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KRISLAI
Smetonos Pulkininkas.
Vokiečiai ir Naziai.
Lygos Garbės Gynėjai.._ 
Kun. Coughlino Baimė. 
Rašo S. BROOKLYNIETIS

Iš antro skridimo į Lietuvą 
p. Smetona gauna F. Vaitkų 
kaipo karininką-majorą eiti pul
kininko pareigas fašistiniame 
oriai vyne.

O ką gavo lietuviai amerikie
čiai, kurie tam žygiui klojo sa
vo pinigus?

Laiškai iš Lietuvos rodo, kad 
Alytaus apylinkėj net du ka
reivių pulkai vienas po kito at
sisakė šaudyti sukilėlius vals
tiečius.

Bet iš Vaitkaus išreikšto ak
lo atsidavimo lietuviškam fašiz
mui galima spręsti, kad jis su
tiktų Smetonai iš oro patarnaut 
tokiuose atsitikimuose 
Lietuvos darbo žmones.

prieš

Paskutiniu laiku dvi ' 
Yorko “Times” specialės korės-’ 
pondencijos iš Berlyno pranešė, 
jog Vokietijos hitlerininkai yra 
nepatenkinti, kad vokiškoji 
Klaipėdos seimelio atstovų di
džiuma pasiskyrė Baldszų savo 
pirmininku ir pasirinko jį su
daryti Klaipėdos kraštui val
dybą (direktoriją).

Berlyno hitlerininkai yra ap
šaukę Baldszų net Lietuvos “pa
stumdėliu”, nepasitikimu “1 
riems vokiečiams, 
tuviškos kilmės žmogų.

Atrodo, jog patys Vokietijos 
naziai supranta, kad ne visi 
Klaipėdos vokietininkai yra sy
kiu ir hitlerininkai.

Darbininkai Visų Sali*
Vienykitės! Jūs Niek»
N e p r a 1 almėsite, TU < 
Retežius, o IšlaimėsibL 

Pasaulį 1

Japonai vėl Atplėšė 
Chinijos Plotą su 
4 Milion. Gyventojų

GRAIKIJAI UŽKARTAS KARALIŠKAS FAŠIZMAS 
DEL BENDRO FRONTO SILPNUMO

VYRIAUSIAS JŲ TIKSLAS ESĄS IŠNAIKINTI 
KOMUNISTINĮ JUDĖJIMĄ

ATHENS, -r Išvakarėse 
karaliaus Jurgjo II sugrįži
mo ant Graikijos sosto, 

• Graikų revoliucinės darbo 
! unijos išleido atsišaukimą į 
| viso pasaulio darbininkus, 
|kad padėtų jiems nukovoti

a * t r , T ! t t t 1 ir nuversti karališkąjį fa-SHANGHAI, Lapkr. 25.-- Ym Ju-keng yra vedęs dūk- §įzma i

Japonijos agentas Yin Ju-’terį vieno augšto Japonijos | gpajį0 d. j fašistai va- 
New i keng, šiaurinės Chinijos ko-1 armijos oficieriaus. Japonai1 dovaujami generolo Kondy-

I misionierius, paskelbė, kad; turi priruošę dideles savo jįQ įsteige sayo diktatūrą 
i Rytinė Hopei provincija ir i armijas malšinti žmonių su- Jie’mfs ta8tai navyko todet 
rlalicj nvmzinni i na I Vilimą mQ nriPQ IP i i zr i ” • ikad nebūvą suvienyto 

fronto tarp visų darbinin
kų organizacijų.” Revoliu- 

jcinės unijos siuntė atsišau
kimą po atsišaukimo į dvi 
dešiniąsias (reformistines) 
Darbo Federacijas—suvie
nytam jėgom išstoti prieš 
fašizmą. Bet federacijų va
dai atmetė tuos atsišauki
mus. Del to nusilpnėjo ir 
liaudies frontas visų parti
jų, remiančių 1 demokratinę 
respublikos tvarką.

dalis Chaharo provincijos | kilimams prieš Japoniją ir 
yra atskiriama nuo Chiang Jos įrankius.
Kai-sheko valdomos Chini-1 
jos ir lieka įsteigta “nepri
klausoma valstybė” vardu 
“Savivaldiška Federacija 
Bendram Apsigynimui nuo 
Komunizmo.” Tai yra nau-

Vokiečių Amunicijos 
Darbininkų Streikas

tik- jas Japonijos padaras pana- vinti-ini .. : i\/r-~.i~ į^olijujkaipo lie-Į šus į Manchukuo.
Dabar atplėšiamam nuo 

? Chinijos plote yra 4,000,000 
gyventojų. Bet tai tik pra
džia. Toliau Japonija/ ne
abejotinai, grobs visas pen
kias šiaurines Chinų pro
vincijas su 95,000,000 gyven
tojų ir jiems valdyt pasta
tys savo pastumdėlius.

Dabar padaręs pirmą iš
davystę ir plėšimo žygį su

Anglijos politikieriai nenori 
“pasmaugti” Italijos ir reika
lauja, kad Tautų Lyga vis dar 
praleistų Mussoliniui žibalą, ga
zoliną, geležį ir anglį iš užsie
nių. * Bet jie norėtų apsaugot 
Tautų Lygos “garbę”, ir štai i Japonų armijos pagelba, 
kaip: Jeigu Mussolini smarkiai 
sukirs ethiopus, tai privers jų 
valdovą Haile Selassie tiesiogi
niai derėtis su Italija,'be Tau
tų Lyges.

Tada, žinoma, Anglijos ir 
Francijos imperialistai taipgi 
pareikalautų sau Ethiopijos da
lių. Taip smailyn nūeina tų po
litikų deklamacijos apie Ethio
pijos “nepriklausomybės apgy
nima.” *■ A

DUES SELDORFE, Vo- 
j, amunicijos darbi- 

I ninkai streikavo keturias 
valandas. Reikalavo, kad 
apart mokamų algų, būtų 
paskirta, kiek jie gali tikrai 
gauti per savaitę pirkt būti
no maisto. Nes Vokietijoj 
valgių taip pritrūko, kad ir 
už pinigus negalima jų gau
ti vidutinėmis kainomis.

Per paskutinius 9 mėne
sius jautiena pabrango 20 
nuošimčių, veršiena 34 nuoš. 
ir aviena 13 nupšįmčių.

Dabartiniame atsišaukime 
revoliucinės darbininkų uni
jos Graikijoj nurodo, jog 
kaip tik fašistai užkorė ša
liai savo diktatūrą, tuoj aus, 
jie ėmė hitleriškai šimtais 
areštuoti, teisti, kalinti, 
tremti į koncentracijos sto
vyklas ir kankinti visus 
fašizmo priešininkus. Taip 
nukentėjo ir daugelis žymių 
Graikijos mokslininkų ir 
teisininkų.

ŠILKO STREIKAS LAIMĖTAS 
KELIOSE DIRBTUVĖSE
PATERSON, N. J.—Pa- 

prasto šilko darbininkai jau 
bent dalinai laimėjo strei
ką šiose dirbtuvėse: Messer, 
Brown Silk, Rosen ir kelio
se kitose.

Įkurta streikierių rėmimo 
komitetas, kuris šaukiasi 
pagelbos iš visų darbininkų 
įvairiuose miestuose.

LIETUVOS ŽINIOS

Ethiopai Atsikariavę Gorahai; Per Porą 
Savaičių Išžudę 4,700 Priešų Šiaurėj

London. — Ethiopai ko
mandoj Dėstą sumušė 2,000 
italų Bale provincijoj, pie
tinėj Ethiopijoj. Išžudyta 
šimtai italų. Ethiopai pa
grobė iš priešų didelį 
gį ginklų, šovinių ir 
tankus.

Harar. — Ethiopai,
pranešama, jau atsiėmę Go- 
rahai drūtvietę iš italų.

dau- 
kelisFašistas katalikų radio kuni

gas Coughlin pereitą sekmadie
nį pakartotinai pabrėžė komu
nizmo pavojų kapitalistinei 
“tvarkai” Amerikoje. Jis tvir
tino, kad tik krikščionybė tega
linti “išgelbėti šalį”. Bet čia į 
jau Coughlin pripažino, kad 60 
iš kiekvieno šimto gyventojų 
Amerikoje nepriklauso jokiai 
bažnyčiai, kad žmonės vis 
biau bedievėja, o iš antros 
sės, revoliucinis darbininkų 
dėjimas auga.

Bet Coughlin 1 
vardu tik pridengia savo fašis-' įe išžudė 4,700 italų, pagro- 
tinį judėjimą su “Visuomeniš- vjr§ |0QO jų šautuvų, 20,

kaip

la- 
pu- 
ju-

Makale.—Italai sakosi su- 
kirtę būrį ethiopų palei 
Takkaze upę.

Addis Ababa.—Apskaito
ma, jog per porą savaičių

krikščionybės j ethiopai šiauriniame fron- 
ir. ZA u/\ XZ ** «• A ZX A •1'1

Francija ir Anglija § 
Laukia, kad Mussolini

Supliektų Ethiopus
ATIDĖLIOJA SUSTABDYMĄ ALIEJAUS IR KITŲ 

KARINIŲ IŠVEŽIMŲ ITALIJAI

GENEVA.—Buvo mano-1 rą Europoj. Londono poli
tikieriai sako, kad žibaiij 
anglies ir geležies sustab
dymas Musoliniui “sunai
kintų Italiją, bet neišgelbė
tų Ethiopijos. Kokia tad 
būtų iš to nauda?” Kiti iš- 
sireiškia, kad jeigu Italija 
būtų kietai prispausta tai 
galėtų ten įvykti bolševikiš
ka revoliucija, šie polit’kie-

ma, kad penktadienį šią sa
vaitę Tautų Lyga pradės 
svarstyti apie sulaikymą ži- 
balo-aliejaus, geležies ir an
glies išvežimų Italijai. Bet 
pagal Franci jos ministerio 
pirmininko Lavalio suside- 
rėjimą su Anglijos ambasa
dorium G. Clerku Paryžiuj, 
šies klausimas vėl atidėtas riai todėl laukia, kad Ita- 
neribotam laikui. lija taip supliektų ethįę-

Francija bijo, kad tų reik- pus, idant Ethiopija hūįų 
menų užkirtimas Italijai priversta tiesioginiai triky- 

I tuoj užkurtų Mussolinio ka-1 tis su Mussoliniu.

Darbininkų Revoliucija 
Siaučianti 4-se Brazi

lijos Provincijose
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lija taip supliektų ethiq

Lewis Pasitraukė iš 
Darbo Federacijos 

Vice-Prezidentų

Rusijos Revoliucijos 
Minėjimas Lietuvoj

KAUNAS.Fąšįstų dienraštis 
“Lietuvos ,Aidas”> džiaugiasi, 
kad “Rusijos revoliucijos su
kaktuvės lapkričio 7 d ... pra
ėjo visiškai ramiai. Ne tik ne- 

1 buvo jokių demonstracijų, bet i __________
komunistai nepajėgs net P™i-! Kiek Sumoka Dr Račkui už 
rengti joms.” j

Supraskite, kaip gerai išauk-: 
sto pasidarbavo fašistų žvalgy
ba ir policija.

erikoje”, girdi, “turiu me
džiagiškų didesnių pasiūly
mų, bet čia (Lietuvon) ma
ne trąukia ir tikriausiai su
grįšiu” (iš Amerikos).

Taigi “Naujienų” Lakū
nas pasidarė Lietuvos fašis
tams tikriausias saviškis.

Muziejų
KAUNAS. — Iš tikrų šalti- 

Nežiūrint to, nių teko sužinoti, kad ministe- 
kaip pats “Lietuvos Aidas” ra- rių kabinetas nutaręs čikagie- 

I čiui daktarui A. Račkui už mu- 
Visoje Lietuvoje buvo iška- ziejų sumokėti 100,000 lt. Pini- 

binta tik kelios dešimtys vėlia-! gai bus sumokami ne iš karto, 
tas

ITALAI ŽADA “IŠTAŠKYT” 
ETHIOPUS

ASMARA, Eritrea, Lapkr. 
25.—Ethiopai turi sutelkę di
deles savo armijas prieš italus 
ties Amba Alagi į pietus nuo 
Makale.
- Rytoj italai ketina juos “iš- 

taškyt” vadovybėj savo naujo
vyriausio komandieriaus gene- į "f viell0 asmens visoje Lietu-1 
rolo P. Badoglio. 1 VO1P ”

so:

vų (raudonųjų), plakatų ir iš-1 “Gražiai” pinigaujasi 
platinta apie 100 komunistiškų ’ daktaras iš patriotizmo, 
atsišaukimų. Sulaikyta nebuvo 

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Pranešama, kad išsiveržė 
platūs darbininkų sukilimai 
keturiose Brazilijos valsti
jose: Rio Grande do Norte, 
Alagoas, Pernambuco ir Pa- 
rahyba. Buvo ginkluotų su
sikirtimų Natai ir Pernam
buco (Recife) gatvėse.

Galinti išsivystyti socia
listinė, prieš-imperialistinė 
revoliucija ir apimt visą ša
lį. Revoliucionieriams va
dovauja buvęs armijos ka
pitonas Luis Carlos Pres
ses ir daugelis puskarinin- 

fkų. Prestes taipgi dalyvavo 
1924 m. sukilime Sao Paulo.

Sostinės Rio de Jainero 
policijos viršininkas šį suki-

at- 
’<m- 

1)0 
nu

e

•-■ii

■■ ? t

NUKAUTA ŠIMTAS 
ETHIOPŲ?

ASMARA, Lapkr. 25.—Ita
lų štabas skelbia, kad jų lėk- 

I tuvai bombomis ir kulkasvai- 
• | džių ugnim nužudę bei sužei- 111 1 • *dę 100 ethiopų ties Cacciamo, 

25 mylios į šiaur-ryčius nuo 
Makale.

i voje.”
| Skaitytojas supras, jog kur, . . .. . p .
kas daugiau buvo padaryta Ru- Apifi lOlltlDCS DylftS 
sijos revoliucijai paminėti Lie-

1 tuvoj, negu pripažįsta tas Sme- 
i tonos organas. O jeigu nei vie
nas komunistas tą dieną nebuvo 
areštuotas, tai todėl, kad komu
nistai veikė su atodaira, ir 
žvalgybininkams nepavyko jų 
sučiupti.

Naziai Uždraudė Žinias limą vadina komunistiniu-

kos Teisybės Lyga” priekyje.
Kai kurie, rodos, demokrati

niai žmonės vis dar netiki, kad 
Amerikai gręsia fašismas. Bet 
tuom netikėjo ir Graikijos de
šiniųjų darbo unijų vadai. O 
kas dabar ten įvyko, matome 
kad ir iš šiandieninių žinių.

Platus priešfašistinis frontas • ūmo kariuomene sumušė 
gali atmušt fašizmo pavojų, jei- I nuvijo italų batalionus šiaure- 
gu nemažins to pavojaus ir iš- | 
anksto susiorganizuos kovai 
prieš jį.

kulkasvaidžių ir daug šovi
nių.

ITALAI SUMUŠTI TIES 
MAKALE

LIETUVOS KARO TEISMAS 
TEISIA 18 KOMUNISTŲ
KAUNAS. — Kariuome

nės teismo prokuratūra su
rašė kaltinamųjų aktą ir. by
lą perdavė teismui, kur pa
traukta kaltinamaisiais 18 
žmonių, veikusių Žemaiti
joj (Kretingos apskr.) ir 
Klaipėdos krašte. Tie asme
nys kaltinami komunistine 
veikla.

Už PIRKIMĄ Iš ŽYDŲ NA- 
Į ZIAI IŠMETĖ BERLYNO 

MAJORĄ
! BERLYNAS, Lapkr. 25.— 

ADDIS ABABA, Lapkr. 25. —Nazių teismas išmetė iš sa-
—Ethiopų komandieriaus Sey- vo Partij°8 Berlyno miesto 

ir majorą dr. H. Hahmą už tai, 
, kad jis pirko reikmenų iš žy- 

! je nuo Malcale miesto. Ethio- krautuvių. Jis bus privers- 
pai iš Tembien kalnų užpuldi- tas Pasitraukt iš majoro vie-
nėja italus iš už nugaros.

ETHIOPA1 ATĖMĖ Iš PRIE
ŠO DIDELI PLOTĄ I

LONDON, Lapkričio 25.— 
Ethiopai Fafan upės klonyj 
sukirto italus ir atėmė iš jų 
didelį žemės plotą, kurį fašis
tai buvo pirmiau > užkariavę. 
Italai sako, kad “lietus” sus
tabdęs juos šiame fronte.

tos.
vie

Brangsta Butai
RASEINIAI. — Geresni 

tai pradėjo brangti. Notaras 
savo naujame name už viduti
nio didumo butą prašo čia ne
girdėtą kainą — 160 litų mė
nesiui.

Kai kurie geresnių butų savi
ninkai senuosius gyventojus, 
mokančius

ba

| BERLYNAS. — Nazių 
propagandos ministeris Go
ebbels uždraudė Vokietijos 
spaudoj skelbti žinias apie 
bylas, kur teisiama fašistų 
priešai. Jis patvarkė, kad 
tegalima “mažiau kaip 
dviem eilutėm paminėt tik 
pačius teismų nuospren
džius ir tai pagal tam tikrą 
įsakymą.”

Hitlerio propagandos mi
nisteris sako, jog tūli kalti
namieji taip “nachališkai ir 
provokuojančiai” (suprask

Phila. Gaso Kompanija 
Atmeta Kongreso Įstatą

WASHINGTON.—Jung
tinės Mainierių Unijos nre- 
zidentas John L. Lewi' 
sisfątydino iš vice-prez: 
to vietos Amerikos T 
Federacijos valdyboj 
stačiu sakiniu jis savi, 
gnaciją atsiuntė Wm. (
nui, Federacijos prezi ten
tui : . 'į

“Gerb. Pone ir BroF aš 
pasitraukiu iš vice-p ezi- 
dento vietos Amerikos Dar
bo Federacijoj. Su pagarba 
John L. Lewis.”

Didžiausias nesutik'nas 
tarp Lewiso ir Greeno Išsi
vystė del industrinių unijų. 
Lewis reikalauja perorga
nizuoti atskiras amai'nes 
unijas į dideles industries, 
kur viena unija apimtų išti
są pramonę. Green palaiko 
darbininkų paskirstymą į 
amatines unijėles. Be to, 
Lewis kovoja už organiza
vimą neorganizuotų datbi-

i
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Raudonoji Vėliava su Kuju 
ir Pjautuvu ant 

Elektros Vielų
Lapkričio mėn. iš 4 į 5 d. 

prie “Maisto” Garlaivos plen
to ir seržanto Bakanausko 
plento ant vielų, kuriomis eina 
didelės ir smarkios elektrinės 
sriovėš, buvo užkabinta didelė kovingai) elgiasi teismuose, 
raudona yėhaya su auksuotų kad tuom suagituoja kitus 
raidžių užrašais ir su kūju Jr žmones prieš valdžią. “Bu- 

(vo pastebėta, jog Keliuose 
fabrikuose tie pranešimai 

■ (laikraščiuose apie teismus) 
iššaukė žymų sujudimą ir 
skaitlingas diskusijas” tarp 

. “Todėl aš įsa-

pjautuvu. Vėliavą nuo laidų 
nuimti yra labai sunku.

Vaitkus—Lietuvos Karo 
Orlaivy no Majoras

KAUNAS. — Pasikalbėji- darbininkų. „L c_
me su Lietuvos laikraščių kau nuo šio laiko užgniaužti 
atstovais lakųnas F. visus pranešimus apie poli

tinius teismus.”
Iš to matyt, jog naziai 

rengiasi visiškai slapta teis
ti ir drg. E. Thaelmanną,

kus sakė, kad jam Lietuvoj 
per dieną prisieidavo po 5-6 
sykius valgyti it gerti.

Pirm išvažiuodamas Ame-

PHILADELPHIA, Pa.
United Gas Improvement ninku į industrines unijas, 
Kompanija ‘ šiame mieste, o Green nelabai to nori. Su 
priskaitanti sau kapitalo iki Lewisu eina vadai Amalga* 
$815,000,000,atsisakė užregi- 
struot savo šėrus tam tik
roj federalės valdžios komi
sijoj, ko reikalauja šalies 
kongreso įstatymas Public 
Utility Holding Company 
Act. Šis įstatymas buvo iš
leistas, kad bent kiek su
valdyt begalines meklerysy 
tęs gaso ir elektros kompa-/ 
nijų šėrų, leidžiamų ant Še
rų, neparemtų jokia tikra 
verte.

United Gas Improvement 
Kompanija kreipiasi į fede
ral! apskričio teismą, kad 
jis paskelbtų minimą įstaty
mą “priešingu šalies konsti
tucijai.” Taip jau yra pa
daręs Baltimorės apskričio 
federąlis teisėjas W. C. Co
leman.

mated Siuvėjų, Žibalo Dar
bininkų, Audėjų, Metalo, 
Mainierių ir keturių kitų 
didžiųjų unijų.

V. Andrulio, “Vilnies” 
Redaktoriaus Maršru

tas Mass. Valstijoje
Draugas V. Andrulis, dien* 

raščio “Vilnies” redaktorius; 
iš Chicago, Ill., kalbės šiose 
kolonijose: •

I

t

i

t J

’mokančius nedidžiausias nuo- rikon, jis lapkr. 6 d. sake, ? . . .. . .
JIBUTI. — Pranešama, kad mas, stengiasi kokiu nors būdu kad gavo pasiūlymą likti revoliucinių dar-

lapkričio 12 d. Gorahai mū- iškrapštyti, nes, matyt, tiksi su- Lietuvos karo orlaivinin-t.bininkų vadą Vokietijoj, bi- 
šiuose žuvo 1,707 italų karei- silaukti nuomininkų, iš karių kystėje majoro laipsny j, jodami darbininkų masinių 

| tarpo ir nuo jų pasipelnyti. j pulkininko pareigose. “Am- • protestą ir sujudimų. .i . .I viai.

WORCESTER, MASS.
Lapkričio (Nov.) 27 d., Lie
tuvių Svetainėj, 29 End:cott 

Street, 7:30 v. vakare.
HUDSON, MASS.

Lapkričio 28 d., Lietuvių čilie
čių Kliubo Svetainėj, 2 va1. £o 

pietų.

■57
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JI iManila, Filipinai. — Per 
paskutinę viesulą Luzon 
provincijoj žuvo 15 žmonių.

PANEVieYS. — Del nežino
mų priežasčių buvo užsidegęs 
“Nemuno” gelumbių fabrikas. 
Sudegė greta fabriko buvę ke
li trobesiai.
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katu — po $8,500 per metus, 
16 kodeksų administratorių—
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eisią mokėti taksų.
Hearstas nori, kad tuos tak-

Knterąd as second class matter March 11, 1924, at 
tfee Pest Office at Brooklyn, N. ¥., under the A«t

• of March 8, 1879

paskutinis—1935 m. Italijos- 
Abissinijos karas.

rusų-japonų karas, 
prieš

K Lietuvos Draug; Komiteto Raštinės | Ar NRA Minis?

SUBSCRIPTION RATES i
■•United States, per year ------------------ $5.5$
;Brooklyn, N. Y., per year_______ — $7.50
.Foreign countries, per year------------$7.50
^Canada and Brazil, per year_____ $5.50 •
'United States, six months________$3.00
'Brooklyn, N. Y., six months______$4.01
^Foreign'countries, six months_____ $4.08
Canada and Brazil, six months----- $3.00

A- ... ----------------------------------------------------------------------------
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Kaip Buvo Uždaryta Liaudininkų 
Sąjunga

“L&tuvos Žinios” išspausdina oficialį 
- Kau©). komendanto pareiškimą, kuriuo 

buvcChždaryta Lietu Vai ’ ; Liau- 
dinit&ų Sąjunga (panašiu (■» nškimu 

• uždaTfyta ir krik-demų par ja). Tasai 
dokumentas seka:

X Nutarimas Ns. 629
8)35 m. lapkričio mėn. 7 d. Aš, Kauno 

miešto ir apskr. komendantas, Pulkininkas 
i leiC Zigmas Talevičius, išžiūrėjęs Vidaus 

E'iJalų Ministerijos patiektą Kvotą ir me- 
dž^Jgą apie Lietuvos valr‘’Včių liaudininkų 
sątjngos ir , s skyrių v« ima, radau, kad 
Li ehivos valstiečių liaudininkų sąjunga 
skleidžia nerimą, kursto gyventojus prieš 
esaj»ą vyriausybę, kaip gyvu žodžiu, taip ir 
platindama per savo skyrius ir per savo pa
tikimus asmenis įvairius kurstančio pobū- 
džio_ątsišaukimus, ragindama ūkininkus to- 
liajrtęsti ūkininkų streiką ir priešintis val
džios atstovais.

Krašto Apsaugos Ministeriui įsakius ir 
remdamasis Ypatingų Valstybės Apsaugos 
Įstatų pakeitimu (Vyr. žin. Nr. 450) Para
grafas 101 mutariau: Lietuvos valstiečių 
liaiidininkų ^jungos centro komiteto ir jos 
skjįrių (Katino apskrityje) veikimą sustab
dyk visam karo stovio metui.

Nutarimo nuorašus pasiųsti Kauno ap
skrities policijom vadui paskelbti Lietuvos 
valstiečių liaudininkų sąjunp . centro ko
mitetui ir skyriams, esantiem1 Cauno apsk
rities ribose, ir per 5 dienai uo paskelbi
mu dienos įvykdyti,-ir pramsti Krašto Ap
saugos Ministeriui per II pėst. divizijos va- 
dą^CYpat. Valst. Aps. Įst, *Parg. 17).

Smetonos “L. Aid^s” (už lapkr. 7 d.) 
suteikia platesnių motyvų, kuriais pasire
miant fašistų valdžia uždarė tas dvi par- 
tiji. ’[Tie motyvai labai įdomūs, todėl mes 
paduosime juos mūsų skaitytojams.

Jau kuris laikas valstiečių liaudininkų ir 
krifcščionių demokratų partijos savo veiki
mu* pradėjo vystyti valstybei kenksminga 
lii$rne. Ta veikla ypač pagyvėjo per pas
kutinius ūkininkų neramumus Suvalkų kra
šte:' Valstiečiai liaudininkai buvo tiek su
interesuoti vykusiais neramumais, jog jų 
centro komitetas į neramumų bei streiko 
viįfas siuntė savo atstovą, kuriam grįžus 
cetftfro komitetas susirinko posėdžiui svars- 

v tyjįįsavo atstovo raporto apie streiką ir gy
ventojų nuotaiką. Be to, valstiečių liaudi
ninkų centro komitetas rūpinosi teikti pa
šalpų per streiką nukentėjusiems, o tose 

', vietose, kur veikė valstiečių liaudininkų 
kuopos, buvo daugiausia išplatinta atsišau- 
kiihų “Broliai ūkininkai,” kurstančių ūki- 
niSkus prieš vyriausybę. Taip pat yra tikrų 
žinių, kad kai kuriose vietose (Jėznas, Ša
kiai) valstiečiai liaudininkai yra sudarę su 
komunistais vadinamąjį “priešfašistinį” 
frantą, o kitose vLvUse bu’" <L.-. >s dery-

bos tokiam frontui sudaryti.
Taip pat ir krikščionys demokratai sten

gėsi pasinaudoti Lietuvos vidaus sunkumais' 
Jų iniciatyva buvo pagamintas vadinamasis 
memorandumas Respublikos Prezidentui,
kuris paskum centro komiteto buvo multi
plikuotas ir siuntinėjamas partinės propa
gandos tikslais oficialiai neegzistuojantiems 
skyriams ir kitiems privatiems asmenims. 
Čia pažymėtini ir krikšč. demokratų partijos 
centro komiteto biuleteniai Nr. 1 ir Nr. 2, 
kuriais taip pat kurstoma Visuomenė prieš 
vyriausybę.

Surinkę pakankamai medžiagos apie vals
tiečių liaudininkų ir krikščionių demokra
tų veiklą, žalingą tautai ir valstybei, ir kon
statavę, kad Lietuvos valstiečių liaudininkų 
partija ir krikščionių demokratų partija 
skleidžia nerimą, kursto gyventojus prieš 
esamą vyriausybę, kaip gyvu žodžiu, taip 
ir platindama per savo skyrius ir per savo 
patikimus asmenis įvairius kurstančio po
būdžio atsišaukimus, ragindami! ūkininkus 
toliau tęsti ūkininkių streiką ir priešintis 
valdžios atstovams, vidaus reikalų minis
terijos organai kreipėsi į karo komendantą, 
kuris, pagal ypatingus valstybės apsaugos 
įstatus, valstiečių liaudininkų ir krikščio
nių demokratų partijų veikimą nusprendė 
sustabdyti visam karo būvio metui.

Nei vienu žodeliu fašistų oficiozas ne
įrodo, ką ir kur liaudininkai arba krik
demai savo veikla buvo atlikę “žalingą 
tautai ir valstybei.” Nėra jokio pa
grindo, kuriuo galėtų fašistai pasiteisin
ti del tų partijų uždarymo. Viską, ką 
tos partijos viršpaminėtam oficiozo kalti
nime padarė-jos bandė pasipriešinti fa
šizmui, jos bandė pasakyti žodį kitą prieš 
smetonizmą; jos reikalavo sušaukimo 
demokratiniai išrinkto seimo ir Smeto
nos, diktatūros pasitraukimo. Jeigu del 
to Smetona jas uždarė, tai tik parodo, 
kad prieš jį reikalinga sudaryti stipres
nis liaudies judėjimas ir tokį jo režimą 
nuversti!

Kam Jūra iki Kelių į
A *“Dirva” garsina, kad josios redakto

rius p. Karpius, “po savo atsilankymo 
Lietuvoj, parašė šią komišką-patriotišką 
operetę—Pasaulio Liet. Kongreso Dele
gatai Palangoje.”

Jeigu tūliems rašytojams, ir muzikos 
kompozitoriams parašymas operetei siu
žeto ir muzikos ima metus ir daugiau, 
tai fašistų genijus pats vienas “sukūrė” 
“operetę” per du mėnesiu!

Argi už tai Karpius nevertas dar ir 
kito smetoniško ordeno?

Bereikalinga Rūpestis
“Garsas” abejoja “sukomunistė jusiu 

Amerikos lietuvių” nusistatymo linkui 
Lietuvos nuoširdumu. Girdi, jie seniau 
buvo “Lietuvos priešai,” o dabar susyk 
pasidarė jos draugais.

Tegul “Garsui” dėlto galva neskauda! 
“Sukomunistėję Amerikos lietuviai” vi
suomet buvo Lietuvos liaudies artimiausi 
draugai ir josios reikalų gynėjai. Dau-. 
gelis tų “sukomunistėjusių lietuvių” yra 
kentėję del Lietuvos laisvės iš po Rusi
jos carizmo iškovojimo. Kuomet jie ken
tėjo, tai Aftarso” vienminčiai, “dvasios 
vadai,” kunigai, garbino carizmą, išda
vinėjo revoliucionierius caro žandarams, 
padėjo tam nuožmiam budeliui smaugti 
Lietuvos liaudį. Vėliaus ta pati kunigi
ja jieškojo palaiminimų iš kaizerio.

Aukščiausias J. V. teismas 
pripažino, kad NRA yra negy- 

_., vas kūnas, bet Amerkios pilie-
GCpodžio 27 d. sukanka 9 metai kai Smetonos fašistinė _  darbo žmonės__ savo

vakįjįia sušaudė keturis ž; niausius ir ištikimiausius ko- centais turi užlaikyti visą ar- 
votoius už Lietuvos c!- -bo žmonių reikalus. Juos sušaudė miją dykaduonių, dirbančių 
todek kad jie buvo ištikimi ir atsidavę del darbininkų prie NRA Daugybė valdiniu- 
klases, kad jie buvo vadai Komunistų Partijos. Kaip ky gaūna riebias algas Pasak

• A • f • V • • ii šiais, bus šaukiami masiniai oficįaiįų padavimą, trys tūks-
mitfllga1 bei šiaip pramogos. Tuose parengimuose turi tančSai ’ asm auna iki 
but Renkama aukos šelpimui Lietuvos politinių kalimų ir 500 = metus al a 80 advo. 
jų s&mynų.

PgMs komitetą ant rankų yra likę, nuo pradžios šių me-
“y - la . . i • v iii* i • j i '• •

RESGKIMĖS PRIE 9-nių METŲ SUKAKTUVIŲ NU-!
"i ŽUDYMO LIETUVOS KOMUNISTŲ

> reikalui zenklellų-stampų. Komitetas tuojaus t $5,20049,500, 35 admi- 
tuoįženkklius issiuntmes kuopoms Apląikę, stengkites nistratorių padė gj 
pardavinėti, žinoma tų ženklelių toli gražu neužteks pa- vaktiin ™
siųsti į visus miestus, mes siusime tik ten, kur manome 
galitha turėti geresnes pasekmės. Bet kurie^ tų ženkle-1 
lių fr negausite, bandykite šiaip kuopų susirinkimuose ar 
draugiškose sueigose tam tikslui aukų parinkti.

Kaliniam ir jų šeimynom parama labai reikalingą.
- L. D. K. sekr. J. Weiss.

» «i . . • ' x

PF S. Pinigus siųsdami išpirkite money order ižd. S. 
Sasflbs vardu ir siųskite "e kr. šiuo antrašu: J. Weiss, 
857-*=*5th St., Brooklyn, .’ . Y

Į — pO 
$6,800, 23 valstijų mėlyno aro 

i direktoriaių mokama per me
tus iki $6,800 ir daugiau kito- 

I kių parazitų užlaikoma.
Buvo reikalauta \ paaiškini

mo, kodėl tokia armija veltė
džių užlaikoma, kuomet NRA 
yra negyva, bet iki šiol ne
duodama jokio paaiškinimo. 
Sulyg A. Williams ir HArry L.

Nacionalis Lietuvių Veikimo Komitetas Protestuoja 
prieš Uždarymą Valstiečių Liaudininkų ir Krikščionių 
Demokratų Partijų; Uždraudimą Veikti Ateitininkų, 

Pavasarininku ir Kitokiom Organizacijom.

Šeštadienį, lapkričio 23 dieną Nacionalis Lietuvių Vei
kimo Komitetas pasiuntė Lietuvos prezidentui sekamo 
turinio kablegramą:

Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai, > 
Kaunas, Lietuva.

Varde šešiošdęšimts tūkstančių organizuotų Amerikos 
lietuvių protestuojame prieš uždarymą Valstiečių, 
Liaudininkų ir Krikščionių Demokratų Partijų, Ateiti
ninkų, Pavasarininkų ir kitokių organizacijų. Reikalau
jame piliečiams laisvės ir sušaukimo seimo.

Nacionalis Lietuvių Veikimo Komitetas,
L. JONIKAS, Sekr.

3116 S. Halsted St., Chicago, Ill.
Kopijos šio kablegramo išsiuntinėta visai lietuvių spau

dai Lietuvoj, Jungtinėse Valstijose ir Kanadoj.
Mes raginame visas lietuvių organizacijas, be skirtumo 

politinių pažvalgų ir religinių įsitikinimų, siųsti pana
šius protestus Lietuvos valdžiai, šaukti visur masinius 
mitingus, prakalbas ir apielinkių konferencijas. Užgirti 
buvusiųjų Lietuvos prezidentų ir ministerių pirmininkų 
reikalavimus Smetonai:

Už sušaukimą Seimo ir išrinkimą vyriausybės, kuriai 
galės pasitikėti didžiuma šalies gyventojų!

Dabartinė situacija Lietuvoj neabejotinai veda prie ne
tekimo nepriklausomybės. Kada Hitleris ruošiasi grobti 
Klaipėdą ir gal visą Lietuvą, tai tuom pačiu tarpu dabar-

, m. pilietinis karas Brazilijoj. 
1893-94 m. vokiečių karai pietų- 
vakarų Afrikoj. 1894-95 japo- 
nų-kinų karas. 1894-95 m. fran-

I cūzų karai Madagąskare. 1896 
m. Italijos-Abisinijos karas. 
1896-98 m. anglų-egiptiečių 
žygis į Sudaną. 1897 m. grąi- 
kų-turkų karas. 1898 m. Is- 
panijos-Jungtinių Amerikos 
Valstybių karas. 1899-1902 m. 
būrų karai Pietų Afrikoj 
(Transvaaly). 1900 m. bokse
rių karas Kinijoj (Europos 
valstybių karas su kinais). 
1904-05 
1909 m. ispanų žygis prieš 
rifkabilus. 1911 m. italų-turkų 
karas Tripoly. 1912 m. pirmas 
Balkanų karas (Serbija, Juod
kalnija, Bulgarija ir Graikija 
su Turkija). 1913 m. antrasis 
Balkanų karas (Serbija, Juod
kalnija, Graikija ir Rumunija 
~ i Bulgarija), 1914-1918 m. 
Didysis Karas. 1920 m. bolše
vikų karas su lenkais. 1921-22 
m. graikų-turkų karas. 1926 
m. pilietinio karo pradžia Ki
nijoj. 1932 m. Japonijos-Kini-

Per Pusę šimto Metų Tris
dešimts šeši Karai

Kauno “Rytas” rašo:
Vienos laikrašty “Reichspost” 

žymus austrų rašytojas Theodor 
von Sosnosky paduoda sąrašą 
karų, kurie tik buvo nuo 1876 
metų. Į tą sąrašą neįeina labai 
gausūs pilietiniai Vidurinės ir 
Pietų Amerikos valstybių karai. 
Per pusę šimto metų nuo 1876 
iki 1925 m. visame pasauly bu
vo 36 didesni karai, taip kad 
kas pusantrų metų tenka vienas 
karas. Tik po Didž. Karo visiš
kai nusivaręs pasaulis iškentė 
dešimtį metų nekariavęs. Per 
60 metų (nuo 1876 iki 1935 m.) 
buvo išviso 39 karai; dabar pra
sidėjęs Italijos-Abisinijos karas 
bus iš eilės 40-si.s.

Chronologiška eile sustatyti ,įu 
tie 40 karų atrodo šitaip: 1876 
m. Serbijos ir Juodkalnijos ka
ras su Turkija. 1877-78 m. Ru
sijos, Rumunijos ir Juodkalni
jos, o vėliau ir Serbijos karas 
su Turkija. 1878 m. Austrijos jos karas. 1934-35 m. Bolivijos 
okupacinis žygis į Bosniją ir' Paragvajaus karas. Pagaliau,
Hercogoviną. 1878 m. britų- 
afganų karas. 1879 m. anglų 
karas su zulusais. 1879-82 m. 
Pietų Amerikos karas—čili ka
riauja su Peru ir Bolivija. 1879- 
81 m. iš naujo prasidėjęs britų- 

tiniai Lietuvos valdovai, vietoj burti gyventojų spėkas at- j afganų karas. 1880-81 būrų su- 
sigynimui, žiauriausiai puola visą priešfašistinę opozici-į kilimas. 1881 m. Prancūzijos 
ją ir uždarinėja niekuo prieš respubliką neprasikaltusias. okupacinis žygis į Tunisą. 1882 

Mes raginame Amerikos lietuvius stoti pagelbon savo m. austrų žygis prieš sukilusius 
broliams Lietuvoj, kurie veda mirtiną kovą už.išlaikymą Hercogovinos ir pietų Dalma- 
nepriklausomybės ir atsteigimą šalyj pilietinių laisvių. I tijos gyventojus. 1882 m. rusų 
Mes turim pilną teisę reikalauti dabartinių valdovų pa- ; žygis prieš trukmenus. 1882 
•sitraukti ir užleisti vietą prie valdžios vairo tokiem žmo- ' m. britų žygis Egipte. 1883-86 
nėm, kuriuos išsirinks patys Lietuvos piliečiai per visuo- i m. francūzų kovos Madagaska-1 
tiną’ slaptą ir proporcionalį balsavimą. • ' re. 18M-85 m. anglų karas su

Tegyvuoja visų lietuvių priešfašistinis liaudies bendras Mahdi Sudane. 1885 m. anglų 1 
frontas! - Žygis į Birmą. 1885 m. serbų-1

šalin Lesintojai Lietuvos nepriklausomybei! I bulgarų karas. 1892 francū-'

Pažino Jos Balsą
Pataisęs telefoną, mecha

nikas prašė biurokrato iš- 
i mėgint aparatą. Tas pašau
kė savo pačią, kuri gyveno 
ant ūkės.

“Alo, alo, Mary!,” šaukė 
kelis kartus.

Tuo laiku perkūnas įtren-
TT \ i .. ■ . kė i vielas taip smarkiai,kiše- Hearst sakosi, jis negyvensiąs , V f . A hiurokra- 

mese «nvn Hvnro n rrxrvnnciaa KdQ nGt P° StaiU DlUrOKl &
tas nusirito. Iškišęs galvą 

(iš po stalo, jis tarė:
1 “Telefonas tvarkoj, aš iš 
karto pažinau mano pačios 
balsą.”

šalin Lesintojai Lietuvos nepriklausomybei! , ------- —
Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva su vyriau- zų karas su Dahomeh. 1893-941 

sybė visų piliečių išrinkta, o ne užkarta fašistines grupes. ... , ........  —
Narionalis Ltetaviu Velkinu, K.£“Sdn.etol.lu,. » »

______ .__________ i hų ilgio ir 25 mylių pločio
" ' " ’ dvarą ir puikius palocius. I

Hopkins, 21,000,000 asmenų 
arba šešta dalis Amerikos gy
ventojų užlaikoma pašalpomis 
(Dabar tas skaičius sumažėjo, 
kuomet valdžia ima daibinin- 
kus prie WPA darbų) ii tam 
tikslui išleista $14,000,000,- 
000. J. V. valdžia įlindo į 
skolą ant 29Vž bilionų dolerių.

Per ta laiką dykaduoniai-

išnaudotojai prisikrovė 
nius pinigų, o darbo žmonėse savo dvare, o gyvensiąs New 
reiškiasi didesnis skurdas ir Yorke, tai mažiau jam prisi- 
nelaimės.

Akiregyj to, William R.'
Hearst, fašistas, andai skundė- sus sumokėtų skurdžiai, iš ku
si, būk Californijos valstija rių jis susikrovė sau milionus. 
ant jo dvaro uždedanti dide-1 Laikas darbininkams tai pa
bus taksus, todėl jis negalė- matyti ir susiprasti.
siąs Californijoj. gyventi. Mat,

TikraUlnteligentas
“Mano duktė tai jau ištik- 

i ro turi inteligentišką vaiki
na, stačiai aristokratas.”

“O ką, tu, kūma, žinai 
apie aristokratus?”

“Aš jį išmėginau: 0- 
met jis gėrė pas mus ar
batą, ne taip, kaip papra- 

! sti, kurie įsipila į bliūdėlį ir 
i pučia su burna, kad atšaldy
ti,—jis įsipylęs vėdylavo ir 
aušino arbata su savo skry
bėle.”

Pas Specialistą
“Visi simptomai aiškiai 

parodo, jog tamsta esi užsi
nuodijęs nikotiną.”

“Bet aš visai nerūkau, po
nas profesoriau.”

“Ką?! Tamsta nerūkai! 
I Kodėl man to pirma nesa
kei ?\”

Lietiuviška “F”
“Pranai, kur dabar gyve

ni?”
“Ant pipt aunės, numaris 

paip undVed pipti pipt.”
“O kur dirbi?”
“Ogi Par Pit Uteliūj” 

(Forth Pitt).
“Aš girdėjau, jūsų hotely 

daug lietuvių dirba?”
“Taip, mūsų purmdhas 

lietuvis, taip pat du pajer- 
monai ir šėpas; dpise keli 
lietuviai, o prie teleponų ir 
kapeterijoj vien lietuvaitės.”

“Tūr būt, gana didelis tas 
jūsų hotelis?”

“Utėlius taip, kaip ir kiti 
{utėliai. Ateik pas mane; aš 
gyvenu virš pi-ukš torio, nu- 
maris paip uridred pipti 
pipt, pipt aunė.”

Surinko J. šilingas.
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Skaitytojas.

Atsakymas:tikėtis, I
daug ir labai

mo.

Sausio 3, 4 ir

Nacionalis

Gvardijos” ir 
save vadina

visų mūs la-! 
iškovotų tei-

Viduryj stovi Staviskienė, našle Francijos garsaus 
aferisto, kuris buvo nužudytas prieš veik du metus, 
kad su tuo būtų paslėpta skandalai, kuriais buvo susi
tepę aukšti valdininkai. Dabar ši gražuolė teisiama.

su tais, kurie tą kovą jau 
pradėję; už 
už išlaikymą

Ką šiameĮ
ateiviai ?I

Klausimas:
Keliais atvejais 

vėje” rašyta apie
suklaidinti fašistų, mano, kad 
išdeportavus milionus ateivių 
pagerės laikai, pasinaikins be
darbė. Daugelyj atskirų valsti-,

■ to ■ ■

•z * •• ' •'» • '• • į. <Tr'; L’Ž'jiK9' \'w£J

Puslapis Trečiai

!

Laiškas Visiems Atei 
viams Amerikoje

Brangus drauge:—
Karas, kuris ateina, bus 

daug nuožmesnis, negu buvu- 
sis. Jis bus daug mirtingesnis 
fronte ir jo baisios pasekmės jų legislatūrų ir pačiam Jung-j
pasieks jumis, kurie pasiliksi- tinių Valstijų kongrese jau 
te namie. Ilgą laiką kurstoma yra pasiūlyti biliai prieš atei-, 
neapykanta prieš ateivius ir. vius. Į
mažumų tautų žmones išsilies į šie visi pasireiškimai aiškiai j 
į pogromus ir didžiausius per-, mums rodo, ko galima tikėtis, Į 
sekiojimus. Fašistų gaujos taps į kuomet ekonominis krizis dar! 
paleistos persekiojimui visų, j daugiau paaštrės, 
kurių tik pravardės atrodys atvejyj turi daryti 
neamerikoniškos. Visi ateiviai! Kad išsigelbėti patys save nuo i 
ir daugelis čiagimių atsidurs; pavojaus, ateiviai privalo stoti! 
pavojuje didžiausio persekioji- kovon už visos žmonijos išgel-

Mes galime tą sulaikyti. bėjimą. Jie privalo dėtis ko- ' 
pirma negu karas dar prasi- von 
dėjo. yra

Jūs, kurie esate ateiviai, ge- bą, 
rai žinote, ką reiškia fašizmas, šių. 
Tas viskas aiškiai užrašyta 
Vokietijos fašizmo viešpatavi-’ 1936, Clevelande 
mo laikotarpio rekorduose.! čias

5 dienom, 
įvyksta Tre-l 

Kongresas į 
Tas reiškia iškėlimą kokio tai prieš Karą ir Fašizmą. Kiek-j 
pasakiško viršgamtiškumo vie-'vieno ateivio privalumas būti 
nos tautos žmonių, o paneigi- atstovaujamu tame kongrese, 
mą ir persekiojimą visų kitų Kiekviena ateivių organizaci- 
tautų. Tas reiškia pražūtį kul- ja Amerikoj ne tik privalo im- 

. turai ir civilizacijai. Tas reiš- ti dalyvumą išrinkdama dele- 
jog visos mažumų tautų gatą į kongresą, bet instruk- 

už- tuoti veikti jį kartu su kongre- 
! so speciale komisija išdirbi-

muša. Taip 1929 m.
Kauno kalėjime 
draugę Krastinaitę, o 
seniai, šiais metais, Šiaulių ka-,
Įėjime užmušė vieną krimina
listą kalinį Budrį. Budrį už
mušė už tai, kad jis, būdamas 
beprotis, nesilaikė kalėjimo 

j nustatytos tvarkos ir kaikada

kia, 
žmonių nuomonės taps 
draustos.

Jau dabar vietomis pasireiš- mui planų apgynimui ateivių 
kia anti-semitizmas ir 'grasi- teisių Amerikoj. ,
nimai kitų tautų ateiviam.} Mes norime, kad jūs pagel- patriukšmaudavo. Dažnai ka- 
Jau dabar vietomis veikia na- bėtumėt mums atmušti karo ^jimo administracija primušti 
zių agentai ir fašistų gaujos, ir fašizmo pavojų kolei 
pasivadinę “Silver Shirts” ir dar nėra pervėlu. 
kitokiais 
nuodinga 
dą ii 
ateivi-.o.
vius atleidinėja iš darbų ir ki
taip diskriminuoja.

užmušė versti gyventi visuomet pus- 
komunistę badžiai, kęsti kiekvieną dieną 

neper- alkį.
Oras kamerose labai tvan

kus. Visai mažose 
gyvename po 20-30 
žmonių. Ventiliacijų 
ra; jei anksčiau ir
kios, tai jas paskutiniu laiku 
visai užmūrijo. Į gryną orą pa
sivaikščioti leidžia tik 1 vai. 
i diena 
na labai mažai, 
netik tvankiame ore gyventi, I 
bet ir šaltį kęsti.

_____ > sąlygos greitai pa-

kamerose 
suviršum 
visai ne
buvo ko-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
buvo “Lais- 
frakcinę ko

vą Socialistų Partijos viduje. 
Ar negalėtumėte dar kartą 
trumpai nušviesti tuos skirtu
mus, kurie yra tarp taip vadina- 
mosv “Senosios 
kairiųjų, kurie 
“militantais?”

bendrą frontą su komunistais. 
Jau visoj eilėj atsitikimų buvo 
susitarta ir bendrai veikta. 
Pav., paskutinėje Amerikos | 
Darbo Federacijos konvencijoj 
komunistai ir “militantai” so
cialistai sudarė bendrą frontą j 
prieš reakcionierius. Taip pat' 
“militantai” padeda gelbėti ( 
draugą Herndoną, po jų įtakos 
jauni socialistai ir jauni ko
munistai jau senai yra sudarę 
bendrą frontą Amerikos Jauni- i 
mo Kongreso. O nesenai socia- 

' listai studentai ir komunistai 
j studentai nutarė susivienyti į 1

Socialistų ’ vien^ organizaciją.

PRANEŠIMAS
TANAS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą w 
visokių gėrimų įstaigą, Ii > 

tuviam patogioje vietoj:

518 Grand St, Brooklyn ••
Labai puiki vieta užėjimųj* 
kiekvienam, čia patarnau-* 
jama įvairiais vynais, degti-’ 
nėmis ir alumi. Gražus pasi-* 

rinkimas visokių valgių.
Kazys Kuloka, kaipo įsi ai-* 
gos gaspadorius - manager," 
užtikrina visiem malonų ir 
Kviečiame atsilankyti, o bū 

draugišką patarnavimą, 
site užganėdinti.

® ■!

Telephone, Evergreen 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.

Skirtumų yra 
dideli, bet čia paminėsime tik 
kelis iš jų.

Taip vadinama
Partijos “Senoji Gvardija” 
daugiausia įtakos turi.New Yor- 
ko mieste Socialistų Partijoj. 
Jos priešakyje stovi didelis at
žagareivis, “New Leaderio” re
daktorius James Oneal, paskui! 

,eina Waldmanas, žydų dienraš
čio “Forward” redaktorius Abe , 

, Cahan ir visa eilė kitų politi
kierių.

Gi kairiojo sparno bei “mili- 
tantų” priešakyje stovi Nor
man Thomas, Powers Hapgood, 
Allen ir keli kiti.

Griežtas pasidalinimas prasi
dėjo nuo pereitos kpnvenc., 
kuri įvyko Detroite. Konvenci
ja priėmė “principų pareiški
mą,” kuriame, nors labai neaiš
kiai, pripažįstama, kad ramiu 
keliu nebus galima nuversti ka
pitalizmas, kad reiks spėką var
toti ir kad paskui reikės darbi-1

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

paveiks-

SKAITYKIT IK PLATIN
KI! “LAISVĘ”

Įėjimo administracija primušti 
įas kurį kalinį nusamdo ir iš pačių

i kalinių tarpo jai patikimus 
[šuniukus, provokatorius ir
žvalgybininkus. Kartą Kauno

_ ___________ ....................... kalėjimo viršininko padėjėjas] Tokios sąlygos g " '
Daugelyj vietų atei-i^uv^s ministeris Prūsijoj įmetę draugą Vireliuną-Jan-. kerta kalinio sveikatą. Negali-

vardais; skleidžia 
fašistinę propagan-} 
j amerikiečius prieš

(Pasirašo) :
Dr. Kurf Rosenfeld,

' * LOVĮ .11 Kelti pHSKUl leiKeS Udi 01“ i
4- žiemą kameras kūrė-1 ninkams griebtis diktatūros pa-. 

Todėl tenka j silaikymui galioje.

‘ ‘ ” Arturo Giovannitti, i kauską į provokatorių-žvalgy-i ma rasti kalinio, kuris prasė-
Ypatingai direktorius Italų Darbininkų' bininkų kamerą ir įsakė toj j dėjęs 

arši neapykanta vedama prieš i Apšvietos Biuro 
žydus. Kas nežino žiauriausio' Bernard S. Deutsch, 
persekiojimo ir < 
jos negrų rasės, ši fašistinė bos New Yorko miesto, 
propaganda pradeda rodyti Į Antanas Bimba, 
savo nelemtas pasekmes. Jau “Laisvės” redaktorius ir 
dabar rasis daug tokių, kurie, žymėjęs autorius.

kalėjime porą-trejetą 
kameroj esantiems provokato-1 metų, nesirgtų reumatizmu, 
riams jį primušti, už ką vie-jeinga, nervų, širdies arba kitaų/ zziaui lauoiu ! —-------- --- —----- i

diskriminaci- prezidentas Aldermanų Tary- nam iš provokatorių prižadėjo kokia liga. Daugelis politinių
į nuimti nuo kojų retežius, ku-i kalinių serga džiova. Didelis 
iriais tas provokatorius už ko-j nuošimtis yra taip nusilpusių,!
’’ _ . .i apalpsta. O nuo1

Lietuvos Fašisty Teroras Prieš 
Revoliucinius Kalinius

Fašistų teroras prieš Lietu- ir laiko šaltose, nekūrenamose 
vos darbininkų klasę ir ben- kamerose. Taip nubaustas 
drai darbo mases neranda sau baudžiama 

I
ribų. Jis aštrėja diena iš die- mėnesiais ir metais be knygų, 
nos. Išsigandę fašistai revoliu-;be rašomos medžiagos, 
cinio 
griebiasi 
priemonių.

Taip 
grupe turi sėdėti

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Prieš šitą “pareiškimą” su-J 
kėlė kovą “Senoji Gvardija” ir 
apkaltino konvenciją priėmime ( 
“komunistų programos.”

Iš to paskui išplaukė visa ei-1 
lė kitų skirtumų. Tuojaus pa-. 
sirodė, kad “"Senoji Gvardija” | 
traukia dar toliau į dešinę, ji 
pilniausia užgiria Amerikos r 
Darbo Federacijos lyderių poli-1 

i tiką, pataikauja valdžiai ir tt. 
Kairieji gi stoja unijose už in
dustrinį unijizmą ir kovingesnį 
veikimą prieš biurokratus.

“Senoji Gvardija” su savo 
laikraščiu “New Leaderiu,” 
kaip lietuvių Grigaitis su 
“Naujienomis,” ugnim tebe- 
spjaudo ant Sovietų Sąjun
gos ir komunistų abelnai. “Mi
litantai” gi pripažįsta Sovietų 
valdžią kaipo darbininkų val
džią, pripažįsta, kad Sovietų Są
jungoje yra socializmas ir sto
ja už jos gynimą nuo išlauki
nių priešų.

Pagaliaus “Senoji Gvardija” 
piestu stoja prieš bet kokį ben
drą frontą su. komunistai^ 
Oneal rėkia, kad jis neapken
čia komunistų ir šaukia savo 
pasekėjus saugotis jų taip, kaip 
reikia saugotis raupais sergan- ( 
čių žmonių. Jis pilnai pritaria | 
Kautskiui, kuris, kaip žinote,;

kalėjimo ad-; sako, kad reikia kovoti pries | 
sunkius bolševizimą, o ne prieš< fašiz-1
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Kokių tik degtinių jus esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

pasi- ki tai Prasikaltimą buvo su- kadx dažnai 
kaustytas. Provokatoriai drau- tokio žvėriško teroro ir sunkių 
gą Vireliuną taip sumušė, kad

■šis ilgą laiką gulėjo be šamo- tas net iš proto išėjusių.
Įnės. Retežius tam provokato-1 Medicinos pagelbos sergan- 
i rui tuoj po sumušimo nuėmė, tiems beveik visai neteikiama.

Politiniai kaliniai yra perse- Kalėjimo gydytojas iš ligonio 
[kiojami kiekviename žingsny. 
■Šiaulių kalėjime politkaliniam 
lyra įvesta taip vadinama “juo
doji knjflga.” Į tą knygą sky
riuj dežiūruojantis prižiūrėto
jas įrašo kiekvieną kalinio žo
dį, kurį tik išgirsta, kiekvieną

! jo judesį. Jis per dienas klau- 
Įsosi už kameros durų, ką ka
liniai kameroj 
žiūri į kamerą 
duryse įtaisytą 

! kad pastebėti,
Ir išgirdęs kiekvieną jam ne- 

i patinkamą žodį, pastebėjęs 
dienos metu gulint arba prisi
artinusį prie lango, tuojaus į- 
rašo į “juodąją knygą.” O pa
tekęs į “juodąją knygą” esi 
kandidatas į baudžiamąją 
grupę arba į karcerį.

Be to, dažnai skyriaus vai-Į vieną dieną pum 
dininkas padaro kamerose Prie vandens pumpavimo rei- 
kratas, paima visus prirašytus Į kia sukti tokią sunkią mašiną, 
sąsiuvinius, kad patikrinti, ką ]<acį išsukus per dieną visai

nepakeliamų sąlygų yra kele-

kęsti
darbininkų judėjimo, ( badą ir šaltį.

prieš jį paskutinių j Dar baisesnis yra karceris.' 
O nepaliaujami, Karceris—tai mažas, šaltas ir 

mėginimai suversti vis didesnę! drėgnas kambarys, kurio vidu- 
krizio naštą ant darbininkų irj’e yra įtaisyta maža, geleži- 
darbo masig pečių ir ruošima-j nių grotų klėtka, o langas už- 

- sis karui prieš SSRS, vis labiau į dengtas geležine lenta, kad j 
verčia juos aštrinti represijas; neįeitų į vidų joks šviesos 
prieš darbininkų klasę ir vie-'spindulys. Nubaustąjį karceriui 
nintėlį jos vadą, Komunistų j užrakina toj geležinėj klėtkoj, I 
Partiją. Areštai auga diena iš (nuvelka nuo jo šiltus rūbus, 
dienos. Kalėjimai pilni revo
liucinių darbininkų ir valstie- gyti jam duoda tik šalto van- 
čių. Darbininkų mušimai ir|dens ir 600 gr. juodos duonos 
įvairūs kankinimai žvalgyboj, į parą. Atsisėsti karceryj nie- 
ir kalėjimuose didėja.

Fašistams lengviausia yra 
išlieti prieš darbininkų klasę 
kerštą ant politiniu kalinių. 
Teroras prieš politkalinius kas 
dieną aštrėja. Ypatingai jis 
pasireiškia pas mus, Šiaulių 
s. d. kalėjime, kuriame sėdime 
apie 100 politinių revoliucinių 
kalinių, čia politkaliniai kas- kojas ir rankas taip, kad šis 
dieną kenčia nuo žiauraus fa- negalėtų atsikelti, įmeta tam- vusių bulvių su supelėjusiomis 

« šistų teroro ir pasityčiojimų. 1 šiam karceryj ir pripila ant kruopomis ir supuvusiais žir- 
ir grindų vandens. Taip surištą niais, zupė ir šeši šimtai gr.

Nėra tos dienos, gulintį šaltam vandenyj 
kad nesėdėtų po keletą politi- laiko visą parą ir ilgiau, 
nių kalinių taip vadinamoj | 
baudžiamoj grupėj ar karce-;
ryj. Baudžiamąją grupę bau-j Dažnai įpuola į karcerį kele- 
džia neribotam laikui, o ma-^tas sargų ir pradeda jį mušti 
žiausia šešiems mėnesiams. 
Baudžiamąja grupe nubaus
tam neleidžia išgauti iš laisvės Į užkiša sandariai karcerio lan- 
maisto 
nėm 
knyv ’

rūbus, 
neduoda jokių patalinių. Val-

kur nėra ir taip nubaustasis 
turi išgulėti ir išsėdėti toje 
klėtkoje tamsoj, ant šlapių

kalba, slaptai 
pro tam tikrą 
mažą langutį, 
ką jie veikia. Į

dažniausia pa'sityčioja, bet ne
gydo. Kai kaliniai pasiskun
džia gydytojui savo ligomis, 
tai šis visai juos neapžiūrėjęs 
arba del formalumų apžiūrė
jęs visai paviršutiniai, išduoda 
jiems nuo įvairių ligų vienų ir 
tų pačių niekam netikusių mil
telių. O dažniausiai atsako: 
“Tu esi sveikas,” arba “Mes 
tik palaikom jūsų sveikatą, 
bet negydom.”

Gulėtis dienos motu, nors ir 
sergančiam, kameroj negali
ma. Jei tik pastebės sargas 
gulintį, tuojaus gausi karcerio.

Taip mus nuvargintus iv- nu
silpusius, dažnai ] 
minįstracija pristato
darbus dirbti. Šiaulių kalėjime mQ- _ . .
politinius kalinius varo kiek-i antros pusės, militantai

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liūdijimus. Geriausi • 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir e 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

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

Vienintele Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

is varo kiek-j
puoti vandenį, i vis atviriau ir atviriau stoja už |

ŽOLELIŲ ARBATA 
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lape

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

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

dymo. Rašykite šiaip:

fiziniai ir moraliniai, kad pa^ 
daryti juos nepavojingais fa-

Į iš-cementinių grindų septynias ir kalinys rašinėja, ką jis galvo- i pakerta jėgas. O kituose kalė- šistu viešpatavimai kad
daugiau paras, neišeidamas 
nei minutei į šviesą ir gryną 
orą. Dar ir tokie kalinio kan
kinimai fašistus nepatenkina. 
Jie kaikada suriša kaliniui

ja. Ir tai visą perduoda žval-l 
gybai.

Maista mums 
blogą, kad beveik visai jį ne
galima valgyti. Kasdieninis 
mūsų maistas tai 2 litrai supu-

jimuose politkaliniai varomi. rauti juos ant visados iš revo- 
dirbti vasaros metu prie sun-l 

duoda tokį kaus durpių kasimo darbo.
Durpių kasti varomos kai kur 
net politinės kalinės moterys.

Fašistai stengiasi politkali
nius sudaužyti ne tik fiziniai, 
bet ir moraliai. Jie atėmė iš 
politinių kalinių geresnes nuo
savas knygas. O iš kalėjimo 
bibliotekos išvalė kiek geres
nes knygas, kurioj jau ir taip 
nebuvo galima rasti nors kiek 
vertesnės knygos. Iš periodinės 
spaudos įleidžia mums tik fa
šistinėje dvasioj leidžiamus 
laikraščius. Bet ir iš tų visas 
svarbesnes žinias iškarpo, kad 
mes negalėtume žinoti apie 
visuomeninio gyvenimo svar
besnius įvykius. Užsienio spau- 

vės laiškų. Jam išduoda kuo riaus nepraleistų garso. Jį mu- tą atiduoda komendantui nu- dos visai neleidžia į kalėjimą, 
blogiausius suplyšusius rūbus ša taip žiauriai, iki jis palie- bausti kalėjimu arba ištremti. Taip Lietuvos fašistai nori 

kalinius

Jie kasdiena persekiojami 
baudžiami.

Bet ir tuo dar nesibaigia nu
baustojo karceriu kankinimai.

tas sargų ir pradeda jį mušti 
bei įvairiai kankinti. O kad ne
sigirdėtų mušamo riksmo, tai

iš- juodos duonos. O iš laisvės at
nešti giminėms maisto įleidžia 
tik tris kilgr. į savaitę. Bet ir 
čia daro visokias kliūtis, kad 
mums negalėtų atnešti visai 
nė tų trijų kilogramų. Lankan
čių kalinių gimines ar pažįsta
mus žvalgyba dažniausia areš
tuoja, prigrąso jam kalėjimu,* 4 Yz V V/ O i V< JI KJlv 4 X Vi C V X X C.V X XY <AX W4 4 Yz X C V XX VU C VJ A X X V | C V XXX IY CV X X I 4 X Vi y

ir jį aplankyti gimi-'gą su tam tikra stora, medine jei jis nesiliaus lankyti ir šelp-
.uuoda jam skaityti lenta, kurios viena pusė išmuš- ti kalinių. O jei kuris nepa

rašyti ir gauti iš Jais-į ta minkštu pamušalu, kad ge- klauso žvalgybos grasinimų,

blogiausius suplyšusius rūbus ša taip žiauriai, iki jis palie- bausti kalėjimu arba ištremti, 
ir senas, suplyšusias antklodes ka be sąmonės arba visai už- Tokiu būdu mes esame pri- sudaužyti revoliuc.

bucinio darbininkų judėjimo^- 
Jiems pasiseka revoliucinius | 
kalinius užmušti, pasiseka pa
daryti juos fiziniai invalidais, | 
bet nepasiseka juos sudaužyti 
moraliai. Jų visos pastangos Į 
paklupdyti mus ant kelių prieš 
kruvinąjį fašizmą, priversti 
mus maldauti kruvinojo Sme
tonos malonės, atsisakyti nuo 
revoliucinės kovos, nueina nie
kais. Jų visos viltys susikulia 
atsimušusios į revoliucinę ka
linių ištvermę, ir nepergalimą 
jų pasiryžimą 
nu fašizmu, 
liuosą minutę 
naudoti savo 
nimuisi, kad išėjus iš kalėjimo 
būtume politiniai stipresni ko
voj prieš buržuazinę santvar
ką.

kovai su kruvi- 
Mes kiekvieną 
stengiamės iš- 
politiniam lavi-

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus ątatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street
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Žinios Apie Karą
Lietuva Ir Jos Armija
Lietuva su Klaipėda už

ima 21,493 keturkampes 
mylias ir turi arti 2,500,000 
gyventojų. Lietuviai sudaro 
apie 80 nuošimčių visų gy
ventojų, o paskui seka: 
153,700 žydų; 64,000 rusų; 
60,000 lenkų; 58,000 vokie
čių; 15,000 latvių ir yra ki
tokių tautų.

Lietuva žemdirbystės ša
lis. 1932 metais buvo 1,104 
fabrikinės įmonės, kuriose 
dirbo nemažiau 5 žmonių, p • ' i pi • •• 
bet jos mažos. Kaune buvo rFailCISCO į ChlHllH 
316 įmonių su 8,618 darbi
ninkų; Klaipėdoje 182 įmo
nės

ki patriotai, kurie garsiai ivių dalindavo “stebūklin- 
šaukia apie Lietuvos kari- gus” škaplierius ir kitas 
nę jėgą, tai žmones apgavi- • brostvas, būk tas apsaugoja 
nėja. Be galingos industri- nuo kulkų.
jos, kuri teiktų karo reik
menis, net ir gerai ginkluota ■ mažai kunigų nuvežė į Ethi- 
armija už mėr io laiko ka-|opiją, kurie apgavinėja ita- 
ro metu jaių a skaudžiai lūs kareivius. Tie kunigai 
apdaužyta, jds ginklai rei-| turi net sulankstomus alto- 
kalauja pakeitimo, o Lietu- j rius, kuriuos bile kur gali 
vos armiją negalima pri- į pasistatyti ir dievui melstis, 
skaityti prie gerai apgink
luotų, nes pirmiausiai į akis davo maldaknyges pasideda 

j ant durtuvų, kelis šautuvus 
pastačius kulbėmis ant že
mės. Dabar tas ir vėl yra 
praktiku ojama. “Daily 
News” įtalpino paveikslą, 21 
d. lapkričio, kur Italijos ka
talikiškas kunigas išsisklei-

Dabar Italijos fašistai ne

daro armijoje popai bū-

metasi nevienodi ginklai.

Orlaivių Kelias Iš San

I UI lig, do IbblDiUul"

Oficialiai Pan American dęg sulankstomą altorių ant

dėlioti griežtus karo žygius' liūs tankus, pirma peršovę 
yra nenaudinga. Italijos gy-1 juos šautuvų kulkomis, 
ventojams reikalingos žinios 
apie pergales. Italijos gy- gardose, pietiniame fronte 
ventojų masės norėtų jaus- skleidžiasi maras nuo dau- 
ti, kad karo pabaiga, “jeigu' gybės nepalaidotų italų ir 
ir už kalnų,” bet vis gi ka- — 1---- 1---------------
da nors bus. Ant galo, už
vilkimas griežtų mūšių su
teiks progą ethiopams apsi
ginkluoti ir prisirengti.

“Iš antros pusės, labai s. ,v
blogos gamtinės sąlygos pa-1 kad italai juos butų iš ten 
daro sąlygas, kad bent ko-' išmušę. Ethiopai dabar įsi
kiš drąsus ir rizikingas žy- drutinę kalnų briaunoj už 2 
gis gali blogai baigtis. Grei- mybų nu° Gorahai. Jie iš- 
tas, bet neužtenkamai ap-1 naujo užimsiu tą miestą, kai 
galvotas pasistūmimas pir-.j bus palaidoti lavonai.
myn galėtų ethiopams pa- j MAKALE. — Italų ko- 
sitarnauti, kurie nori italus manduojamiems askariams 
įtraukti į tokias sąlygas,' ir danakiliams beeinant 
kur italai negalėtų panau- tarpkalne linkui Azbi, ethio- 
doti savo techniką, arba ne-1 P&i iš kalnų ėmė pyškinti iš 
pilnai panaudoti.” ! kulkasvaidžių. Užmušė 24

Šios išvados pilniausiai italų karius ir sužeidė 50.
pasitvirtino. Italai buvo Italai sakosi nukovę 55 ethi- 
kiek giliau įsiveržę pietų °PUS> kitus išvaikę ir paga- 
fronte, tai jiems ethiopai | daus užėmę Azbi.

Gorahai mieste ir apy-<

ethiopų kareivių lavonų. 
Tie lavonai liudija apie įnir
tusius mūšius del Gorahai. 
Ethiopai iš ja pasitraukę 
tik del lavonų smarvės ir li
gų pavojaus, o ne del to,

CLEVELAND, OHIO
Mažų namų savininkų 24 kuopa 

rengia gražų maskaradų balių, 30 d. 
lapkričio, 7:30 vai. vakare, po nu
meriu 16133 St. Clair Ave. Įžanga 
10 centų. Bus duodamos dovanos už 
gražiausią ir prasčiausią kostumą. 
Šokiams grieš gera orkestrą. Kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti ir 
linksmai laiką praleist.

Komisija.
(280-282)

LOWELL, MASS.
Liet, Sūnų ir Dukterų Draugystė 

rengia savo vienuolikos n'etų sukak
tuvių balių, subatoj, 30 d. lapkr., 
7:30 vai. vakare, Darb. Kliubo sve
tainėje, 338 Central St. Rengimo ko
misija kviečia lietuvišką visuomenę 
dalyvauti ir linksmai praleist* vaka
rą prie draugų ir pasišokt prie ge
ros jaunuolių orkestros, kurią vado
vauja E. Gicevičiutė.

Taipgi pranešame, kad nariai, ne
atsilankę į šį parengimą turės dau
giau mokėt už baliaus tikietą. Kvie
čiam visus atsilankyti į šį šaunų pa
rengimą.

J. M. Karsonas.
(280-282)

6 300 darbininku a-............ ..........a .-------- . uęs suiaiiKstomą altorių ami* Airway, Amerikos imperia- tanko ir dievui meldžiasi.
2,899 darbininkais. Viso tais orlaiviu''■kelTa‘'"tarne11 S^n ka"l’°!S® ir k"lka®vai‘ 
metais fabrikuose ir dirbtu- Francisco ir Manilos, Phi- fi/žvaffkovFkiSius 
ninku dll b0 19’700 da‘b1’ liPPįnų- Tai yra ilgiausias |gu jį’aus mūka.

orlaivių kelias per vandenį.. Kunigai poterius mokina,! Ethiopai ir kol kas, pagal II PRANEŠIMAI IŠ KITUR
1 1 IK r-. i VtTnr/rln D

Šiauliuose 129 įmonės su listl} kompanija, atidarė Čia kanuolės ir kulkasvai- įvyks 
pietų,

| uždavė smarkų smūgį.

Jis turi veik 8,000 mylių. 
Orlaiviai skrajos apsistoda
mi sala nuo salos. Iš San 
Francisco į Hawaii salas 
yra 2,400 mylių, nuo Ha
waii iki Midway salos yra 
1,380 mylių, nuo šios salos 
iki Wake salos yra 1,248 
mylios, nuo Wake iki 
Guam yra 1,450 ir nuo Gu
am iki Manilos 1,500 mylių. 
Tarpe Manilos ir Gantono, 
Chinijos, dar yra 700 mylių.

Visos tos salos priklauso 
Jungtinių Valstijų imperia
listams ir nuo jų galima 
sėkmingai orlaiviais atakuo
ti Japoniją iš rytų ir pietų 
pusės. Kadangi iš šiaur-ry- 
čiu Amerika dar turi Alas
ka, tai Japonijos imperia
listai labai nerimauja del 
atidarymo šio orlaivių ke
lio, kuris nieko gero jiems 
nesiūlo.

Išilgai šį kelią skrajoja 
dideli po 25 tonus motori-\

Žemė ant 48 nuošimčiu 
dirbama, paskui seka pie
vos, ganyklos, girios. Mies
tų ir žemės ūkis yra atsili
kime. Viešpatauja fašistinis 
tautininkų partijos režimas, 
kuris smaugia progresą ir 
silpnina apsigynimą.

Armijon šaukia 21 ir pu
sės metų amžiaus jaunuo
lius ir jie tarnauja 1 ir pu
sę metų. Paskui per 2 me
tus stovi gatavame rezerve, 
po to per 10 metų pirmos 
eilės rezerve, ir per kitus 10 
metų, tai yra iki 45 metų 
amžiaus, antros eilės rezer
ve. Prie to dar yra “Šau
lių” Sąjunga su ^pie 50,000 
narių.

Armijoje yra 1,351 oficie- 
rius, 3,438 paoficieriai ir 
13,000 kareivių. Viso pasto
vi armija turi 18,000 žmo
nių. Yra septyni pėstinin
kų pulkai, du pulkai raita- 
rijos, trys pulkai lengvos niai jūriniai lėktuvai “Clip- 
artilerijos ir pulkas sunkio- |.per,” kurie gali be apsisto- 
sios artilerijos, tankų rota'jimo atlikti 3,500 mylių, 
ir šarvuotų automobilių ro-' Karo metu jie gali būti pa
tą, du šarvuoti traukiniai ir'versti į bombininkus. 
kelios rotos inžinieriškų | 
skyrių—tiltų, gelžkelių, su-1 
sisiekimo kareivių. Lietuva | 
turi 8 eskadriles orlaivių, iš i 
jų 4 eskadrilės žvalginių iri 
lengvų bombininkų, 1 eskad, ja tarnauja imperialistams, 
sunkių bombimnkų, 2 eskad. Jtalijos fašistams nemažai 

_ , . . . ir 1 eskadrile ijau parsidavė Ethiopijos
mokinimosi orlaivių. Eska- ięun|g^ kurie dievui dėka- 
drilė tun nuo 8 iki 10 oriai- vojo už suteiktas Italijai 
vių. Viso Lietuva turi apie į ale meldčsi.
100 karo orlaivių. Lietuva/ s«niau caro armij • ku. 
turi aviacijos gaminimo fa- • - - ................ - - ■

kur neva yra dievo prisa-1 “Krasnaja Zvezda,” nevie- 
k y m a s: “Neužmušk!”, nodai nusistatę. Dalis jų no- 
Bet ant žudymo mašinos pa-1 ri mest visas savo jėgas ant SCRANTON, PA.

, v,. v V1 .i ALDLD 39 kp. rengia “card par-sistatę altorių, jie meldžia-' italų, sumušti užpuolikus ir; ty» kazyrų vakarą, 4 d. gruodžio 
si už tai, kad italai daugiau Į italų armijas suvaryti į ma-j Theodore st. Pradžia 7:30 vai. va- 
nužudvtu ethioDU lres- Bet Haile Selassie ir ^are* Langa centai. Bus duo-coiuupų. . . , .damos dovanos lošėjams. Visiems

------------- - Į kita dalis karininkų mano, gerai žinoma vieta, ir gerai prieina
ma, nes busas / atveža iki pat du
rų. Tad visu/ širdingai kviečiame 
atsilankyti.

Rengėjai.
(280-282)

n/i • a •• m • kad tas galėtu užsibaigti jų fflussolinio Armija lun pralaimėjimu ir jie naudo-Į
1 OfMI Kareiviu Pa taktiM įleidimo italų gi- 

ndi CIVIŲ liau j Ethiopiją ir tada puo-
Mussolinis, ruoš damasis a P1 ie^a’ 

užpulti Ethiopiją, tuom pat| 
kartu ruošė Italiją ir Euro
poje karan. Jis sumobiliza-; 
vo 1,000,000 armiją. Iš to 
skaičiaus apie 350,000 kar
eivių yra Afrikoje prieš 
Ethiopiją, apie 60,000 Libi
joj prieš Angliją ir ;

i Turky Generolas Apie 
Piety Italy Armiją

Kryžius Ir Tankas
Kiekviename kare kunigi-

Ethiopijos pietų fronte 
joj prieš" Angliją ir apie'faktiškai yra vyriausias va- 
600,000 Italijoje. Bet tokios ■ das prieš italus turkų gene- 
baisios armijos užlaikymas' rolas Wehib Pasha, kuris 
daug pinigų reikalauja. Tai- pereitame kare skaudžiai

tvarkymu bus paleidžiama1 Dardanelluose. Jis sako, 
apie 100,000 kareivių ilgoms | kad didelių mūšių dar ten 
atostogoms, tai yra, jie bus į nebuvo, kad ethiopams ita- 
kareiviais, bile valandą ga- lai nebaisūs, kad tarpe Go- 
lės būti pašaukti į pulkus, rahai ir Harrar yra daug 
bet tuom pat kartu bus na- tokių “Dardanellų,” kuriuo- 
mie. Kada vienų kareivių se italai žus. Jis sako, kad 
pasibaigs atostogos, tai ta-| ir dabar jau italai ne ką ga- 
da gaus kiti. Bet galės gau-1 Ii prieš ethiopus ten veikti, 
ti tik tie, kurie nemažiau 8 pašaudo, paleidžia nuodingų 
mėnesius jau yra armijoje gazų, italų orlaiviai negali 
ir gerai išlavinti karo pra-, ethiopus surasti, o ethiopai 

jau tankiai orlaivius numu
ša žemyn. Kas del tankų, 
tai jie padaro daug ethio
pams žalos, bet sako, kad ir

gi kol kas Mussolinio pa-1 sumušė anglus ir francuzus 
„Uttm,, k,,r. lAolnJrbncmo I DnrdnnnlliinQo Jie cinlcn

timų.

‘Krasnaja Zvezda Apie
Italijos-Ethiopijos Karą

--------  i ko prieš juos kovoti.
Sovietų Sąjungos apsigy-> -------------------

t -i k .J T r dloti popai raiti, kaip kokios nimo komisarijato organas f" JL M o
briką, bet motorus negali baid ‘klįs atsistodavo ir iš- “Krasnaja Zvezda” (“Rau- Waliai KaSklMO MaraS 
pasigaminti, tai perkasi;.is kgl \ žiu iaimin0 karei. donoji žvaigždė”) padarė' 
Anglijos, C ech o Slovakijosiviu^ maršuojančius į kar0 perž^aigą Italijos-Ethioni- HARAR, Ethįopija.—Pra-nrhp Yri fik trVC ’ ouujanviuo į 1X4X1 luanjvo uuuvui AO.XXXVXXXV, X x<A

. , K ‘ S’ ‘frontą. Jie išmislydavo ir jos karo. Tarpe kitko rašo: nešama, kad ethiopai užgro-
airoaromai _aune, įau-. ^^esnįam apgavimui karei- “Italijai, kaip matosi, ati- be dar keturis italų nedideliuose ir Panevėžyje, taipgi, J ’ 1 '
keli nusileidimo punktai.

Lietuvos armija ginkluota 
daugiausiai vokiečių išdir- 
bystės šautuvais. Kanuolės 
yra vokiečių, rusų, anglų ir 
francūzų išdirbystės. Jų 
gerklės nėra vienodos, joms 
kulkos reikalingos tos pat 
išdirbystės. Tokis nevieno
dumas ginklų padaro daug 
keblumo, nes ta pati amu
nicija negali visoms tikti. 
Kulkasvaidžiai taip pat vo
kiečių “Maxim” išdirbystės 
ir čechų “Barno” arba 
“Madsen.” Reiškia, Lietu
vai Amunicija reikia gamin
ti arba pirkti įvairią. Blo
gumas dar tame, kad daug 
vokiškų ginklų.

Taigi, Lietuvos apsigyni
mo jėgą galima būtų padi
dinti tik tada, kada žmonės 
energingai stotų už apsigy
nimą. Bet viešpataujant fa
šistų režimui tas noras pas 
daugelį atimamas. Lietuviš-

J. V. karo orlaivis maniev ruošė leidžia bombas žem yn; .Padėkavonės diena bus 
smagi tiems, kurie gamin a bombas, nes tai reikš ji ems didesnius pelnus.

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas 

nedėlioj, 1 d. gruodžio, 1 v. po 
Draugijų Svetainėje, 4097 Porter St.
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tyt. Taipgi bus valdybos rinkimai del 
sekančių metų. Atsiveskite ir naujų 
narių prirašyt prie kuopos.

Sekr. J. Bubliauskas.
(280-282)

PITTSTON-WYOMING, PA.
Atydai ALDLD 12 kp.- nariams! 

Kuopos mėnesiniai Susirinkimai at
sibus pirmą nedėldienio vakarą, kas j 
mėnuo. Tad sekantis susir 
sibus 1 d. gruodžio (December) 7 , 
vai. vakare, pas drg. Navikauskus, 
Wyominge. Susirinkimai bus anks
čiau žiemos laiku, tSd visi įsitėmy- 
kite laiką ir dalyvaukite šiuo lai
ku.

Sekr. A. Valinčius. I
(280-281) I

VdKėuą, Kas i 
rinkimas at- Į 
Anom km’ \

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. diskusinis susirin

kimas įvyks ketverge, lapkričio 
(November) 28 d., 2 vai. po piet, 
Easton Baking Co. svetainėj.

Tema: Kominterno VII Kongreso 
Tarimai ir Jų Reikšmė. Kviečiami 
visi į šį susirinkimą ir dalyvauti dis
kusijose taip svarbiu klausimu, ku
ris apeina kiekvienam darbininkui, 
nes kongrese svarbiausiu punktu bu
vo tai kova prieš karą ir-Tašizmą ir 
už vienybę darbininkų klasės.

Komisija.
(280-281)

SCRANTON, PA.
Komunistų Partijos vietinė grupė 

rengia šaunų pokylį padėkavonės 
dienoj, 28 d. lapkr., French Roof 
Svetainėje, 1610 Washburn St., West 
Side. Kviečiam visus skaitlingai da- 
lyvaut šiame pokilyje ir paremt or
ganizaciją. Jaunuoliams ir vaikams 
po pietų iki vakarui, o suaugusiems 
—vakare. įžanga tik 35c.

Kviečia Kompartija.
(279-280)

CLEVELAND, OHIO
Liet. Darb. Svetainės prižiūrėtojai 

rengia pietus ir šokius Thanksgiving 
dienoj, 28 d. lapkr., Liet. Darb. Sve
tainėje, 920 E. 79th St. Pietai pra
sidės 1:30 vai. po pietų. Įžanga 35c, 
vaikams iki 15 metų—15c. Vien tik 
šokiams—15c. K. Dargus orkestrą 
grieš šokiams. Kviečiam visus skait
lingai dalyvaut ir paremt darbininkų 
svetainę. Rengėjai.

(279-280)

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre ir apielinkės lietu

viams darbininkams žinotina, kad 
lapkričio 27 dieną, Shenandoah Ly
ros Choras suvaidins vieną geriausių 
operečių “Vestuvės Pušyne.” Kaip 
vietos, taip ir apielinkės draugai ne
praleiskit nepamatę šio veikalo. Tai 
yra vienas iš labai svarbių dailės 
kurinių. Vieta visiems yra gerai ži
noma—Coughlin High School Audi
torium, N. Washington St. Pradžia 
7:30 vakare. Kviečiame visas ir visus 
skaitlingai dalyvauti.

Aido Choras.
(279-281)

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertės knygq 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

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 CAMPĄU AVE., \ DETROIT, MICH.
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MIKAS RASODA
“POVILAS JURKA” yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyveni

mo. Ji turi 318 puslapių, stipriais popieriniais viršeliais, šią apysaką 
privalėtų kiekvienas perskaityti. Jos kaina $1.50. Parašė Mikas 
Rasoda.

Bet kas 1935 metais stos į Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją, tai gaus knygą “Povilas Jurka” ir per visus metus 
aplaikys geriausią žurnalą “šviesą.”

A.L.D.L.D. įstojimas yra tik 10 centų, metinė nario duoklė $1.50.
Vajaus metu į musų organizaciją stojo apie 700 darbininkų ir 

darbininkių. Prie A.L.D.L.D. prigulėti reikia kiekvienai darbininkei 
ir kiekvienam darbininkui. Ne vien tas, kad gauna geras knygas 
ir žurnalą, bet darbininkų pareiga būti organizuotais, susivienijus ir 
kovoti už savo klasės reikalus, o tas galima sėkmingai atlikti tik 
priklausant klasinėse organizacijose.

Platesnių informacijų arba savo duokles, jeigu nežinote A.L.D. 
L.D. vietos kuopos, galite siųsti sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS, 
A.L.D.L.D. C.K. Sekretorius.

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.



Kaip Kauno Kalėjimo Administracija Norėjo 
Prišert Kalinius Supuvusia Žuvimi

rina’’ ir tuomet pietūs dalinami 
kaliniams. Galite sau įsivaiz- 
dint, kaip viršininkas tikrina Į 
ir “kaštavoja” kalinių sriubą, Į 
kad iš tolo dvokiančia žuvų 
marmalienę pripažino tinkama.

Kada dalinant pietus atsidarė 
mūsų kameros durys ir įnešė

j man tokių kvailybių, būk D r. 
Dundulis nusiuntęs detekty
vus, kad jį išdeportuotų, į be- 

; protnamį atiduotų ir tam pa- 
; našiai. Aš, nenorėdamas dur
no žmogaus nesąmonių klau
syti, sakau turiu reikalą pasi
matyt su viena ypata, taip ir 
pasitraukiau nuo jo. Tuo syk 
iš visko buvo matyt, kad jo 

j protas žymiai nyksta.

ties. Bet tai visai nereiškia tą, Į . 
jeigu toje pašalpos organiza-, ! 
ei joj priklausai, tai jau ir ko
munistas. Kiek žinoma, prie 
LDS priklauso įvairių pažiū
rų ir įsitikinimų žmonės, ka- 

socialistai
D. Susivieni-

yra stipriausia ir ge-

1934 m. vasarą Kauno kalėji
mo administracija pradėjo mai
tint kalinius supuvusia žuvim. 
Tiesa, nors vieną kartą į savai
tę virdavo su žuvim, bet kadan
gi kalėjimo maistas ir taip blo
gas, tai tas labai atsiliepia į ka- ■ 
linių maitinimą. Tuo labiau,
kad žuvį duodavo pasenusią ir indą su zupe, mes pajutom di-1 
daugelis kalinių jos nevalgyda- džiausią smarvę. 
vo. žuvį virdavo sriuboj ir per 
.pietus gaudavai litrą dvokian- 

ųcio skystimo su žuvų kaulais.
Nekurie silpnesnių vidurių po
litkaliniai susirgdavo nuo tos 
žuvies. Bet kalėjimo administ
racija geriau galėjo apvogt ka
linius duodama vietoj mėsos žu-, tos pasmirdusios žuvies nors ir t 
vį, ir todėl virė žuvį.

1934 m. rugpjūčio 9 d. kalėji- tuvės katilus, bet virtuvė dar 
kaliniams ' kelias dienas smirdėjo dvėselie

na.
Šį kartą nepasisekė kalėjimo

Pietų neėmė 
ne tik mūsų kamera, bet ir visas 
kalėjimas neėmė. Kadangi visas 
kalėjimas atsisakė paimt pietus, 
kalėjimo administracija privers
ta buvo virt antrus pietus. Ant
riesiems pietums išvirė “zacir- 
kos” užspirgintos lašiniais. Po

labai smarkiai virėjai šveitė vir-

mo administracija
pietus išvirė su visiškai pasmir-! 
dusia žuvim. Nors aiškiausiai ---------------------- --- —
buvo matoma, kad žuvis pasmir-, administracijai prišert kalinius 
dus, nes baisiai dvokė iš tolo, 1 supuvusia žuvim, bet ji ir po to 
bet kalėjimo administracija vis 1 vėl vieną kartą į savaitę maiti- 
tiek paskyrė tą žuvį kaliniams 
pietums. Kuomet kaliniai virė
jai valė tą žuvį kieme prie vir- 
tuves, žuvis dvokė, virėjai tu-• 
jėjo nosis užsiimt. Visi, ir sar
gai ir kaliniai matė, kad iš pie
tų nieko neišeis, bet visgi virė, 
nes viršininkai įsakė virt. Ka
da žuvis virė, iš katilų, kaip iš 
kokios dvėselienos duobės, ėjo kaliniai 
dvokianti smarvė. į

Kalėjime yra taisyklė: kuo
met pietūs išvirti, vienas iš vi
rėjų specialiuos induos neša 
kalėjimo viršininkui pietus pa
tikrinimui. Viršininkas “patik-

vadas Stanley Baldwin, 
kurio partija laimėjo per
eitus parlamento rinki
mus; jis ir vėl pasiliks mi- 

nisterių pirmininku.

vienok negalima tikėti, kad J 
ta suma būtų galima anglia- 

men- kasiams gerbūvį išsikovoti.
Tikrenybėje, juk tas ir netie-

no kalinius pasenusiomis ir su
puvusiomis Kuršių marių i----
kėmis.

Mat neseniai įsisteigė lietu-1 sioginis kovos kelias su kapi-i šiai j
• L L -X- . 1 _"K T 1 4 1 t ai JC 1-v » , VII I ) 4- 1 r s \ 1 z-x iii ■- . — .. *1

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graboriusi

“Naujienų” reporteris F. 
Bulovą, nors jį pažino kaipo 
tokį žmogų, bet rašė tame 
laikraštyj, būk Kazys Kinsgai
la buvęs karštas komunistas, 
didelis darbuotojas už komu
nizmą. Bet pagaliaus, tame pa- talikai, tautiečiai 
čiame laikraštyj, paskelbė, ir komunistai. L. 
kad Kazys Kinsgaila tapo pa- j imas 
laidotas Šv. Kazimiero kapi-1 riausia pašalpos ir apdraudos 
nėse, 
mis.

Kazį Kinsgaila kas tai ka-'nės. 
da buvo įrašęs į LDS 53 kuo- klauso—dabar laikas stoti, 
pą, kurioje jis buvo iki mir-| P. K.

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

o gal ir su šventenybė- organizacija, joje gali pri-1 
« klausyt visokių pažiūrų žmo-' 

Taigi, kurie dar nepri-'
Pereitą vasarą pasitaikė su

sitikt ant Halsted gatvės ir 30.; 
Jis sako: “aš su tavim noriu1 
padraugaut, tu atrodai rimtas 
ir protingas žmogus.” Aš klau
siu jo, ką tas reiškia padrau
gaut? Jis sako: “aš norėčia, 
kad tu susidėtum su manim į 
biznį.” Aš, norėdamas kuo 
greičiausiai nutraukt jo reika- 

! lą su manim, sakau jam: “aš 
j nenoriu būt jokiu biznierium, i 
'neturiu pinigų, pakol kas dar Į 
i dirbtuvėj dirbu, pagaliaus ir, 
laiko neturiu šiuo syk su ju-Į 
mis kalbėtis, nes skubinu su
sirink i m an.”

Kelios dienos prieš tą neti
kėtą įvykį buvau susitikęs Ka
zį Kinsgaila. Pasikalbėjime su 
juom visa jo kalba buvo vien 
tik puolimui ypatų. Pirmiau- 

jis pradėjo priekabiauti 
pačia

Knygelė su nutentišku ir 
nepaprastai maistų šildan
čių receptų bus jums veltui 
pasiųsta ant jūsų pareika
lavimo. Tik užadresuokit at
virutę JACOB RUPPERT 
BREWERY. N. Y. City.

Nors tai istais už būvį. Bet, kol eili-į prie Dr. Dundulio, ta 
žuvis ir pigi, bet valstiečiai ir(niai nariai vadams nenusako j pasaka. Aš, matydamas iš vis- 
darbininkai bei bedarbiai ne- kovos būdo, einama tokiu, ko, kad jo protas dar daugiau 
įstenga jos pirkt, todėl ta žuvim ' Matysim, kokios iš to bus pa-j menkėja, jis tiesiok darėsi iste- 
pradėjo maitint kalinius. Kad sėkmės.

i badauja arba suserga1 
nuo netinkamos žuvies, tai ne
svarbu, bet užtat ponų kalėji
mų viršininkų kišenės pilnėja! 
nuo pavogtų kaliniams skirtų1

vių “žuvies” bendrovė.

Anglies Dulkės

Požeminis.

Chicago, III

Į riškas, /sakau jam, kad Dr.
I Dundulis mano parapijomis, 
jas jį gerai žinau, jis geras 
į žmogus, taip pat ir geras dak- 

man visokių j

Jildimui maistą—gudrų recep- Vyį 
tą ar du—dėžė Ruppert’s:—tai /M 
formula vykusiam vakarui. ® <

Nesakykite Alaus, sakykite 
Ruppert’s

rTr***-,

J -ja

SuRoM***

J. Mickevičius.

gaminti vos 23,000,000 tonų į 
metus. Ir tiktai tiek angliaka
sių tegali naudotis, kol kas, 
“močiutės triusu-triumfu.” O 
kiti—užmiršti jau žmonės.

I taras. Jis atšovė 
i nesąmonių. I

Jis pradėjo 
prie S. Delkaus.

j sakau, kad Deikus geras žmo- 
j gus ir jeigu jis būtų tpks blo- 
! gas, tai jis negalėtų biznį va- 

| Bulovą, lapkričio 13 dieną,' ryt. Jis sakė man daug kvai
lame laikraštyj rašo, būk Ka-' lybių prieš Deikų. 
zys Kinsgaila 
Komunistas, 
PO 
tu 
to 
Jis 
gaiš aprašymais 
jus to laikraščio skaitytojus ir 
tuomi pat ko daugiausiai dis
kreditavus komunistus. Paga
liaus, tu žmonių toks jau už-

1 • .. . v , I

Ar Kazys Kinsgaila Toks 
vo, kaip “Naujienos’’ JĮ 

Perstatė ?

“Naujienų” reporteris

Minkštosios Anglies Kasėjai 
Jau Užmiršti Žmonės 

I

Be abejonės, daugelis kasė
jų’ manė, kad UMWA vadas, 
Lewisas, manevruodamas vin
gių vingiais, kol padarė naują', 
kontraktą šio lauko kasėjams, kai Appalachian anglies ruož- 
daug laimėjo ir viskas išėjo te> kur padarytas naujas “kon- 
triumfu. Bet tikrenybėje yra' traktas” -
tų apsigauta, kurie taip manė.1 
Vieną žinome, kad kontraktas 
yra neva padarytas tiktai 
Appalachian anglies ruožtui, 
kur apimama apie 140,000 
angį. Kiti išsisklaidę anglies triktai”, 
laukai po visas J. Valstijas ir centralinės jėgos, negali jokiu ___
Kanadą, kuriuose randasi du Lūdu prieiti prie sutarties su j tai kiel

Dėka šitokiai Lewiso politi-

Bu-

F

buvęs karštas • 
v a ikštinėdamas ' 

stubas agitavęs į Komunis- 
Partiją. Čia aiškiai matyti 
reporterio tikslus melas, 
tą daro, kad savo melagin- 

prigaudinė-

baronai purkštauja 
prieš naują kantraktą ir visai 
nesiskaito su Guffey įstatymu 
ir, dar daugiau, deda pastan-j siėmimas, jog jie prieš komu- 
gas sunaikinti jį, kaipo ne-I 
konstitucijinį. “Tolimieji dis-į 

palikti atskirtais nuo

priekabiauti
Aš vėl jam

sa-
ne

Jis vėl ėmė puldinėt 
niečius, bet nepasakė už 
jis ant jų pyksta. Aš jam 
kau, jeigu tau tie žmonės
tinka, neik pas juos ir neturėk 
jokio reikalo su jais. Taip pa
sakęs ir nuėjaus savais keliais. 
Tai buvo mano paskutinis pasi
kalbėjimas su Kaziu Kinsgai-

nistus be melo negali būt. Tą 
kiekvienas žmogus plačiau 
žiūrintis į dalykų stovį žino.

Kas link Kazio Kinsgailos, 
ekvienas galėjo paste- 

be kompanijomis, nes jos jau ne-'bėt, kad tas žmogus jau nuo 
tolimi dis- siskaito su kasėjais, kovojau-; senai buvo nenormalio proto. 

Del! Pas jį visuomet būdavo koks 
tos priežasties 20,000 Alaba--tai paslaptingumas. Kiek te
mos angį, streikuoja. Daugelis; ko pastebėti, tai jis nuo senai " 
distriktų, dirbdami, .maldauja buvo bedarbis, bet jis ir tą 

kompanijomis, nenorėdavo sakytis. Jis, netu-j 
rėdamas darbo, o žinoma, lai-;

tai kur nors

trečdaliu kasėjų, palikti 
kontrakto, kaipo 
triktai” ir patys turės susida- čiais mažomis grupėmis, 
ryti kontraktus atskirai be 
“močiutės” unijos, nepaisant 
kad jie “močiutei” buvo išti
kimi ir metė darbą, kada ji 
paskelbė streiką.

Nedesertyruotieji Appala
chian kasėjai gavo “įstatymą 
(tikrenybėj gavo visi tą įsta
tymą) ir kontraktą”, 
paviršiaus, rodoma 
“močiulės” triumfu 
vaikucių-kasėjų. Tai 
fas iš paviršio, kas 
reiškia angį, gyvenime ir dar
be. Angliakasiams svarbu ir 
viską reiškia, koks yra kon
traktas ir kaip jis bus išpildy
tas, kuris yra tikru fundamen
tu jų egzistacijos. šį dalyką 
unijos vadai slėpė ir slepia 
nuo narių. Bet baronai, savo 
reikalų verčiami, negali to iš

laikyti slaptybėje ir pereitą 
savaitę, 
ironiškai išsijuokė iš įstatymo 
ir naujo kontrakto. Jie kate
goriškai pareiškė, kad anglia
kasiai, jau esate užmiršti žmo
nės.

Kiek man teko susitikt ir 
kalbėtis su Kaziu Kinsgaila, 
jis niekada nekalbėdamo apie 
politiką, ar kurią nors partiją, 
nei apie patį lietuvių veikimą, 
nes jis apie tai nieko nesupra
to. Visa' jo kalba būdavo apie 
išradimus. O paskutinį laiką 
neapykantos išreiškimas prieš 

I aukščiau minėtus žmones.

sutarties su 
Tiesa, Illinois valstijos baro
nai pasirašė naują kontraktą, ko labai daug, 
bet tas dar neveda padėties i jį turėdavo praleisti. Jis jeigu 
gerojon pusėn. įtik kiek pažindavo žmogų ir

! sužinodavo gyvenimo vietą, tai1 
šią'tuoj ir atsilankydavo su savo 

“išradimų misija.” 1
Man teko pirmą sykį jį ma

tyt ir susipažint apie G metai 
tam atgal. Aš tuo syk gyve
nau ant Emerald gatvės. Vie
ną sekmadienį atsilankė tas 
žmogus ir ėmėsi aiškint visą 
galybę savo išradimų.- Jis tuo 
syk gyrėsi tu rįs šimtą 
geriausių išradimų. Kada mes 
žingeidaudami apie tuos jo iš
radimus paprašėme smulkme- 
niškiau paaiškinti, tai pasiro
dė, kad tie jo vadinami išra
dimai nėra jokie išradimai, 
tik jo protas nenormalis. Jis, 
tada apie tuos išradimus kal
bėjo kelias valandas. Mums 
tiek 'nusibodo klausytis. Pa
galiaus, dar ėmė prašyti ar ne
galėtumėm prisidėt prie tų jo 
išradimų su finansais.

Nuo to laiko aš jam pasida- 
kas; paskirtoji komisija pildy- .tu nuošimčių. O Guffey įstaty- riau pažįstamu, jis mane bile 
y1 u i - i g y vendinimui Guffey mas, kaip žinome, “daro ba- kur užkalbindavo. Apie metai 
jstatymo, neharmoninga, ne-'ronus bagotais” ir tada jie, laiko atgal jis mane užkalbi- 
kompetentiška ir del to jie at-J kad ir nenoromis, pasirašys no kokiame tai parengime 
sisako pasirašyti to įstatymo; naują kontraktą. Asesmentais Lietuvių Auditorijoj. Jis tuo 
kodeksą ir—atleiskite—naują Lewisas mano surinkti $1,200,-*syk jau kalbėjo ne apie išradi- 
kontraktą. Nors atsirado “ske-'oOO ir pradėjęs legalį “karą”,1 mus, bet apie Dr. Dundulį. Iš 
bų iš baronų vakarinėje daly- šaudyti jais. visko buvo matyt, kad jis

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

M Bieliausko Graborystės Įstaiga 
y 660 Grand St. Brooklyn, N.Y. 
k Tel.: STagg 2-5043

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

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

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

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuvės

Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 
metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 

S ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par- 
vežiipas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba drese; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi
nus). 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.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtai 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo

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

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

čių; patarnaus ir lietuviams, kurie j jį kreipsis 
tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043

kas iš 
generaliu 

del savo 
tik trium- 
nieko ne-

Lewisas, bedarydamas 
naują sutartį, prisivirė tiek 
daug jovalo, kad jau dabar 
nebegali jo niekur supilstyti 
ir taško visais kraštais. Bet 
akiregyj to, jis neima atsako
mybės ant savęs. Jis šaukia
si, kad angį, jam čia gelbėtų. 
Jis nori paslėpti tą, kad an
gliakasių galia randasi jų or
ganizacijoje ir nori išvengti, 
kad angį, nepareikalautų jo 
skelbti naują streiką, kad pri
vertus baronus skaitytis su 
tuo, ką jie pasirašė ant naujo 
kontrakto. Dabartinis Lewiso 
tikslas apdėti visus unijos na
rius asesmentais už lapkr. ir 
gruodžio mėnesius po dolerį, 
kad sudaryti drūtą iždą uni-

Kad jie nesapalioja, o ištik- joje ir su tais pinigais pradėti 
rųjų reiškia “biznį” angliak., spaudimą į valdžią ir atatin- 
tai jie duoda tokius faktus: karnas įstaigas, kad Guffey 
įstatymas nekonstitucijonališ- įstatymas būtų pravestas šim-

prisikąsdami lūpas,

bų ’ iš baronų vakarinėje daly- šaudyti jais, 
je Penna, valstijos, bet jų tik' 

►yra tiek, kad jie tepajėgia pa-
Kad ii’ nei vienas centas smarkiai įpykęs ant Dr. Dun- 

pro cielių nebūtų prašautas,’dūlio. Jis tuo syk pasakojo

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kesėja- 
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 apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, gazai, šir
dies pykimas arba praradimas no

ro valgyt, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

102 Kent St.„ B’klyn, N. Y.

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

Sekmadieniais—susitarus.

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

i 427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ne 
kada

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery Štreet

NO. ABINGTON, MASS.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Puslapis šeštas

Vedeja

z FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki\^2 vai. iš ryto

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

Elizabeth, N. Jšio

įstojo į

į savaitę daug

ROBERT
darbininkų griežtai pareikala-!9avaJie pasisakė ii prieš

Dovanos

(277-282) HARMAN

Pasiunti- 
surinkta

tik
iš-

galit įsigyt “L.” 
atėję j pamokas.

tu
ne

m u-, 
kon- 1

ra porta vo, kad 
prie kongreso,

Brošiū- 
raštinėj

Praėjusį šeštadienį, 
čio 23 dieną, Piliečių 
svetainėje, 80 Union 
Brooklyne, buvo loštos
medijukės: “žento Nelaimės” 
ir “Pirmoji Naktis”. Publikos 
buvo tik apie 65 žmonės. Gal 
priežastis, kad tą dieną buvo 
daug parengimų, o gal, kad

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas, arba gali eit 

j partnerystę. Labai gera vieta ir 
geras biznis daromas. Atsišaukite 
šiuo antrašu: 794 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Keturi tūkstančiai WPA

lapkri-
Kliubo

Ave.,!
dvi ko-

Borman Thomas, Am. Soc. 
Partijos kairiojo sparno 

vadas.

, Kalbant apie aktorius, rei- 
! kia pasakyti, kad P. Starkiu- 

--- I tė, kuri lošė uošvės rolę, atli- 
y. .V| TT ..------------------ ko labai gerai. Nudavė taipKompaniskos Unijos Gerove gerai uošvės tipą, kad rodos

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

Anirad., Lapkričio 26, 1935

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Prieškarinės Lygos Miesto Komiteto Veikla Centralsj Amaty ir Darbo 

——1-------- Taryboj Progresyvės
Lapkričio 18 buvo Am. Ly- kiu su kitų tautų darbininkais! o -i Anaa 

gos Kovai Prieš Karą ir Fa- protestuoti prieš karą kol dar 
šizmą New Yorko Ap. Komi- ne pervėlu. Prieškarinis kon

gresas bus vienu iš galingiau- 
įsių protesto žygių prieš karą.

Operetė “Vestuvės 
Pušyne”

Trečiadienio vakarą, 27 
mėnesio, didžiojoj Madison 
Square svetainėj įvyks didžiu
liai debatai tarp Am. Socialis
tų Partijos kairiojo sparno 
vado Norman Thomas, ir Am. 
Komunistų Partijos vado ir 
generalio sekretoriaus Earl 

Tema: ‘‘Socializ
mas ar Komunizmas, 
masi didžiausio skaičiaus pub
likos.

Pereitą ketvirtadienį New 
Yorko Centralėj Amatų ir 
Darbo Taryboj turėta aštrios 
diskusijos už ir prieš padidini
mą Tarybos Pildančio Komi
teto. Kairieji ir progresyviai 
stojo už padidinimą, o reakci
niai prieš. Balsuojant papras
tu “taip” ir “ne” atrodė di
džiuma už padidinimą. Tačiau 
kada paleista balsuot rankų 
pakėlimu, sulyg tarybos val
dytojų skakliavimų, paskelbta 
86 už ir 146 prieš.

Kaip ten nebuvę su tuo bal
savimu, gal tūli nusigando, 
kuomet reikėjo rankas kelti 

Tiki-1 viršininkams matant. Tačiaus 
balsų skaičius už progresyvius 
pakilo, pareiškė C. S. Zimmer- 
manas, ILGWU 22 Lokalo ve
dėjas, kuris buvo nominuotas 
į pild. komitetą. Pernai už jį 
paduota tik 35 balsai, o šiemet 
jau 85 b.

prisirengti ir atydžiai perskai-| 
tyti iš brošiūros “Komunistų: 

j Programa Prašalinimui Karų 
i ir Fašizmo” įžangą, taipgi 
pradedant 10-tu puslapiu ir 
baigiant 19-tu pirmos rezoliu
cijos dalį, nes ji bus diskusuo- 
jama sekamą pamoką, 30 d. 
lapkričio.

i Pamokos būna “Laisvės” 
j svetainėj, lygiai virš paminėtu 
I laiku. Pavėlavusių niekas ne- 

Pušy-! laukia ir pavėlavimu tik sau

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Muzikantai Prieš Mokamus 
WPA Koncertus

Operetėje “Vestuvės
ne” perstatoma, kaip pasitu- Į skriaudą padarysit. Mokinima- 
rinčio traktierčiko duktė, Jus- sis veltui. Kviečiami visi vyrai, 
tė, atsisako tekėti už jai ne- moterys ir jaunuoliai, 
mylimo vyro, kuris jai papro- raitę 
čiais ir amžiumi netinka. Jai, arba
pagaliaus, prisieina pabėgti 
nuo tėvo su savo vaikinu, ku
rį ji myli. Bet esant skirtingų 
tikėjimų, nesutikus tėvams, ne
gavus nieko pas kunigą, Justė 
ir Juozas bėga į girią nakties! 
laiku. Tenais jaunimas iškelia 
jiems sužiedotuves ir vestuves. 
O ant rytojaus tėvas ruošia 
oficiales vestuves, bet duktės 
jau nėra—ji miške.

Muzika veikalui “Vestuvės 
Pušyne” parašė D. Zdaniutė- 
Judzentavičienė. Veikale yra 
daugiau kaip 20 dainų, šokių 
ir muzikos.

“Vestuves Pušyne” bus su
vaidinta gruodžio (December) 

j 15, 1935, Labor Lyceum sve
tainėj, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. Vaidinimą 
ruošia Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 1 kuopa paminėji
mui šios organizacijos penkių 
metų sukaktuvių. Operetę vai
dins Lyros Choras iš Shenan- 
doahrio.

LDS 1 kuopa kviečia visus 
narius ir simpatikus garsinti šį 
parengimą, patiems skaitlingai

Trečiadienio vakare, lapkri
čio 27, Nov., visi dalyvaukite 
Brolių Draugystės vakarienė
je. Bus 639 Sumner St. Įžanga 
$1.00. Vakarienė bus 7 vai. 
vakare. Po vakarienės bus šo
kiai. šokiams įžanga tik 35c.

Visa Elizabetho apielinkė 
privalo dalyvauti šiame ban- 
kiete ir paremti Brolių Drau
giją, nes Brolių Draugijos na
riai visuomet dalyvauja kitų 
draugijų parengimuose. Gi šis 
bankietas yra paminėjimui 
Brolių Draugystės 20 metų su
kaktuvių. Tai yra nepaprasta 
iškilmė.

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTĮę VISADA ATDAROS
A. AA\. A A O Dieną ir Naktį

teto susirinkimas.
Organizatorius trumpai at

žymėjo bėgančias kovas ir 
perstatė Mūrininkų Unijos or- 
ganizatorių ir WI>A streikų KomifflistŲ ir Socialistu 
vedėją pakalbėti. Jisai trum- . n L 4 * 
ftai pažymėjo tos unijos kovas VcUlŲ U6Ddl31 
UŽ didesnes algas ir nurodė, 
kad vienas tos unijos vadas 
Kuboj yra teisiamas už vado
vavimą streiko. Ant vietos bu
vo priimta rezoliucija ir pa
siųsta Kubos miesto gaspado- 
riui, teisėjui, ir į Washingto- 
ną, Darbo Ministerei, reika
laujant paliuosuoti kovotojus
už unijines algas ir trumpes- Browderio. 
nes darbo valandas, 
mui rezoliucijų aukų 
$5.45.

Mūrininkų Unija
ALKPK ir F ir pasižadėjo pa
siųsti nemažą skaičių delegatų 
į .trečią prieškarinį kongresą.

Prieškarinės Lygos raštinės 
vedėjas atsišaukė į lavintus 
raštinės darbininkus ar baigu
sius augštesnę mokyklą ateiti 
dienomis ar vakarais į ALK
PK ir F raštinę, 156 — 5th 
Ave., Room 521, New Yorke, 
padėti dirbti. Lyga neišgali 
samdyti kiek reikiant darbi
ninkų, tai labai trūksta pagel- 
bininkų. Mokanti mašinėlėmis 
ar ranka gerai rašyti ir galin
tieji paaukauti po kelias va
landas darbo 
padėtų lygai. 

Sekretorius 
prisirengimas

m., Clevelande, kainuos apie^PA Darbininkai SuSIKirtO 
$10,000, kad padengt telefo- Jy Policija 
nūs, laiškus, atsišaukimūš, Švb-1 
taines, propagandos išlaidas ir 
tt. Vien lygos raštinės išlaiky
mas kainuoja į mėnesį $1,000. 
Darbininkų masinės organiza
cijos ir unijos jau turi sukėlu- 
sios $1,500. Tai dar toli gražu 
iki reikalingai skaitlinei.

Am. Lyga turi išleidus sie
ninį kalendorių 1936 metams 
su puikiais originaliais pa
veikslais, geriausių piešėjų ga
mintais. Parsiduoda po 25c. 
Taipgi pagamino po 2c štam
pų lipinimui ant siuntinių ir 
laiškų, kad tuo būdu išgarsin
ti kongresą ir palengvinti su
kelti pinigus kongreso reika
lams. Platintojams duodamas 
nuošimtis. Reikalaukite virš 
paduotu antrašu.

Nutarta gruodžio 21 d. su
rengti masinę demonstraciją 
populiarizavimui kongreso. 
Vieta bus pranešta vėliau. Yra 
davinių, kad iš Chicagos ir iš Į 
Milwaukee apskričių siųs po( 
tūkstantį delegatų į kongresą. 
New Yorkui yra kvota 700 
delegatų. Gelžkelio lėšos j abi 
puses vienam delegatui $13,! 
su nakvyne ir maistu 
Specialis traukinys iš 
Yorko išeis ketvirtadienį, 
sausio; bus Clevelande penk
tadienio rytą, 3 sausio. Norin
tieji daugiau žinių kreipkitės 

« virš paduotu antrašu.

WPA duodami koncertai 
retų būti bedarbiams, o 
pelno darymui—pareiškė 
zikantų, orkestrų vadų, 

j certų vedėjų ir kompozitorių 
konferencija, įvykusi pereitą r''pla’tin”ti“tikie't'us'
penktadienį, Astor viešbuty].; _______________
Jie ves kampaniją, kad WPA1 
muzikališkais projektais nau- J£ LoŠlIHO “Žento Nelaimės” 
dotųsi išimtinai bedarbiai, . " M ] r »
kaip kad buvo numatyta TE * IIHIOJI NaktlS 
RA raporte, 1934 metais, kad 
į juos nebūtų imama įžanga.1

Muzikantai taip pat reika
laus sugrįžti prie 6 programų 
pildymo, vieton dabar reika
laujamų pildyt 9 programų į

vo atmokėti algas. Pasėkoje 
įvyko susikirtimas su policija 
prie W. 59th St. prieplaukos, 
pereitų penktadienį.

Darbininkai buvo susirinkę 
atsiimti algų. Jie stovėjo kelias 
valandas laukdami čekių, kuo
met pasirodė, kad algų nebus. 
Jie pradėjo šaukti, kad “il
giau nelauks” ir pradėjo eiti 
link išmokėjimo raštinės.

Policija juos užpuolė. Tuo
jau pribuvo daugiau policijos. 
Tačiaus kova apsimalšino 
tada, kada pasirodė algų 
mokėtojas su čekiais.

Pikietuos Wanamaker’s 
Krautuvę

Int.

naudojimą WPA vienetų biz- 
niškose radio stotyse ir biz- 
niškiems tikslams, taipgi ati
darinėjimą uždarytų teatrų' snigo, 
bizniui su WPA artistais, WP 
A algomis.

Journeyman Tailors 
i Unijos Lokalas 1 paskelbė, 
1 kad su šia diena prasideda 
1 pikietas prie John Wana- 

* maker’s departmentinės krau- 
j tuvės, Broadway ir 9th St. Pi- 
I kietą skelbia po to, 'kaip tos 

Lto’ j krautuvės 50 kriaučių turėjo 
įmesti darbą, reikalaujant

■ 1929 m. algų skalės, kuri ta
po nukapota 1931 metais. Dėl
to kriaučiai vedė derybas su 
virš du mėnesiu, bet savinin
kui atsisakius pildyti reikala- 

\ vimus buvo priversti skelbti 
Negrų Porterių Unijos Lo-’streiką. i

Italas 505, turintis 8,000 na-! -----------------------
riy, prisidėjo prie A. Lygos ir' . i- • .
pasižadėjo pasiųsti nemažai |NubaiKlC Mays ilklCtllS 
delegatų į kongresą. j ----------

Visų tautų ir rasių darbi-! Departmentinės May’s krau- 
ninkai bruzda, rengiasi į prieš-!tuvės pikietai buvo 510 Ful- 
karinį kongresą. Mes, lietuviai, į ton St. teismabutyje pereitą 
irgi negalime sėdėti sudėję1 ketvirtadienį. Teisėjas Cullen 
rankas. Mums ypatingai svar-! nuteisė Irving Novak 5 die-

---------  ir profesionalė aktorė neatlik-
Brooklyno Komercinės Ta- tų geriau. K. Melvydaitė jrgi 

rybos įsteigtas kompaniškos lošė neblogai, nes ji, mat, ga- 
unijos planas duoda Atlas Bag, Ii savo meiliu būdu nuduoti 
and Burlap Co., Brooklyne, arba išreikšti meilę. Broliai 
darbininkams po $14 į savaitę, j Jurkevičiukai, kurie lošė ilgas 
Taip liudijo Casper Fillippi, 
tos kompanijos darbininkas, 
kuriam su $14 į savaitę įsaky
tą užlaikyti šeimą iš 
žmonių.

Pas Fillippi į namus 
vo kompaniškos unijos 
torius Zuchetto ir 
kad jis turi stoti, jei nori pa
silikt darbe. Jis sakė, kad už- ____ _
dirbsiąs daugiau algos. “Da-|ditą. Komedija 
bar aš patyriau,” sako Fillippi,! mes” j 
“kad padarau mažiau. Jei 
bandau pasidaryt virš $14, tai 
turiu užsimušt,” pasakojo Fil
lippi Nac. Darbo Santikių Raš
tinėj, Federaliam Bildinge, 
641 Washington St.

šešių

pribu- 
sekre- 

įgrąsino,

Sulaikė Brangakmenių Vagis
i Sulaikytas apiplėšimas, ku
ris, jei pavykęs, būtų buvęs di-

BROOKLYNO TĖVŲ 
AT YDAI!

Brooklyno LDS jaunimo 200 
kuopa ir So. Brooklyno jauni
mo kuopa bendrai išdirbo pla
nus delei jaunimo vakarinės 
mokyklėlės, šioje mokyklėlėje 
bus studijuojama lietuvių gra
matika, Lietuvos istorija, dar
bininkiška dailė, LDS organi
zaciniai reikalai, jaunimo rolė 
kovoj prieš karą ir fašizmą, 
jaunimo gyvenimas po Sovietų 
valdžia ir tt., kad supažindi
nus Brooklyno lietuvišką jau
nimą su klasių kovos reikalais.

Mes atsišaukiame į jus, tė
vus, z raginti savo sūnus ir duk
teris lankyti tokią svarbią mo
kyklėlę. Pirmas studentų su
ėjimas įvyks šiądien, antrad., 
lapkričio 26 dieną, 8 valandą 
vak., “Laisvės” svetainėj, šia
me susirinkime studentai susi7 
organizuos, kad ateinančią sa
vaitę pradėt mokyklą.

Mokyklos Komitetas.

roles, atliko taipgi pagirtinai. 
Jie turi gabumus nudavime 
tipų. Navitskas tėvo rolėje irgi 
gerai lošė. Kiti visi lošė apy- 
silpniai, nekurie net ir žodžių 
nemokėjo.

Rengėjas Jurkevičiukas sa
kosi, kad jis pats ir augščiau 
minėtas komedijas parašė. Jei
gu taip, tai aš duodu jam kre- 

_________ “žento Nelai- 
gana gabiai parašyta.! a t

Gi “Pirmoji Naktis” biskįį IŠRANDAVOJIMAI 
silpnesnė. Bet, žinoma, abi 
komedijos beprasmės.

Jurkevičiukams
prigulėti prie Aido Choro Dra
mos Grupės ir dirbti 
darbą sykiu su proletariniais 
meno veikėjais, o ne atskirai 
arba privatiškai.

J. Juškia.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Petro Deveikos. Pirmiau 

gyveno Racine, Wise., bet dabar jo 
nerandu. Jis paeina iš Labanoro pa
rapijos, Utenos apskričio. Turiu labai 
svarbų reikalą su juo. Prašau jj pat} 
atsišaukt, arba kas apie jį žinote, 
kur jis randasi, malonėkite rašyt se
kamu antrašu: Chas. Vidžiūnas, 284 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(277-280)

Pasirandavoja šapa 25x60. Dviejų 
augštų, plytinis namas. Gera vieta 

natartina kriaučių šapos. Vieta randasi ant 
P 124 Catherine St., Brooklyn, N. Y.,

I šalia Grand St. tilto. Atsišaukite po 
meno ( Šiuo antrašu del tolimesnių informa

cijų: 676 Manhattan Avė., tarpe 9 
ryto ir 6 vakaro. Arba telefonuokite 
EVergreen 8-8114.

(275-281)

Rhea Teitelbaum

Kambarys, 
plaukymui

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, Ketvirtadieniais, 
penktadieniais,'* šeštadieniais ir 
sekmadieniais atdara dieną ir 

ir naktį. ‘

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

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

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn. 

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraičiu.

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 

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

LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

su

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą, kainą 
Pnreamdnu automobilius vestuTčm. 

part m, krlkitynora ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

I x jui ūmų uii « « «
i džiausiąs istorijoj, būtų pate- ĮVyKO ririBOS ramOKOS 
(kę vagišiams virš 2 milionų --------- į
vertės brangumynų. Jis ban-l Liet. Komunistų šaukiama 
dyta pravesti šeštadienio nak- mokykla studijavimui Romu
tį, prie Jewelers’ Exchange, 82 nistų Internacionalo 7-to Pa- 
Bowery, New Yorke. Vagišių saulinio Kongreso tarimų-re- 
tikėtasi jau per 6 savaites ir zoliucijų padarė pradžią. Pe-j 
namas buvo saugomas. Ypa- reitą šeštadienį susirinko ne-

ir 
_ ___________ , _______  __ , „ „ . _ kitų darbininkų, bet turėtų su- 

ačiau ar vėliau Hitleris pult! nubausta $10 ar dvi dieni ka-' Jų bergždžias darbas pasi- eit daugiau. Nusitarta turėti 
Klaipėdą ir visą Lietuvą. Tada! Įėjimo; Evelyn Cohen, strei- baigė šešių atsidūrimu kalėji- pamokas kas šeštadienį, nuo 4 
Lietuvos ir visų Pabaltijos vai- kierė, $5 baudos ar 1 dieną me, kuomet jie prapjovė skylę iki 6 v. po piet. Mokyklos ve- 
stybių žemelė bus nuplauta kalėjimo. Krautuvių Tarnau- grindyse ir viduj buvęs' aukso- ’ dėju išrinktas d. A. Bimba, 
darbininkų krauju. Prieškari- tojų Unijos 1250 Lokalas u^-'rius juos išgązdino. Bėgančius, Į pagęlbininku D. M. šolomskas. 
nė Lyga ragina ir lietuvius sy-
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_______ _____ r___ o„_ ___  ______ v namas buvo saugomas. Ypa-’reitą šeštadienį susirinko 
bu. Delegatai prieškarinės ly-' nom kalėjimo; Clarina Michel- tingai buvo įtempta padėtis mažas būrelis komunistų 
gos posėdyje nurodė, kad ank- son, unijos organizatorė, tapo per pastarųjų 11 valandų.

mokėjo visų bausmes. įjuos policija sugaudė. I Sekamai pamokai užduota

5 Telefonas! Evergreen 7-7770 §

1 PAUL GUSTAS i 

? LIETUVIS GRABORIŪS 5 
5 Benai dirbąs graborystSs pro- g 
3 f esi joje ir Brooklyno apielin- 5 
5 kčj plačiai žinomas. Tik dabar 2
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja g

■g balsamavimu ir palaidojimu 0 
5 mirusių. ’ g

į Veltui Chapel Šermenim į 
S Parsamdo automobilius ierme- S 
S nims, vestuvėms, krikštynoms ig

ir kitokioms parims K
n Saukit* dieną ar naktj t

į 423 Metropolitan Avė. f 
Ž Brooklyn, N. Y.

Te|. StaBR 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS)

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

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

25c
Patarnavimas

i CHARLES UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė- 
gos išeikvojimai, 

: a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažarnčs Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
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 

Čiepų 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. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




