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Roosevelto Taupumas 
Bedarbių Kaštais

ATLANTA, Ga. — Prezi
dentas Rooseveltas, Padėkų 
Dienoj kalbėdamas Georgia 
Tech futbolo stadiume, pa
reiškė, kad “valdžios išlai
dumo augštis” jau praėjo, 
reiškia, mažiau bus išlei
džiama bedarbiams šelpti; 
sako, “ekonominė padėtis 
nuolat gerėja;” toliau galima 
būsią apsieiti be naujų tak
sų valdžiai ir dar sumažė- 
siąs šalies iždo nepriteklius.

Bankininkams ir kitiems 
kapitalistams, kritikuojan-

Darbininkai visų Sa» 
Vienykite!! Niea 
N e p r a I aimėsite, Ti 
Retežius, o I ši almės n 
Pasaulį!

Dvasiški? Konferencija FRANCIJA KARIAUTŲ PRIES ITALIJA, JHGU Naziai Nužudė Socialis- Atplėšė 5 Chiniios 
Smerkia Pelno Sistemą MUSS0L1NIS UŽPULTŲ ANGLŲ LAIVYNĄ | t? Vada Cechoslavijoj į vuiuijuu
NEW HAVEN, Conn. —1 LONDON.—Anglijos vai

tiems Rooseveltą už šalies Nacionalė Religijos ir Dar-|džia lapkr. 29 d. patvirtino 
iždu ir vedimą bo Fundacija, atstovaujanti. žinią, jog Francijos minis-
bankrūtan, Rooseveltas at- 22 tikybas su 4,700 kunigų, I teris pirmininkas P. Lavai 
sakė, kad laike bankų krizio savo konferencijoj lapkr. 29. pasižadėjo
1933 m. patys bankininkai d. pasiuntė prezidentui Roo- prieš Italiją, jeigu italai už- 
jam užtikrino, jog Amerika 
galėtų panešti 55 iki 70 bi- 
lionų dolerių skolos ir dar 
nesubankrūtuotų; o dabar 
Jungtinės Valstijos teturi 
tik $29,500,000,000 skolos.

Per paskutinius 12 mėne
sių bedarbiams šelpti buvo 
paskirt a $4,880,000,000, 
įskaitant tiesiogines pašal
pas ir viešuosius darbus. Del 
šių išlaidų Rooseveltas ir 
buvo daugiausia kritikuoja
mas “iš dešinės,” iš storžie
vių kapitalistų nusės. Jiems 
pataikaudama, R o o s evelto 
valdžia, todėl, ketina dabar 
griežtai sumažinti tokias iš
laidas. Ir kaip sako kong
reso atstovų rūmo lėšų ko
misijos pirmininkas Bucha
nan, tai ateinančiais metais 
bus išleista ne daugiau kaip 
$1,000,000,000 iš viso bedar-1

iždo “mėtymą”

išstoti karan

puls bombarduot Anglijos 
laivyną Viduržemio jūroj 
arba darys kokius kitus ka
ro žingsnius prieš Angliją,

i

lo y low LwJcvx Herndon ir kitų darbininkų 
biams šelpti. Taigi jie atsi-' veikėju įkalinimą ir pilieti-

I Provincijas, JaponaiPRAGA, čechoslovakija.1 
—Manoma, kad tai hitleri- Į 
ninkai lapkričio 29 d. nužu
dė Rosenzweigą, vieną iš 
gabiausių socialistų vadų 
Čechoslovakijoj. •

Policija suėmė tris žy-! 
mius narius Konrado Hen-! 
lieno Vokiečių (Nazių) Par
tijos, nes jie, kaip praneša
ma, kalbėjosi viename vieš
butyje, kad reikės nužudyt 
Rosęnzweigą ir kitus socia
listų vadus, per kurių veiklą 
Socialdemokratų Partija 
Čechoslovakijoj gauną 
daugiau narių.

matoma, pradės gruodžio 12 
d. svarstyti uždraudimą ga
bent Italijai aliejų ir gazo
liną iš Lygos šalių, nors 
Mussolini yra pagrasinęs, 
kad aliejaus ^tabdymas Ita
lijai reikš karo pradžią Eu
ropoj.

Anglijos valdžia pakarto
ja, kad ji nenaudos kariškų 
drausmių prieš Italiją, su- 

įprantama, jeigu italai ne- 
! pradės karo prieš Angliją, 
i Anglų vyriausybė pareiškia, 
kad ji neuždarys Italijai 
Suezo kanalo nei kitų van
dens kelių.

Kol Jungtinės Valstijos ir . v
visos kitos šalys nesulaikys Italai įvedė Griežtą 
aliejaus, bovelnos, plieno ir 
anglies išvežimų Italijai, tol ) 
ir Anglija pardavinės tas --------
karo medžiagas Mussolinio ■ 
valdžiai, kaip sako Londono ( riausias italų armijų ko- 
vyriausybė. ! mandierius gen. P. Badog-

i lio įvedė aštrią žinių cenzū
rą. Korespondentams už-

I drausta minėti jo armijų 
judėjimus ir net komandie- 
rių vardusi Badoglio bijo, 

.. . . ... ji • kad tokiomis žiniomis nepa-
Francija ir Anglija de ei f sinaujotų ethiopai. 
ginklavimosi apribojimo vi-j ?...... ;
sose tose trifUSe šalyse. To-' _ ' . ■. įjįjį - T ‘ f" 
del, kaip pranešama, Angli- .Dumblo Maudynės lla- 
jos valdžia nepatenkinta da- imi ri,i> •• ♦

seveltui laišką, kur sako, 
jog pelnų sistema užkerta 
kelią darbo žmonių gerovei.

Tie dvasiškiai nurodo,;-- —F------ x-----v—
kad nežiūrint Roosevelto —kaip praneša N. Y. 
valdžios planų, dar tebėra “Times” korespondentas iš 
10,000,000 bedarbiu ir bent Londono. i
20,000,000 žmonių minta1 Būrys Francijos karo lai-' 
vien iš pašaipu. Sako, kad vų pradėjo manevrus Vi- 
prie Roosevelto pakilo pel- duržemio jūroj, o Mussolini 
nai tik didiesiems kapitalis-1 pasiuntė. dar keliasdešimt 
tams, o žmonių masės visiš- tūkstančių kariuomenės į 
kai grimsta skurde. Jie ne-' Franci jos pasienį. Jis gabe- 
tiki pranašavimams apie ! na daugiau savo kareivių ir 
gerovės sugrįžimą tokioj i Italijos koloniją Libiją, 
tvarkoj, kaip dabar. Jie to- i kuri rubežiuojasi su Angli- 
del reikalauja įvesti tinka- J°se valdomu Aigiptu, Afri- 
mą bedarbių apdraudą, pa-I koj. 
imti į šalies nuosavybę (na- Tautų Lygos drausmių 
cionalizuoti) didžiąsias pra- komitetas, kaip dabar nu- 
mones, sustabdyti milžiniš- 

protestuoja prieš Angelo 'Anglai Tariasi su Franci ja prieš Nazius?

komitetas, kaip dabar nu-

biams šelpti, laigi jie atsi- veikėjų jKalmimą ir pilieti- LONDON.—Anglijos po-1 rytų bendrą sutartį
durs dar blogesnėj padėtyj. |nių laisvių nakinimą darbi- litiniuose sluogsniuose yra

Bet Rooseveltas pripaži
no, kad ir dirbantieji “vidu
tiniai 
minta tik žemos “trečios rū
šies maistu,”—nors kapita
listų ekonominiai reikalai 
einą vis geryn, anot jo pa
ties žodžių.

ninkams apskritai. manoma, kad bus padaryta
kokja.sutą^^^ussolmiu tose-trttoSe §aiyse. To-! 

idel Ethiopijos pirma, negu 1 J
(taps užkirsta aliejaus išve-

vis

Grobsią ir Daugiau
PRIRENGTA 92,000 ARMI JOS PRIEŠ CHINIJĄ

SHANGHAI, Gruodžio 1. j MAKALE, lapkr. 30.^ 
—Generolas Sung Cheh-yu- Italų komanda skelbiasi, 
an, ligšiolinis komandierius kad jau “faktinai apvalius” 
Chinijos kariuomenės Pei- Tembien kalnus nuo ethiopų 
ping-^ientsin šiauriu ėse Seyoumo armijos, kuri iš 
provincijose, mušė dvi tele- ten užpuldinėjo italus iš už- 
gramas centralinei Chinijos į pakabo.
valdžiai Nankinge, kad jis > JIJIGA. — Italų lėktuvai 
jau “nebegalįs suvaldyt ju- kasdien bombarduoja ethio- 
dėjimo” už “atsimetimą”, pų tvirtovę Daggah Bur

'nuo Chinijos ir už sudary- pietiniame fronte.
mą atskiros “savivaldiškos”; Italai praneša, kad bom- 

. šalies Hopei, Charar ir kt.' bomis iš oro jie sudaužę di- 
i provincijose. | delį ethiopų sukvežimių ab-e įpiVVHlVAJUOC. | tuuupų bUAVtZdHHU CLU“Karo Zimu Cenzūra Gen. Sung Cheh-yuan ne- azą, kuris gabeno ginklas ir 

____ _ va klausia Chiang Kai-she-1 amunicija iš “angliškos” So- 
ASMARA, Eritrea.-Vy-lko- Chini> fašistinio dik-j mafijos. ‘ 

'________________ 1 4-n 4-r\ irią n ii n » Ir Ii n 11 nr\i lrz-\r< i

I v " JJlS Nušauti 4 Lenkai užk žemos trecios ru- *’••*«*••** * v • v fį j ,;.1' .”T .v G? v ,. jos valdžia nepatenkinta ua-1 > m v n.i • •• •Riaušes pnes Žydus slaptais Franci- 1ų Tankams Ethiopijoj

Aigipte Urmu Dirbama j 
Gazolinas Italam

r J | Tuo tarpu eina pasitark 
VARŠAVA. — Žvdu tele- mai tarp Anglijos ir Fran- 

prafo agentūros žiniomis, cijos diplomatų apie Angli- 
lankričio 30 d. lenkai fašis- • jos karinę talką Francijai, 
tai užpuolė daužyti žvdus ir, jeigu hitlerinė Vokietija 
ardyti jų krautuves Przysu- pradėtų karą prieš Franci- 
cha miestelyj, netoli Rado- ją- Bet Anglijos valdžia, 

Kada policija nalienė norėtų, kad Vokietija pada

jos ministerio pirmininko 
La valio pasitarimais su Hit
leriu.

Tūli politikai vis dar įžiū
ri galimybę, kad Hitleris su
darys bendrą politiniai ka
rišką frontą su Mussoliniu.mo. 

užpuolikams išsisklaidvt. jie ---------- ------------------------------------------------- - ’
pradėjo šaudvt į policiniu- y YinrpT qnr T/A0
kus. Atsakydama i ju šū- LIETUVOS ŽINIOS 
vius. pobcim nudėjo ketu- 1
ris riaušininkus. 1

Amerika, Japonija Vis
Smarkiau Ginkluojasi

WASHINGTON. — Kon-
greso atstovų rūmo lėšų ko-

I J • C ’ l IT misijos pirmininkas, roose-LCndU Į uOVietŲ Upes | veltinis demokratas Bucha-
!nan reikalauja, kad Jungti-

---- --------------------------- nės Valstijos nuo šiol skir-

SUEZ, Aigiptas.—Anglų- 
Aigipto aliejaus valyklos Su- 
eze pasmarkintai gamina 
gazoliną ir tepalus italų ar
mijoms Ethiopijoj. Per mė
nesi italai gauna iš šių va
lyklų po 3,000 tonu benzolio 
ir 1,000 tonų gazolino ir te
palų.

ADDIS ABABA. — Ethi- 
opai suėmė 6 italų tankus, 
papuolusius. į “dumblo mau
dynes,” kurias ethiopai ši
taip įrengia. Kelyje iškasa 
didelę duobę, aptaiso ją ir 
apibarsto smėliu. Tankas 
užvažiuoja ir panyra dumb
le. Italai jame užtrokšta

tatoriaus: ką toliau reikės j -------------------
daryt? Bet jau gerai žino- n i; Pnliimnie 
ma, kad tas generolas parsi- Y aliUubUUS ruIluIllUS 
davė Japonijai ir vykdo jos I 
planus delei penkių turtin-! 
giausių ir svarbiausių Chi
nijos provincijų atkirtimo Karalius Jurgis II paskyrė 
šiaurėje ir ju pervedimo į; ministerių pirmininku Kon- 
Japonijos globą tik su pa-|santiną Demerdjisą viętoj 
našia “savivaldybe,” kaip buvusio diktatoriaus gen. 
Manchukuo, kur Japonija^ Kopdylio. 
visame kame viešpatauja.

Yra suprantama, kad Ja
ponijai dar neužteks tų 
penkių Chinijos provincijų 
su 95 milionais gyventojų. 
Japonų imperialistai yra pa
sinešę briautis dar giliau. 
O centralinės Chinijos dik
tatorius Chiang Kai-shek 
tik silpnai protestuoja ir 
nieko tikro nedaro šaliai 
apginti. Jis perdaug užsi
ėmęs karu prieš Chinijos

Graikijos Kalinas?
ATHENAI, lapkr. 30 —

1
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Japonų Laivai ir Vėl

MASKVA.. Associated ngS Valstijos nuo šiol skir- 
Press žiniomis, Sovietų vy- ne mažiau kaip bilioną 
riausybė užprotestavo pries ((joierių per metus kariš-

Nuteisė 3 Komunistus
KAUNAS. — “Lietuvos Ai

das,” fašistų organas, rašo:
“Už komunistinę veiklą, ko

munistinės literatūros platinimą 
ir laikymą apeliaciniai rūmai 
nubaudė: Chaimą železniką 4 
metais sunk, darbų kalėjimo, 
Chaimą Gotlibą ir Iciką Sim- 
kovičių po 3 metus paprasto ka
lėjimo.”

Japonijos laivų plaukiojimą 
Amūro, Ussuri ir Sungari 
upių pakraščiais palei So
vietų sieną su Manchukuo.

Tuom Japonija laužo 1934 
m. sutartį, kuri neleidžia jo
kių kitų šalių laivams plau
kioti tomis pasieninėmis 
upėmis, apart Sovietų ir 

, Manchukuo laivų.
Pranešama, kad Japoni

jos valdžia ketina ištirti tos 
sutarties laužymus.

Radio Išradėjui Neleidžia 
Anglijoj Kalbėt per Radio

LONDON. — Anglų radio 
korporacija neleidžia G. 
Marconiui kalbėti per radio 
apie Italijos santikius su 
Ethiopija, nors Marconi yra 
laikomas pirmu radio išra
dėju. Jis, mat, užgiria Mus-

kiems reikalams.
TOKIO, lapkr. 30.—Japo

nijos ministerių kabinetas 
nusprendė, kad armijos rei
kalams sekantiems metams 

turės būt paskirta $146,870,- 
000 ir karo laivynui $159,- 
480,000. Tatai yra dau
giau negu bet kada Japoni
jos istorijoj.

Demerdjis -?ada 
paskelbti visuotiną amnesti
ja (paliuosavimą) pliti
mams kaliniams. Tam Ve
žtai priešinosi Kondvbv ’ 
to jis susipvkęs su k«"^' um 
ir pasitraukė iš min; 'Ao 
pirmininko vietos. Kor * ’is, 
kaip žinoma, dauginnsir bu
vo pasidarbavęs kara^aus 
valdžios sugrąžinimui.

Valdžia Jau SustaMe- 
Bedarbiu Pašalpas 

WASHINGTON. — Tžgi- 
baigus $4,000.000,000 PWA 
našalpinių darbu fondui, 
Rooseveltas sustabdė ir bet 
kokias tiesiogines pašinas 
bedarbiams iš valdžios ;ždo.

Minimus darbus tėra "avę 
tik 3.500,000 šeimyniški'1 be- 
darbim Taigi kiti milinnai 
bedarbių yra paliekami tik 
atskiroms valstijoms, mies
tams ir labdarybėms šelntL

Lietuviai Raudonosios 
Armijos Vadai 

“Raudonojo Artojaus” žinio
mis, Sovietinės Baltarusijos ka- , 
ro apygardos vadas Uborevičius 
ir divizijų vadai (generolai) 
yra lietuviai Putna ir Baltuos.

“Vilnies” Redaktorius 
Drg. V. Andrulis Jau 

Massachusetts e
Lietuviai darbininkai, biz- 

nieriai ir profesionalai! Skait- * 
lingai lankykitės į drg. V. An
drulio prakalbas, nes Andrulis 
kalbės visiems apeinamais 
klausimais, su kuriais vis1* lie
tuviai turim gerai susipažinti;

A®

H

bei prigeria. Paskui ethio-, Sovietus.
t pai išsiima tanką ir naudoja1 Tik kada japonai “gana 
’prieš italus. Vis daugiau giliai” įsiverš i Chiniją, gal 
ethiopų yra pramokinama | Chiang Kai-shekas pradė- 
tankais veikti. Į siąs prieš juos kariauti ir

—:--------------- i bandvsias “skystai” pasi-
n • h i -• skleidusius įsiveržėlius ap-jPavojus Italam Šiaurėj sunti.

PEIPING.—Japonija at
siuntė dar 5 pilnus trauki
nius savo kareivių į Shan- 

AD0WA, Ethiopija.—Ita- haikwaną. vadinama “var
ių štabas praneša, kad ethi- tais” į šiaurinę Chiniją. 
opų dalis pasišalino iš Tern- Kwantunge japonai turi 92,- 
bien’ kalnų, šiaurėje nuo 000 armijos, priruoštos ka- 
italų užimto Makale miesto.’ro veiksmams prieš Chini-į 
Bet vis dar lieka desėtkaiiją, jeigu ii mėgins priešin-l 
tūkstančių ethiopų tuose tis atplėšimui penkių savo 

Dar- kalnuose, iš kur jie per 80, provincijų.
bininkai nori, kad jiems, kaip mylių, netikėtai užpuudinė-! 
ir tarnautojams, atskaitymas už darni, muša italus iš užpaka-; 
lakštus būtų pratęstas ligi ba- lį0. Tiems ethiopams va-! 
landžio mėn. )

----- -------------- ' rius~Šeyoum.~ ~ ~ g0 d. Chinų Sovietų Raudo- 
Į pietus nuo Makale ethio- noPv Armija laimi mūšius

laiškų turinio davinėjo šnipiš- 
1 kas žinias Hitlerio valdžiai. Nu- 
I žiūrima, kad panašiai darbavo- 
i si ir tūli Gerulio sėbrai. Jis 
pats, be to, įsiminėjęs pinigus 
iš laiškų vokų.

Gerulis pasislėpė; spėjama, 
kad jis išvykęs į Vokietiją.

Kiek Yra Yra Radio 
Priimtuvų Lietuvoj

KAUNAS. — Lietuvoj žmo
nės turi 24,000 radio priimtu-, 
vų; tai esą trečdaliu daugiau 
negu pernai. į

Daugiausia radio esama Šilu
tės, Kauno ir Šiaulių apskričiuo- 
se, mažiausia—Tauragės, Aly
taus ir Seinų apskričiuose.

Spaudžia Darbininkus 
Valdžios Paskolomis

KAUNAS. — “Maisto” fab- 
’ riko darbininkai padavė skundą 
j darbininkų atstovybei, kad di
rekcija iš jų per trumpą laiką 
nori išskaityti už valdžios pa-| 
skolos 4.5 nuoš. lakštus.

£ j
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Lietuvos Išvežimai

Duktė, Motina, Bobutė Viena I KAUNAS- _šiais mevta1^ Per
, um, mvmuiv **v«i«* pirmuosius 9 menesius is Lietu-

Diena Ištekėjo
VARŠAVA.—Nesenai čia 

19 metų siuvėja Marė Plo- 
dzinska susituokė su vienu 
darbininku. Tą pačią dieną 
ištekėjo ir jos motina už 
vieno amatninko. Motina 
buvo persiskyrus su pirme
snių vyru.

Tą pačią dieną ištekėjo ir 
Marės bobutė, 64 metų am
žiaus našlė.’ Visos trys po-

vos išvežta į užsienius įvairių 
produktų už 112 milionų litų. 
Valdžia sako, kad tai 4 milio- 
nais litų daugiau negu pernai 
per tuos pačius mėnesius. 46 
nuošimčiai visų šiemetinių iš
vežimų teko Anglijai.

Paštininkas Gerulis Buvęs 
Nazių šnipas

KLAIPĖDA. — Susekta, kad 
Juknaičių pašto valdininkas Ri
chard Gerulis atidarinėjo laiš- 

. Lietuvos vy
riausybė įtaria, kad jis sulig

solinio karą prieš Ethiopi- ros sykiu atlaike vestuvių I kus iš Lietuvos, 
ją. Ipokilj. 1 riausybė įtaria,

Iš Abiejų Pusių
W iI

■*

Chinų Sovietai žygiuoja
Tiems ethiopams va-! CHINGTEH^ Associat- 

I dovauja garsus komandie- e(^ Fress pranešimais, lapkr.

j Italija GaiUia Daugiau I paį yra susitelkę kirst ita- prieš fašistinę Chiang Kai- 
ic AmariLnc!lus iš Priekio> ties Scelicot, slieko, kariuomenę ir pir- 

ueiezieb 1b nmeilKOb: 0 toliau prie Alaji t myn žygiuoja.
WASHINGTON. — Ameri-i Ffliinnai NiiLnvn 12?
kos valdžios skaitlinėmis, EHUOpdl liUKOVc 10d
šiemet spalio mėnesį iš šios KCUO KaHKOSe Walwal' 
šalies buvo išvežta Italijai 
geležies ir plieno už $472,-

Italy Kareivius
ADDIS ABABA. — Ethi-1 ADDIS ABABA.—Ethio- 

455, o pernai tą patį mėnesį opi jos valdžia dar neturi pai užklupo Italijos karei- 
dar tik už $179,458. j patvirtinimų, kad ethiopai vių-askarių būrį ties Odobo 

-- ' atsiėmę Walwal iš italų. Jei- Alaguera, į rytus nuo kal- 
ROMA. — Nuo šio antra-gu Walwal atimtas, tai ita- no Mussa Ali, 83 jų nuko- 

dienio Italija atidaro savo lai būtų toliau atgal atstum- ve ir pagrobė 150 šautuvų, 
lėktuvų tiesiogines linijas iš ti, begu jie buvo rugsėjo 50 kupranugarių (yerbliū- 
Romds į Asmarą, Eritrėjoj, pabaigoj. Walwal svarbus’ dų) ir nemažai maisto ir 
ir į Mogadiscio, “itališkoj” ypač tuom, jog ten yra keli kitų reikmenų. Iš ethiopų 
Somali jo j----------------------- 1 vandens šuliniai. pusės kritę 20.puses kritę 20.

BRIDGEWATER, MASS.
Gruodžio 3 d., 7:30 valandą 

vakare. • v
Ne tik tų kolonijų lietrviai, 

bet ir iš apielinkių suvažHokit
į artimesnes vietas išklausyt 
Andrulio prakalbų. Jos svar
bios visiems.

J. Grybaa.,,
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- Biskį Sukliedėjęs Žmogus
• “Dii •vos” Karpius šitaip rašo savo ga- 

zietoj:

, Įsivaizduokit alkaną gyvulį—kaip jis dau
žosi, sukinėjasi, veržiasi įsibriauti kur nors 

? į -kopūstų ar burokų daržą, arba į javus, 
‘ kad užryti, užėsti...

•k * Dabar pamąstykit apie musų socialistus ir 
~bolševikus kaip jie mūsų gyvenime daužosi, 

sukinėjasi, veržiasi įsibriauti į mūsų organ i- 
• zacijas, jose įsigalėti, kad gavus dolerį-kitą 

y'savo pilvo maistui. . .
Tai žmonės be principo, ne idealistai, bet 

T alkano gyvulio imitatoriai. Jų kišeniai tuš- 
J ti, tą gerai žinom. O valgyt reikia. ..

Šitokiu tonu ir panašiais žodeliais 
Kaipiukas prirašo beveik dvi špaltas. ži
noma, jis rašo tam, kad pagąsdinus SLA 
narius tuo sąrašu, kurį socialistai ir ko
munistai remia į SLA Pild. Tarybą.

Nepersenai šitų žodžių rašytojui teko 
dalyvauti tūlam susiėjime, kur buvo įvai
rių krypčių žmonių ir kur dalyvavo ir pa
minėtasis Karpius. Pašnekesiuose, kurie 
pripuolamai ten tęsėsi apie lietuvių judė
jimą Amerikoje, Karpius kaip tik pana
šią mintį išsireiškė. Girdi, komunistai 
palaiko savo organizacijas ir judėjimą 
tiktai tam, kad pasirinkus pinigų iš žmo
nių ir “lengvai pragyvenus.” Net jo vien
minčiai už tokį žioplą pasakymą kriti
kavo Karpių, bet, pasirodo, kad tas Sme
tonos kavalierius nei ;kfek nepasitaisė. 
Jis tebetauškia savo senas pasakas ir, ži
noma, tuomi pasistato save žmonių pa
juokai.

Bet vistik įdomu, kad -uidasi tokių 
sutvėrimų, kurie mano, k. komunistų 
ir socialistų tikslas yra tiktai tame, “kad 
gavus dolerį-kitą savo pilvo maistui.”

Jeigu Karpius taip kalba iš įsitikinimo, 
tai tuomet jo dalykas turėtų būti perves
tas gydytojui. Bet jei jis plepa tai tiks
liai, žinodamas, kad tai netiesa, tai, žino
ma, jis, pasak anglų, yra labai nasty 
little fellow.
J Mes negalime įsivaizduoti, kaip sveiko 
šenso žmogus galėtų sakyti, kad milio- 
na'i žmonių, priklausančių socialistų bei 
komunistų partijoms, dalyvauja judėji
me “be principo, ne idealistai, bet alkano 
gyvulio imitatoriai.” Jei paimsime do
mėn tą faktą, kad tūkstančiai socialistų 
ir komunistų (ypačiai pastarųjų) kas 
Inetai paguldo savo galvas už darbininkų 
Idasės reikalus, o šimtai tūkstančių jų 
tebesėdi buržuaziniuose kalėjimuose, tai 
dar aiškiau parodys, kaip žiopli ir blogi 
yra “Dirvos” redaktoriaus “argumentai.”

Kiek tai liečia SLA, tai juk niekas tiek 
daug iš tos organizacijos negavo pinigų, 
ki^k Karpiaus vienminčiai, fašistai. Jie 
sūgdė daugybę bendrovių. Per jų pilvus 
perėjo beveik ir Atstatymo Bendrovė ir 
visa eilė kitų bendrovių. Fašistai di
džiausi vagys. Lapenai, Sruogos ir kiti 
žul&ai Kaune, kurie šiandien tupi kalė- 
jiriJUose, tik vakar buvo Karpiaus sėbrai.

Tfcgul skaitytojai nemano, kad mes 
tud£ kas augščiau pasakyta, manome 
Karpių išmokinti, padaryti doresnių ir iš
mintingesnių. Ne! Mes pacitavome tuos 
perlus tik tam, kad parodžius nususimą 
fašistų redaktorių; kad parodžius, kokių 
paškudnų priemonių Smetonos kavalie
riai. grobiasi pulti pažangiąją lietuvių 
visflbmenę.

Suimta 500 Valstiečių
^Darbininkų žodžiui” rašo vienas 

draugas iš Lietuvos apie terorą, kurį fa
šistų valdžia bando pravesti valstiečiuo- 
sė del jų streiko. Be kitko straipsnio au- 
tbfius nurodo:

Maždaug per mėnesį po kruvinų rugpjū
čio įvykių rugsėjo 23 dieną, fašistai pakar-

tojo savo puolimą Gražiškiuose, Vilkaviškio 
policija Šaudė tiesiog j žmones. Kelis užmu
šė, daugelį sužeidė. (Šį susirėmimą norėjo 
panaudoti Hitlerio ir Beko agentai, bet val
stiečiai juos demaskavo).

Apskritai imant, visoj Lietuvoj sąryŠyj su 
valstiečių judėjimu buvo suimta virš 500 
žmonių. Daugelį fašistai nubaudė adminišt- 
ratyviai po 1-3 mėnesius, kitus ištrėmė iš jų 
gimtųjų kaimų, o apie 100 žmonių atidavė 
kariuomenės teismui. Jiems gręsia ilgi sun
kiųjų darbų kalėjimo metai. Prasideda ma
siniai valstiečių procesai, tų valstiečių, ku
rie drįso pakelt balsą už savo nepakenčia
mos būklės pagerinimą.

Rašytojas teisingai nurodo, kad tas 
viskas deda juo didesnes pareigas ant 
Amerikos ir Kanados lietuvių darbininkų 
—pareigas didesnio darbo už valstiečius. 
Jis rašo:

Draugai, mes negalime leisti Lietuvos fa
šistų budeliams sauvaliaut. Mes turim rei
kalaut tuojau paliuosuot visus areštuotus 
valstiečius.

Draugai, mes turim parodyt Lietuvos val
stiečiams tarptautinį solidarumą, kuris turi 
išsiveržt protestais prieš fašistų sauvalę, 
masinėmis demonstracijomis. Ir tada fašis
tų budeliams nepavyks po tylos priedanga, 
įvykdyt Savo bjaurų sumanymą—pasodint il
giems metams valstiečius, herojiškai kovo
jančius už bendrus reikalus.

Jau pakanka užmuštų! Jų kraujas šau
kias fašistų darbų demaskavimo. Jų krau
jas buvo protestas už darbo valstiečių pa
dėties pagerinimą ir reikalauja, kad likę gy
vi herojai nebūtų supūdyti kalėjimuose.

Draugai, protestuoki m prieš žvėrišką po
licijos sauvaliavimą su beginkliais valstie
čiais.

Siųskit, draugai, protesto rezoliucijas Vi
daus Reikalų Ministerio vardu, reikalauda
mi tuojau paleist valstiečius ir visus polit
kalinius.

Masėmis protestuokit prieš tokius fašiz
mo veiksmus prie visų Lietuvos pasiuntiny
bių ir konsulų.

Mūsų organizacijos, draugijos ir kliu- 
bai raginamos pareikšti savo protestų 
balsą prieš tą baisų terorą, kurį Smetona 
taiko Lietuvos valstietijai? ' ' b
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Apie Du “Geriausius Lietuvius”
“Keleivyj” rašo Frank Lavinskas apie 

Franką Lavinską, kaip pastarasis d. An
drulio prakalbose,Brooklyne, tarkavęs du 
“geriausiu lietuviu,” Viniką ir Vitaitį. Jis 
nurodo:

Lavinskas gavęs balsą sako, kažin, ar ne 
vietoj butų pasakyti nariams apie p. Vini
ką, kuris tame fašistiniam vežimėly važiuo
ja, p. Tysliava vis rašinėja, kad Vinįkas ir 
Vitaitis, tai “geriausi lietuviai.” Ve, sako, 
atsiminkim, kaip p. Vinikas 1923 metais 
dirbo Lietuvos Atstovybėj, tai kartu su čar- 
neckiu iškepė planą apdėti visus Amerikos 
lietuvius po $10 metams. Prieš tą suma
nymą tuomet sukilo visas progresyvis ele
mentas. “Naujienos” pravedė tuo klausimu 
net “šiaudinį” balsavimą, ir visi balsavo 
kaip vienas prieš. Tada Vinikas prabilo 
fašistinėj spaudoj, kad tas, kas priešinas 
tokiam mokesčiui, tai kaip tik grįš į Lietu
vą, tai tokiam pirma kulka į kaktą turi būti 
duota! Na, o tas grinorius “Vienybės” 
poetas sako, kad Vinikas—geriausis lietuvis!

Tai tiek apie pirmąjį “geriausį lietuvį.” 
Na,.rašo Lavinskas toliau:

O pbnas Vitaitis, kitas “geriaušis lietu
vis,” nusiųstas į Liėtuvą už narių duokles, 
parodė špygą netik SLA nariams, bęt ir sa
vo mokytojui D-rui Jonui Šliupui, balsuo
damas sykiu su fašistais smetoniniais nelei
sti šliupui kalbėti seime. O kas buvo pir
mas SLA kūrėjas, ar ne šliupas? Kas buvo 
didelis vienybės rėmėjas ir gynėjas SLA 
nuo klerikalų, ar ne šliupas? O bet gi Vi
taitis visų SLA narių vardu balsavo su kle
rikalais ir fašistais uždaryti šliupui burną. 
O tas grinoriškas poetas kalba lyg sapnuo
damas, kad Vinikas ir Vitaitis, tai “geriau
si lietuviai!” Suprantama, iš grinoriaus 
nieko geresnio negalima ir tikėtis. Jis gal 
ir nešino musų ir kitų Veikėjų pergyventų 
tais laikais kovų, tų visų plytgalių ir ak-' 
menų, kuriais mus svaidydavo tamsūnai už 
skleidimą šviesos apie 30 metų atgal. Vi
taitis tai žino, bet Smetonos “arbatėlė” ųž- 

. temdė jo atmintį, ir jis davė šliupui į akį, 
kad tylėtų. Tai “geri lietuviai,” ar ne?

Akyva, kad šiuo tarpu tiedu “gėriauši 
lietuviai” didžiuojasi svietui, būk jie “iš
gelbėję” SLA, jiedu esą gudriausi ir šti- 
gabiaūsi. Aišku, SLA nariai yra Visai 
kitokios nuomones apie juos.

Žinios Apie Karą
Mussolinis Eina Kryžio

ką Keliais
Mušsolinis užpuldamas nie

ko nekaltus ethiopus, paskel
bė juos barbarais ir laukiniais. 
Romos katalikų popas irgi pa
sisakė, kad jis stoja už “civi
lizuotą” Italiją, prieš “barba1- 
rišką” Ethiopiją. Į Ethiopiją, 
italų armij'on išvyko katalikų 
kunigai ir žydų rabinai apga- 
vinėjimui kareivių . ir kursty
mui prieš “netikrus krikščio
nis”. Tas primena viduram
žių kryžeivius. Tada kryžiaus 
vardu buvo atliekama visokios 
niekšystės.

1095 metais Konstantinopo
lio imperatorius Alexius ir Ro
mos katalikų popas Urbonas 
II susitarė ir pradėjo karą už 
“išliuosavimą šventų vietų iš 
po nevidonų turkų.”

Popiežius paskelbė, kad kas( pasižadėjimą ir gyveniman 
tik stos į tą armiją, tai gaus pravedimą. Francija, kad 
griekų atleidimą. Jis sakė : kįek> tai įr vgi pradeda vi- 
?.Kaj. vakar bav.° va£*®» tai sokius išsikalbėjimus, svy-

i ravimus.
Anglija jau kelis kartus

i Suezo kanalas oficialiai i Lenkija ir Vokietija ir turi 
gali būti ir neuždarytas | su Sovietų Sąjunga bendro 
Italijai, bet Anglija turėda- 
dama galingą karo laivyną 
gali išgaudyti italų tavori- 
nius ir transporto laivus 
pirma, negu jie pasieks Su
ezo kanalą.

Naujas Imperialistą 
Karui Persigru- 

pavimas
Jau daug Anglija derėjos 

su Francija bendram veiki
mui prieš Italiją. Francija 
kelis kartus davė Anglijai 
užtikrinimą, kad ji veiks iš 
vien su Anglija prieš Itali
ja, jeigu Italija užpuls ang

lių karo laivyną Viduržemi- 
|nėse jūrose. Bet Anglija 
i nemato sąžiningą Franci jos

lAos žinant, kokią turi jėgą 
Sovietų Sąjuhga. Artimi ry- 

išiai su Vokietija labai rei
kalingi, taip pat, kaip ir 
Vokietija yra pavojinga.”

Taigi iš “Slowo” išvadų 
išeina, kad Lenkijos fašistai 
sėdi ant dviejų kėdžių. Jie 
laikosi išvien su Francija 
tame atsitikime, jeigu ant 
Lenkijos puls Vokietija, bet 
tuom pat kartu vėl turi su 
Vokietija sutartį bendram 
karui prieš Sovietų Sąjun
gą. Kaip žinia, jie turi ir 
su Japonija dar sutartį 
prieš Sovietų šalį. Bet ši 
Lenkijos fašistų pozicija 
yra slidi, jie gali tapti Vo
kietijos fašistų pusryčiais.

griekų atleidimą.
“Kas vakar buvo vagis, I 
šiandien bus Kristaus karei
vis.” Ir štai dideliu entuziaz
mu prasidėjo stojimas francū- 
zų, vengrų, vokiečių ir kito- grūmojo Francijai, kad jei- 
kių elementų. Stojo dau-'gu Francija nerems ją, tai 
giausiai svieto padaužos. Ap-' Anglija SUSljungS SU Vokie- 
sirengė keistais drabužiais, tija, o tai reiškia ir prieš

apsigynimo sutartį. Kuni
gaikščio Radzivilo klikos lei
džiamas laikraštis “Czas” 
rašo:

“Paaštrėję ant Lenkijos 
ir Čečhoslovakijos rubė- 
žiaus santikiai atspindi tik 
savo paviršutiniškumu tau
tų mažumų reikalu. Tikra 
to priežastis yra ta, kad 
Čechoslav^kijos koridorius 
tęsėsi Priekarpatų Ukraina, 
tartum kokia ranka linkui 
Sovietų Sąjungos. Čecho- 
slovakija dabar negali nei 
mąstyti apie tiesų susisieki
mą su Sovietų Sąjunga, tai 
mano aplinkiniu keliu, per 
Rumuniją, tą atsiekti. Ir iš- 
tikro Lenkijos—Čechoslova- 
kijos konfliktas turi pagrin
dą arti Bukovinos rubežio.” (

Mat, vėliausiu laiku tar- ___ ______ _ ___ r _
pe Čechoslovakijos ir So-1 suko ir pereitą pirmadienį, 
vietų Sąjungos ne tik buvo, Daugiausiai taikomas cie- 
pasirašyta bendro apsigy- lius prieš Japonijos impe- 
nimo sutartis, bet ir oriai- rialistus. Dabar Jungtinių 
vių kelias atidarytas per Amerikos Valstijų imperia- 
Rumuniją. Tas lenkų f ašis- listai turi 1,011,360 tonų 
tams neduoda ramumo. I įtalpos karo laivyną. Jie

Vilniuje išeinantis lenkų būdavo ja naujų karo laivų 
laikraštis “Slowo” talpino 
eilę straipsnių Borzobatogo, Japonijos karo laivyną vir- 
kuris apie Lenkijos užsienio šija ant 300,000 tonų įtalpos

“Du LaivalPrieš Vieną”
“Du Laivai Prieš Vieną,” 

po tokiu antgalviu laikas 
nuo laiko talpina editoria- 
lus kapitalistų laikraštis 
“Daily News”. Taip jis su-

280,450 tonų. Sako, kad

ant kurių buvo krežiai, apsi- Francija. Dabar jau dau- ,.r., - , ,
’ ' - - -------------- 'giau ateina žinių, kad An- politika rašydamas štai ką Amerikos karo laivynas.

.................... ' . VnViafHa pareiškė: , Vomfolicfomc fn nonro.
l vunietija, _ ...— v . —. , i-,- ■ „ T.

ginklavo ir vadovystėje Petro 
iš Hermit ir Valterio iš Penni-' 
less 1096 metais ta ;
įžengė į Vengriją. Visu savo 
keliu žudė žydus ir nekatali- 
kus. Vien Vengrijoje išžudė, 
apie 10,000 žydų.' Bet kada' 
ta gauja pasiekė Nicaeą mies-. 
tą, tai ten ją sutiko turkų ar-1 
mija ir sunaikino.

Greitai buvo mobilizuota 
ahtra armija, kuri turėjo net 
300,000 vyrų. : čia buvo įvai
rių tautų, jiems vadovavo Ro
mos katalikų popo pralotas

-- -?.1' glija derasi su ______
kad hitlerininkus grąžinus į 
Tautų Lygą. Išeina, kad po 
Tautų Lygos skraiste Ang
lija nori sudaryti su fašis
tine Vokie.tija bloką.

Francijos valdininkai irgi 
pradėjo su Vokietijos fašis
tais naujus manevrus. Iš 
viėnos pusės Francija bijo
si Vokietijos, o iš kitos— 

’“Tn"’jau jieško susitarimo. Į Ber- 
lyną buvo atvykęs francūzų 

Raymondas, vokiečiams God- diplomatas Panėe, kuris tu- 
frey ir Baldwin broliai, fran- rgjo su hitlerininkais dery- 
cūzams Bohemondas ir Tane- has. Į Franėiją apsilankė 
rėdąs. Iš kartlo sekėsi, jie;keli Vokietijos fašistų dip-' 
užėmė net Jeruzalę, ten God-1 lomatai ir jų tarpe hileri- 
frey pasiskelbė- karalium, o ninku užsienio politikos 
po jo mirties jo brolis Bald-'reiškėjas Ribentropp. Dalis 
win katRliavo. Buvo daug m u- francūzų spaudos jau kal- 

Kryžeiviai naikino tur- ba apie Anglijos-Francijos- 
kus, žydus, pagonis. Karai tę- Vokietijos bloką.

: į Bet kapitalistams to nega-
“Lenkijos užsienio politi- na. Jie dėkavoja Roosevel- 

ka yra dvipusė—sąjunga su tui už būdavojimą naujų 
Francija prieš Vokietiją ir karo laivų.
ruošimas bendro karo veik- -----------
smų Lenkijos ir Vokietijos Mexico City.—Dabartinis 
prieš Sovietų Sąjungą.' Ji Meksikos prezidentas Car- 
yra labai sunki. Bet dabar- denas leido sugrįžt iš Cali- 
tinėse sąlygose tik ji yra fornijos pirmesniam prezi- 
teisinga. Jokio geresnio ke- dentui de la Huertai, kuris 
lio nėra, nes neužtenka rem- buvo ištremtas iš savo sa
tis tik ant Francijos para- lies. L ; (

Užpyksta ir Susinervuoja

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964
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sėsi tai vienų, tai kitų pasise
kimais.

Po 150 metų, 1244 metais,! 
turkai sumušė ir vėl išvijo juos1 
iš Palestinos. Viso buvo net 
septynios kryžeivystės. šimtai 
tūkstančių žmonių žuvo. j . „ v.. J ......

Kryžeivių liekanos, vokišA.08 faS’Stams, bijosi jų puo- 
kos padermės, ilgai terorizavo hmo, bet tuom pat kaltu 
ir lietuvius. Lietuviai, mat,! mano, kad gal fašistai ir ne
buvo jų akyse “barbarai”, keršys jai už praeitą karą. 
Daug kovų turėta su tų laikų Vokietijos fašistai 
užpuolikais, nešiojančiais kry- (daugiausiai iŠ to laimėti, 
žius ant drabužių ir ginklų, l nes jiė užsitikrinę, kad 
Žalgiris buvo vieta, kur jiems17'""—x ------
užduotas skaudus smūgis.

Anglija iš tokio bloko ma
no daug laimėti, kaip Eu-

i ropoję, taip Azijoje, taipgi
■ ji galėtų drąsiau veikti
. prieš Italiją Afrikoje. Fran-
,cųa nors ir netiki Vokieti-.aš užpykstu> tai man po krū-

Drauge daktare. Aš esu vy- 
1 ras 41 metų amžiaus, 5 pė- 
j dų ir 6 colių, 151 svaro. Aš 
! jaučiuosi nelabai gerai. Kada

mano

Tyla Prieš Audrą
“Pravda” rašo, kad kiek 

aprimęs Anglijos, Italijos

Francija ant jų nepuls, kad 
jų vakarų rubežius bus sau
gus galės visas savo jėgas 
mesti ant Lietuvos, čecho- 
slovakijbs, Latvijos, Estoni- 
jos ir Sovietų Sąjungos.

Bet vis gi tokio bloko su
darymui yra daug kliūčių.

progos kada dienos metu 
snusterti ar šiaip pogulio pa
gulėti ir nakčia ilgiau pamie
goti. Labai dažnai tatai daly
kus ir atitaiso. Padidėjęs ner
vingumas yra persergėjimas, 
kad Jūsų mašinerija yra nu
vargusi, išsemta.

Be to, Jums reikia ir mais
to žiūrėti. Svoris Jūsų atrody
tų pavidutiniš, bet, Drauge; 
svoris galima palaikyti vieno
dai, kad ir netikusiu maištu. 
Galima net ir perdaug sverti 
—ir tai vis nuo netikusio 
maisto.

Pradėkite vartoti daugiau 
žolių, šviežių, nevirtų daržo
vių ir vaisių. Retkarčiais ir 
pirktinių konservuotų ir džio
vintų. Naminiai konservai es
ti prastesni už pirktinius. Var
tokite mažiausia po kvortą 
pieno kas diena. Taipgi daug 
sūrio, sviesto, grietinės, po tru
putį jūros žuvų, šviežios mėsos 
(kepenų, inkštų), rupesnės 
duonos, kruopų, necivilizuotų 
saldymų (rudojo cukraus, me
daus, siropo be sieros dujų).

Kad užtikrinus sau, kad 
gaunate vitaminų net ir su 
kaupu (o vitaminų su maistu 
Jūs niekad negalite gauti per
daug), tai imkite dar ir žuvų 
aliejaus ir džiovintų mielių: 
labai naudinga bile kam imti, 
lodo, žinoma, po lašą kas po
ra dienų.

Išeikite dažniau pasižmonė
ti, pasilinksminti, ant kokių 
parengimų, • pramogų, į sve
čius, su maloniais draugais ir 
draugėmis. Venkite vienodu- 
m’o, monotonijos, nes tai žmo-

tine skauda ir nervai suima.
Buvau pas kelis gydytojus. 

Vieni sako — pilvo rūgimas, o 
vėliausis pripažino, kad man 
pilVas nupuolęs ant pustrečio 
colio. Liepia diržą nešioti. Ar 
diržais gali atitaisyti vidurius? 
Nerūkau ir negeriu. Iškalno 
tariu širdingą ačiū. Prašau, 
kad man patartumėt per 
“Laisvę.”

Ats&kymas
Apie tą diržą ir tą vidurių 

nupuolimą, kažkodėl man ne
sinori tikėti, kad tai Jums bū
tų visa priežastis. Nervingu
mas, palinkimas greit supykti 
paprastai reiškia kokį organiz
mo apsilpimą, gal dėl nuovar
gio, dėl stokos poilsio, dėl ko- 

i kių mitybinių trūkumų.
Ag, žinoma, skilvis Jums 

gali būti kiek žemiau pasida
vęs, bet pat savaime tai taip 
daug nereik^tį, ir diržo nešio
jimas daug ko nepadarytų. 
Galite sau pamėginti, pane
šioti diržą, bet da» ir taip ką 
darykite.

Vat gęrai, kad bent nerūko
te ir negeriate. Tai vyras už

Francijos ir eilės kitų kap. I Francija, turi su Čechošlo- 
valstybių šūkavimas apie vakija, Jugoslavija, Rumū- 
karą, tai nereiškia sumažė-!nįja įr Sovietų Sąjunga su- 
jimą karo pavojaus. Vyriau-1 tartis. Ji galėtų rasti priė- 
siai tas yra todėl, kad kiek- Į kabę ir jas panaikinti, bet 
viena kapitalistinė valstybe tuom pat kartu jaučia> kadl 
daugiaū rengiasi, ruošiasi anksčiau ar vėliau Vokie- 
ir tu'Otfl p£t kartu jų tabpe tijos fašistai puls Franci- 
eina persigrųpavimas. () jeigu fašistams pa-

Jeigu pažvelgt į Viduržė- vyktų rytuose, tai tada 
mines jūras, jų pakraščius, Francijai ir labai blogai bū
tai ten nei kiek nėsumažė- į 
jo karo pegos. Italija ir ’_________
grupuoja, armijos dalis per-| Leiikį Fašisty Karo | 
X dnaugiuatiggžiuoja: Planai su Vokietija ‘tai! Bepigu tokiam kas ir pa- 
traukia daugistu karo oriai- -------- Apsižiūrėkite, Drauge, ar
vių 'ir laivų. Anglija vis- Lenkijos fašistai ranką tik Jūs perdaug nėnusivargi- 
tviftesnį sudaro iš karo la!i-,laiko išvien su Vokietija. nat savo daMošė, b pasilsėt, 
vų lanką aplinkui Suezo ka- Paskutiniu laiku jie smar- pamiegot gal pefmažai gau- 
nalą, kad\būtų galima pa- kiai pradėjo pulti Čeėhoslo- nate. Pasistenkite kaip -----
stoti italams kelią.

ją. 0 jeigu fašistams pa- 
, tai tada

Lenką Fašistą Karo
tarti.

Kiai piaaejo puiu uecnosio- nare, pasistenkite kaip nors mo, monotonijos, ne 
vakiją, kūri rubežiūojasi sū[tai sureguliuoti, kad gautumėt Igų atbukina, slėgia,
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žmonėmis, kad per tai galėtų 
j būti geresnis ir naudingesnis 
“Tėvynės” redaktorius. Už tai 
dabar Vitaičio kontroliuojama 
“Sargyba” ir jo draugai ant Ba
gočiaus ir Gugio purvus drab
sto.

rie šiandien skelbiasi tautinin
kais ir patriotais, yra netik pa
razitiškas elementas ant mūsų 
Amerikos lietuvių kūno, bet tik
ra mūsų nelaimė ir tautiškas 
pažeminimas.

TAUTININKAI
Kas yra tie tautininkai, ku

rie pirmiau buvo pasidalinę į 
sandariečius ir fašistus, bet Vi- 
taičiui su Karpiu į Lietuvą va
žiuojant susibičiuliavus, dabar 
jau sykiu sutelpa po tos pačios 
“Sargybos” sparnu? Beabejo 
SLA nariai žino, kad Brooklyne 
yra 
kio 
nęs 
Tas
Strumskio, kuris būdamas “Vie
nybės” pirmininku ir SLA kon
trolės komisijos pirmininku, 
taip šauniai sutvarkė tų organi
zacijų reikalus, taip mokėjo ap- 
dūmt SLA Tarybą (falšyvai ra
portuodami apie taksų apmokė-

, savo ir Garšvos vardu 
mortgečiaus ant mašinų ir kny-

kaip ji, ir todėl ji buvo auka daryti darbininkams ir darbi- 
tautininko, “gerbiamo patrioto” ninkčms ? Reikia organizuotis 
Devenio aferoj. Bet Devenio nu- į unijas kaip galint greičiau, 
nešta tiktai $25,000.00 ant to Nelaukite kompanijos malo- 
garsaus mortgečio, bet kodėl nės, nes ji niekados nepage- 
nieko nesakoma apie kitą mort- pins jūsų būklės geruoju, 
gečių Deveniui ant namo Wa-|

1 terbury, kur sukišta jau apie 
$30,000.00, o namas šiandien

Wilmerding, Pa
Kas Nori SLA Valdyti?

Paskutiniais laikais taip vadi
namoj “tautininkų” spaudoj pa
sipylė kibirai nešvarumų, melų 
ir jtarimų dabartinės SLA Pil
domosios Tarybos nekuriu na
rių adresu, labiausiai preziden
to Bagočiaus ir iždininko Gu
gio. Tarp kitų histeriškų riks
mų yra skleidžiami neprotau-' 
jančių narių balsų dabartinėse 
nominacijose pasigavimui, kadi 
girdi “socialistai ir bolševikai 
nori SLA savo naudai užvaldy
ti,” ir todėl, mat, reikia, kad 
vietoj dabartinės Tarybos, ku
rioje yra pažangiųjų narių ab
soliute didžiuma, išrinkti visus 
šimtaprocentinius tautininkus 
arba tokius “molio motiejus”, j 
kurie tautininkų įsakymus seks 
ir pildys. Dabar pažiūrėsime, .. ... ... ..., . ,v;., . _ r, . . , suvažiavusių, jie reikalavo tikkaip istikrujų to musu Susivie-1 . , . \ . . . . . , įima,, . . • • i •• vieno atstove i visai nesvarbia,'J nijimo reikalai stovi ir kas jį . .. . . , . . ..‘ j----. . laikina, mandatų komisija. -v . . - , , ..... -------------non užvaldyti? Jiemg buvo atsakyta Tokią gų užsiregistravimu, etc.), kad kas tai vietai; j ■_ _

'panieką suteikė kas? Tautiniu-1 ®l,s;1JvleniJ,IT’a®Pa''_ern?s.“yH3ny; fraternalėse organizacijose 
i kų gerbiamas veteranas, 16 me-

Nuo Detroito seimo Susivie- ‘ ^bepmtyves oignnizncijos pi e- nrezidento B‘u>o ‘ -i ' i rr-i i • izidentas Gegužis. Tiesa, komu- n pieziueriLO^ uago ( piinai kvalifikuotas ir tinka.
Todėl SLA nariai, dabartinė- j rno nėra del pirmos ir antios paliepė mums važiuoti nuosa-

KOMUNISTAI-KAIRIEJI

Susivienijime visi nariai, be 
(skirtumo politiškų ar religiškų 
i persitikrinimų, yra pilnateisiai 
nariai, bet tautininkai besąmo- 
ningai urzgia ir rimtumo ir gė
dos netenka, jei kur komunistų 
vardas yra paminimas. Ką blo
gą yra komunistai Susivieniji- 

! mui padarę? Girdi, jie suskaldė 
i Susivienijimą! Suskaldė? Pažiū- 
i rėkim apie tą “suskaldymą”, 
i Chicagos seime, turėdami apie 
220-delegatų iš 500 tame seime

susitveręs komitetas iš ko- 
desėtko žmonių, pasivadi- 
“SLA Sargybos Komitetu”.
komitetas yra vadovybėje

bes” namą turėjo pridėti už 
i nemokėtas taksas, etc.

Pild. Taryboj didžiuma

Klasių Kovos ir Kitokį 
Nuotikiai

suot rinkimuose, kitaip d Yė 
neteksi. Apie uniją nei i, p- 

jnuot nevalia. Pramogos-sveji- 
mai tik dievo namuose ir Y.

Lietuviai laisvesni, nes

Bush-Bu- 
kalbėjo 
Sovietų

Advokatė Sabina 
vargiai vertas $5000? Su tuom siute jau du kartu 
Jurgeliutė nieko bendro neturė-1 apie savo patyrimus 
jo. Kodėl nieko nesakoma apie Sąjungoje. Pirmu kartu kal- 
kitus “gerbiamus veikėjus,” ku- bėjo YMCA, kolegijos studen- 
rie SLA šimtus tūkstančių pra- tų kliube ir YMCA. Jinai pa- 
žudė? Negalėdami remti “Sar- sakė tikrą teisybę apie darbi- 
gybos” direktyvai pasidavusio (ninkų šalį. jį pradėjo šitaip: 
Viniko, Jurgeliutės kandidatu-1 A§ nieko nedadėsiu, nieko pe
rą buvo išstatyta todėl, kad ji j 
yra patyrusi, gabi, nuoširdi, 
teisinga ir neintrigantė. Mi
liauskas yra statomas kandida
tu į iždo globėjus ne todėl, kad

išmislysiu, ką mačiau, tik tą 
! ir pasakysiu. Toliau jinai sa
ukė : i

Aš važiuodama laivu gal-
jis yra ar nėra komunistas, bet vojau sau, kaip reikės susitikti 
todėl, kad Mockus, kaip ir Vini- su Sovietų valdininkais ir kaip 
kas, moraliai ir materialiai šel-'reiks pergyventi tas dienas, 
piąs tuos, kurie su šnipų pa- apie kurias taip baisiai rašo 
gelba Susivienijime kelia begė
dišką betvarkę, negali būt pa

žangiųjų remiamas, o Miliaus- 
, kaipo patyręs 

; as
muo, gerokai apsišvietęs ir išsi- 

aP1G ' lavinęs, rimtas ir nuoširdus, yra

ponas Hearstas savo 
čiuose.

laikras- 
Jau kuomet reikėjo 

persimainyti į Sovietų laivą, 
tuojaus pajutau, kad yra skir
tumas. Visi laivo prižiūrėtojai, 
linksmus darbininkai. Visiems 
turistams ta pati muzika, tie 

j patys pasilinksminimai, skirtu-

čia Bedarbių Taryba gyva- savo narna, vieša knygyną, 
vo pusantrų metų, daug ką nu- jr neprigulinti gali ateiti i> 
veikė, veiklesni nariai perse- siskaityti knygas ir 
kioti. Areštuotų buvo ir iš 
lietuvių: A. Taraila, J. Praš-| 
kaučius ir S. Ivanauskas. Vė-i 
liaus vieni gavo šalpos, kiti!mas menkas, ko tai truk 
darbą, pasitraukė nuo veiki- j Bendro Fronto Komitetas 
mo. Pasekmėj to, pašalpą su-isnu^?s> b- f- apgrii 
mažino, o dirbanti po PWA 
da labiau skursta, turi strei- 
kuot, kad gauti savo užvilktą 
mokestį. Iš tų vergų du numi
rė. — V. Andriuškevičius ir J. 
Gusas, nuo “pergero” užlaiky
mo, nuo šalpos binzų.

Suėjo du metai, kaip B. T.', 
nariai dalyvavo laidotuvėse 
nušauto pikietninko J. Petro- 
sek, Ambridge streike. Sekma
dienio rytą troku keliavome 30 
mylių. Manant, apie įspūdin-' 
gas laidotuves, pribuvę patė- 
mijome kitą ką. Gatvėse gau
jos nusamdytų mušeikų su 
šautuvais ir ilgom lazdom da
rė “tvarką.” Komiteto narys

lail
čius.

ALDLD 180 kuopos v

n
.ir

iki- 
ta. 
ap- 
jęs.

Daugiau atydos,, draugai, nes 
fašizmas nemiega!

S. I

a

i I

nistai įpykę neteko kantrybės,. čiaus. raP°rtu Pasiremiant, turės 
ir sukėlė neleistina lerma, (?— ■ Pr*^®ti apie $20,000.00 iki $30,- 
“L.” Red.) per ką kiti pažan
gūs delegatai negalėjo jų tak
tikos užgirti. Kaip paseka to,1 asmuo Vla ^os Sargybos va- Į 
komunistai išėjo iš Susivieniji-1 ^as’ Toks žmogus yra vyriau-į 
mo ir išsivedė savo draugus,1 siu saugotoju Susivienijimo gei- 
viso skaitliuje apie 5,000 narių. 
Dalis rimtų narių, kad ir ko
munistiškų pažvalgų, beabejo 
liko. Kiek, niekas nežino ir 
nesvarbu, jie lygiateisiai nariai 
(pagal paskutinių rinkimų da
vinius, jų mažiausiai 
kandidatas gavo suvirš 600, o.
daugiausiai gavęs, suvirš 8001 vizuojamas 
balsų). Jie negalėjo pakęsti 
nuolatinių tautininkų pravar
džiavimų ir plūdimų, ir ramiai 
apleido organizaciją palikdami 
visus savo per ilgus metus su
mokėtus mokesčius. Panaši is
torija atsikartojo nelaimingų!

se nominacijose ir ateinančiuo- j Lbisės. Su valgiu tas pats. Ašjliai ir būti atsargiais, 
rys įplaukas nešantį namą. Toks se rinkimuose,
000.00, kol iš to “laužo” pada-

I kais yra Vitaitis ir Bajoras, jo 
valios pildytojai yra bedarbiai 
Bukšnaitis ir Strimaitis, o “mo
ralę” paramą gauna nuo Gegu
žio, Vaidylos ir Karpiaus. Tys- 

ga,vęs ' liava> terorizuojamas netekimu 
' duonos kąsnio ir Vinikas, tero- 

į netekimu “para
mos” taipgi prisidėjo. Apvaini
kavimui tos “Sargybos” veiki
mo buvo kooptuota garsių savo 
nešvarumu ir begėdiškumu šni
pų firma, ir dabar reiškia, yra 
varomas “patriotiškas darbas.” 
Tų šnipų veikimo smarve atsi- 

Damijonaičio-Jokubyno laikuo-1 davė Pittsburgh© ir Detroito 
se (regis apie 1911 metus), ka-1 seimai, ir tiems šnipams ir jų 
da apie 8,000 narių, nepakęs-' 
darni tautininkų nežmoniško, 
akyplėšiško begėdiškumo, ap
leido Susivienijimą, palikdami 
organizacijai savo įmokėtus pi
nigus. Taigi tik dėkui tauti
ninkų nachališkumui, Susivieni
jimas po atsiskyrimui nuo Ro
miečių buvo suskaldytas du sy
kius. Bet ar tie, kurie 1911 
ir 1930 metais apleido SLA, 
palikdami suvirš milioną dole
rių sumokėtų duoklių, apvogė

maniau, kad gal tik laive taip 
linksmus žmonės, bet važiuo- 

'■ ganizacijos ateitis rūpi ir kurie Jant traukiniu, vaikštinėjant 
1Mu«.uguwJuOUM,.«UJ„1»gM.|U orgaAizaciją ir jos gerbūvį į Maskvos gatvėmis. matai tą 
būvio! Jo dvasiškais pagelbinin-'apsaugos nuo visokių išalkusių !patj. Pažiurėjus į moteris ir 

šelmių, kurie savo pastumdėlius: kūdikius, matysi moteris skais- 
..................“ ' ’ ‘ 1 ---• 1 . o ne 

taip kitose šalyse, per kurias 
važiavau ir kuriose mačiau 
moteris išblyškusiais veidais.

balsuokite už, 
kandidatus, kuriems SLA ir or

į Tarybą nori įstatyti. Tokiais' čias, o vaikus tvirtus, 
asmenimis yra:

Prezidentu,
Adv. E. J. Bagočius

So. Boston, Mass. Sovietų Sąjungos darbininkai
Vice-Prezidentu,

Jonas K. Mažiukna,
dirba su dideliu džiaugsmu 
del atstatymo šalies ir įvykini-

velionį 
name.

nijimo
yra pažangiųjų, kuriuos tauti- 
ninkai-fašistai socialistais vadi
na, tai Bagočius, Mažiukna, Gu- 
gis ir Mikužiūtė. Po 16 m. tau
tininkų valdymo, ką rado tie 
nauji viršininkai, užėmę savo 
vietas? Rado štai ką: apie 
$300,000 sukištų Susiv. pinigų 
į visokius mortgečius, duotus 
draugams, kūmoms ir “patrio
tams”, ant visokių anot prez. 
Bagočiaus raporto, laužų ir ma
žos vertės nuosavybių. Ar iš tos 
sumos bus galima išgelbėti 
bent trečią dalį,—kas būt labai 
gerai,—dabar sunku pasakyti. 
Taipgi rado apie $500,000.00 
(pusė ..iiliono!) Susivienijimo 
pinigų sukištų į visokius bever
čius arba visai mažos vertės 
bondsus. Dauguma tų bondsų 
jau buvo subankrūtijusių kom
panijų arba defaultoti. Ar tais 
galima bent ketvirtą dalį įdėtų 
pinigų atgauti, tai didelis klau
simas. Per šešioliką metų val
dydami Susivienijimą, mūsų 
tautininkai prarado apie pusę 
tos organizacijos turto. Ar tą 
jie darė per savo liurbystę ar 
buvo tiesiog kokios šelmystės ir 
pasinaudojimai, ateitis parodys. 
Bet kada Detroite socialistai pa
ėmė Susivienijimo reikalus 
tvarkyti, jie rado organizaciją 
taip nušelmavotą, kad blogiau 
jau būti negalėjo. Atsakomybė 
buvo nupuolusi anot raportų
jau iki 97%, New Yorke laisnis ar nuskriaudė Susivienijimą, 
n e a t n a u jintas, organizacijai 
gręsė “receiveris”. Ir ką pada
rė tanaujoji Bagočiaus-Mažiuk- 
nos-Gugio-Mikužiutės Taryba? 
Atstatė organizacijos atsakomy
bę iki 105 su virš, atgavo New 
Yorke laisnį (jei tautininkai su 
savo pasamdytais šnipais, ku
rie valdžiai visokius melagin
gus skundus siuntinėja, per tai 
vėl nepakenks), pakėlė SLA fi
nansinio “solvency”, anot paties 
Viniko oficialio raporto, net 
ant $125,000.00 (ketvirtadaliu 
miliono dolerių) suvirs. Pats 
Vinikas, kurs gavęs žinią, kad 
Susivienijimas gali būt iš New 
Yorko išvarytas į poros dienų 
laiką, sušaukęs Pild. Tarybos 
posėdį telefonu, kada situacija 
buvo išgelbėta, atkartotinai vie
šai pasakė: “Jei ne Bagočiaus 
užsispyrimas, ir Gugio jam pa- 
gelba, mes jau Susivienijimo 
gal neturėtume. Tik ačiū Ba-' 
gočiui, Susivienijimas yra ne 
receiverio rankose”. O kokias 
politikas tie socialistai varinė
jo? Kur šelpė jie savuosius, kur 
favoritizavo savo draugus ar 
pasekėjus? Jie buvo daugumoj. 
Galėjo daryti ką nori. Bet ką 
partyviško jie nuveikė? Vienin
telis, gal partyviškas dalykas, 
tad kad Bagočius buvo išrinktas 
delegatu į Pasaulio Lietuvių 
Kongresą, bet pasitraukė, kad 
galėtų tautininkas Vitaitis va
žiuoti, (kuris ir važiavo), aiš
kiai norėdamas duoti jam pro
gą su pažinti su Lietuvos žur
nalistais, pamatyti nors kiek 
pasaulį, susitikti su apšviestais

aktyviškumui p a s i d ėkavojant 
buvo paleisti šnibždėjimo gan
dai, kad “Bagočius su Gugiu 
yra nusukę nuo $75,000.00 iki 
$150,000.00 SLA pinigų,” ir re
zultate to Susivienijimo raštinėj 
ir pas iždininką buvo kelių sa
vaičių knygų revizijos, kurios 
Susivienijimui apsieis apie 
$1000.00. Ir kada revizijos pa
sėkos buvo ne suradimas kokių 
suktybių, bet augščiausios rū
šies komplimentai kaip dabar 
SLA reikalai yra vedami, tai 
ir p. Vinikas, pasidrąsinęs, drį
so tą nariams paskelbti.

Todėl pažangieji SLA nariai, 
kurie dabar skverbiasi vėl! žinodami tą viską ir nepakęsda- 

nu- mi to visko, turėjo išstatyti 
Jei ko- SLA kandidatij sąrašą, ir iš jo

Pittsburgh, Pa. j ™o socializmo.
Sekretorium, ■ _ ! Iš publikos buvo užklausta,

Petronėlė Jurgeliutė, | ar teisybę kad Rusijoj yra ba- 
New York. (das. Advokatė Bušiutė atsakė, 

| tai yra didžiausias melas. Ji 
sakė: Aš niekur nemačiau al
kanų vaikščiojant, kaip, pav., 

I čia Amerikoje kad matome.
Sovietų krautuvės pilnos pro
duktų ir kas ko nori, tą gali 

1 pirkti.

Iždininku,
Kazys P. Gugis, 

Chicago, Ill.
Daktaru-kvotėju,

J. S. Stanislovaitis, 
Waterbury, Conn.

Iždo Globėjais:
Euf rožine Mikužiūtė,

Chicago,
Juozas Miliauskas, 

McKees Rocks,
SLA Narys Per 30 Mėty,.

III.
0

Pa.

Lawrence, Mass
Visokios Žinios

taip kaip padarė tie parazitai, 
kaip ir buvusiosios “Vienybės” 
ponai ir jiems panašūs “patrio-1 
tai”, 
tos organizacijos “kauliukus 
čiulpti”? Anaiptol.
munistai po Chicagos seimui 
būt iš SLA išėję, mūsų atsako
mybė, kuri 5,000 narių pasi
traukus buvo jau tik 97%, būt 
buvusi tiktai apie 74%, o jei 
kairieji nebūt išėję 1911* m. 
skaitliuje apie 8,000, tai dėka 
tautininkų gaspadoriavimui at
sakomybė būt buvusi tiktai apie

nė išleisti Viniką ir Mockų, savai- 
mi gerus žmones, dėlto kad juo
du neturėjo užtektinai vyriškos 
drąsos “Sargybos” terorui pasi
priešinti. Pas nekuriuos kyla 
klausimas, kodėl yra statoma 
Jurgeliutė į sekretoriaus vietą, 
kada ji buvo surišta su nelemta 
Devenio paskola. Jurgeliutės

48 nuoš. Ar manot, kad valdžia ' kalte buvo ta, kad ji pasitikėjo, 
būt leidusi Sus. egzistuoti? Rim- kad iždininkas Paukštis ir lė
tai apsvarsčius ir faktus išana- galis patarėjas Lopata žino ge- 
lizavus, bus aišku, kad tie, ku- riau apie mortgečius ir “titles,

Policija nevelinus 
pašarvoti Draugijos 
Tad radome pašarvotą kur gy
veno. Tūkstantinės minios 
kerštingoj baimėj ko tai lau
kė. Išnešė karstą į gatvę. Kal
bėtojui vos ištarus, “draugai! 
mes čia susirinkome...” po
licija puolė areštuoti. Sujudi
mas! Moterų klyksmas. Suim
ta penkios ypatos. Milicinin
kai, pasigrobę karstą, nusku
bėjo į kapines, neleisdami pa
lydovų, tik gimines... Grįž
tant namų link, tapome sulai
kyti žandarų. Pakamantinėjo 
ir paleido. Kitur buvo pasi
priešinimų, keletas buvo ap
muštų ir tik už tai, kad drįso 
važiuot į šermenis draugo,' kri
tusio kovos lauke laike streiko 
American Bridge Co., Am
bridge, Pa.
Iš W. Air Brake Co. Vergovės

Nusiskundimas . dirbančiųjų
, nu- 

mušimas mokesties, tai kas-

g Telefonas: Evergreen 7-7770

| PAUL GUSTAS
§ LIETUVIS GRABORIUS
g Benai dirbąs graborystčs pro- 
g fesijoje ir Brooklyno apielin-' 
g kčj plačiai žinomas. Tik dabar!
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja
3 balsamavimu ir palaidojimti '
5 mirusią.

| Veltui Chapel Šermenini
8 Parsamdo automobilius ierme- 
g n i m s, vestuvėms, k riki t ynoms 

ir kitokioms parems
į Saukit* dieną ar naktj

| 423 Metropolitan Avė.
J Brooklyn, N. Y.

MEDUS
Laisve” gavo didelį vežimą

v

4

>

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti mėdą,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad .<<< 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRA?

427 Lorimer St., B’klyn, N. V*

Kas norite medaus prifj sti 
jums į namus, rašykite bi“ in- 

kui adresuodami sekamu-:

KONČIAUS BITININKY H
57 Battery Street

NO. ABINGTON, M
kai nusako net ir už ką bal-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Nelaimė atsitiko su Feliksu didelis: bosų žiaurumas, 
'Katinu. Kimbul Loundrėje f
| dirbdamas griuvo ir persiskė- dieninis nuotikis, O taipgi tie 
i lė galvą. Greitai buvo nuvež- patyS bosai ir miesto viršinin- 
tas ligoninėn, bet už keletos 
valandų mirė. Feliksas Kati-i 
nas buvo dar nevedęs, Law
rence turėjo brolį draugą K. 
Katiną, kuris rūpinosi savo 
brolio palaidojimu. Palaidotas 
laisvai. Ilsėkis, drauge, amži
nai. :!

Kimbul Loundrėje

Bolton Rubber Co., šukų iš- 
dirbystės darbininkus išnaudo
ja, kiek tik gali, štai faktas: 
Darbininkus paliuosuoja nuo 
darbo, vieton 11 darbininkų, 
pastatė tik vieną darbininką. 
O su algomis tai taip: kurie 
gaudavo po $30, dabar begau- 
na $14. Pirmiau į dieną 
rydavo 3 tūkstančius, o 
6 tūkstančius.

Taigi, darbininkai ir 
ninkės, pagalvokite, kaip bai-|(je policistą, kuris kovoja su ■ 
šiai esate išnaudojami. Kom-'mjr^ia< 
panija kraunas milžiniškus 
pelnus — ir daugiau tavoro 
padaro ir dešimties darbinin
kų algas pasiima sau. O tavo-; . , .. . , ,. 7 , . visos draugijos renka delega-rų kaina neatpigo. , . , J x tzi • -j. . . . . ... Jtus i bendrą frontą KlaipėdosDabar klausimas, kas reikia . . T- Y -i i • tzj ir visos Lietuvos reikalais. Ko

respondentų Biuras sveikina 
visus Lawrence lietuvius už to
kį svarbų darbą ir velija vi
siems delegatams svarstyti 
klausimus šaltai ir rimtai. Rei
kia užprotestuoti prieš kruvi
no Hitlerio ir fašistų lenkų už
mačias ant Klaipėdos ir Lietu-' 
vos. Taipgi reikia reikalauti ir 
nuo paties Smetonęs, kad su
šauktų slaptu, visuotinu ir ly
giu balsavimu seimą ir įvykdy
tų demokratišką tvarką. Kvie
čiamos visos draugijos, para
pijos, chorai, profesionalai ir 
tt., išrinkti delegatus. Į drau
gijas lankosi įgaliotiniai S. 
Penkauskas ir R. čiulada. Jie 
praneša, kad bendro fronto 
konferencija šaukiama gruo
džio 8 d., 11 vai. ryte, L. U. 
Kliube.

Prisigėręs fanatikas ir ge
ras fašistas italas kirviu su
žeidė moterį ir vyrą krautuvė
je. Buvo pašaukta policija, ku-. 
ri jį paėmė ir nuvežė kalėji- į 
man. Paleistas po $2,000 kau- 

darbi- ^įja. Taipgi pavojingai sužei-

pada- 
dabar

Lawrence Korespondentų 
Biuras patyrė, kad Lawrence

anii-fasistinej demonstracijojParyžiaus policija pasigavusi puola demonstrantą L. K. Biuras. *

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasis anglis, geriausios 

rOšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašom* 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

435 Grand St., Brooklyn, N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Kaip Rengiamasi Prie Trečio Prieška 
rinio-Priešfašistinio Kongreso

organizacijoslegatams bus paimtas trauki- ir esmę, negu 
nys, kuris išeis iš Chicagos. formą; tpdel komunistai turė- 
Apie laiką ir lėšas bus praneš- tų 
ta kitame straipsny j.

nesidrovėti organizaciją 
skelti, jeigu ją neskelti reikštų 

Kiekviena organizacija gali'apleisti revoliucinį darbą dar- 
išrinkti bent vieną delegatą.
Kuri didesnė, turi teisę rinkti reikštų atsisakyti versti jąją 

! po vieną delegatą nuo kiek-
Sausio 3, 4 ir 5 dienom, • tojas už demokratines liaudies" 

1936 metais Clevelande įvyks teises.
Trecias Nacionalis Kongresas J 
Prieš Karą ir Fašizmą. Visom l 
Amerikos lietuvių organizaci
jom jau išsiuntinėta atsišauki
mai, bet jeigu kini dai nei a cialiai traukiniai nuvežimui kad paaukotų dolerį-kitą pa
gavusį, greitai rašykite Nacio- delegatų į Clevelandą. j dengimui Kongreso lėšų ir ve-
nalio Lietuvių Veikimo Komi-! 
teto sekret., r— 
darnu antrašu, o atsišaukimas1 (Jersey City stoties) kaip rus.

bo unijose, jeigu

revoliucinės kovos

ją neskelti

įrankiu, iš-
I vienų 250 narių. Mokestis tik sižadėti bandymo organizuoti 
i 50 centų nuo delegato. Bet jei-j labiausiai išnaudojamas prole- 
Igu kuri organizacija išgali ir tarų dalis.”

Kaip Delegatai Važiuos j
Kongresą

Jau yra pasamdyti du spe- įvertina svarbą, būtų geistina,
” i traukiniai 1 Šis te z is buvo parašytas Le

nino ir priimtas Komunistų
. Vi VAINIUI U 1 AkVllglVUV XI VU e

j Iš rytinių valstijų specialis dimui tolimesnio darbo prieš Internacionalo Antro JKongre- 
žemiau paduo- traukinys išeis iš New Yorko fašizmą ir imperialistinius ka-1S0, Lepinas nesidrovėjo, kad 

n ntaičan Vimnc • / r___  k Ifralimn skelti nriran i z >1 ci in fa
ir vifiOS informacijos bus tuoj|7:40 ryte, sausio 2 dieną. Ti-I 
prisiųsta. i kietas delegatam į abi pusi

Kas atlikta prisirengimui, bus $13, o svečiam $14. Į tai 
prie šio istorinio kongreso, lai- (įskaitoma ir vieni pietūs ant 
kas nuo laiko painformuosime'traukinio. Delei rezervacijų, 
mūsų darbininkiškos spaudos rytinių valstijų delegatai turi 
skaitytojus.

Kongresui paimta viena di-'sto atsikreipdami į Lygos raš- 
džiausių svetainių Clevelande tinę po numeriu 112 E. 19th 
—Public Auditorium. Ši sve- St., Room 605, New York City, 
tainė priklauso miestui ir mie
sto taryba vienbalsiai nutarė _ 
pavesti ją vedimui kongreso 
sesijų ir masinių mitingų vi
sas tris dienas tik už $1.

Kas Jau Išrinko Delegatus

pasirūpinti su tikietais išank-

Vidurvakarinių valstijų dc-

Skaitytojų Balsaišių skerspainių plėtime klasių 
kovos ir gali būti sulaužyta ne 
riksmu apie sugriovimą darbo1 Sene,.ai Ncpasida|ina 
unijų, prie kurio komunistai (
neina, ne pagelba bėgimo iš j Mes, įnamiai County Home, 
reformistinių darbo unijų, o Ghent, N. Y. lietuviai seneliai 
atkaklia kova viduje reformis- negalime nepadėkavoti “Lais- 
tinių darbo unijų, kova už, vės” redakcijai ir administra- 
kiekvieną darbo unijos narį, cijai už siuntinėjimą dienraš- 
už kiekvieną renkamą vietą čio. “Laisvėje 
unijoje, už išmetimą reformis- ną dieną pasaulio žinias ir

yra 
svarbių dalykų apsvarstyt.

Fin. Sekr. A. Varaneckienė.
(284-285)

riai malonėkite dalyvaut, nes 
daug

NORWOOD, MASS.

Minėsim Dvidešimties Metų 
Sukaktuves

Amerikos Lietuvių Darbininkų 14-
randame kož-1 teratūros Draugijos 9 kp. rengiasi 

prie paminėjimo 20 metų savo or- 
- , , . . . ... ganizacijos gyvavimo. Tam tikslui

tinęs unijų biurokratijos ir už- draugų darbini nkų mintis, jau mokinasi dviejų aktų komedijų 
kariavimą vietos atskirų uni-| brangų darbą dirbant. Taigi, “Drumblys. 
jų organizacijų ir atskirų re-' ačiuojame iš tikros širdies pOj“Laisves 

daugelį kartų ’ 
. “Laisvei” <’

ivvko VUOti ir redaktoriams pasise- j i ALDLD 9 kuopą. Narių prirašine- 
i J . ..... ! liįviii? vnninaci" Jr-.ncroc Ppfrnnpln Ro.

ganizacijos gyvavimo. Tam tikslui

Taipgi dabar einant 
vajui už naujus skaityto- 

.. j jus, sykiu varom vajų ir už ALDLD 11 vėliname g kp jr pasekmes yra jau džiuginan- 
daugelį metų gy-(čios. Jau gauta net 8 nauji nariai

; jimui rūpinasi draugės Petronėlė Sa- 
rapienė ir Anelia Grybienė. Tos 
draugės sako, kad iki kuopos meti-

formistinių unįjų”.
Tryliktas Komunistų Inter- 

nącioųalo Plenumas į 
gruodžio mėnesį, 1933 metais.'kimo tame darbe del darbi- 
Draųgas Lozovskis kalbėda-| ninku gerovės, 
mas apie darbo unijas griež-j Už “.

! tai reikalavo nuo Komunistų net tąsynės. ---------------------
■ Partijų veikimo reformistinėse j eina keturių puslapių ir turi

. Pereitą ket-

Leninas nesidrovėjo, kad 
Įgalima skelti organizaciją ta- 
jda, kada to reikalauja darbi- 

Išrinkus delegatus, būtų gei-jninkų klasės reikalai. Laike 
Dešimto plenumo buvo sąly
gos, kad daugelis reformist]- j 
nių unijų viršūnių susijungė su j ___  _____ v
buržuazijos valdžiomis prieš j darUMUnij‘o^7kuris“ keiis’šTm-1 anglišką skyrių.' 
darbininkus, metė laukan vi-,

1 įtaka. Jis sakė: uždirbančius,!
forpiistinėse darbo unijose ne.sitaikė, 
todėl, kad ten padėjus tik sa
vo žmones, suteikus jiems 
vietas, bet todėl, kad per tuos
savo žmones pravesti teisingą Tas parodo, kad “Laisvę” myli 
ir darbininkų klasei naudingą 
liniją.”

Buvo griežtai pasmerkti tie 
komunistai, kurie bėga iš re
formistinių darbo unijų.

D. M. Šolomskas.

stina, kad draugai painfor
muotų Nacionalį Komitetą. 
Tas labai svarbu vedimui pla
tesnės agitacijos už kongresą.

L. Jonikas.
Nacionalio
kimo Komiteto sekr.

3116 S. Halsted St. 
Chicago, Ill.

Komunistai ir Darbo Unijos
Prieš kiek laiko “Naujojoj 

buvo rašyta apie 
neklaidingumą” 

ir darbo unijų klausimu ir komu- 
farmeriai. nistų “klaidingumą.” šiame 
North ir straipsnyj pakalbėsime tik

Lietuviu Vei- sus kairiuosius, neleido į orga- 
| nizacijas mažai rv'1’ ’ 
; skaldė darbininkus į amatinius 
ir paprastus. Tose sąlygose 
reikėjo kam nors organizuoti 
neorganizuotas d a r b i n inkų 
mases, apjungti išmestus lo
kalus, sudaryti prieš reakci
nius vadus organizuotus ko
vingų darbininkų būrius vidu
je reformistinių unijų ir jų 
lauko pusėje, šiame plenume 
buvo atžymėtas faktas, kad 
pasekmėje reformistų vadų 
braukimo ir neorganizavimo

kovos, 
darbo 
užka- 
akyse 

masių,

Laisvę” pas mus eina nio susirinkimo turės nemažiau 10 
ynės. Ketvirtadieniais nauių narių’

Metinis Susirinkimas

ALDLD 9 kuopos metinis susirin- 
I. gruodžio, 1935 m., 

I^inų Svetainėje, 2-rą valandą die
ną. Visi seni ir nauji nariai turim 
susirinkti. Taipgi šiame susirinkime 

, kad du Vienu kartu bus renkama kuopos nauja valdyba 
’griebė ir laikraštį perplėšė. IŠ del 1936 metų. Taipgi nuo pereito šu
to kito “faitas”. Teko virši- 1 
ninką šaukti, kad nuramintų.

I ~oun-,"--o---------- c _ --- -c ALUbU y kuo

I tus kartų padidintų komunistų I vergą anglikai pradėjo varžy- kimas įvyks 1 d 
•j i t • i- unn 1 i 4-4 nn 1.->i1xv»r>X4-i n c ykav "Pinti Rvnf ninn Tr>: “Mes kovo-jtis už laikraštį. Vienas per- 

Ijame už renkamas vietas re-i skaito, kitas griebia ir taip pa-

ir kitataučiai.
Su širdinga pagarba,

Senelis

sirinkimo yra paliktas moterų klau
simas, kuris bus galutinai apdisku- 
suotas ir bus renkama moterų ko
mitetas.

“Vilnies” Redaktoriaus 
Prakalbos

-Pirmutiniai į Amerikos Ly- Gadynėj 
gos Prieš Karą ir Fašizmą at- O p o zicijos 
sišaukimą atsakė Pietinių 
Vakarinių valstijų 
Farmers’ Union _
South Dakotas jau turėjo savo apie vieną klausimą, o tai bū- 
konvenciją ir išrinko delega-'tent komunistų ir kairiųjų dar- 
tus į kongresą. Tą patį padarė bininkų pareigas reformisti- 
Minnesota farmerių organiza- nėse darbo unijose. Tuom 
cija — Farmers’ Holiday As- klausimu komunistų aiškiai nu- tetą tinkamai 
sociation išrinkdama tris dele-1 statyta linija dar Antrame streikus vadų, 
gatus. šiomi dienom 
konferencija Denveryj 
vadinamų Rocky Mountains ziuose ir ji yra iki šių dienų, kia organizuoti streikai, kaip 
valstijų. Ten delegatais išrink-; Antro Kongreso rezoliucijo- jie vesti, kaip organizuoti lie
ti sekami: Paul M. Peterson, 'je buvo kalbama ir apie tas organizuoti darbininkai ir dar bo Federacijoje, 
prezidentas Utah valstijos šalis, kur jau įvykęs unijose kartą persergsti prieš 
Darbo Federacijos, Annie E.'skilimas, kur jis leistinas ir; unijų skaldymą: 
Gray, pasižymėjusi darbuoto-1 pabrėžta, kad “komunistai vi-Į 
ja- moterų tarpe vakarinėse s sose šalyse turi stoti į tas (tai 
valstijose ir D. Mack Easton, 
Colorado Universiteto profeso
rius. n . •

Kongreso laiku Clevelande 
rengiama visa eilė masinių mi
tingų. Sekami tarptautiniai pa
sižymėję žmonės jau 
sižadėję kalbėti prieš 
fašizmą:

Langston Hughes,
niai paskilbęs negras poetas ir 
apysakų rašėjas, ilgą laiką gy
venęs Sovietų Sąjungoj ir at
lankęs veik visas valstybes 
Europoj.

Generolas Smedley D. But-
buvęs vyriausias marinų'unijų klausimu, ] 

vadas Jungtinėse Valstijose.■ metais, tarpe kitko sako: 
Jis iš savo ypatiškų patyrimų! 
papasakos, kaip Amerika ren-įtyje Kongresas pačiu griež- Į unijų narių tempo plačiame ju- bo unijų, 
giasi karui ir kodėl. Kaip ži- čiausiu būdu šaukia visas par- dėjime pamatais drąsaus iškė-| 
noma, generolas Butler turi la-'tijas prie padidinto veikimo limo proletariato klasių kovų.”' 
bai daug įtekmės eks-karei- ypatingai šiame fronte. Da- 
viupse ir jaunuose karininkuo-. bartiniu laiku kova už įtaką įbrėžė, kaip žalingas žingsnis plačiai buvo darbo unijų klau
sė. Jis kiek laiko atgal iškėlė: komunistų darbo unijose turi! darbo unijų skaldymas, te- simas aptartas ir “ypatingai
aikštėn Wallstrycio magnatų Į būti dar daugiau energingai' ziuose citavo Lenino straįps- silpnas reformistinėse darbo
suokalbį įsteigti Jungtinėse j vedama, nes eilėje šalių re- nį: “Ar Privalo Revoliucionie- unijose veikimas.” Tarpe kit- voj, grįžo į Ameriką ir džiau-
Valstijose fašizmo diktatūrą. Įformistai greitina išmetimą nieriai Veikti Reakcinėse Dar- k0 buvo pareikšta: I gėsi pabėgęs iš tos laimės fa-

komunistų (ir kairiųjų abel-,bo Unijose.” Bet čia taip pat “Pasekminga kasdieninė ko- šistinėje Lietuvoje. Kitaip ne- 
nai) iš darbo unijų. Nesutvir- buvo cituota Antro Kongreso munistų ir revoliucinio judėji-'galėdamas padaryt Amerikoj 

--  ----- m,,,.;.,: k.t mQ §a]įnįnkų kova už pravedi-' pragyvenimo, stveriesi kuni- 
mą dąrbininkų bendro fron-1 gystės. Iš didelio laisvamanio 
to griežtai pastato klausimą patapo kunigu, kad tik nereik- 
prieš visas Komunistų Interna-^ tų vėl važiuot ragaut fašistinės 
cionalo sekcijas ir Profinterną gerovės Lietuvoj, 
apie veikimą viduje reformis
tinių darbo unijų ir apie meto-' muzikalių kavalkų. 
das to veikimo. Įtaka darbo 
unijų biurokratijos, ypatingai 
šalyse su galingomis ir seno
mis reformistinėmis darbo uni
jomis, yra viena iš svarbiau-

tai^keliu kasdieninės 
atsidavusio ir kantraus 
viduje darbo unijų turi 
liauti sau > autoritetą 
plačiųjų darbo unijų
autoritetą sugabių ir tinkamų 
organizatorių, kovotojų ne tik-mažai uždirbančių masių jau 
tai už proletariato diktatūrą, vietomis susitverė naujos, kal
bėt ir už kiekvieną daliną dar- rios darbo unijos, 
bo masių reikalavimą, autori-

Elizabeth, N. J

Lapkričio 30 d., 7:30 valandą va
kare, Lietuvių Svetainėje, įvyks pra
kalbos, kurias rengia ALDLD 9 kp. 
Mes gyvenam neapsakomai audrin
gam laikotarpyj. Vienur jau karas, o 
kitur jau karo kibirkštys tik skrai
do. Ar atims Hitleris Klaipėdą? Ko
dėl Lietuvoj uždarė Krikdemų ir 
Liaudininkų Partijas? Kaip mes, 
amerikiečiai lietuviai galim pagelbė
ti Lietuvos liaudžiai atsteig^i Lie
tuvoj civiles laisves? Kodėl “Dar
bininkas,” kunigų laikraštis, nepro
testuoja prieš Smetonos rėžimą-žy- 
gius tame reikale? “Vilnies” redak
torius, draugas Andrulis, plačiai dės
tys visiems bendrai apeinančius rei
kalus. Todėl skaitlingai susirinkim 

j šeštadienio vakare Lietuvių Svetai- 
! nėję.

HAILE SELASSIE SU 100 
AUTOMOBILIŲ TRAU

KIA Į FRONTĄ
ADDIS ABABA, Lapkri

čio 29 d.—Ethiopų impera
torius Haile Selassie važiuo
ja į Dessye, už 170 mylių į 
pietus nuo Makale. Su im
peratorium vyksta 100 karo

Lietuvių Brolių Draugijos 
BankietasBet ar Komunistų Interna- 

vadovaujančių1 cionalas atsisakė dirbti seno- 
! se reformistinėse darbo uni- 

Toliaus Komunistų Interna-' jose ? Nieko panašaus. Ame- 
komunistus kaip tik 
momentu kritikavo už 
veikimą Amerikos Dar- 

O kas del 
darbo brg’ahizavimo neorganizuotų 

j darbininkų į naujas unijas, bu- 
“Komunistai šokiame atsiti- vo griežtai pastebėta : “Bet ir 

kime neprivalo išleisti iš savo esant visoms šioms sąlygoms 
rankų iniciatyvą kovoje už sudarymui naujų darbo unijų 
darbo unijų vienybę nacionale šalyse, kur iki šiol nebuvo at- 
ir tarptautine papėde; jie pri- skiro revoliucinio darbo uni- 
valo vesti griežtą kovą prieš'jy judėjimo (Vokietija), ko- 
Amsterdamo I n t e r nacionalo munistai privalo tą daryti tik 
skaldymo politiką ir jo sekei- atsitikimas nuo atsitikimo, 
jų politiką.”

Plenumų Nutarimai

linija dar
įvyko Kongrese Komunistų Interna-:

taip cionalo, Lenino parašytuose tė- cionalo teziai nurodė, kaip rei- rikos 
šiuom 
silpną

yra reformistines—DMš) dar
bo unijas, kad pavergus jas 
sėkmingais ir sąmoningais or
ganais kovos del kapitalizmo 
panaikinimo, o komunizmo 
įkūrimo. Jie turi stengtis or-

yra pa-, ganizuoti darbo unijas, kur jų 
karą ir dar nėra.”

Trečias, Ketvirtas ir Penk-
!tas Komunistų Internacionalo pasauli

Lapkr. 27 d., Norušio Sve
tainėje, 639 Sumner St., Eli-' automobilių abazas. Į Des- 
zabeth, Lietuvių Brolių Drau-'sye sutraukta didžiulės eth- 
gija turėjo savo 20 m. jubilė- iopų pajėgos prieš italus.
jaus bankietą. Davė pukią ka- -—------- - —,» .-rr

lakutienos vakarienę ir gražią 
programą.

Vakarą atidarė J. Kazlaus-, 
kas ir trumpai pabriežė drau
gijos tikslus ir atliktus darbus. 
Pirmininkaut perstatė drg. No- 
rušienę, kuri 
vedė programą.

Prakalbas sakė: 
elizabethietis, Trečiokas, — 
newarkietis, Buknys — “L.” 
Adm. ir radio vedėjas Valaitis. 
Kalbėjo ir daugiau iš lietuvių, 
kurių pravardžių nenugirdau 
ir buvo vietos politikieriai, 
amerikonai kalbėtojai.

Labai negražiai kalbėjo Tre- 
, kuris nesisarmatyda- 

klaidas tarpe kitko buvo kriti- mas tvirtino, kad būk Lietu-

su
tinkant su savo šalies objekty- 
vėmis sąlygomis.”

Vienuoliktas Komunistų In- 
Dešįmtas Komunistų Inter- J ternacionalo Plenumas įvyko

Kongresai tik patvirtino dar- nacionalo Plepumas įvyko lie- i kovo — balandžio mėnesiais, 
, bo unijų klausimu Antro Kon-' pos mėnesį 1929 metais. Tarpe11931 metais, kur kritikuojant ------

1 kitko unijų klausimu buvo įsa-Į Komunistų Partijų padarytas čiokas, 
kyta Komunistų Partijoms:

“Iš to išplaukia komunistų kuojama ir silpnas veikimas voj viskas taip gražu ir gy-i 
Komunistų Internacionalo uždaviniai reformistinėse dar-,reformistinėse darbo unijose: 1 ' 1 , 1 1

šešto Kongreso teziai darbo bo unijose: ne išėjimas iš re

greso nutarimus.
Šešto Kongreso Nutarimas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
1

Nonvoodas Ant Oro
d. gruodžio, per WHDH stotį,

RAITIMHRF MB j veik vieni norwoodiečiai pildys lie-
I5AL<1 llVKJKt, 1V1U. i tuvių pusvalandį. Atsisukit savo pri-

20 metų jubilėjaus užkandžių va- I imtuvus ant pažymėtos stoties kai
____ karą rengia Am. Liet. Darb. Lit.1 
labai tinkamai Draugijos 25 kp, šeštadienį, 7 d l 

gruodžio, 7 vai. vakare, 20 N. Cal- I 
i houn St. Kviečiam draugus, drauges { 

Salyklis, Į ir visus Baltimorčs ir apielinkės lie
tuvius skaitlingai dalyvauti. !

Kviečia Rengėjai.
(285-286)

LA WRE NCE, M ASS.
ALDLD 37 kuopos susirinkimas į- 

vyks gruodžio 7 d., 6 vai. vakare, 
L. U. Kliubo svetainėje. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi bus renkama kuopos valdyba 1936 
metams.

9:30 iš ryto ir girdėsit žvalgas.

vent miela, kad amerikiečiai!
____ _ s-j “Oportunistinis ir sektanti- su gailesčiu iš Lietuvos grįžta 

priimti 1928, formistinių darbo unijų, o vi- nis nedąkainavimas ir nepai-' į Ameriką. Jeigu jau taip bū- 
| sapusis veikimas del pagreiti- symas ypatingai svarbaus vei-j tų Lietuvoj, tai toks individua- 

Darbo unijų judėjimo sri- nimo revoliucionizavimo darbo kimo viduje reformistinių dar- listas kaip Trečiokas, kurio 
vyriausias idealas yra doleris 

Dvyliktas Komunistų Inter- ir perteklus gyvenimas, tikrai 
nacionalo Plenumas atsibuvo 

Šis plenumas dar kartą pa-’rugsėjo mėnesį, 1932 metais.
būt apsigyvenęs Lietuvoj. Ka
daise taip pat apie Lietuvą 
deklamuodavo tautininkų šu
las ir didelis laisvamanis Liut- 
kauskas. Bet pagyvenęs Lietu-

Vyskupas Edgar F. Blake, iš
Detroito; buvęs artimai susiri-
Sęs su šelpimu bado paliestos ’ tinus užtektinai savo pozicijų, j Teziai, kuriuos parašė Leninas 
Sovietu Saiungos liaudies 19221 komunistai gali būti atskirti ir kurie sako:

Komunistai augščiau stato
Sovietų Sąjungos liaudies 1922 j komunistai gali būti 
metais; ilgą laiką išgyvenęs i nuo visos darbo unijų organi- 
Paryžiuj ir nenuilstantis kovo-Įzuotos masės. Todėl komunis-1 darbininkų organizacijų tikslą

>*#&

Taipgi programoj buvo ir 
Publikos, 

laike bankieto, galėjo būt apie 
250, o vėliau daug jaunimo 
prisirinko vien tik pasišokt. 
Publika buvo labai draugiška.

“L.” Reporteris. Į

VISOMS ALDL.D KUOPŲ VALDYBOMS

' .<?" A<>, 1,-i

i'+ffi&'Wi&i.

z

‘ Paveikslas iš WlHiamsbiirgho, Brooklyųe (vienas blokas nuo Laisves ): griau
nama seni namai ir bus statomi miestavi. Pinigų duoda federale valdžia.

Draugės ir Draugai:—
Iki 5 dienai gruodžio (December), 1935 metų, pri

valo būti grąžintos į centrą ALDLD Centro Komite
to balsavimų blankos. Prašome visas kuopų valdy
bas tą atlikti.

Kartu raginkite pasimoketi tuos draugus ir drau
ges, kurių duoklės yra dąr nemokėtos už 1935 me
tus.

Jąu dabar pradėkite mokėti duokles už sekamus 
metus, nes centre paprastai daugiausiai darbo yra 
po naujų metų, o mažiausiai įplaukų, kas sutrukdo 
mūsų darbą.

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekretorius.

Komitetas.
(285-286)

HAMTRAMCK,’ MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 6 d. gruodžio, 3014 Ye- 
mans St., 7:30 vai. vakaro. Visi na-

DIDEUS NUP1GINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

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 

v ė) bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTTR! VISADA ATDAROS X XxV X xO Dieną ir Naktį

Rhea Teitelbaum
Vedėja r

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

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

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, Ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir > 
sekmadieniais atdara dieną ir 

ir naktį.

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

bciWt&iaisEi
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Kelionės Įspūdžiai Važiuojant iš 
Californijos į Mass. Valst. ir Atgal

K. Mugianiene

(Pabaiga)

Važiuoja šiuo laivu kelios minyškos. 
Kur jos sėdi vis būrys moterų apstoju
sios. Eisiu ir aš pažiūrėti, kas ten per 
sorkes. Ogi minyškos kalba apie viso
kius stebuklus, apie Jeruzolimą ir dangų. 
Liepia tom moterėlėm melstis. Pažvel
gus į jas, žiūriu, kad jos nešioja po šliū- 
binį žiedą. Užklausiau jų, ar jūs esate 
vėdusios, kad šliūbinius žiedus, nešioja
te. Sakau, maniau, kad minyškom ne
valia ištekėti. Jos taip žiauriai į mane 
pažiūrėjo. Aš vis laukiu atsakymo. Ap
link stovinčios moterys irgi nutilo. Taip, 
sako, mes esam vedusios su Jėzum Kris
tum, dievo sūnum. Vėl aš klausiu, kaip 
jūs su juo vedusios, kad jo nėra? Jos, 
perpykusios, pasikėlė ir nušlumbino. Mes 
pasilikę varom/diskusijas apie tas ves
tuves. Štai jau šaukia ant pietų. Nepa- 
baigėm išrišti tą klausimą.

6 dieną ryte jau artinomės prie New 
Orleans. Tai bus pirma stotis. Visi lau
kiam kad tik greičiau išlipti iš laivo. Iš
lipus iš laivo, mūsų laukė busai perkelti 
į stotis. Apie porą mylių pavažiavus, 
jau ir stoties vieta. Štai atsimuša į a'kis 
stotyj užrašai “White Waiting Room”, 
kitoj pusėj—“Colored Waiting Room”. 
Čia mat, New Orleans, La., kur negrai 
žmonės yra žiauriai persekiojami ir lyn- 
čiuojami.

Turime visą dieną, tai su viena san- 
keleive traukiame į miestą pasižiūrėti. 
Miestas gražus, yra daug įvairių vietų. 
Ypatingai francūzų distrikte, kur Napo
leono laikuose francūzai gyveno, dar ma
tosi tų namų, bažnyčių su didžiausiais 
bokštais, inkvizicijos vietų. Gatvės siau
ros, mūrai artistiškai išdirbti, geležinės 
gonkos su visokiais kvietkais išraižytos. 
Dabar ten gyvena biedni darbinikai, dau
giausiai ispanų tautybės.

Palikus sankeleivę, traukiu į Kom. 
Partijos svetainę, kurios antrašą davė 
draugas muzikantas. Gana didelė vieta. 
Čia draugai ruošiasi leisti lapelį prieš 
Vokietijos laivą, kuris atvyksta New 
Orleanan. Visi užimti darbais, judėji
mas, nežiūrint to žiauraus persekiojimo, 
eina sparčiai. “Daily Workeriu” tankiai 
po 500 kopijų į dieną parduoda. Tai 
nemažas skaičius.

Jau ir vakaras. Grįžtu į stotį. Įlipau 
gatvekarin. Užsimokėjusi fėrą, atsisė
dau užpakalinėj sėdynėj. Atėjęs konduk
torius, sako: “Lady, you can’t sit here, 
this place is for niggers only.” Aš sa
kau, kas tau bėdos, kur aš sėdžiu, gavai 
užmokėti, aš galiu sėstis, kur aš noriu. 
“Ne”, sako, “turi eiti į priekį. Čia ne 
baltiem žmonėm šios sėdynės.” Sakau, 
man nėra skirtumo, ar balti ar juodvei- 
džiai. Aš čia sėdėsiu. Na, ką tu darysi 
apie tai? Čia jis bėga rinkti fėrus ir vėl 
bėga prie manęs mane varyti į priekį. 
Ir taip mes barėmės su juo. Žmonės gat- 
vekaryj tik žiūri, kas čia dedasi.Šalę ma
nęs sėdintis negras pataria man nesi- 
argumentuoti. Louisiana valstijoj, sako 
jis, visur toks patvarkymas. Sakau, te
gul jie pasikaria su savo tokiais patvar
kymais. Man jau čia reikia lipti, jau 
stotis. Lipu laukan. Konduktorius sa
ko: “You nigger lover.” “O aš jam: “Tu 
idiotas!”

Čia dar virš valandos turėjau laukti. !

Visur patarnautojai negrai. Taip pat 
moterų kambaryj negrė moteris patar
nauja, Susipažinau su ja. Kalbamiesi. 
Ji manęs užklausia, ar aš nebijau su ja 
kalbėti. Sako, Louisiana valstijoj balti 
žmonės nekalba su juodveidžiais. Aš 
jai pasakiau apie incidentą gafvekaryj. 
Išsikalbam apie negrų sąlygas La. vals
tijoj. Ji sako: mes esame žiauriai per
sekiojami čionai, dirbam pusdykiai. Aš 
gaunu $5.00 į savaitę už 7 dienas darbo. 
Jokiu būdu negaliu pragyventi. Viskas 
brangu. Sakau turi priklausyti prie be
darbių tarybos. Čia jie turi didelę or
ganizaciją, visi išvien dirba. Negrai ir 
balti sykiu kovoja už geresnį gyvenimą. 
Čia yra Komunistų Partija, kur priklau
so visokių tautų ir rasių darbininkai. Ji 
sako žinanti apie K. P. ir rengiasi prie 
jos pristoti. Jau traukinys čia. Atsi
sveikinau su šia negre darbininke.

10 vai. vakare paliekam tą garsų dis
kriminacijos miestą. Traukiame į Cali- 
forniją per Texas valstiją. Čia daugiau
sia auginama vata. Laukų laukai vatos. 
Tik mirga, kai kokios sniegės. Daugiau
sia negrai darbininkai dirba šį darbą. 
Stubelių pristatyta kai kokių tvartų. Ne- 
dyvai, kad užėjus čia smarkiom vėtrom, 
viskas išnaikinama. Bet toliau matosi 
gražūs namai, kai koki palociai. Ten gy
vena tie ponai, ką išnaudoja darbininkus. 
Misliju, kaip ilgai darbininkai toleruos ir 
duos save taip išnaudoti.

Važiuojam per El Paso, Texas, čia 
daug keliauninkų išlipa. Mat, čia vieta 
mainytis traukinius į daug kitų vietų. 
Čia taipgi tik perėjus per tiltą—jau Me
ksika. Daug keliauninkų traukė į Meksi
ka, v

Važiuojam per Arizoną valstiją. Čia 
jau oras kitokis. Taip sausa, saulė kai
tina be pasigailėjimo. Laukai išdžiūvę, 
tik pūstynė, kur ne kur matosi medelis.

Palikę Arizoną, jau esam Californijos 
valstijoj. Važiuojam pro tą garsią Im
perial Valley vietą, ką keli metai atgal 
darbininkai smarkiai kovojo. Plačiausi 
laukai užsėti augmenimis. Grandžių so- j 
dai tik geltonuoja, net gražu žiūrėti. Že
mė apklota, Grandžiai pūna, o pirkti 
brangu, ypatingai rytinėse Valstijose 
Grandžiai gana brangūs. Pagaliaus jau 
esam Los Angeles mieste. Čia maino
mės į įvairias vietas. Persikėliau į kitą 
traukinį ir vėl važiuojam per Bakers
field, kur karštis neapsakomas. Vin
giuojąs! traukinys po Californijos augš- . 
tus kalnus. Virš 100 mylių, taip sukinė
jomės kai kokiu ratu. Palikus kalnus, 
vėl įvažiojam į lygumas. Jau artinamės 
prie San Francisco. Oras jau vėl kitoks. 
Čia pusėtinai vėsu, net jau ir perdaug - 
darosi šalta. Matosi moterų su kailia- 
kaučiais, nors, rodosi, nėra reikalo juos 
dėvėti.

Visur važiuojant ir kalbant su žmonė
mis ir matant darbininkį veikimą, pa
rodo, kad darbininkų klase nėsnaudžia. 
Ypatingai vakaruose eina smarkios ko
vos.

Tas “raudonasis baubas” jau nieko ne
reiškia. Hearstb gąsdinimai taipgi pali- i 
ko' beverčiais. Komunistų partijos veiki
mas smarkiai žengia. Draugai stovi pir
mose eilėse visų kovų.

nelengva sukti; kitoj pusėj', 
ant kitos ašies, pritaisė ran
keną. Pabaigęs mašiną, 
bernas pakvietė poną ir sa
ko:

“Rytoj galėsit ilginti die
ną. Viska's, ko reikia, tai 
tik nuolatos sukti mašiną 
už šios, va, rankenos, ir kol 
mašina nesustos sukama— 
diena dvejopai ištys.” Tai 
sakydamas, bernas paėmė 
savo muskulinga ranka už 
rankenos ir suka, rodo, 
k.aip lengva ją sukti. Ponas 
tik eina aplink, žiūri, juo
kiasi, o mašina net ūžia, 
smarkiai sukama.

Ant rytojaus, dar pro 
tamsą, sykiu su visais dar
bininkais atėjo ir ponas. 
Stojo dieną ilginti, o ber
nas mokina, sako: “Nuo 
penktos valandos ryto iki 
dvyliktos, o nuo dvyliktos 
iki sutemsiant, kol darbi
ninkai laukuose, mašina tu
ri nesustojamai suktis. O 
jei mašina nors keletą mi- 
nutų stovės, tai diena nebus 
ilgesnė.”

Darbininkai parėjo pietų. 
Nuo pono net garuoja, bet 
sustot nedrįsta; prakaitą 
šluostosi, ilgina dieną. Po 
pietų ponas suko kol sute
mo. Parėjęs iš laukų, maši
nos išradėjas atėjo prie po
no ir tam sustojus sukt sa
ko:

“Matote, pone, kaip il
gesnė diena.”

“Tikrai, kad ilgesnė,” 
i dvarponis patvirtino. O jis 
nekaip jautėsi ir sako ber
nui : “Ar negalėtų kas nors 
kitas tą mašiną sukti?” 

Bernas sako: “Gali ir kas 
kitas sukti, bet tada diena 
nebus ilgesnė.”

Taip tą vakarą ir pasili
ko.

Ant rytojaus jau visi dir
ba, o dvarponis dar miega. 
Net jo pati ėmė jį žadinti, 

j sako: “Kodėl tu neini die
nos ilginti? Juk jau visi 
darbininkai senai laukuo
se.”

“Ar tu pasiutai,” ponas 
sako, pusiau miegodamas, 
“aš dar tik ką atsiguliau.”

Paskui atėjo mašinos iš
radėjas ir sako: “Jau deyy- 

. nios, o ponas dar guli; jtak 
diena nebus ilgesnė.”

Ponas pasiraivė ir pra
stenėjo: “Diena tegul būna, 
kaip buvus, o tą mašiną te
gul velniai suka. Mane visą 
skauda.”

Taip tai ponas darbo die
ną ilgino.

Susnikų Jurgis.

Newark, N. J.

J d Airių. Sudrd’žė skardžiai,1
. ūpingai. Sietyniečiai puikiai 

išriiu'štruoti ir netingi patar- 
, nauti nė tik jų pačių mieste, 
bet ir Kamėj (per d. Andru
lio prakalbas), Greitneke, 
Brukline ir kitur.

Skardus sopranas Bičkaus
kiene ir gludus kontraltas 
Stočkiene — abidvi labai 
sklandžiai išpildė duetą: su
dainavo bent kebas sutartines 
ir maloniai patenkino publiką. 
Kaipo naujienybė, maža mer- 
gaitytė, gąl kokių 6 metelių, 
Gladys Makušauskaitė smar
kiai pašoko bent kelis šokius. 
Nėr ko nie sakyt, kad publika 
jai plojo ir plojo.

Drg. Buknys trumpai ir tai
kiai išrėžė prakalbėlę, suves- 
damas krūvon ALDLD jūbi-’ 
lėjų, pasaulio įvykius, bendrą' 
frontą. ‘ ;

Paskui šokiai, šokiai, pasi-' 
(albėjimai ir vėl šokiai. Vėlai 
vidurnakty pasibaigė šitas ma-1 
' onus pažmonys.

Kiek teko girdėti iš rengimo 
komiteto, bus gražių pasėkų— 
finansinių ir organizacinių. 
Kas ypač žymėtina, buvo la-1 
bai daug gražios, gyvos jau
nuolių publikos. Jaunuoliai į- 
nešė jaukaus įvairumo.

i kt -cJ. K—aitis. i

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6289 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 443 Evergreen Ave., A-K-A- 97 
Palmetto St., Borough of Brooklyn,, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ARMAND T. BOUCHER
443 Evergreen Ave., A-K-A- 97 Palmetto St. 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 6292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under , 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 773 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- Į 
sumed on the premises. >

PROSPECT CAFE, INC.
773 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6377 has been. .issued to .the undersigned 
to sell beer, wihe‘and'liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 473 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the jiremises.

STANLEY MISUNAS
473 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5930 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 239 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ! 
on the premises. !

CHARLES MACK 
(MACK'S TAVERN)

239 Irving Ave., x Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 904 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of ithe Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed on the pre
mises.

ROSE DOERZBACHER
269 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

Apie ALDLD 5 Vakarienę

i Sekmadienio vakare, lapkri
čio 24 d., Lietuvių Salėj įvyko 
didžiulė vakarienė su koncer-

jtine programa. Tai buvo 20 
----į metu jubilėjaus vakarienė, pa-

i’VDCrMAQ jų darbo diena esanti per tokią mašiną, su kuria ga- rengta ALDLD 5 kuopos.
□ I I J £ ll U □ ■ trumpa. ...

 Viena vakara dvarponis ną> ale P8*8 tur5si suk- paties Niūarko, bet buvo at- 
I ašaka apie tai, kaip POnas jsakė užveizdaį sušaukti vi- jnės, Biūmfildo, Ėlizabeto, Be-

Dieną Ilginb i šus dvaro darbinihkūs prie
Lietuvoj, viename Dzūki-! jo palociaus. Kai visi dar-’ko: 

jos kafnpely, gyveno jaunas bininkai sušifirikd, dvarpo-1 « 
r , j ‘
paveldėjęs pb savo tėvo mir- (į juos prakalbėjo: 
ties didėlį dvarą. Jaunasis- uJūs patys matot, kaip 
ponas tik vaikščioja po dva- nhažai daf’bo padarote ir ko- 
rą ir tėmija, kaip dirba jam kįa trumpa diena. Ar nėži- 
jo kumečiai ir samdiniai. notg kuris, kaip būtų gali- 
Visi darbininkai, kaip ir vi- ma prailginti diena?” 
sur Lietuvoje, dirbdavo nuo. 
ankstybo ryto iki vėlybam! 
vakarui, arba, kaip sakoma, r*s. 
nuo tamsos iki tamsos. Ta- J° tėyo^ir gerai^žino- jm°vė juos ant ašių; 
i ______ _
bininkai irtežai darbo pakėlė ranką ir sako: .

1 “Pone, aš moku padirbti • sparnus, idant ponui būtų Brukline),

Įima dvejopai pailginti die- Publikos buvo daug, netik

PRANEŠIMAS
TAMS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų Įstaigą, lie
tuviam patogioje vietoj;

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

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

draugišką patarnavimą.
Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
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.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Vaikas Linksmas, jis" 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kesėja-, 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite į vaistinę ir nusipirkite 

butelį /

“BRONCOTONE”
DRO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi-, 
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuosej' 
kaip kad sukietėjimas, širdies py>.

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ 

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto* 
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.
102 Kent St., B’klyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

IŠ senų padarau 
naujus paveikė** 
lūs ir krajavus 
sudarau su' 

amerikoniškhiSk
Reikalui esant 
ir padidinu tri- 
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi al
mai iavoju įvab- 
riom spalvom. '

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOJUS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J
Kampas E. 23rd St.

MATTHEW P. BALLAS, Ine
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043 ..a <

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

< . r n t •. • j ' 1 • ■ -t
Gerbiami Llėtuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 

lietūviškoš laidotuves taip brahgioš, o pas svėtimtau- 
čius daug pigesnės? Tėmykite,. kad Šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau

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 dęl 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
Grabais aiitrAūktaš arba medinis, iš kieto medžio, su 

metalinėrnis rankenomis; vidutys išmuštas baltu šilku 
ir .paduška to .paties šilko; vardo blėteiė. Išviršininė 
gfabiii dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė: žvakės, Įcryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir aht durų kvietkas. Išimh'M’e visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiamu karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kūpines be mokesčio. 
Koplyčią . dūodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

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

j Ilt/O, • JO 1 UI 111 J. 11 UI ? IjllZiduUlUf JLj t?" 

Ponas nusidžiaugė ir sa-jOnės ir net iš Bruklino. Labai 
► | draugiškai pasielgia Niūarko

’ ” ’ ‘ Ir niūar-
į panašiai 

jiems atsilyginti. Publikos bu
vo visokių palžiūrų ir nusista-

Su mielu noru aš suksiu, ^Pi?!inkių■ ,dfa^gai;
dvarponis, dar visai nesenai nis išėjo į prieangį ir taip • ♦ tik diena bus ileres- kiečiai. užtat^ turėtų
IX.. A—t Tit/Ati rivinlzn 1 kni A » J F> O -iinmo ntoi 1 xrrrivi f i Pr

nė.”

ar 
mažiau

Bernas užtikrino. Sekan- tymų: tikras bendras frontas, 
čios dienos sulaukus, ponas i prie stalo, na ir visoj salėj. . . 
liepė greitai dirbti mašiną. į0 bm ir toliau.

Bernas atpjovė nuo rąstų I L^ačiu edtaūg?ėfe

v . • -1 •• t itris viens UZ klt3 didesnius,- drauffarim ka tAiri dauo- nriVienas senas bėrnas, ku-L^nq nndarė krnmnlhi^ I L. s.’ ką. 2P 1 g p rlnnri iadirhn fla'r'Ii * paaare Krumplius, dej0 triQS0 ir pasišventimo! daug metų išdirbo dar.kad vienas kitą suktų; už-1 Progrartiinė dalis buvo
10 LOVO. IT P*PT*fll ^ZinO" ’ v> 4- rinni* • HVID t *1 1 ’ • •* 1’ ' l f'l • 1 ✓'o

-  7— --------- ------- -- . v. '^,.'11-'; ------ d----- ----- —Prie sklandi ir gyva. Sietyno Cho- 
ciaus ponui atrodė, jog dar- 1° s]°_ ponaičio išauklėjimą, vįėnos ilgesnės ašies, kry- ‘ 

vnni/n oni/n. 1 žjavai pritaisė storų lėntų tės (šaliriaitė
padaro ir jis įsimanė, būk'

ras, vadovybėje M. Jonušoniu- 
i buvo užimta 

sudrožė ketvertą

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225
Vidurys išmuštas baltu Šilku ir paduŠka to paties 

šilko; vardo blėteiė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 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 mokesčfb. 
Koplyčią dUodamė nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.



Puslapis šeštas LAISV®
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NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
■»

Įspūdžiai Iš Tų Garsiųjų Debatų Tarpe 
Socialistų ir Komunistų

ir 
bendro fronto būsią 
tik labai palengva, o

(Pabaiga)
Browderio užsilaikymas bu

vo kaip tik priešingas. Stebė
tis reikia, kaip rimtai ir šaltai 
jisai galėjo išsilaikyti, 
sykių esu girdėjęs < 
Browderį kalbant, bet 
jis nepaprastai gražiai 
jo. Kuomet kalbėtojas 
karščiuoja, išlengvo 
dėsto, tai balsas labai gražiai 
skamba per mikrofoną, kiek
vienas klausovas ] 
kiekvieną išsireiškimą, 
jauna socialiste sako: 
jis gražiai kalba!”

Sprendžiant sveikinimais ir 
delnų plojimais, drąsiai gali
ma sakyti, kad publikos du 
trečdaliai buvo su draugu 
Brow d erių šiuose debatuose, ■ 
Net"'ir Thomas pasakė, kad | 
“čia jūsų, draugai komunistai, 
yra labai daug.” žinoma, jokio 
balsavimo nebuvo. Thomasui _., . ., . . v. 'Thomas kalbėjo,daugiau pritarimo buvo pačioj | .
apačioj — ant floro, kur buvo(^c‘ViU< 
brangūs tikietai. Bet galiorkoj gumen ais* 
tik labai mažai žmonių plojo 
už jo argumentus.

Tik tuo laiku buvo visuoti
nas publikoj jo sveikinimas, 
kuomet Norman Thomas pa
reiškė, kad jis mano, kad So
vietų Sąjunga yra didžiausias 
pasaulio darbininkų atsieki- 
mas, kad draugas Herndonas 
yra mūsų visų draugas ir visi i 
turime kovoti už jo paliuosa-Į 
vimą.

Reikia pasakyti, kad tos' 
milžiniškos publikos užsilaiky-j Drg. Browderis Puikiai Aiški- 
mas buvo labai rimtas, lafcjį) 
draugiškas.
Norman Thomaso Kalba ir 

Argumentai
Pirmutinis kalba 

Thomas. Jo kalboje buvo 
sėtinai prieštaravimų.

Pirmiausia pareiškia, 
rusų revoliucija ir Sovietų 
junga yra skaisčiausias ir 
natinis milžiniškas viso pasau
lio darbininkų laimėjimas. 
Antra, kad visų švarių ir są
žiniškų žmonių pareiga gelbė
ti draugą Angelo Herndoną. 
Labai garsiais sveikinimais 
publika pasitinka jo pareiški
mus.

Paskui aiškina, kodėl jis 
socialistas, būtent, kad jis 
ri darbininkams geresnio 
venimo, kad jis stoja už demo
kratiją, kad jis pritaria darbi
ninkų organizacijoms ir ko
voms, kad nori panaikinti ka
pitalizmą ir sutverti naują, ge
resnį gyvenimą. Tada pereina 
prie kritikavimo komunistų. 
Sako, kad komunistai keli me
tai atgal blogai rašė apie so
cialistus, vadino juos “social-,tinkame ir sakome: dirbkime 
fašistais” ir tt., taip pat smer- bendromis spėkomis, nuveiksi- 
kę Amerikos Darbo Federaci- me daug didesnį darbą ir toj 
ją, organizavę “dualines” uni- srityje. Net aštuonios

Daug 
draugą 
šį syki 
kalbė- 

nesi- 
faktus

pagauna 
Viena

Norman
pu-

kad

vie-

yra 
no- 
gy-

' sas mirtingumas pašoko virš 30%.
• Paskutiniam savo braižinyje temoj
I “Socialis Gyvenimas New Yorke po 
Panaikinimo Blaivybės” Sidney 
Snow, žymus maisto srityje rašyto
jas, pastebi, kad ta skirtumą paeina 
nuo pakeitimo stipresnių alkoholinių 
gėrimų dabar plačiai vartojamu 
alum.

Sakoma, jaunesnieji žmonės linkę 
naudoti švelnesnius salyklinius gėri
mus, kokiu yra alus. Taip pat prisi
deda ii’ ekonomija, kadangi alus pa
reina ekonomiškiau, negu stipresni 
alkoholiniai gėrimai.

New Yorko aludžių laikytojai pra
neša, kad vis daugiau randasi gru
pių jaunų žmonių, kurie savo pietų 
ir vakarienių “partėse
resni pasitenkinimą uzbonu 
negu stipresniais gėrimais.

(Apg.)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

sprendžiame pagal patyrimus sės. Mes norime pasimokinti 
ir pagal atsiektus tikslus. Ge-'nuo jūsų, draugai, tame, kame 

Austrijos jūsų nusistatymas geras. Mes 
ėjo so- prašome ir jus taip pat daryti: 
To nie- nebijoti mūsų kritikos ir pasi- 
Bet kas mokinti iš mūsų taip pat. Rei-

!rai. Vokietijos ir 
į darbininkų dauguma 
; cialdemokratų keliu.
j kas dar neužginčijo.

tt. ten dedasi dabar? Ten viešpa-!kia atminti, kad mes kalbame 
pri- tauja kruvinas fašizmas. Na, o j iš prakikos. Juk mūsų patyri- 
da- Rusijos darbininkų

munistų sąžiniškumu
Prie 
eita 
bar, sako, užtenka vienam ki- gj0 komunistų-bolševikų keliu, 
tam atsitikime bendrai veikti. Kas ten šiandien yra? Pats d. 
Svarbiausia, sakė, tai laimėti Thomas pripažino, kad ten 
darbininkus nuo kapitalistų ir yra didžiausias darbininkų lai- 
kapitalistinių partijų, organi-1 mejimas, kad tai vienatinė 
zuoti juos į industrines unijas skaisti pasaulio darbininkų vil- 
ir taip toliau. Diskusijos apie Hs. Ten darbininkai budavoja 
nacionalį bendrą frontą tik, I socializmą. Ar dabar 
girdi, trukdo darbui. Kada lai-

dauguma

aišku, 
kuris kelias yra teisingesnis?

mai, keliai ir kovos privedė 
darbininkų laimėjimą ant vie
no šeštadalio pasaulio.

Bendras frontas suriš mus į 
daiktą, suvienys mūsų spėkas, 
pakels darbininkų ūpą, sudre
bės 
dri 
ves 
n ės
lingos revoliucinės proletaria
to partijos Jungtinėse Valst. |

Tuos drg. Browderio pabrie-1 
žimus už bendrą frontą lydėjo 
karšti milžiniškos publikos 
sveikinimai.

gauna ge-
alaus,

mesime darbininkus nuo kapi- jeigu Vokietijos ir Austrijos
talistų, sako Thomas, tada ga
lėsime sudaryti bendrą frontą.

darbininkai būtų ėję bolševi- 
kų keliu, o ne socialdemokra- 

I Komunistai atmainę savo lini- įų, tai šiandien visoj Europoj 
ją, bet, sako, nežinia, ką jie viešpatautų socialistinė

išnaudotojai. Tie visi ben- 
darbai prieš bendrą priešą 
mus prie visiškos, organi- 
vienybės, prič vienos ga-

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės metinis ba
lius įvyks 22 d. vasario, 1936 me
tais, Grand Paradise Ballroom, 
Grand St. Prašome kitų organizaci
jų įsitėmyti dieną ir minėtą dieną 
nieko nerengt, bet skaitlingai daly- 
vaut šiame dideliame parengime.

J. Kairys.
(284-286)

ją, Pet, sako, nežinia, ką jie viešpatautų socialistinė tvar- 
pasakys rytoj. Todėl dabar ne-'ka. Matote, kaip gyvenimas 
kalbėkime apie abelną ben- pats šitą klausimą išrišo.
d ra frontą tarp S. P. ir Ko
munistų Partijos, o dirb-

'kime kas sau, kovokime
I prieš karą ir fašizmą, kurio 
pavojus labai didelis.

Paskui dar dviem atvejais Sąjunga, tartum jos ant žemės nas sjo SOcialistų laikraščiui

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Visos kuopos rengkitės prie me-Ir taip debatai užsibaigė.
Tie, kurie juos girdėjo, ilgai itin6s ALDLD 2 Apskr. konferencijos, 
atsimins. Man atrodo, kad ši- ’7? 12 ^“sio.jan., 1936. I Laisves” name, . 417 Lorimer St.

Drg. Browderis kritikuoja
Socialistų Partijos Nacionalio 
Pild. Komiteto priimtą prieš
karinę rezoliuciją,

.ko, visai nepaminėta.. Sovietų komunistais. Visas debatų pel- an? konferencijos metinius rapor- 
__  . t * 1 lie? lo 371011 mnrn irmlrnvin vnoniilrirn

I ties debatai daug pasidarbavo j Kuopos gausite laiškus tame reika- 
kurioj, sa- del suartinimo socialistų su le ir būtinai dalyvaukite ir priduoki-

tus iš visų metų veikimo. Sušaukite

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

šita arbata yra moksliškai sutaisyta iš 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 
šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta

visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 
būdų sutvarkyti pairusius vidurius.

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

dymo. Rašykite šiaip:

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

bet vis tuo kamuolio nebūtų. Antra, kaip <‘7-_ 
pačiu ruoštu, tais pačiais ar-' gaiįma suderinti drg. Thomaso buvo jo parengimas.

Beje’ sak®’ kad ■ pripažinimą, kad Sovietų Są- dalykas, kad iš tiek svieto, li- 
junga yra didžiausias darbi- h0 gražaus pelno, 
ninku laimėjimas, su tais bai
siais užmetimais, kuriuos ji
sai jai padarė antroj dalyj sa- , v. . >
vo kalbos? Trumpai, sako Liet. Kriaučių Nepngulnungo 
Browderis, galiu štai kaip Diskusijos pavyk0
Rfl IrVT.l 1 VIRUS t.lin.Q 11 7!m ATimilR • J J

Beje,
; nacionalis b. fr. esąs negali
mas sudaryti dar ir todėl, kad 
komunistai stoja už negrų tei- 

isę pilno tautinio apsisprendi
mo juodajame ruožte ir kad 
socialistai nesutinka su komu
nistais atsinešime linkui karo. 
Socialistai esą priešingi Tautų 
Lygos sankcijoms, o Rusija ga- 

. linti įtraukti darbininkus į 
| naują karą, jeigu darbininkai 
stos ją apginti, kaip kad ko
munistai reikalauja.

na Komunistų Poziciją

Tartum dideliu kirviu, drg. 
Browderis sukapojo visus Tho- 
maso argumentus. Jis kalbėjo 
tiktai dviem atvejais ir jo kal
bų turinys buvo toksai:

Komunistai stoja už sudary
mą bendro fronto su socialis
tais be jokio atidėliojimo. Ko
dėl ? Atsakymą davė pats d. 
Norman Thomas. Jis sakė, 
kad reikia darbininkus laimė
ti nuo kapifalistinių partijų. 
Gerai, mes, komunistai, sako
me, tai sudarykime bendrą 
frontą, organizuokime plačią, 
masinę Darbo Part.tam tikslui. 
Juk daug geriau seksis, jeigu 
mes bendrai tą darbą dirbsi
me. Turėsime daugiau pasiti
kėjimo darbininkuose. Na, o 
dabar, kuomet jie mato, kad 
mes, revoliuciniai darbininkai, 
pasidalinę, jie mano, kaip gali 
jie mus suvienyti, kuomet jie 
patys pešasi tarpe savęs.

Draugas Thomas sake, kad 
reikia organizuoti darbininkus 
į industrines unijas. Labai pui
ku, sako Browderis, pilnai su-

unijos

sakyti į visus tuos užmetimus: 
Sovietų Sąjungai, kaipo darbi
ninkų kraštui, tiktai taika te
rūpi. Jos politika nustatyta 
prieš karą. Pati Ethiopija pil
niausiai sutinka su Sovietų 
vedama politika Tautų Lygo
je. Tai kas geriau supranta 
Ethiopijos reikalus?

Apie tas “baišeiiybes”, ku
rias d. Thomas čia piešė, galiu 
štai ką pasakyti. Taip pat ka
daise manė Anglijos Webai,1" 
garsūs rašytojai. Bet kada jie j 
nuvažiavo Sovietų Sąjungon ir 
šešius mėnesius pastudijavo, 
tai surado, kad tai buvo melai. 
Dabar jie visai kitaip kalba 
apie Sovietų Sąjungą. Taip pat 
garsaus Amerikos Socialistų 
Partijos vado nabašninko Vik
toro Bergerio našlė, labai gu
dri socialiste politikierka, irgi 
važiavo Sovietų Sąjungon su 
tuo baubu savo galvoje. O 
pats d. Thomas žino, kaip drg. 

j Bergerienė dabar, sugrįžus, 
kalba. Taigi, mes tik galime 
palinkėti, kad Thomas pasek
tu Webų ir Bergerienės pavyz
dį.

Paskui drg. Browderis perė
jo prie fašizmo pavojaus. Sa
ko, kad d. Thomas pripažino, 
kad pavojus labai didelis, bet 
apsisukęs tvirtino, kad nerei
kia skubintis su bendru frontu, 
kad reikia palaukti, kad reikia 
veikti socialistams ir komunis^ 
tams pasidalinusiai. Tai dide- 
lis prieštaravimas. Mes, komu-’ 
nistai, nesutinkame su tuo nu-l I 
sistatymu. Taip sakydavo ir.

jas. buvę perdaug kairūs, ti- suorganizavo nacionalį komi-, Vokietijos 
kį į prievarta, proletarinę dik- tetą organizavimui 
tatūrą ir tt. Nuo čia prasidėjo zuotM darbininkų į industrines bendrą frontą 
atakavimas Sovietų Sąjungos, unijas. Padėkime jam bendrai, žinote, kas atsitiko.
kad ten, girdi, yra partijos 
diktatūra, del Kirovo

The Socialist Call”, nes tai kite atstovus į konferenciją.
2-ro Apskr. Sekr.,

G. A. Jamison.
(285-287)'

Aiškus

Rep.

LKNK 
bendro 

visais

Penktadienio vakarą 
surengtos diskusijos 
fronto klausimu , išėjo 
atžvilgiais gana sėkmingai.
Publikos buvo apypilnė L.A.

! Piliečių Kliubo svetainė. Drg. 
Mizara, “Laisvės” redaktorius, 
pasakė trumpą, aiškią įvadą.

į Paskui sekė daugelis klausimų 
| ir apie 20 žmonių, kriaučių ir 
ne kriaučių ėmė baisa diskusi- 

’1 jose.
Sekamose “Laisves” laidose 

bus paduotos sutraukos disku
sijose pasakytų minčių, iš ko 
bus aišku, kaip į bendro fron
to klausimą atsineša skirtingų 
pažiūrų žmonės.

Tapkite Piliečiais

Rep.

Kurie norite būt Amerikos

BROOKLYN, N. Y.
Jurgio Draugijos susirinkimas 
trečiadienį, 4 <1. gruodžio, 7:30I- ŠJ-I įvyks

1 vai. vakare, Lietuvių Amerikos Pi
liečiu Kliube, 80 Union Ave., Brook
lyn, N. Y.

Bus rinkimai valdybos ir daugiau 
svarbių dalykų turim apsvarstyt. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut.

Sekr. J. A. Draugelis. 
(285-286)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau vaikino apsivedimui. 

Amžiaus turi būt apie 25 iki 35 me
tų senumo, geros išvaizdos. Esu gera 
ir linksmo būdo mergina. Rašydami 
laiškus malonėkite prisiųst ir pa- 1 
veikslą kartu.

Lillian Staliuraitis, 229 Park Ave., 
Hoboken, N. J.

(283-285)

IŠRANDA VOJIMAI 1
Pasirandavoja atskiras kambarys 

nuo kitų. Yra šiluma ir visi paran
kamai. Atsišaukite po šiuo antrašu: 
Abromaitis, 107-02 — 101st Avė., 
(kampas 107th St.), Richmond Hill,

(285-287)

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.

ĮŽnininuI

Tat

LIįV'Mm h ad no Ht'iii for 50 iftwl

License L-1370

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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

REIKALAVIMAI ___ ____ —----------
Reikalinga švari, teisinga mergi- . - ... —

na dviejų MdiWų ir namu; | CĮ{ĄRLES Įjp TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
kirpimas

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

Suvienytu Valstiiu piliečiais, i „®r€!lkl? „taisyt. Ats^aukae į 1 “I .uicvnc” vncTina /Inl Vitu inTorma- 
Piliečių Kliube duodamos pa
mokos ir išpildomos reikalin
gos blankos gavimui pilietybės 
popierių. Arba jeigu jau esi 
Amerikos pilietis ir norėtum 
gaut senatvės pašalpą, ateikite 
į Piličių Kliubą bile šeštadienį 
nuo 7 iki 10 valandos vakare. 
Mes patarnaujam visokiais 
reikalais, visiem lietuviam.

Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas, 
80 Union Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
J. A. Draugelis.;

! “Laisvės” raštinę del kitų informa- 
I ei jų.

t
X

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

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

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.

w

Telephone Stagg 2-440*

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Pargamdnu automobilius TMturfm.

Darėm, krikitynom ir kitokiam 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

(283-285)

ROBERT

PAI N-EXPELLER 25c
Sunaikinimui Persalimai 

Krutinėję 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą

Patarnavimas

LIPTON

Sergančių Vyrų ir Moterų 
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 fai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li- 

f'os, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
r Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 

Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuoiamų- 
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 Vęltui

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

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

neorgani- kuomet

paleido

blaivybės,

Dovanos

su

HARMAN

Klauskite
BEN DUBIN

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

Sekmadieniais—susitarus.

Teisybė, mes, komunistai,

kavome socialistus ir patį TĮio- 
masą. Bet keletas dienu atgal 
pats Thomas pareiškė, kad jis 
daugiau nebebus • Senosios 
Gvardijos langiniu papuošalu.
Reiškia, Thomas seniau blogai dijos vado. Todėl mes socialis- 
veikė, tarnavo Senai Gvardi- tus šaukiame į bendrą frontą 
jai, todėl mes turėjome teisę dabar. *

Tiesa, sako Browder, tarpe 
Paskui drg. Browder pėrė- mūsų yra didelių skirtumu.

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street 
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Alabamoj 
mirtingu

mas pašoko virš 20%; gi tokiose sau
sose valstijose, kaip Georgia ir Kan-1

Visuomenės Sveikatos pateiktais 
daviniais patiriame, kad New Yorke 
mirtys nuo alkoholizmo sumažėjo po 

gruodžio

socialdemokratai, PanaikinimaS Blaivybės 
komunistai siulvdavo J

prieš Hitlerį. Sumažino Mirtingumą
Hitleris

kirvį ir prieš socialis-
nužu- pakeitėme taktikinę liniją. Bet tus, išvaikė net socialdemokra-

dymo tapę sušaudyta šimtas į pakeitė ir socialistai, žiūrėki- tų vadus. Mes, komunistai, bi- panaikinimo 
‘ „ i padarę(te, kaip dabar atakuoja patį jome, kad, belaukiant, tas pats mėn., 1933 m.

Gi “sausose” valstijose, 
... ir Texas, tuo pačiu laiku 

i lauksime.
Neturime laukti nė vienos die-! 
nos. O kada fašizmas laimės 
čionai, tai mes žinome, kad jis 
nepasigailės ne tik Browderio 
ir Thomaso, bet net paties 
James Onealo, Senosios Gvar-

žmonių, labai blogai
bolševikai, kam sukolektyviza-| drg. Thomasą ir kitus militan- gali atsitikti ir čia Amerikoje 
vo ‘žemę, esą, nuo vieno iki, tus Senoji Gvardija. Taip pat Bus pervėlu, jeigu 
penkių milionų žmonių mirę, tiesa, kad mes smarkiai kriti- 1__ ____________
nuo bado (tam jokių įrodymų

» nedavė) ir, pagaliaus, Sovietų
Sai. esanti priešinga Ethio- 
pijai, nes padedanti Italijai, 
kuomet parduodanti žibalą.

Tada kalbėjo prieš sudary
mą bendro fronto tarp S. P. ir
K. P. nacionaliu maštabu.

Komunistai, Thomas
kė, tikį į komandą iš viršaus,
Komunistu Internacionalas su- jo prie to, kurių kelias gėrės- Mes juos nenorime paslėpti, 
ardęs darbininkų vienybę ir nis, komunistų ar socialistų. Mes taip pat nebijome drau- 
todel jis negalįs pasitikėti ko-iWell, sako jis, mes viską,giškos kritikos iš socialistų pu-

sa- jį kritikuoti. Ar ne?

|l I Pirkite nuo lietuvių anglių 
HUUuuN uUAL SOOLinc^RZB’klyn

šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis 

Pigi anglis yra pigi, bet mūsų anglis ne brangi.
Pilnas svoris ir kokybė garantuojama.

$m.25šaukite Stove I I I
INgersoll 2-6767 Nut I VZ

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn. 

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikražčiu,

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 

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




