijudinti ir daugiau veikti. 
Gauta 1 prenumerata “Darb. Žo- . 
džiui” į kliubą. |

143 kp. Reading, Pa.—Narių turi

draugų. Buvo surengti du
.kalbų maršrutai gana pasekmin

ei, bet ne visos kuopos tinkamai 
.risirengė. Vajuje ne visos kuopos 

pasidarbavo. Viena tik Readingo kuo
pa geriausiai veikė, užtat gauta net 
24 nauji nariai. Mokykla jaunuoliams 
tapo neįsteigta, nes nebuvo užtenka
mai finansų, o tuo klausimu kuo
pos mažai prisidėjo. Kuopos nepla
tino apskričio laimėjimo tikietukų ir 
taip toliau.

Apskričio sekretorius d. M. Žal
dokas raportavo, kad neįvykdinta ke
letas pereitos konferencijos tarimų, 
tai jaunuolių mokyklos nesuorgani
zuota, nesurengta balius apskričio 
naudai, šaltai atsinešta į streikus ir 
tt. Buvo tačiaus ir daug darbo at
likta. Apskričio komitetas pasiuntė 
savo atstovą į bedarbių konvenciją 
Washington, D. C. Su pagelba aps
kričio pasiųsta iš Phila. net 10 del. 
į Washingtono kohv., o 6 del. j Har- 
risburgą. Surengtą marksizmo-leni
nizmo lekcijos d. šolomskui. Taipgi 
maršrutą d. Ormanui. O vėliausiai, prieš kankinimą darb. ir valstiečių, 
tai maršrutą d. Mažeikai. Jaunuo
lių darbas apleistas. Reikės dėti daug 
pastangų, kad daugiau įtraukus jau
nuolių į ALDLD.

Finansinis raportas parodė, kad iž
de randasi $55.90. Finansų sekreto
rius raportavo, kad apskričiui pasi
mokė jo 8 kuopos su 211 nariais. 
Apskritys paaugo nariais. Iždinin
kas d. Lipčius suteikė panašų ra- | 
portą. Visi raportai tapo plačiai ap- 
diskusuoti, kritikuota įvairūs trūku
mai, apsileidimai, bet konstrukty
viai, draugiškai. Visi raportai tapo 
priimti.

Pereitos konferencijos protokolas 
perskaitytas ir priimtas.

Kuopų Raportai
10 kp. Philadelphia, Pa. Narių turi 

58. Gauta 6 nauji. Literatūros par
duota už $12.08. Kovai prieš karą 
ir fašizmą susirišta tarptautiniai njo- Į 
kant po $2 j metus ir paaukauta $9.1 19. 
Turi savo delegatą. “Darbininkų 
žodžiui” gauta 3 prenumeratos ir 
aukų $13. Priklauso prie TDA su 
metine mokesčia $4 ir surinkta aukų 
$33.63. Kompartijai aukauta $4. 
Bedarbių kovų vedimui aukauta 
$11.75 ir dalyvavo parašų rinkime už 
bilių H. R. 2827. Prisidėjo prie Me
no Sąjungos su $5.00. Dvejos pra
kalbos. Moterų Tarpt.. Dienai auka 
$1. Italų laikraš. $1. Prisidėjo prie 
Clevelando Kongreso su $5.08.

Dalyvavo prisirengime prie / Pir
mos Gegužės Apv. Politiniams Kali
niams Lietuvoje surinkta $6.65. 
Scottsboro jaunuoliams $11.45. “Dai
ly Worker” parduota 150 kopijų. 
New Yorko “shlp-yard” streikui au
kuota $3. LDS 5 kp. nuostoliams 
$8.05. Kuopa ižde pinigų turi $3.20. 
Palaiko darbininkų Centrą (namą) 
su draugais rusais. Renda $125.00. 
Susirinkimus laiko kartą į mėnesį. 
Tik dalis narių lanko susirinkimus.

13 kp. Easton, Pa.—Narių turi 33. 
Ižde pinigų apie $25. Nariai daug 
veikia tarptautiniai, dalyvauja lape
lių dalinime ir tt. Surengta vienas 
balius, 1 piknikas, 2 draugiški išva
žiavimai, moterų dienos minėjimas,

I ' *• i icj i?u* v v* jixau***
38. Naujų gauta 24. Už tai gauta gaj philadelphijoje, kad vienybė tar- 
doyana iš Centro d. Vorošilovo pa- , pe LD$A jr ALDLD atstūmė daug 
veikslas. Susirinkimai laikoma re- 1 mntpni mm nro-anianciins. buvo dim- 
guliariai.

8 /•

Puslapis PenkTaS.
=r -- ■■ ■.

Ta sutartis visų pirma bus 
pritaikyta politiniams nusikal
tėliams.

' i

1,
.. t

Ethiopijos kareiviai skubi frontan kovo ti prieš įsiveržėlius Italijos fašistus, 
kad atmušus juos.

Kova prieš Karą ir Fašizmą. Po 
diskusijų nutarta, kad ALDLD 6-to 
Apskričio kuopos 
fronto konferencijas 
rą ir fašizmą, kad 
pastangas įtraukti
darbininkus. Kur buvo jau tokios 
konferencijos, ten ALDLD kuopti na
riai privalo būti darbščiausi vieniji
mui darbininkų į bendrą frontą.

Pertrauka 30 Minučių Pietums
Antra sesija prasidėjo 3:30 po pie

tų.
ALDLD Jubilėjus. Viena tik ALD 

LD 13 kp. turėjo 20 metų paminėji
mą. Kitos kuopos dar nedarė jokių 
planų tuo klausimu. Nutarta, kad 
kuopos tuojaus pradėtų rengtis prie 
jubilėjinių parengimų. Kokie 
rengimai turi būti, palikta 
nuožiūrai.

Organizavimas Darbininkų.
ta visur padėti suorganizuoti neor
ganizuotus darbininkus į darbo uni- 

, jas. Taipgi nutarta, kad ten, kur 
(ALDLD nariai priklauso unijose, jie 
1 būtinai privalo dalyvauti unijų su
sirinkimuose. Unijų klausimu kilo 
nemažai diskusijų, nes tame darbe 
kitur turima mažai patyrinio. Išva
da- pasidarė, kad organizavimas dar- 

i bininkų yra viena svarbiųjų užduo
čių ALDLD.

“Laisves” Vajus. Tuo klausimu 
kalbėjo plačiai žymus Philadelphijos 
vajininkas d. Smithas. Jis nusiskun
dė, kad gaunąs mažai kooperacijos, 
o jo sveikatos stovis neleidžia jam 

' tiek darbuotis, kiek yra pasibrėžęs. 
Kilo klausimas kas liečia varymą 
vajaus viso apskričio plotme. Ta- 
čiaus prieita prie išvados, kad dabar 
permainyti nebūtų praktiška ir nu
tarta palikti kaip yra. Nutarta ra- 

• ginti visas kuopas, kad įtrauktų dau
giau narių į vajų.

Baltimore 25 kp. Klausimas. 25 kp. 
delegatai prašė, kad jiems būtų su
teiktas jaunuolis organizatorius bent 
ant kelių savaičių tikslu, kad suor
ganizavus jaunuolių grupę ir cho
rą. Prieita išvados, kad organiza
torius tik ant keliii savaičių neduos 
teigiamų rezultatų. Buvo duotas pa
tarimas, kad gali atsikreipti į Na- 
cionalį Jaunuolių Komitetą. Choro 
mokytoją reikėtų išvystyti iš savo 
tarpo, o chorui padėti stiprų pama
tą iš tos medžiagos, kas yra ant 
rankų, tai yra, turi chorą subuda- ti draugai. Šie draugai jau ga- 
voti iš jaunuolių ir suaugusių draugų.

Savitarpinis Lavinimasis. Nutar
ta, kad visur kuopos steigtų mokyk
lėlės ir įvestų diskusinius susirinki- 

i mus.
I Moterų Klausimas. Kadangi ne
kartą buvo nusiskundžiama, ypatin-

Spaudos Vajus

eina“Laisvės” vajus jau 
prie pabaigos. Kaip praneša 
“Laisvės” adm., tai vajus baig
sis su paskutinia diena šio 
mėnesio. Bet pažvelgus į mū
sų nuveiktą darbą, tai dar to
li gražu nuo tos vietos. Drą
siai galima sakyti, 
pusės darbo 
reikėjo iki 
yra kelios

darbininkų judėjimo, buvo lai
kai, kada jis energingai dirbo, 
rėmė Komunistų Partiją. Bu
vo karšto būdo. Savo laiku, be
sitęsiant mūsų eilėse . frakci
joms ir jis buvo į jas įveltas 
ir būta nesmagumų.

ties planas bus pateiktas Bal
tijos valstybių teisingumo mini
sterijoms. Jis bus svarstomas 
artimiausiame Baltijos valsty
bių teisininkų suvažiavime, 
kuris įvyks šių metų lapkričio 
14-17 d.d. Kaune.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kcsėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
arba norite palengint kokliušo 
antpuolius jūsų vaikui, užeikite į 

vaistinę ir nusipirkite butelį.

“BRONCOTONE”;
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuosę; 
kaip kad sukietėjimas, gazai, šir
dies pykimas arba praradimas ntf- 

ro valgyt, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

102 Kent St., B’klyn, N. Y.

Į20 METŲ JUBILĖJAUS 2G

kad 
neatlikta, 

šiol atlikti, 
priežastys.

nei 
kas 

Dėlto
me- 
prie 
jam
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guliariai. Pasiųsta delegatai darbi
ninkiškais reikalais į įvairias org., I
2 į šv. Antano Draugiją, 2 del pri- kUOpa. 
ėmimo rezoliucijos kas liečia polit- 1 ( 
kalinius Lietuvoje, vienas delegatas 
į RKLS kuopą ir Šv.' Antano Drau
giją kas liečia Visudtiną Seimą Cle- 
velande, 2 delegatai kas liečia Gegu
žinės Konf. Siųsta 1 delegatas į Cle-, 
velandą. Siųsta įvairios rezoliucijos 
Smetonai ir Washingtono atstovybei

bus 
drau-

svarbiausia 
ta, kad didelė dauguma 
gų ir draugių, kurie pasižadė
jo pasidarbuoti gavime naujų 
skaitytojų, iki šioliai dar ne
prisirengė. Kurie stojo veikti, 
tie turi ir pasekmes. Draugas 
Smitas, kuris yra vyriausiu va
jaus vadu, dirba gana daug 
ir turi pasekmes, gavo kejęįą 
naujų skaitytojų ir daugelį at
naujino. Tai gali atlikti ir ki-

Viena ir

vo naujų skaitytojų: Danila, 
Papeliucka, Butvilą, Pilėnas, 
Scotch. Jie išpildė savo žodį. 
Jie dirba kaipo tikri revoliu
ciniai darbininkai bolševikai. I

Per pastaruosius kelis 
tus, rodosi, neprigulėjo 
darbininkų judėjimo, bet 
simpatizavo. Seniau užsiimdi-,
nėjo kontraktoriaus darbais, o 
vėliausiais keliais metais turė
jo orlaivį, skrajojo ir, rodosi, 
su jo pagalba darė gyvenimą. 
Sakoma, kad jis ir pagerinimų j 
prie orlaivių buvo išradęs, i 
Pritarė Sovietų Sąjungai ir 
rengėsi orlaiviu skristi į Sovie
tų šalį. Bet ištiko nelaimė, nu
krito, patsai miltinai susižei
dė, po ko greitai mirė. Susižei
dė nelaimėje ir kitas dar as
muo. Manau, kad Philadelphi- 
jos draugai plačiau aprašys 
tą, nes jiems tas viskas geriau 
žinoma.

Kitas dalykas reikia supras
ti, kad spaudos skleidimas yra 
vienas iš svarbiausių darbų.

! moterų nuo organizacijos, buvo duo
tas sumanymas, kad būtų organi
zuojama atskira ALDLD moterų

. čia plačiai diskusuota ir Spauda yra viena iš tvirčiau- 
draugės moterys išsireiškė, kad jos I 
patenkintos vienybe ir nėra reikalo _ v. . . v . .
steigti tokią kuopą. Didžiuma dele- . fašizmą, kovai uz dai. bininky 
gatų išsireiškė prieš steigimą at- klasės reikalus. Tad be didelių 
skiros kuopos. Nutarta, kad visose raginimų, padėkite visus kitus 
kolonijose būtų įvesti atskiri mo- , ... . v _
terų susirinkimai tikslu traukti dau- i 101 l,s 1 11 meskltes į

siu įrankių kovai prieš karą ir

Su Koncertine Programa ir Šokiais

Nov
1935

1180 New York Avė.
Svečias.

IŠ LIETUVOS

RYGA .—Latvių teisingumo

Šauni Orkestrą Šokiamsi Įžanga 75c

Undertakers and Embalmers

Tel.: STagg 2-5043

$150

ar
mažiau

NOTARY PUBLIC

Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 5 Kuopa

JURGINEJE SVETAINĖJE
Newark, N. J.

Nusikaltėlių Išdavimas 
Tarp Baltijos šalių

’Yninisterija baigė projektą su
tarties išduoti nusikaltėliams R

tarp Baltijos valstybių. Siitar-'l

KONCERTINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS 
Sietyno Choras ir jauna talentinga šokikė, Gladys 
Michell-Makušauskaite, kurią pirmu kartu matysime, 

šokant Newarke

PO VAKARIENEI BUS ŠOKIAI
VAKARIENĖ BUS 6-tą VALANDĄ

darbą, o pasekmės bus geros, 
gausite ne vieną, bet

(skaitytojus. Mes turime Phila. 
liuciją, kuri skamba, kad kiekviena išlaikyti pirmoj vietoj. O an- 
kuopa privalo atidėti bent $10 del • tra, tai reikia gauti nemažiau 
angliškų knygų supirkto nes tų, | kaj yj g. ų • skai. 
kurias gaunama is ALDLD, nepa-, \ v. . .
kankama jaunuolių pralavinimui. Re- tytojy Siame vajuje. O tai ga- 
zoliucija priimta vienbalsiai .

Nutarta sekančią konferenciją lai- į j draugai ir dabar 
kyti Philadelphijoj, Buvo įnešimas, .
kad konferencija būtų šaukiama šeš- i 1 darbą.
tadienį, vieton sekmadienio. Už sek
madienį 12 balsų, už šeštadienį 15 
balsų. Nutarta, kad konferencija 
prasidės šeštadienį po pietų, vaka
re apskričio komitetas privalo su
rengti pramogą, o užbaigti sekma
dienį anksti.

$45. . Nutarta, kad būtų surengtas pik-
Jau" nikas apskričio naudai ateinančią metams.

vasarą. Surengimas paliktas apskri- (
turi valdybai. Į Nors tas kelias savaites pa
jau- | Išrinkta knygų peržiūrėjimo ko- 1 . , , ... . . .. , .
— ” v a _ « j _ Ir 11 /-\ o i i i 11 n Ir n i i'xtt 111

giau moterų darbininkių į ALDLD.
; Jaunuolių Klausimas. Nutarta, 
rengti d. Ormanui maršrutas. Jau
nuoliai skaitė savo pagamintą rezo- •

kelius“Darbininkų Kalendoriaus” par
duota už $1. Literatūros išplatinta 
už $2. Gauta 2 pren. “Laisvei”, Su
rengta prakalbos d. Mažeikai ir d. 
šolomskui. Bizniškų parengimų turė
ta 8. Kuopa priklauso prie TDA 
su metine duokle $5. Turi “Laisvės” 
šėrų už $10. Aukota sekamai: Ko
munistų Partijai $5, Politkaliniams 
$8, Ateivių Gynimui $10, TDA $5, 
“Daily Worker” $10, “Laisvės” Su
važiavimui $2, Tom Mooney $2, Agi
tacijos Fondui $2, Gegužinės Ap- 
vaikšČiojimui $5, siuntimui Jaunuo
lio į Sovietų Sąjungą $2, LDS 5 kp. 
$2, Visuotinam Suvažiavimui $2, del. 
siuntimui į Lietuvą $2, pirkta vaini
kas d. Galeckienei už $4.50. Viso au
kota $61.50. Ižde pinigų apie 
Veikimas geras, pavyko įtraukti 
nuolių ir tt.

149 kp. Frankford, Pa. Narių
Gavo 6 naujus, jų tarpe 3 „, iOIllllvva pvi. .. , .

nuoliai. Veikimas geras, yra spėkų, mjsija iš draugų J. Bulaukos Smi- SldaroUOKltC naujų Skaitytojų 
•atsižvelgiant į tai, kad tik du metai tiengs ir Buinausko’. ’ i gavime,
kaip kuopa tapo atgaivinta. Kuopa Perskaitytos ir priimtos sekamos! 
turėjo 3 parengimus, pelno liko rezoliucijos: A
$39.78. Literatūros parduota už • - - — .
$8.50. Kuopa gavo 11 skaitytojų 
“Laisvei” pereitam vajuje, dalyvau- į 
ja ir šiais metais. Išaukavo Kom
partijai ir kitiems reikalams $27.25.' 
Kuopa dalyvavo įvairiose kamparii- 
jose, prisidėjo prie delegatų pasiun
timo j Washingtoną ir į Harrisbur- 
gą kovai už socialę apdraudą, taipgi 
prie pasiuntimo delegato į Clevelan
dą. Yra narių TDA ir turi savo 
atstovą. Susirinkimai laikoma kas 
mėnuo ir būna trumpi nedaugiau po 
2 vai. Narių lanko 70%. Surengta 
2 prakalbos Richmond dalyje ir buvo 
pasekmingos. Nariai išplatino ap
skričio tikietukų už $8.50.

Beraportuojant delegatams, 
ko d. Stripeika iš Delair, N. 
pranešė, kad jo kuopai nieko 
vo pranešta apie būsimą apskričio ____ __________ t
konferenciją ir jis tik netikėtai su- kaitienė, Ramanauskas, Pranaitis ir 
žinojęs. D-gas Žaldokas paaiškino, Seimys. Konferencija užsidarė 7:45 
kad buvo siunčiami laiškai kuopos vai. vakare . 
organizatoriui Ir sekretoriui. Kadan- ( Konferencijos Pirm. — J. Balsys 
gi ši, 142 kp. neturėjo delegatų,, tai, / Sekretorė, B. E. Senkevičienė.’

MATTHEW P. BALLAS, Inc

*1

lime atlikti, jei visi
O tai ga- 
pasižadė- 
dar stosi-

reikia ne-Kitas dalykas, tai 
pamiršti užrašyti ir 
“Vilnį” galime uži^ 
tą į savaitę, už $1.50, antra
dienio; o penktadienio už $1:

J. Paulius.

atvy- 
J. Jis 
nebu-

Bendro Fronto Klausimu 
ALDLD Sukaktuvių Reikale 
Jaunuolių Klausime 
Smetonai Protestas 
Telegramos Herndon, Scottsbo-

a)
b)
c)
d)
e)

ro, Tom Mooney, ir Gallup, N. M.
klausimais. ,

f) Pasveikinimas ir auka (certifi- i
katas) “Laisvės” Jubilėjaus. Į
a>n^tarta apm°kėti d. žaldoko bilą Moyamensing Avė 
$7.60. 1

Nutarta
Fondui ir
(Rusijos Revoliucijos Minėjimui).

Išrinkta^ naujas ALDLD 6-to Ap
skričio Komitetas sekantiems me
tams.

Įeina dd. Dudonienė, žaldokas, 
Lipčius, Puodis, Žilinskaitė, Romikai- 
tis, ir Klara žvagždžiutė.

Alternatai: dd. Buinauskas; Rorni-

Kas Remia “

paaukoti 
$5

A. Kuprionis užsimokėjo 
$5.50 už prenumeratą ir pa
aukavo $1 delei “Laisvės” ju- 
bilėjaus. Drg. A. Kuprionis 
buvo Lietuvių Salės kliubo, 

gaspado- 
$5 Agitacijos'rius ir J‘is visada remia mūsų 

Komunistų Partijai i judėjimą. Dabar jis turi savo 
užeigą, 780 So. 2nd St., Phila

delphia, Pa. ;
Rep.

Užsimušė Jonas Kutavičiuš i

Pradžioje šio menesio 
vio nelaimėje užsimušė 
Kutavičius (Curtis). J. 
vičius seniaus prigulėjo

orlai-
Jonas
Kuta-

. iprie'

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

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAI^
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-

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks 
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. ....

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

$225

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 automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

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

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perriš
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. Visokiu kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinarną kainą. -

'2
&

%

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie j jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Apie Naujus Lietuvius 

Filmininkus
• Berods savaitė anksčiau, L. 
Amerikos Piliečių Kliube, 
Brooklyne buvo rodoma p. 
Kazlausko Lietuvoj ir Ameri
koj gaminti krutami paveiks
lai. žmonių, skaitant ir su vai
kais, susirinko apypilnė sve
tainė.

buvo 
žmonės ar 
filmininkas 
buvęs tuo 
oras ir ne

aukojo se |5,000 Klausė Jauno
Danikaitis, j
Mizara, J.

besnėmis sumomis 
kami:

Grybas, Sodaitis, 
Bimba, Zablackas,
Yasulaitis, Vaitkus, J. Laime- 
kas, Varaškevičius, J. Lukas, 
Weiss, S. Šabliauskas po ,25c. 
Viso su smulkiomis .aukų 
rinkta $10.40.

Varde ALDLD 1 kuopos 
siems aukavusiems ačiū.

P. Višniauskas.

su-

vi-

Bedarbių Reikalais 
Demonstracija

Pastarojo filmininko buvo 
bandoma paveikslai daugiau 
traukti tik nuo gražiausių 
vietų Kaune ir dar, rodos, vie
nam kitam miestelyj. Abelnai, 
Šie paveikslai gaminti neganė
tinai turint patyrimo toje pro
fesijoje. Kaip kartais 
sunku suprast ar 
ožkos rodoma; 
nusiskundė, kad 
tarpu vis prastas
buvę saulės. O kiek vėliau bu
vo rodoma vien tik saulė ir 
buvo aiškinama, kad tai yra'Square Garden 
Lietuvos saulė, kuri yra 
sėsnė, negu kitur.

Beveik pusė filmos 
traukta paprastas jūrų 
duo nuo laivo ir buvo aiškina- 
rria, kad jūrose yra labai daug 
vandenio. Pabaigoj buvo pa
rodyta New; Yorko ir Prospect 
Parko kelios žymesnės vietos, 
kurios išėję kiek aiškiau.

Antras Lietuviškas Judis

švie-

buvo
van-

Bučerių Streikas Sekasi
Komunisto Raporto Penktadienį paskelbtas ko

tu-

įvyks 
8 vai. vakare, 
46 Ten Eyck

šernų bučerių streikas jau 
ri laimėjifnų. Unijos, sekreto
rius, J. Belsky, praneša, kad 
jau keli savininkai pasirašė 
naują sutartį su streikieriais.

Jaunų Komunistų Lygos atsto- Tikimasi ir kitus greit pasek- 
vą, raportuojant iš 6-to Jaunų 
Komuništų Internacionalo Pa-

i saulinio Kongreso, nesenai įvy- 
! kusio Maskvoj.

Green raportavo apie svar

Penki tūkstančiai New Yor- 
ko jaunimo pripildė St. Nicho
las Palace išgirsti Gil Green,

siant.
Streikas paliečia 117 kom- 

paniškų krautuvių; iššauktas 
savininkams atsisakius atnau
jinti užsibaigusią sutartį. Bu-

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

TDA 17 kp. susirinkimas 
seredoj, 20 <1. lapkr. 
“Laisvės” svetainėje
St. .Visi nariai ir pritarėjai, bei no
rinti prisirašyti draugai malonėkite 
dalyvaut, nes bus apsvarstoma kele
tas labai svarbių dalykų. Kviečiam 
norinčius draugus dirbt darbininkiš
koj organizacijoj greit prisirašyt ir 
nevilkinti laiko, kuris galėtų būt su
naudotas svarbiems darbams.

Org., G. W.

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

arbata yra moksliškai sutaisyta iš

Prisirengimui prie Madison 
Garden mitingo, kuris įvyks 
trečiadienį, 20 lapkričio, jvy-' 
ko bedarbių organizacijų ir 
unijų atstovų konferencija j - . , .. .
New Yorke. Susirinkusieji 2301 jus’ ^ahstus. ylųn 
delegatų vienbalsiai pasisakė 
darbuotis sumobilizavimui sa
vo organizacijų narių Madison! 

demonstraci-

biausius kongreso įvykius ir jo i ceriai reikalauja 51 vai. dar- 
i tarimus. Pabrėžtinai jis aiški-1 bo savaitės vieton 60, ir $40 į 
no reikalingumą jaunimui su- i savaitę mažiausios algos. Mo- 

I daryti platų bendrą frontą terų Taryba ir kelios kitos mo- 
prieš karą ir fašizmą, taipgi terų organizacijos gelbsti 
sutvėrimą plačios neparti- j streikieriams pikiete. * 

/nes jaunimo organizacijos,!-----------------------
IkY^-i sutrauktų savėp komunis- Protestai Priverto Policiją 
kininkus, nepartiečius ir kitą ^ClSt AntbNftZ! Pufildlį 
darbo liaudies jaunimą. ---------

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

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį, toj pačioj vietoj, rodė 
Lietuvoj gamintus paveikslus 
Žigas. Pastarieji paveikslai 
pagaminti daugiau vykusiai. 
Taip pat buvo rodoma žymes
nės vietos Kaune ir keliuose 
kituose miesteliuose. Apart 
kitko, parodyta, kaip Lietuvos 
sunkiųjų darbų kalėjimo ka
liniai, vietoje arklių suka ko
kius maniežus—sunkiai dirba; 
parodyta kaimiečiai su spra
gilais kuliant, moterys su ra
teliais verpiant. Parodyta, 
kaip kaimiečiai užsiauginę 
.kiaulę '(dabar Lietuvoj Sme
tona apkrikštijo kiaules beko
nais) pasipjauna ją, nusvilina 
jai plaukus ir sudoroja.

žiūrint šių judžių ir pada
rius Su kelių metų praeičia 
palyginimą, nesimato Lietuvos 

•kaimiečių gyvenime jokio pro
greso bei jokio pasikeitimo jų 
gyvenime. Bet kuomet jau pa
rodoma Lietuvos valdininkai, 
tai čia matosi skirtingas vaiz
das. Atrodo, kad jie sumau- 
moja kelių žmonių porcijas, 
nes pilvoti, išdidūs, tituluoti ir 
geromis uniformomis aprengti; 
stambesni atrodo negu Ameri
kos.

jon.
Didžiulis masinis mitingas 

i engiamas protestui prieš su-į 
laikymą pašalpos ir apvieniji-! 
mui visų paliestų bedarbių 
grupių bendram centraliam 
komitete, kuriame grupės ga
lėtų pasidalinti sumanymais ir 
bendrai išsidirbti veikimo pla
nus.

Masiniam mitinge 
žymūs asmenys: 
Broun, Frank Palmer, Char
les F. Conoolly, Vito Marcan-

Veismūnįškis.

Technikai Pikietavo WPA

šita
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 

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

būdų sutvarkyti pairusius vidurius.
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-I^ix.-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.
PRANEŠIMAS

TAMAS VASILIAUSKAS
Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie

tuviam patogioje vietoj:

518 Grand St., Brooklyn
Labai puiki vieta ūžėjimui 
kiekvienam, čia patarnau
jama įvairiais vynais, degti
nėmis ir alumi. Gražus pasi

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

draugišką patarnavimą.
Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS VISADA ATDAROS
1 U V JL A-O Dieną ir Naktį

j Ketvirtadienį ruošiamas 
Jauni Socialistai Suinteresuoti prieš nazius paradas buvo po-

i licijož uždraustas. Bet subruz- 
j do darbininkų organizacijos 
i siųsti protestus ir pasėkoje— 
leidimas jau gautas.

Maršuotojai susirinks ket
virtą valandą po pietų, ant 
41st Street iki 36th Street, 
įimant teritoriją ir į vakarus 
nuo 8th Avenue. Maršuos 8th 
Avė. į pietus iki 23rd St., 23-1 

i čia iki Madison Square, kur 
įvyks didžiulis masinis mitin
gas prieš nazių valdžios smau
gimą Vokietijos liaudies tei
sių.

Hitlerio valdžia šiuo tarpu 
nistų Lygos nusistatymą, kad yra didžiausias Lietuvos ne
nežiūrint skirtumų abi organi- priklausomybės priešas, dėlto 
zacijos gali tuojau bendrai I lietuviams priešfašistams ir 
veikti prieš karą ir ginti Ethi-1L i e t uvos nepriklausomybės 
o-piją. (draugams svarbu ten būti.

Audringai1 sveikino jaunieji 
savo atstovą ir jo raportą at- 

Isistojimu ir ilgais aplodismen- 
(tais. Pažymėtiniausi jaunų: 
j komunistų tuojautiniai veiklos 
j punktai, tai organizavimas 
; jaunimo organizacijų boiko-

Mitinge dalyvavo daug so-j 
cialistų jaunimo. Pirmu kartu 

■ jauni socialistai išleido atvirą 
oficialį 
nistus, 
jiems 
Dviem 
bowitz 
teikta 
pareikšt publikai

laišką į jaunus komu- 
klausdami

neaiškių 
jų nariam, 
ir Harold

proga per

išaiškinimo 
klausimų.

, Elmer Lie- 
Draper su- 
garsiakalbį 

savo nuomo-i 
nę. Jie priešingi rėmimui sank-

Rhea Teitelbaum
Vedėja

Kambarys, 
plaukymui 

, moksliniai

kalbės cjjų ir kai kuriais kitais klau- 
Heywood|simaiSt

Atsakydamas, Gil Green 
tonio, Bernard Riback ir Wil- stipriai paieiškė Jaunų Komu- 
liam Lloyd įmes.

Tai yra pirmas viso miesto 
bedarbių masinis mitingas, ku
rį bendrai rengia Bedarbių 
Taryba ir Bedarbių Susivieni
jimas, komunistų ir socialistų 
vadovaujamos organizacijos.

Mokytojai Protestuoja 
Šnipavimą

. V. 4 L C v L 4 CV 1 Lik) M V C V 1. K_z V4 v Vz A * Kz LA vi •

Parado komitetas kreipiasi] 
į asmenis galinčius dalyvauti 
parade su trokais ir mašino
mis tuojau susisiekti su komi
tetu. Telefonas Chelsea 
3759.

2-

as- tuoti oiympiką, taipgi gauti Audra raeme 5 Gyvybes
1937 ---------50,000 narių iki sausio 

metų.

Mokytojų organizacija 
triai kritikavo New Yorko 
miesto kolegijos prezidento 
Robinsono pareiškimą. Jisai n v r n
pasakė, kad tos kolegijos Le- ratys Prašalino Bausmę 
giono Posto kamandierius esąs į •---------
tikras, jog kolegijos mokytojui WPA projekte, Norton 
tarpe esąs asmuo, kuris vedąs Blvd., Brooklyne, darbininkai
“netikusį, priešingą veikimą.”. patys panaikino jiems uždėtą I 
Mokytojai įmato, kad toks bausmę. Jų prasikalsta, kad 
prezidento viešas daleidimas, buvo sustoję rankas pasišildy- 
kartojimas legionieriaus nusis- ti ir jau buvo nubausti po pus- 
tatymo gresia persijojimu mo-j antros valandos algų neteki- 
kytojų štabo ir “puolimu aka
deminių laisvių.” Jie priėmė 
rezoliuciją, prote stuojančią 
kišimą šnipų nosies į mokytojų 
sąžinę ir varžymą ^mokslo 
laisvės.

Architektų, Inžinierių, Che- 
mistų ir Technikų Federacijos 
Bedarbių Divizija pereitą šeš
tadienį pikietavo Port Autho
rity namą, kur randasi Works 
Progress Administracijos cen
trais raštinė. Chemikai, inži
nieriai ir kitų, amatų baltakal- 
pieriai pikietavo protestuoda- 
.mi nedavimą darbų. Jų iška
bose buvo sekami reikalavi
mai •
j 1. Tuojau atidaryti projek
tų darbus bedarbiams.

2. Panaikinti “Ubagų Prie
saiką.”

3. Tuojautinės ir pakanka
mos pašalpos reikalingiems 
.bedarbiams.
„'„Jie, beje, organizuotai daly
vaus .protesto masinėj demon
stracijoj Madison Sq. Garde
ns šį trečiadienį.

Teatrų Bosų Unija Puola 
Anti-lnjunction Aktą

irSiautusi audra Brooklyne 
į apielinkėj pereitą sekmadienį 
' nusinešė 5 gyvybes ir prida- 
j rė daug nuostolių. Vėsulos 
1 greitis apskaičiuojama tarp 
45 ir 55 mylias į valandą, lai
kotarpiais siekiant 90 mylių.

Penki žmonės užmušti au
tomobilių nelaimėse ant sli
daus kelio. Užmuštųjų tarpe 
randasi graži jauna radio dai-, 
nininkė Katherine McGlone, 
radio publikai žinoma, kaip 
Kay Wells.

į Pranešama, kad 4 laivai1

Aukavusieji Prakalbose
. Drg. V. ^Andrulio prakalbo
se pereitą penktadienį stam-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš semj 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
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

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

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadienu 
šeštadieniais 

atdara dieną
ir naktį..

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

ROBERT LIPTOX PAIN-HPEILER

Nuo Muskulų Gėlimo Ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio .

ANCHOR
PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
U Įvykiams

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hail 

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

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

i palengvinimą ____ i

•WIB

Dovanos Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS Gi<ABORIUS 

(Under(aker)
Vedu Šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius TestuTŽm, 

parSm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y. )

HARMANmu. Jie nusprendė, kad jie tu
ri teisę pasišildyti rankas ir 
kad už rankų šildymą bausmę 
priimti nepridera. Ir jie tą 
nuosprendį įrodė teisingu tuo-| 
jau atsisakydami dirbti, kol

i bausmė nebus panaikinta. . ,T .... , .v.l . . , , . . įuriu. Nuostoliai apskaiciuoja-, Kaip bematant bausmę panai-jd
! kino.
i _______________
I Į

] Lietuvių Darbininky Mokyk
lėlė Bus Sukatoj Po Piety

'(randasi pavojuje atvirose jū_- 
rėse. Milžiniškos vilnys apar
dė daug vasarnamių visu pa-

Setų $10.00
su

sa-
__ _ ___ at-.
Quinn-Neustein i

(anti-injunc
tion) afcta, kuris dikčiai apru- lėle ir diskusijos Komunistų 
bežiuoja drausmės išdavimą 
darbininkų susikirtimuose su 
darbdaviais.

Keisčiausia tas, kad prieš 
tą aktą išėjo neva darbininkų 
organizacija, Allied Motion 
Picture Operators Unija, kuri 
yra bosų organizacija, įsteigta 
nedaleisti tikros darbininkų 
unijos teatruose. Iki šiol dar 
daug kam neaiškus buvo tos 
neva unijos veidas, bet dabar 
turės paaiškėti, kuomet jinai 
patraukė teisman darbinin
kams draugingą aktą.

Bylą argumentuoja teisme 
žymus darbininkų advokatas 
Matthew M. Levy, kaipo atsto
vas, dešimties New Yorko uni
jų. Jisai įrodinėjo konstitucin- 
gumą Quinn-Neustein akto.

New Yorko 
lies darbininkų 
kreiptos į 
priešdrausminį

ir plačios 
akys dabar

Darbininkų klasinė mokyk-

Internacionalo Septinto Kon
greso rezoliucijų įvyks šešta
dienį, 23 d. lapkričio, 4 vai. 
po pietų, “JLaisvės”

Ši mokyklėlė bus 
landų, nuo 4 iki 6 
Niekas nelauks tų, 
bus laiku. Jie pasivėluos ir 
pradžios negirdės. Pamokos 
bus prelekcijų, diskusijų, klau
simų ir atsakymų formoje.

Į šią mokyklėlę norinti sto
ti privalo ateiti šį šeštadienį.' 
Jeigu nepatogi būtų diena ar-1 
ba valanda ant toliaus lankyti, Į 
tai bus aptarta pačiame stu-' 
dentų susirinkime. .

Į mokyklėlę yra kviečiami 
visų miesto dalių darbininkiš
kų organizacijų nariai ir sim- 
patikai. Būkite laiku. i

Komisija. į

svetainėj, 
tik’ 2 va- 
valandos. 
kurie ne-

ma į $1,000,000. Midland 
; Beach, S. I., apsemtas vande
niu. Policija ir kareiviai turė
jo padėti gyventojams išsi-( 
kraustyti iš užlietų vasarna- 
mių.

Pačiam mieste kanalizacija 
nebepajėgė atlikti savo parei
gų, vietomis šaligatviai apsem
ti vandeniu. Pervažomis ir bu- 
sais transportacija sutrukdyta. 
Apielinkėse ant kelių daug au
tomobilių sulaikyta. Lietsargiai 
visi norėjo keliaut į stratosfe
ra. c

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 
bedarbes, ir žmones pasiturinti. 
Biznis išdirbtas per 42 metus. 
Pardavimo priežastis—savininkas 
išvažiuoja į Sovietų Sąjungą. 
Kreipkitės sekamai del platesnių 
informacijų: Carl Abushenko, 
1409 Varnum St., N. W. Wash
ington, D. C. j

(269-275)

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsamavimu ir palaidojimu
I mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius ierme- 
nims, vestuvėms, krikštynoms

ir kitokioms parems
į šaukite dieną ar nakt]

s 423 Metropolitan Avė.
q Brooklyn, N. Y.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

Specials nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraičiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreeri 8-9770

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.

| CHARLES UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. EJegutis Savininkas

PLAUKŲ ni-ft 
KIRPIMAS

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

Patarnavimas

Sergančiu Vyry ir Motery 
j Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
Ne n ormalumai, JV Odos Išbėrimai,

HE _ I Nervų Liąos,
W Bendras Nusilpi-

mas, Nervų Jė- 
W (7 \ I 8°s išeikvojimai, 
\ v / K a t a r i n iai ir

yjj/// / Chroniški Skau-
buliai. Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažamės LL 

gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir 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 

Čiopų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. 
O sekmadieniais 9 

MES KALBAME

iki 8 P. M. 
iki 8 P. M. 
LIETUVIŠKAI




