
KRISLAI
Mass, ir Conn.
Su Socialistais.
Apie Sektantizmą.
Opozicininkai.

Rašo V. Andrulis.

Jau pradėjau maršrutą 
Mass, valstijoj. Turėjome ge
rą mitingą Worcestery, nors 
turėjo būti didesnis. Cambrid
ge tikrai mūsų draugai pavyz
dingai surengė prakalbas. Bu
vo čia ir katalikų ir kitų sro
vių žmonių.

Conn, valstijoj bent kai ku
riose kolonijose būtinai reikia 
gerinti mūsų veikimas; dalinai 
—ir Mass. Teks plačiau tuo 
klausimu parašyti, šiuo tarpu 
tik aplamai šį tą.

Tūli mūsų draugai ne tik ne
sistengia susirišti su kitų sro
vių žmonėmis, bet laiko tai blo
gu elgesiu. Kiti bijo, kad mūsų 
organizacijas, mūsų įstaigas ga
li kiti apvaldyti.

Tai be pamato baimė. Man 
rodos, jog tūli tuo tik teisina 
savo neveiklumą.

Kai kur mūs draugai turi sa
vo kliubus, sales ir gerai jau
čias, kad nė jų 
riuoja,” nė jie 
riuoja.”

Gerai susieiti 
bet naudos nėra, 
susieiti su kitų srovių 
mis.

kiti “nebade- 
kitų “nebade-

su saviškiais, 
Naudingiau 

žmonė-

Pažymėtina, kad kur 
rengtasi prie prakalbų, 
Waterbury, Hartforde, Worces
tery, ypač Cambridge, susirinko 
daug žmonių—atėjo katalikų ir 
kitų srovių žmonių.

gerai 
kaip

mumsSo Bostone, sakoma, 
yra didelio pritarimo ir tarp 
kitų srovių eilinių žmonių, tik 
mes kol kas perdaug sektantiš
ki, šalinamės nuo jų.

Reikia ta padėtis keisti.

di-

dell padarė tokį pasiūlymą, tarpininkauja tokiai “tai- 
tai, sako, tik jo asmeniška kai,” kur Ethiopija hūtiį

^es

Franci jos ministeris pir
mininkas Lavai zuja su savo 
pasiūlymais tarp Mussolinio 
ir Anglijos valdžios. Jis

padalinta tarp Italijos, 
Francijos ir Anglijos.

Greit£SJ>iSDide-Kana(la Nesiūlė Stabdyt
Manoma, kad pirmas di

delis italų ir ethiopų armi
jų susikirtimas įvyks ties 
Alaji. 40 metų atgal toj vie- teisingumo ministeris E. A. Į
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Italijai Aliejų
OTTAWA. — Kanados

Elektros Šerų Mekleriai Amerikos Skola virš
30 Biliony DoleriyNesiregistruoja Kanados valdžia, pagal

WASHINGTON. — Jung-

d. paskelbė, kad šalies vai-| fronte, Yra Anglijos, kaip rą.

EXTRA!

Meksikoj Nukauta 14

ne. i

NAZIŲ VALDŽIA ANT 
BANKROTO KRANTO

Šitoks Kanados vyriausy
bės nusistatymas nesmagiai 
nustebino Anglijos valdžią.

13 italų lėktuvų gruodžio 
1 d. vėl bombardavo ethiopų 
drūtvietę Daggah Būrą.

registravo valdžioj tik 57 
(mažesnės kompanijos mek- 
leriaujančios Šerais elektros 

'• ’ ” , 309

CAIRO, Aigiptas, Gruod. 
2.—Policija šūviais išblaškė 
aigiptiečius studentus, de-

BERKELY, Calif.—Gruo- 
I džio 1 d. Californijos Uni- 
'versitete padaryta galutini

HITLERIS RUOŠIASI KA
RUI PRIEŠ SOVIETŲ 

SĄJUNGĄ

” ša-

nuomonė. Ar Kanada pri
tars sustabdymui aliejaus, 
geležies bei anglies išveži
mų į Italiją, tą klausimą, 

1 girdi, turės spręsti Kanados
Ethiopų Ginklai Daugiausia seimas.

iš Anglijos

London. — Anglijos karo 
nio sukilėlių vado Juan Ro-i laivyno ministerija pašaukė 
cho. j daug atsarginių oficierių ir

Keli žvmūs katalikai, kaip mašinistų iš prekybos laivų 
sako* Meksikos teisingumo į pareigas kariniame laivy-

Dovanota Bausmė 1158 II JI11U 111 X1 cv o O oVvI IcLIIUXvJ

Graikijos Sukilėliams
ATHENAI. — Graikijos j spindulius 14 sykių 

karaliaus Jurgio II ir mi- jingesnius gyvybei

WASHINGTON. — Iki, 
paskirtos gruodžio 1 d. įsi- ■ tinių Valstijų iždo ministe

ris Morgenthau gruodžio 1 i

toj ethiopai išžudė 2,000 Lapointe gruod. 1 d. užgin- 
įsiveržusių italų.

bėgo, palikdami daug šau- vietinę Ukrainą, 
tuvų ir kulkų. Meksikos val
džia dabar jieško paskuti-

Asmara, Eritrea. — Di- “N. Y. Times” koresponden- 
delė dauguma ginklų ir to pranešimą, sutinka tik su 
amunicijos, ką italai pagro- tokiomis ’drausmėmis prieš 
bė nuo ethiopų pietiniame Italiją, kurios neveda į ka-

| sako italų komanda.

Pirma* Lietuviu 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Viay Salię 
Vienykite* I Jii* Niek* 
N e p r a I aimesite, Tik 
Retežius, o lalainaėsit <• 
Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Gruodžio (Dec.) 3, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio v

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia išleido įsakymą lap
kričio 28 d., kad visi tinka
mi vyrai nuo 18 iki 45 metų 
yra laikomi armijos atsar
giniais (rezervais) ir jiems 
yra privaloma kasmetinė 
kariška mankšta paskirtu 
laiku. Rytinėj Prūsijoj gi 
ta prievolė yra pratęsiama 
iki 55 metų, nes šis Vokie
tijos kampas yra svarbiau
sia karo stovykla prieš Pa
baltijo šalis bei Sovietų Są
jungą.

Pagal nazių valdžios pa
tvarkymą, samdytojai turės 
kas metai paleisti tinkamo 
amžiaus vyrus darbinin
kus nemokamoms “vakaci- 
joms” į karo muštro stovy k-; 
las.

Italai Prarado Visus jTipeli 1A Stipri Plfisi T S 
KALĖJIMAI; “VALOMI” IR VALDININKAI Laimėjimus Pietuose Ž _< , f &.

p* gelbet Mussolini nuoJIJIGA, Ethiopija. — Pie- Z
tiniame fronte italai vis dar.
bėga nuo ethiopų. Ties Do- r erskaudaus smūgio 
lo ethiopai jau įsiveržė į ____________
“itališką” Somali ją. Ne taip FRANCIJOS VALDŽIA SI ŪLO PASIDALINTI ETHI-

OPIJĄ TARP TRIJ Ų P L Ė š IKŲ

RIO DE JANEIRO — 
Brazilijos prezidento Var- 
gaso valdžia jau perpildė 
kalėjimus suimtais sukilė
liais. Ketina įsteigti jiems 
specialį kalėjimą vienoje sa
loje. Paleido iš tarnybos A. 
S. Teixirą, apskričio apšvie- 
tos sekretorių ir kapitoną 
H. Cascardo, Santa Catha
rina valstijos prieplaukų 
valdininką, kaipo neištiki
mus valdžiai. Meta laukan 
ir daugiau valdininkų, nu
žiūrimų pritarėjų paskuti
nės liaudiškos revoliucijos.

Areštavo karininką C. C. 
Leite Rio Frahde do 
valstijoj už revoliucijos rė
mimą. Gaudo visus ateivius 
“radikalus” deportuot iš . ... , . . _
Rrnziliinq , Jau et*110?1! kareivius gąs-

J ’ t I dina ir italų lėktuvų bom-
Argentinos valdžia pasi- (bos, kurios retai kada jiem 

žada “bendradarbiaut” Bra- pataiko, 
žili j ai kovoj prieš komunis
tus ir kitus i kairiuosius. 
Reikia suprast, kad Argen
tinon pabėgę braziliečiai re- i 
voliucionieriai bus gaudomi,1 
ir pristatomi pusiau-fašisti- 
nei Brazilijos valdžiai.

Jugoslavijoj Nepaliuosuoja 
Jkalinty Komunistų

nisterio pirmininko Demer- 
dzio valdžia dovanojo baus
mę 758 respublikos gynė
jams, kurie buvo įkalinti už 
sukilimą kovo mėnesi prieš 
buvusią Kondilio fašistų 
valdžia, rengusią karaliaus 
sugrąžinimą. P a n a i k inta 
bausmė ir 400 pabėgusių už
sienin sukilimo dalyviu. 
Taigi laisvai galės sugrįžti 
ir to sukilimo vadas Eleu- 

(therios Venizelos, kaip pra- 
. neša N. Y. “Times” kores-

85 tonus. Tas magnasas iš
duoda vadinamų “neutronų” 

pavo- 
negu 

X-spinduliai. Jie lengvai 
pereina per jardo storio me
talo sieną ir tik vanduo juos 
šiek tiek sulaiko.

Minimo magnaso neutro- 
niški spinduliai naikina bal
tuosius kraujo kubelius bent 
per 50 pėdų nuo jo. Palai
kius porą valandų žiurkes 
prie to magnaso, jos paskui

Reikia tikėtis, kad prie 
dėsnių pastangų iš mūsų centrų, 
iš mūsų dienraščių, tuojau mūs 
judėjimas visose kolonijose pa
didės.

Visur matyti pas draugus di- pondentas. Taip pat dovano- 
delis ūpas veikti kaip Komu- mirties bausmė 36 valdi- 
nistų Internacionalo Kongresas nin^ams įr armijos oficie- 

riams, veikusiems sukilime. 
Nors tarnvbon jie nebus at
gal priimti, bet gaus pensi

jas. _______ __ _ w
i. J ■ 1

Buvau suėjęs su “Keleivio”' -Paliuosuotas ir St. Gona- ir gaso kompanijų, 
redaktorium d. St. Michelsonu.! tas, vadas 1923 m. sukilimo, svarbesnės to verslo kompa- 
Pasikalbėjom gan gražiai. Suti- Per kurį buvo išvytas kara- į nijoš reikalauja įvairių iš- 
kome, kad reikia bendrai veikti liūs Jurgis, dabar vėl atsi-1 imčių iš kongreso įstatymo 
daugeliu klausimų. Jis mano, sėdęs ant sosto. | taisyklių. Daugelis jų yra
kad ir vienybė galima ir reika-; Dešini e ji monarchistai, užvedusios bylas federaliuo- 
linga, tik socialistams dar truk- pyksta ant karaliaus už to- i se teismuose, reikalauda- 
do tas, kad Socialistų Darb. kj bausmių dovanojimą su- į mos, kad panaikintų tą įsta- 
Internacionalas kol kas^ nesi vie- kilėliams. M o n a r c histinis I tymą kaipo “priešingą” ša- 

rašo: lies konstitucijai.
• 1 —. *

nusakė, bet sunku, ypač kai ku
riems, nusikratyt sektantizmo.

Mūsų dienraščiams reikia 
daugiau aiškinti, kelti gerus ir • 
blogus pavyzdžius.

nija su Komunistų Internacio- ]aįkraštis 
nalu.

Bet bendras darbas prieš ka
rą ir fašizmą galimas, ir būti
nas.

“Neon” : ~ 
?‘Mes jau pradedame gailė
tis, kad sugrąžinome jį ant 

I sosto.”
I Dar nieko negirdėt, ar, 

Worcestery ir Cambridge kai-; bus paliuosuoti revoliuciniai 
bėjau su Komunistinės Opozici- ' darbininkų klasės kovotojai, 
jos žmonėmis. Drgg. šalavėjus,' 
Norvaiša ir kiti worcesteriečiai, 
man rodos, nori vienybės mū
sų judėjime. Drgg. Jusius ir 
Andrukaitis (Cambridge) vis 
dar tvirtina seną pasaką, kad 
jie buvo teisingi ir jie nūs-

Berlynas, Lapkr. 29.— 
NEA Service žiniomis, Hit- 

I leris būsiąs už 5 metų gata-

Katalikų Sukilėli,.™
MEXICO CITY. — Vai- pirma pasiglemžiant Lietu- 

Į džios kariuomenė gruodžio vą). Iš ketinamų užimt Pa- 
kriausti. Tai klaida. Tai kenkia 11 d- užklupo būrį sukilėlių baltijo ir Sovietų plotų hit- 

’ vienybei.siiyuei. j su jų vadu M. Lonezo Jalis-1 lerininkai išvarysią visus ‘
Manau, tačiaus, ir jie bus už co valstijoj, Meksikoj. Lo- nevokiečius gyventojus. Už' 

vienybę. Visgi kalbėjomės gan1 pez ir 14 sukilėlių tano nu- i karo talką prieš Sovietus 
švelniai—daugiau draugiškiau | šauti ir 20 sužeista; kiti pa- Hitleris žada Lenkijai so- 
negu pirmiau. ’ " .................. "

Šį sykį veik visur sutinku
daug vilniškių kaimynų. Jie ima
dalyvaut darbininkų judėjime.

“Laisvės” vajui Mass, geriau
dirba už Conn.

LAHORE, Indija. — Trys 
asmenys tapo užmušti ir 25 
sužeisti, susikirtus religi- amunicijos, kovai prieš be-

ministeris, prisipažino, kad 
j jie teikė Rochui ginklų ir

nugaišta bėgyje 48 valandų. 
Tie spinduliai 20 sykių la
biau stabdo kviečių daigų 
augimą negu X-spinduliai.

Palaikius sidabro dolerį 
porą, minučių už 12 pėdų 
nuo šio magnaso, pats dole
ris pradeda spinduliuoti pa
našiai kaip radium, nykda- 
mas kaipo sidabras ir virs
damas skirtingu elementu.

To įtaiso išradėjas yra 
Cali fornijos Universiteto 
profesorius E. O. Lawrence. 
Išradimas būsiąs naudingas 
moksliniams medžiagos ty
rinėjimams; bet imperialis
tai, suprantama, stengsis jį 
pavartot karo tikslams.

džia užsitraukia dar $900,- 
000,000 vidujinės paskolos 
pinigais ir išleidžia naujų 
bonų už $418,291,000, kurių 
pirkikams mokės pusantro 
iki 2 ir trijų ketvirtadalių 
nuošimčio palūkanų. Bonų 
sumą žada atmokėt 1942-47 
metais. Ši nauja valstybės 
paskola davaro Jungtinių 
Valstijų skolas iki $30,- 
488,000,000.

$900,000,000 tiesi oginės 
piniginės paskolos būsią 
naudojama bedarbių šelpi
mui ir kitiems nepapras
tiems reikalams per žiemą.

Bedarbių “Mažėjimas”
WASHINGTON. — Fede- 

ralė pašalpų administracija 
išleido knygelę, kurioj ro
do, kad per paskutinius dve
jus metus bedarbių skaičius 
Amerikoj sumažėjęs 3 mi- 
lionais ir šių metų kovo mė
nesį tebuvę jau tik 12,000,- 
000 bedarbių.

Nuo tada iki šiol esą duo
ta vieši darbai 3,500,000 be
darbių. Taigi, pačiomis val
džios skaitlinėmis, vis dar 
liekasi 8,500,000 visiškų be
darbių. Jiems, kaip jau bu
vo minėta, Rooseveltas da- 

Jalisco valstijoj, Meksikoj, bar sustabdė bet kokią tie-
niams mahometonams suidieviška prezidento Carde- valdžios kariuomenė lapkr. sioginę pašalpą iš central! 
stabmeldžiais indusais. naso valdžią. 29 d. nukovė 19 sukilėlių, nes valdžios iždo.stabmeldžiais indusais. naso valdžią.

Addis Ababa. — Mano
ma, kad italai šiomis dieno
mis užpuls iš oro bombar- 
duot Jijigą, centrą ethiopų 
ginklų ir. amunicijos, gau
namų iš “angliškos” Soma- 
lijos.

Lietūs ir Dumblynai
Pietiniame fronte lietūs 

ir dumblynai labai kliudo 
veiktį italų tankams.

Bendrai imant, italai jau 
išvyti iš viso ploto, kurį 
buvo užėmę pietinėj Ethio- 
Pijoj.

BERLYNAS, Gruodžio 2. 
—NEA Service žiniomis, 
Vokietijos valdžia teturi jau 
tik $20,000,000 vertės aukso. 
Skaitlinėjama, jog už pus
antrų metų visiškai išsi
baigs nazių valstybės auk
sas, ir jie neturės už ką da- 
sipirkt reikmenų iš užsie
nių.

K a r i š k iems prisiruoši
mams Hitlerio valdžia da
bar išeikvoja po 125 milio- 
nus dolerių per mėnesį.

BELGRAD. — Jugoslavi
jos valdžia, minėdama 17 
metų nuo savo valstybės 
įsikūrimo, dovanoja baus
mes daugiau kaip 1000 įvai
rių kalinių; bet nuteistiems 
komunistams ir vadina
miems “šalies išdavikams” 

(nežada jokio pasigailėjimo.

LONDON, Gruodž. 2. - 
Anglijos ministerių kabine
tas laiko nepaprastą posėdį 
karo klausimais. Praneša
ma, kad Anglų valdžia ne
nori “sunaikint Italiją arba 
perskaudžiai sumušt Musso- i: '

Anglija planuoja naują 
taikos pasiūlymą Mussoli- 
niui, panašų į tą, kuris buvo 
padarytas rugpjūčio mėne
sį. O tada buvo siūloma 
Tautų Lygos globa ant 
Ethiopijos, pripažįstant Ita
lijai “ypatingus” reikalus 
tame krašte, žinoma, ne* 
nuskriaudžiant ir Anglijos 
su Franci ja. Bet tas planas 

’ j reikštų f aktiną Ethiopijos
■ čijo, kad Kanados valdžia PaverSimQ- 
pasiūlius Tautų Lygai už
kirst aliejaus išvežimą Ita
lijai. Jei Kanados atstovas 
Tautų Lygai dr. W. A. Rid-

Mussolini Trauktųsi 
Atgal, Jeigu Galėtų?

GENEVA. — Musso^nio 
valdžia gruodžio 1 d. of’'da
liai perspėjo kiekvieną mau
tų Lvgbs šąli, kad jeipr ios 
pradės naudot griežt 
ekonomines drausmes
Italiją, tatai Mussolini pa
laikys nedraugišku veiksmih 
Tuom jis netiesioginiai pa
grūmojo karu Europoje jei 
bus stabdoma išvežimas 
aliejaus, geležies bei anglies 
į Italiją. a :

“N. Y. Times” korespon
dentas numato, jog gruožio

NAUJOS ZELANDIJOS 
DARBIEČIŲ VALDŽIOS 
ŽADAMI PAGERINIMAI

WELLINGTON.—Naujo
sios Zelandijos Darbo Par
tijai laimėjus rinkimus, jos 
vadas Joseph Savage, būsi
mas ministeris pirmininkas _ _____________________ _
žada geriau aprūpinti be-112 d. Tautų Lyga veikiausia 
darbius, sugrąžint senąsias! pasisakys “iš principo” UŽ 
algas, kurias buvusi vyriau-; stabdymą tų karo medžiagų 
sybė numušė valdžios tar- Italijai; tačiau tikrumo1’ jos 
nautojams ir darbininkams; dar negreitai būsią sustab- 
apriboti reikmenų kainas, dytos.
geriau sutvarkyti bankus ir Tag koreSpOndentas 
praplatinti viešąsias mokyk-. prane^ kad Mila^ 
aSe ____  . , ir tūkstančiuose kitų centrų

Tėvas su 83 Vaikais i*"!0?®8, la,>j nerimauja 
Londono “Sunday Ex- ',nes Mussolinio karo politi- 

press praneša, kad Pietų. 
Afrikos vyriausybei tenka! Francijos politikai įžiūri, 
rišti painią bylą, kaip pada- kad Mussolini “pasitrauktų 
lint tėvo palikimą 83 jo vai- atgal, jeigu galėtų,” ir deda 

pastangas, idant palengvintmonstruojančius už visišką i kams.
A i g i p t o nepriklausomybę Tėvas buvo ^zulusų^ kuni-. jam tą “pasitraukimą,” ži- 
nuo Anglijos.

PEIPING, Gruodžio. 2.— 
Pagal Associated Press pra
nešimą, chinai Tientsine už
mušė du japonus, kurie agi
tavo atsimesti nuo Chinijos 
ir sukurti atskirą valstybę 
iš penkių šiaurinių jos pro
vincijų.

gaikštis John Den. Jis bu-;noma, su tūlais, kad ir ne- 
vo europietis, o zulusų ku
nigaikščiu pasidarė bepre- 
kiaudamas su jais. Pagal 
čiabuvių paprotį jis vedė 
daug žmonų ir gavo 10,000 
hektaru žemės pasogos. Su 
tomis žmonomis jis prigy
veno 83 vaikus, kurie dabar 
ir draskosi del tėvo pali
kimo.

dideliais, laimėjimais Ethip 
pijos žemių.

Bucharest, Rumunija.
Medžiotojas A. Dudcovchi 
per klaidą nušovė savo šu
nį, ir taip del to susijaudino, 
kad tapo apopleksijos už
muštas.
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Ne Tiesa
“Komunistai su socialistais jau senai 

sudarė bendrą frontą, su kuriuomi visai 
nesislepia, iš laikraščių matom jų nusi
statymą.” Šitaip rašo “Am. Lietuvyj” 
“SLA Sargybos Komiteto” vadas, A. B. 
Strimaitis. Bet tai yra ne tiesa. Socia
listai su komunistais nesudarė bendro 
fronto. Kuomet jie tokį bendrą frontą 
sudarys, bus viešai paskelbta. Mes ma
nome, tačiaus, kad tai bus galima suda
ryti.

Kiek tai liečia kandidatų sąrašą į SLA 
pild. tarybą, tai juk jis nėra socialistų ir 
komunistų sąrašas. Į jį įeina žmonės vi
sokių krypčių. Bet kadangi tas sąrašas, 
komunistų nuomone, bendrai imant, yra 
priešfašistinis, tai komunistai jį dėlto re
mia.

“Bešališki” ir “Dori” Politikieriai
“SLA Sargybos Komitetas” (Strimai- 

čio-Viniko-Vitaičio-Strumskio trejos de- 
vynerios) leidžia pareiškimą po pareiš
kimo, atakuojant pažangiųjų SLA narių 
sąrašą ir peršant savo. Dūbsnci savęs 
pajuokai, paminėtas komi Tas pastara
jam savo pareiškime įdėjo ekamą saki
nį:

Mes savo kompanijos (?—“L.” Red.) li
teratūroje jokios demagogijos, jokių šmeižtų 
apie dabartinius SLA viršininkus ir kitus 
kandidatus nenaudojame ir nemanome nau
doti kitus asmenis niekinti. j

Bet tam pačiam pareiškime, trimi pa
ragrafais žemiau, tie patys žmonės ši- 

. taip posmuoja:
” -nSusivienijimas jokių blogų investmentų 

neturėjo, kol socialistų garbinamas Gugis 
neužėmė iždininko vietos. Tik Gugiui pra
dėjus SLA iždą valdyti, prasidėjo visokį 
SLA investmentų “defoltavimai” del neti
kusio prižiūrėjimo, kas darosi ir dabar. Jie 
taip pat nutylLir SLA nariams nepaaiškina, 
kodėl socialistų vadai ir jų skymams prita
riantys Pild. Tarybos nariai tyčia atsisa
kė apsaugoti SLA turtą ir iškeisti, net su 
pelnu, visus defoltuotus SLA esamus bond- 
sus. Arti $300,000 vertės, per jų nerangu
mą, ekonominio krizio sutruškintų bondsų 
pasiliko Susivienijime, kad būtų pamatas 
kuomi kaltinti buvusius SLA viršininkus.
Na, kas gi čia, ne šmeižtas? Ar tai ne 

pigios rūšies demagogija kurios pagel- 
ba jūs, ponai, bandote apsukti SLA na
rius ir pravesti savo sleitą? Bešališkai 
žiūrint, juk tai nori,.ar ne, turi'pripažin
ti, kad jeigu SLA šiandien gyvuoja, tai 
tik. dėka tam, kad Detroito seimas pakei
tė pildomąją tarybą. Sakyti, kad “socia
listų vadai ir jų skymams pritariantys 
Pild. Tarybos nariai tyčia atsisakė ap
saugoti SLA turtą... kad būtų pamatas 
kuomi kaltinti buvusius SLA viršinin
kus,” tai daugiau negu nedora. Žmonės, 
kurie šitaip kalba ir rašo, to įrodyti ne
galėtų. O jeigu taip, tai, mums išrodo, 
jie rizikuoja labai daug kuo su šitos rū
šies raštais eidami į spaudą. Tai krimi- 
nališkas apšmeižimas dabartinės SLA 
pild. tarybos didžiumos.

.Šis primetimas bus vienas Viniko-Vi- 
taicio skymų, kurių pagelba galima bū
tų pasilaikyti prie SLA vairo. Nes jei
gu tai būtų tiesa, ką jie rašo, tai Vini- 
kui ir Vitaičiui nereikėtų šitokį dalykai 
skelbti per “Sargybos Komitetą,” bet jie
du, vienas kaipo SLA sekretorius, o kitas 
—“Tėv.” redaktorius—galėtų viešai per 
SLA organą pasakyti.

Jeigu jiedu nedrįsta to sakyti viešai, 
♦tai, vadinasi, tas parodo, kad čia yra jų 
skymas apgauti SLA nariui piktos valios 
demagogiška propagar’’ ir pastatyti 
SLA viršūnėje savo bicn. , su kuriais 
jie. vėl galėtų naudoti SL.\ ašistinei po
litikai.

Be abejo, SLA nariai turi atkreipti į

tai atydą ir tokiem “Sargybos Komite
to” piktiem šmeižtam užkirsti kelią! 
Šiuo tarpu, kuomet eina nominacijos į 
SLA pild. tarybą, reikalinga nominuoti 
pažangiųjų statomieji kandidatai, su p. 
Bagočium priešakyj.

Mussolinis Desperacijoje
Italijos fašistų galva, Mussolinis, yra 

desperacijoje. Jis grūmoja karu vi
sam svietui. Labiausiai dūksta todėl, 
kad susmuko jo planai Afrikoje—kare 
prieš Ethiopiją. Jis planavo į 6 savaites 
užkariauti tą šalį, sumušti jos armiją, 
pasigarsinti, iškelti pasaulyje fašistų ga
lios didumą. Bet gyvenime įvyko kas ki
ta. Jau du mėnesiai laiko, kaip Italija 
veda karą prieš Ethiopiją, bet ne tik ne- 
sumušė Ethiopiją, bet jau prakišo ir tą, 
ką buvo laimėjus.

Savaite ir pusė laiko atgal pietų fronte 
turėjo užkariavus apie 25,000 keturkam
pių mylių Ethiopijos žemės. Gyrėsi, kad 
greitai pasieks Jijigą, Hararą, nukirs 
gelžkelį tarpe Ethiopijos ir francūzų ko
lonijos. Bet ethiopai skaudžiai sumušė 
italus, išgrūdo juos atgal iki per Somali- 
lando rubežių, paėmė daug tankų, tro- 
kų, ginklų. Nemažai išmušė italų. Jie 
buvo įsiveržę 125 mylias gylio į Ethiopi
ją, o dabar išgrūsti atgal. Visa eilė mie
stų atimta. Italijos fašistai pakabino 
nosį.

Šiaurių fronte pirmiau vis gyrėsi fa
šistai, kad juos pasitinka ethiopai, kad 
fašistiniai saliutuoja, kad žmonės džiau
giasi italų atėjimu. Pasirodė, kad ir čia 
ethiopai strategijos sumetimais pasitrau
kė į savo šalį, apleidžiamose vietose pa
liko daug savo žmonių, tie nudavė fašis
tams ištikimi, ‘saliutavo,” bet, kaip tik 
už Makalės italai susitiko su galinga 
ethiopų armija, tai visoje užimtoje teri
torijoje prasidėjo ethiopų sukilimai. Dar 
daugiau prie to pastūmėjo fašistų žiau
rus apsiėjimas su gyventojais, puolimas 
ant jų, griebimas maisto, gyvulių, javų. 
Jau virš dvi savaitės, kaip už italų fron
to nugaros, ties Azbi, Ababo perėjimu 
Timbien kalnuose, Weri upe ir kitur ei
na mūšiai. Italų karo štabas skelbia, 
kad jie negali daugiau pirmyn eiti, kol 
nebus užimtoje teritorijoje išvalyta ethi
opai. Štai jums ir “fašistiniai sauliutai.” 
Partizanų karas eina visoje užimtoje že
mėje. Mussolinis blaškosi desperacijoje. 
Geriausią savo prietelių generolą De Bo
no, kuris komandavo italų armijas prieš 
ethiopus, jau atstatė iš tos vietos ir ten 
pasiuntė maršalą Badoglio.

Tautų Lygos pabaudos, sankcijos vei
kia. Dabar 12 dieną gruodžio susirinks 
Tautų Lygos nariai ir svarstys uždaryti 
Italijai geležies, anglies ir aliejaus įveži
mą. Aliejus, žibalas, tai šalies kraujas. 
Be jo neina nei vienas automobilius, 
traktorius, tankas, neskrenda orlaiviai, 
negali plaukioti karo laivai, negali daug 
mašinų dirbti. Italijos 250 karo orlaivių 
šiaurių fronte prieš ethiopus į dieną rei
kalauja 15,000 galionų gazolino. Pietų 
fronte antra tiek. Tankai ir trokai ka
ro fronte jau reikalauja apie 37,500 ga
lionų. Taigi į vieną dieną jau dabar Ita
lijai reikia 65,000 galionų aliejaus. Itali
ja savo aliejaus neturi. Uždaryk jai 
įvežimą iš užsienio, taip ir apsistos visos 
karo mašinos ir namie ir Ethiopijoje.

Mussolinis dūksta. Jis laikė posėdį su 
kitais fašistų vadais ir paskelbė, kad jei
gu Italijai bus sulaikytas aliejus, tai jis 
tą skaitys paskelbimu karo. Jis atšauks 
savo atstovus iš Tautų Lygos šalių, pasi
trauks iš Tautų Lygos ir užpuls nema
žiau, kaip 18 kraštų, kad jiems atker
šijus. Iš tokio Mussolinio nusistatymo 
išplaukia, kad jis jaučiasi visagaliu, ne
įveikiamu, galingu. Bet taip jaučiasi ir 
kiekvienas šovinistas, apsvaigęs pasiuti
mu.

Mussolinis vaikiškomis pasakomis bau
gina pasaulį. Jis sako, kad jau 125 fa
šistai pasižadėjo pasiimti po lėktuvą, pri
sikrauti borrfbų, nuskristi ant Vidurže- 
minių jūrų ir pulti ant Anglijos karo lai
vų. Patys gaus galą, bet ir laivus su
naikins. Kad Mussolinis gali rasti tokių 
šovinistų, netenka daug abejoti. Bet ir 
tas jo žygis negalės nei Anglijos laivyną 
sunaikinti, nei kitą kokią šalį sumušti. 
Jeigu ištikro Tautų Lygą pavartos šias 
priemones, tai Italijai dar blogiau bus, 
dar daugiau ji turės nepasisekimų kare 
prieš Ethiopiją, o jeigu įsitrauks į karą 
prieš Angliją, Franci ją ir eilę kitų vals
tybių, tai galų gale ji pralaimės.

Tautų Lygos Sankcijos 
prieš Italiją Veikia
Už Tautų Lygos pabaudas 

sekamai jau yra pasisakę jos 
nariai ir vykina gyveniman:

1. Uždraudimas ginklų ir 
amunicijos į Italiją; jau 47 ša
lys tą padare, p 22 šalys pa
sižadėjo greitai tą bausmę vy
kinti.

2. Neduoti kreditų ir blo- 
kaduoti Italiją; jau 43 šalys 
už tai pasisakė, o 23 pasižadė
jo greitai tatai padaryti.

3. Už boikotavimą Italijos 
tavorų; jau 37 šalys pasisakė 
ir 20 šalių žada greitai pra
vesti šią pabaudą.

4. Uždraudimas žalių med
žiagų išvežti į Italiją yra ket
virtas punktas ir už jį jau 38 
šalys pasisakė, 25 ketina grei
tai tą padaryti ir 9 šalys prin
cipe sutinka boikotuoti, bet jos

kasvaidžius, kurie sveria po jeigu kiltų karas tarpe Ita- 
37 svarus, o su trimis pa- 
statypiui kojukėmis — 52 
svarus. Kulkasvaidžiai turi 
vandens atšaldymo sistemą. 
Vandenį galima keisti pa
gelba tam tikros pompos. 
Šie kulkasvaidžiai gali į mi- 
nutą iššauti po 500 kulkų. --------------- o----- A__
Korespondentas sako, kad zicijas ir rengiasi prie bile 
italų kulkasvaidžiai yra ge- kokio nelauktumo. Mussoli- 
resni už anglų “Vickers” ir nis pučiasi ir visus bando 
vokiečių “Maxim” kulkas- bauginti, bet tas jam tik 
vaidžius.

les jėgas ir skaudžiai apkū
lė italus. Sako, kad genero
lo (Ras) Dėstą Demtų va
dovystėje 100,000 ethiopų 
įsilaužė į “Itališką” Somali- 
landą ir eina ant italų prie
plaukos Modadiscio. Italai 
patvirtina, kad ethiopai įsi
laužė į Somalilandą, bet sa-

Ii jos ir Anglijos, tai viena 
Anglija sugurintų Italijos 
karo jėgas. Jau vien tas 
šaltas anglų užsilaikymas 
parodo, kad jie pasitiki sa- koykadjiejarethlopus“ Žu
vo jėgoms. Jie daro visokius mušg pagelba lėktuvų.
manevrus, diplomatinius žy
gius, užima strategines po-

blogą daro.

LENGVOS KANUO-
LIUKĖS

Laukia Didelių Mūšių
Italai turi labai lengvas ir Mussolinis pasiuntė naują

Jeigu ethiopai turi daug 
jėgų ir pasiektų Modadiscio 
prieplauką, tai italams bu
tu užduotas mirtinas smū
gis.

Iš visko matosi, kad da
bar gali prasidėti dideli mū
šiai. Iš vienos pusės ita
lai patraukė naujų karo jė
gų ir prisiuntė naują vadą, 

• o iš kitos pusės jau ir ethio-
greitai šaudančias kanuoliu- vadą savo armijoms prieš. paį yra daug kareivių su-
kės. Jos yra žinomos, kai- j ethiopus maršalą Badog-; traukę ir geriau juos apgin- 
po “S.I.L.”. Sveria po 24 bo. Sako., kad italai Maka- klavę. Jeigu italai ir turė- 
svarus, o su specialiais prie- lę mieste įrengė didelį oriai-, tų dalinu pasisekimų, tai tąs 
taisais po 36 svarus. Atšal- j v*1!, lauką ir iš čia puls jar nebus viskas. Jau da- 
domos pagelba oro, veiki- Į ethiopus.. Jie ketina vien Į bar jie negauna rodos su 
man leidžiamos gazu. Šau- ’ “Caproni” tipo panaudoti; ethiopų gyventojų sukili- 

_______ _______ o_______ „ „ M______________v didelių bombininkų mais užimtose vietose į 
lija vesti del savo geografinės tus, kiekvienas po 25 kul-. prieš ethiopus. Šie lėktuvai šiaurės nuo Makale ir kitur, 
padėties./_________________________ _ .   _

Gruodžio 5 dieną bus Tau- ba savo rūšies kulkasvai-! ko, kad jie puls Dessye mie- 
. 1 1 V • • 1 • • • i • v V I • riko Iritis

Vipv VV M VZ v v*, JVZKJj -----------

biznio nevedė ir negali su Ita- dymui naudoja patronų ra-

kas. Šios kanuoliukės ar-! veža po 3 tonus bombų. Sa-
ROMA, Lapkr. 29.—Uni- 

džiai gali į minutę iššauti stą, kur yra 200,000 ethio-, ted Press žiniomis, italų 
generolas Graziani greit 
pradės atakuot ethiopus pie
tiniam fronte, idant juos 
atgal nuvyti šiaurėn už Sa- 
ssa Baneh. (Paskutinėmis 
dienomis ethiopai išmušė 
italus iš Sassa Baneh sri- 

“Villar Pa- ethiopai sutraukė dide-Ties).

tų Lygoje svarstoma uždrausti 
į Italiją gabenti anglį, geležį, 
aliejų. Už šias bausmes stoja 
Anglija, Sovietų Sąjunga, Ru
munija ir daugelis kitų šalių. 
Kol kas daug pasipriešinimo 
daro Francija.

Kaip pabaudos į Italiją vei
kia gali parodyti kad ir šie 
įvykiai. Lapkričio 27 dieną 
Italijos garlaivis atplaukė iš 
jos Dodecanese salos su apel
sinais į Graikijos Piraeus prie
plauką. Graikija atsisakė įlei
sti laivą su italų tavorais. Ita
lai tuom laivu turėjo paimti 
tam tikrus tavorus iš to mies
to, o čia laivas prikrautas 
apelsinų. Tada jų laivas išver
tė apelsinus į jūras, padarant 
šaliai daug nuostolių.

Italų orlaiviai palaiko pasa- 
žierių liniją tarpe Brindisi ir 
Salonikų. Graikai jiems tik 
tiek duoda žibalo, kad jie ga
lėtų pasiekti italų orlaivių lau
kus. Mat, jeigu duotų daugi 
žibalo, tai italų orlaiviai gale- Lygos Šalims karą Štai ko u^eiti. Turiu vilties, kad ir 
tų jį perduoti karo orlaiviams........................ - ' '-----mūcn

J— . . — — - - -

daug daro nesmagumo Itali
jai. Toliaus jie dar bus dau
giau jaučiami, o ypatingai, jei-! 
gu bus uždrausta aliejus, gele
žis ir anglis gabenti iš visų 
Tautų Lygos šalių į Italiją.

UAiai 11 į ininuvę looauti |
700 kulkų. !Pų. Bet vienas dalykas ko

Jie turi dar kitokius kul-'.fašistai nori, o kitas, ką jie 
kasvaidžius, kurie yra su- Žinoma, naujas vadas 
poruoti, tai yra po du kul- norčs pasirodyti, bet ar kar- 
kasvaidžiu sujungti į daiktą, tais, visos jo pastangos ne- 
kurie gali abu kartu šaudy- nuejtų ethiopų naudai, 
ti arba pavieniai. Juos vadi-', ^s pietų fronto praneša, 
na “Reveilli” ir 
rosa.” Jie oru atšaldomi.. 

I

Abu kulkasvaidžiai į minutę 
iššauna iki 2,000 kulkų. i

Jie turi daugelį ir kito-1 
kių ginklų, kurie dabar nau-, 
dojami prieš ethiopus. |

Mussolinis Vis Baugina
Mussolinis yra desperacijo

je. Dar daugiau jis dūksta, 
kada jo armijai nesiseka 
Ęthiopijoje. Grūmoja, kad; 
jeigu Italijai bus sulaikyta

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

Tei.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Alpumas Dėl Silpnos 
Apytakos

Drauge daktare,
anglis, geležis ir gazolinas, duodate patarimus, ir aš juos 
tai jis paskelbs visoms Tau- tėmiju, bet sau tinkamo nete-

nervai, žinoma, smegenys yra 
visų nervų centras, tai ir visa 

visiems nervi^ sistema esti tada arži, 
nerami. Neramus miegas. Ūpas 
neramus, nerimastis, lyg bai
lė. . .

man ką patarsite per mūsų štai kaip, Drauge, bandyki
te užsilaikyti. Maisto, Drauge, 
stropiai ir kruopščiai žiūrėki
te, kad žmoniškas Jums bū
tų maistas, paprastas, gamti
nis, nesugadintas, neišfabri-

m m , T v. . . kokių daviniu pranešama iš , z<r .Tmgi Tautų Lygos zmgsn.ai Ro ka(J f -j tu t ba laikrašti Laisvę, 
n cr H a Y*rx n n rrii nn n Ifnh l 7 A v   ________ t

yra nutarus:
1. Jeigu Tautų Lyga vy-, 

kins tas pąbaudas, tai Itali-1 SĄVJn^‘ 
ja iš visų tų šalių atšauks'

. . v pniuaji ----------------- - -------- ---------------------------- -----

savo atstovus, O tai reiKS, turįu eiti šlapintis, nes jaučiu atsiras daugiau ir kraujo 
karą.

Italų {vairūs Ginklai 
Prieš Ethiopus

metų am- 
colių, 145 
yra tokia.

i Aš kai atsigulu ir pramingu
pirmąjį miegą, tai, atsibudęs, knotas. Nuo tinkamo maisto..

', ir'
,Jspaudimą. Nusišlapinęs, ro- kraujas bus gaivesnis, geriau

2. Italija pasitrauks iŠ ^os> nieko tokio,—atėjęs atsi- vaikščios po smegenis, ir tada
• _ gulu ir, valandžiukę pagulė- tas alpumas pereis, nebesi-

Aš esu vyras 56 
žiaus, 5 pėdų ir 6 

Mano liga

Tautų Lygos. { .
3. Italija užduos mirtiną jęSr jaučiu, kad pradeda da- kartos.

smūgį Anglijos karo laivy- rytis slabna. Ir pradedu slob-Į Jūsų amžiuje, gal kartais 
nui Viduržeminėse jūrose, ti. Tai atsikeliu iš lovos ir da- 'arterijos jau nebetokios tęs- 
Italija negali pagelba karo rau, ką tik galėdamas, kad iš- lios, ir dėlto kraujo slėgimas 
laivų nugalėti anglus, tai sig'elbėjus nuo apslobimo. Bet pakyla. Bent porą savaičių bū
tam tikslui būk jau susire-!kai kada apslobstu, ir taip tų labai Jums gerai vien tik 
gistravo 125 fašistai, kurie kankinuosi jau 3 mėnuo. Einu daržovėmis gyventi ir vaisiais, 
kiekvienas pasiims po oriai- Pas gydytoją, bet jis man ne-,Paskiau ir kitko. Po kvortą 
vį, didelę bombą, pasirinks! atrado jokios ligos ir davė gy- pieno kas diena ir šiaip pie- 
po anglų laivą ir puls antlduolių nuo silpno kraujo, bet niškų, kiaušinių, jūros žūvų. 
laivų, kad kartu ir save ir'ni^o negelbėjo. Gal - mano Retkarčiais šviežios mėsos, ru- 
IniviiQ QiiQnrncrdiniiQ nervai ar kas yra suirę. Tary- pesnes duonos. Visai mažai

t n-?* x i i i turn, nieko neskauda — ir. arba ir visai nevartokite tų
p . - , .' kam tai slobti? Aš nevartoju negyvų valgių, iš baltų miltų.

------- - ------ 7 ----- v , f'6*' dalyką jie jokių svaigalų. Tai gi Gerkite kas diena limonado— 
italai yra geri kanuolinin- RZRiiysta, kad anglų karo meisčiau jūsų patarimo, ko citrinos sunkos su vandeniu, 
kai, gerai šaudo iš kanuoliu laivai nebus koki.nejudanti,! reiktų tokiai ligai ir ar galima’Apelsinų sunkos bent po stik- 
ir ypatingai jie turi gerą beginkliai, negyvi padarai.1 būtų gaut gyduolių ? Ir prašau lą kas diena — tai gausite 
kalnų artileriją. Mat, Itali- .Daug tų fašistų karštagal-' parašyti jų receptą, ba kas-'daugiau vitamino C, labai rei- 
ja turi specialę Alpių armi-iV^U būdami nuo laivų,'nakt man taip darosi. Kas bū-[kalingo arterijų tęslumui ir 
ją, kurią kalnuose išlavina.' jau bus sušaudyti, kiti ners tų geriausia, ar pauostyt nuo'šiaip kraujo indams, apytakai. 
Jis paduoda smulkmenų ne i laivus, bet į jūras, o slobimo. Pinigų nėra, tai taip’imkite ir žuvų aliejaus, 
apie mažuosius ginklus.--------------------------------------------ir lenkim,™

Anglijos laikraščio “Ob
server” korespondentas ra
šo apie tuos ginklus, kokius 
Italija vartoja prieš Ethio- 
piją. Jis sako, kad per pas
taruosius keturis metus Ita
lija daug pirko Amerikoje 
visokių mašinų, kurių pa- 
gelba gali gamintis įvai
riausius ginklus ir amuni
ciją. Reporteris sako, kad

ja turi specialę Alpių armi-

t

Gali būti tokių žioplagal- 
vių. kam tai slobti? Aš nevartoju negyvų valgių, iš baltų miltų

ko citrinos sunkos su vandeniu.

, po 
jeigu ir būtų atsitikimų, t ir kankinuos. j šaukštą-kitą kas diena. Džio-
kad pataikintų ant laivo, tai į Ir dar patartumėt man ką Į vintų mielių po 10 tablečių #

' ir tada dar ne kiekvienas nors nuo miego, kad galėčiau Priešu valgį, tai po 30 kas die- 
' laivas susprogtų nuo tokio miegoti.
, žygio.
Į Visas Mussolinio teorijas 
galima priskaityti prie pus-1 
galvio žygių. Visa tai prL 
guli tam, kad Mussolinis 

,mano: “Aš viską galiu. Aš

ITALŲ ^AUTUVAI
Italijos kareiviai turi 

“Mannlicher-Carcarno” šau- ( 
tuvus, kurie vienu kartu už
taisomi 6 patronais. Jų kul
ka per sekundą lekia 2,000 
pėdų. Sako, kad italai už 
2,000 metrų ,.(2 kilometrų) vįsus galėsiu nugalėti.” Taip į 
gali aštriai mušti cielių is 1
šių šautuvų.

GERI ĘULĘASVAĮDžIAI
Italai naudoja savo išdir- galingesnė už Italiją.

1 bystės “Fiat” sistemos kul- 7

4

na. Būtinai iodo tinktūros, po 
lašą kas diena, keletą mėne
sių, o paskiau po lašą kas po
ra dienų.

Pauostyt ko. Galite gauti,, 
vaistinėje Smelling salts. Tai

Atsakymas

Iš Jūsų, Drauge, aprašymo, 
galima spręsti, kad Jums vei- 

; ■ kiausia silpnoka yra kraujo 
apytaka. Gal Jums ir krauju1 yra amoni jos druskos. Nieko 
mažoka, bet kraujo cirkuliaci-1 nekenkia. Galite sau uostyti, 

_ . . ja ypač daug reiškia. Jąį dėl kai užeina alpumas. Bet svar-
mane laike pereito imperia- kokios priežasties smegenys biau Jums yra pasimanjkštyti, 
listinio karo Vokietija ir jos gauna permažai kraujo, tai' pasivartalioti, pasigimnatikuo- 
valdonai. Reikia pasakyti, I jos tuoj ir sustreikuoja, atsisa-'ti — ir tai dažnai per dieną, 
kad Vokietija jr buvo daug ko veikti, kol negauna dau-'o, jeigu kaip, tai ir nąkčia, 

giau sau tinkamo maisto — kai tenka išsibudinti. Giriinas- 
kraujo. Sakote — gal Jums^tika išjudina kraujo ąpytaįką.Bešališkai kalbant, kad

HHMk

fc-'Sl

Ė. r d



1

^’rw

Antrad., Gruodžio 3, 1935

U?1’?*!
O w ■^i.

11

.j

Puslapis Trečias 
....... ■ '■'■T^===S33t'

'Zi

aisvė” Maršuoja 
Pirmyn

“Užrašiau dienraštį ‘Lais- voje. “Laisvėje“ bendro 
zę’ keliems tikintiems žmo- fronto žinių labai daug, 
lems,” sako vienas mūsų ; Pasakysime draugams di- 
nrmaeilis vajininkas. “Jie 
kaito ir džiaugiasi. Jie sa-

drą judėjimą prieš fašizmą ir išsiuntinėjimas dešimtų 
i karą visas srioves.

Antras svarbus klausimas, 
tai dabartinė situacija Lietu
voj. Ten fašizmas deda despe
ratiškas pastangas sutriuškinti 
visokią opoziciją. Ten šiomi 
dienom uždarytos iki šiol vie
šai veikusios liaudininkų, 
krikščionių demokratų, pava

dėlę paslaptį. Jokiam kitam ' sarininkų, ateitininkų, jauni- 
“Laisvės” vajuje nebuvo miečių ir kitos organizacijos.

o, kad jiems laikraštis la- gauta tiek daug skaitytojų
tarpe kitų srovių žmonių, pavojus netekti 

ko baisaus, ko jiems buvo kaip šiame vajuje, 
įkalbėta bijoti.” | vardų tų žmonių negalima

I Taip, draugai, “Laisvėje“ . skelbti, nes neturime jų lei-
• nėra nieko baisaus. Priešin-1 dimo, bet užtikriname drau

gai, “Laisvė” yra darbo gams, kad ne tik eiliniai na- 
žmonių laikraštis. Ji gina riai, bet veikėjai socialistų, 
visų darbininkų reikalus, opozicionierių ir 1 
Jai rūpi visi darbo žmonės užsiprenumeravo 
—jų bėdos, jų vargai, jų lai- ir ją skaito, 
mės ir nelaimės. “Laisvė”: 
stoja už geresnį, skaistesnį 
gyvenimą visiems. Taigi, 
jūs, draugai naujieji mūsų 
dienraščio skaitytojai, ne
pamirškite tuojaus apie 
‘‘Laisvę” pasakyti savo 
draugams ir pakalbinti juos 
“Laisvę” užsiprenumeruoti. 
Jie bus labai dėkingi jiems. 
Taip pat jums bus labai dė- 

. kinga “Laisvė” už tą jūsų
* darbininkišką p a sidarbavi-

mą.
Dabar labai prielanki, la

bai puiki lietuviuose atmo
sfera gauti “Laisvei” naujų 
skaitytojų. Kurie užrašinė
ja, sako, kad labai lengva 
skaitytojus gauti. “Laisvės” 
vardas yra išsigarsinęs pla
čioj visuomenėje. Žmonės 
vra apie mūsų dienrašti 
daug girdėję, bet iki šiol 
niekas jų nepakalbino užsi
prenumeruoti. Antra, tie 
visi pavojai, kurie grūmoja 
darbo žmonėms, verčia dar- i Mes jį turime pakeisti vajui 
bininkus jieškoti šviesos, dar nepasibaigus, 
kelio, tikru žinių, pamokini
mų. Iškeltas bendro fron- 

ato klausimas labai suintere
savo lietuvių visuomenę. Vi
si kalba apie komun. nenuil
stančia kovą už bendra fron
tą dd genimo darbininku 
reikak Amerikoje ir už ųa- 
dėi;*',° Lietuvos žmonėms 
ansir inti nuo hitlerinės Vo
kieti ios ir fašistinės Lenki- sines kovas ir t.t . Išbandv- 
ios ir laimėti savo demokra- kime ta masinį darbą šiame 
tiškas teises pačioje Lietu- “Laisvės” vajuje!

bai patinka, o neranda nie-

tūks
tančių lapelių po visas lietuvių 
kolonijas visai ištuštino mūsų 
iždą. Tačiaus darbam galo ne
simato. Lauksime nuo jūsų, 
draugai, talkos.

Clevelande įvykstantis tarp
tautinis kongresas prieš karą i Baltimorėj. Aš vis da neuž-j 
ir fašizmą taipgi reikalauja ■ mirštu Dr. Kaškiaučiaus žo- 
begalės išlaidų, šis kongresas | džių, kuriais jis mokino ir aiš- 
atstovaus milionus Amerikos kino, kaip nuo ligų saugotis ir 
darbininkų. Mūsų balsas bus 
galingas masių balsas nuo ku
rio sudrebės fašistinės ir impe
rialistinės spėkos. Lietuvių or
ganizacijos niekados neatsili
ko nuo tarptautinio judėjimo,. gali padaryti, 
galime sakyti, kad ir šį kartą i 
bus skaitlingai atstovautos vi
sos Amerikos priešfašistinių-

nienė, L. Groos, J. Jurgelevi
čienė, ž. Penkauskienė. O dau
giausia kreditas priklauso 
šiom: M. Dvareckienei ir J. 
šleivienei. šios dvi draugės 
niekuomet neatsisako dirbti 

i darbininkiškose o r ganizaej'o- 
Ise ir visada sako: “Mes esam 

būna ”ePavar««.”
Vardan ALDLD 37 kuopos

LAISVOJI SAKYKLA

Ig. Čiulada.* v 1 • • “1 v* • _ . _k _ , , , viuUū Učl LCll JLJLllCLprieškarinių spėkų suvaziavi- būtų gerai. Bet čia vėl kapita- sįa kas ^jena
listų sistema neprileidžia algi- kiaučiui reik?jo pasakytj tikme.

L. Jonikas,

BROOKLYN LABOR LYCEinW
Lawrence, Mass

Waterbury, Conn

ir
link

pasirengęs bile valandą pulti nes negalėsi atlikt . ... — « i . — i .do v»V\ rv

M. Dva-

teisingai pasa- 
kapitalistų sis- 
darbininkas tą

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UžRA.*> K

tojų, kuria visi galėtų pasiti
kėti ir su kuria visi kooperuotų

supuvusios sistemos, būdamas 
kairiosios pusės kalbėtojas ir 
vadovas.

atstovus, skelbdami, kad Lie
tuvos nepriklausomybei pavo
jaus nėra, ir kad prieš tai ne
reikia kovoti.

ALDLD 37 Kuopos Vakariene 
20 Metų Paminėjimui

škinęs ginklais prie Klaipėdos 
rubežiaus. Kad atsiginti nuo 
daug sitpresnio priešo, aišku, 
pačios šalies viduje privalo bū
ti vieninga nuotaika, kurios

įspaudo.], Lietuvos liaudžiai

Dr. Kaškiaučius sakė: 
“Kuomet pagauni šaltį, gulk į 
lovą ir gulėk pora dienų.” Tai

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Lietuvai gręsia didžiausias 
nepriklauso- 

Žinoma, i mybės. Hitleris nenustoja bar-

kaip jas prašalint. “Poilsis ir 
geras maistas,”, daktaras sako.' 
Labai gerai ir 
kė, bet tai ne 
temoj alginis

keletą žodžių, o rezultatas bū
tų buvęs geras.

A. Vitkus.

Aš nežinau, mažum aš turiu 
klaidą tą mintyje turėt, bet 

! visgi, mano supratimu, Dr. 
j Kaškiaučius kalbėjo ne aristo- 

■Rezoliucija už Civiles Laisves' kratams. 0 alginiams vergams.
Lietuvoj I Tokiu būdu daktarui buvo rei-

I kalas nušviest kapitalistų sis- 
riai pirmininkai, šių žmonių! Lietuva šiandien pergyvena temą, kaipo kaltininkę už gim-

Baltimore, Md. 'jo į klausimus, man rodosi,
Aš vis da turiu mintyje Dr. Ikad jis ir vSI turSjo «eri> Pro’ 
J. Kaškiaučiaus prakalbas P™™* klausytojams, kad

nio darbininko tą padaryti. O, 
Nacionalio Liet. Veikimo I betgi Dr. nepalietė kapitalistų 
Komiteto Sekretorius,

3116 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

J®

ft.-

i

Gelžkelio vagonas, pilnas senų geležų, kurios gabe narnos yra laivais j Italiją gaminimui amunicijos, 
naikinimui ethiopų žmonių. Bostono darbininkai užrašė ant vagono ‘Murder Cargo’ (Žudymo Krovinys)

Dr. Kaškiaučiaus patarimai 
būna talpinami kasdieną į 
“Laisvę.” Patarimai 1___
“Laisvės” skaitytojams veltui 
talpinami. Tas būtų daug pa-Įtariu širdingą ačiū visai ko- 
gelbėjęs “Laisvei” ir “Laisvės” misijai ir gaspadinėm, tai"» gi

L +■ Ti I dabar Bėra prie Smetonos bru- KataiiKų tališkos diktatūros.
Laisvę I

Lietuvos žmonės reikalauja 
'Smetonos pasitraukimo. Reika- 

Visa mūsų problema šiam ]auja, kad krašto vyriausybė 
dien, tai susimobilizavimas būtų išrinkta visų šalies gyven-

vajininkams Baltimorėj. Nes 
publikoje buvo matytis, kad 
ji labai daug interesavosi Dr. 
Kaškiaučiaus prakalba ir į 
klausimų atsakinėjimus, ži
noma, ne visi Baltimorės lietu
viai žino, kad Dr. Kaškiau
čiaus patarimai “Laisvei” tilp-*

čia Dr. Kaš-

draugui V. Krasauskui, T >w- 
rencio bekeriui, už pata-na- 
vimą, nes jis gardžiai išl 
vakarienei valgius be atlygi
nimo. Taip gi ačiuoju visai 
publikai už skaitlingą atsilan
kymą.

jieškojimui naujų skaityto
jų. Vajus pratęstas iki 
gruodžio 20 dienos. Vadina-, apsigynimui nuo hileristų. To-| 
si, turime visas tris savaites kius reikalavimus kelia nevien 
pasidarbavimui. Iki šiol, tu- tik darbininkai ir smulkūs 
rime prisipažinti, tiktai ma-1 valstiečiai, bet buvę pirmieji 
žutėlė dalis senų “Laisvės” Lietuvos respublikos valdinin- 
skaitytojų pasidarbavo šia- ka\ ~ Prezidentai ir ministe-l 
me vajuje, gavo po viena artriai pirmininkai, šių žmonių' ... .
doiio-inu qkaitvtoiu Tpip-u ' pareiškimas plačiai paskleistas ne tik ekonomnų ir politini 
nors ^ ir iteiktas P™ krizį fašistinės diktatūros prie-
nors penktadalis araugų DU- Smetonai> | spaudoj, Lietuvos liaudžiai

Kopijas to pareiškimo mes gręsia pavojus iš nazių Vokie- 
išsiuntinėjom visom darbinin-

I kiškom organizacijom. Tą at
sišaukimą organizacijos pri
valo indorsuoti, užgirti ir pa
siųsti Smetonai, Lietuvos 
Amerikos spaudai. To dar ne
gana. Kopijos to pareiškimo 
turi būti nuneštos į lokalių pa- 
šalpinių organizacijų, SLA 
kuopų, katalikų susivienijimo

Labai kuopų ir visokių kitokių orga- 
. nizacijų bei draugijų susirin-j 
kimus. Jeigu mes mokėsime I 

Į kaip perstatyti dalykus, nesi-1 
ras nė vienos lietuvių organi
zacijos, kuri priešintųsi reika
lauti Lietuvos liaudžiai laisvės, 
sušaukimo seimo ir bendro 
priešinimosi prieš Hitlerio tik
slus užgrobti Klaipėdą.

Nacionalis Lietuvių Veikimo 
Komitetas išleido lapelius Lie- 

į’ tuvos klausimu ir šiomi die
nom jie tapo išsiuntinėti į vi
sas kolonijas Amerikoj. Kur 
delei kokių nors priežasčių 
būsite negavę, greitai rašykite 
sekretoriui, o pundas tų lape
lių bus prisiųsta veltui, šie 
lapeliai privalo būti kuopla- 
čiausiai paskleisti. Tame dar
be reikalinga įtraukti visas 
spėkas. Negali būti aplenktas 
nė vienas lietuvis, kuris nebū
tų supažindintas su dabartine 
situacija Lietuvoj, su gręsian
čiu pavojum nepriklausomybei 
ir su tuom, kaip mes galime 
padėti mūsų broliam jų kovoj 
už civiles teises.

Išjudįnimui veikimo už ben
drą frontą, paskleidimui ma
sines agitacijos reikalinga ne
mažai lėšų. Clevelando Suva
žiavime išrinktas Nacionalis 
Veikimo Komitetas deda pa
stangas, kad atlikti uždėtas 
pareigas. Daugelyj atvejų sto
ka lėšų sutrukdo darbą. Tad 
mūsų masinės darbininkiškos 
organizacijos privalo kartas 
nuo karto paaukoti po centą- 
kitą vedimui darbo. Spauda ir

tų pasidarbavę, tai vajaus 
pasekmės būtų daug geres
nės.

Gal perdaug atsidedama 
ant profesionalių vajininkų, 
kaip draugai Smithas, Stri- 
peika, Šimaitis ir kiti. Ma
sė senų skaitytojų mano, 
kad užtenka to, jog ta sau
jelė labai pasiryžusių drau
gų darbuojasi dieną ir naktį 
vajaus reikalais. ____
klaidingas n u s i s t atymas.

tijos ir fašistinės Lenkijos gro
bikų pusės. Dabartinė Lietu
vos vyriausybė, vietoj būrus 
visas krašto jėgas, atmušimui 
išlaukinių priešų, dar aršiau 
puola savo pačių darbininkus 
ir valstiečius. Visi pripažįsta, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bės pavojus • tegalima praša
linti vien tik atsteigus pačioje 
Lietuvoje civiles liaudies tei
ses.

Tuom tarpu, akyvaizdoj vie
šų Hitlerio pareiškimų, jog jis

dymą ligų tarpe darbininkų 
klasės.

Bepiga darbininkui atsigult 
į lovą Sovietų Sąjungoj, kuo
met jis jaučiasi nesveikas. So
vietų Sąjungoj pasiuntė j sa
natoriją ir jam pilną algą mo
ką pakol darbininkas pasveik
sta.

Amerikoj darbininkas, turė
damas šaltį ar kokį kitą ligos 
ženklą, bando paslėpt savo 
veidą nuo boso, kad bosas ne- 
patėmytų, kad darbininkas ne
pilnai sveikas, nes patėmijęs 
darbininką nesveiku, tuoj pri
bėgęs sako: “Aš matau, kad 
tu šiandie sergi, tu eik namo, 

dienos
“Laisvė” didžiuojasi savo ' 

valininkais. Tie mūšų drau
gai atlieka didvyrišką revo
liucini darbą. Bet. draugai 
skaitytoj ai, vajus tikrai bus 
sėkmingas, pavykęs tiktai t 
tada, kad šimtai ir tūkstan-1 
čiai “Laisvės” skaitvtojų1 
pasileis darban. Mos kalba
me apie masinį darha. ma-

Visiem ALDID, Liet Dark Susivien. ir Kitu 
Organizacijų Nariam

šiomi dienom visiem Ame- vairiausių pakraipų žmonių 
rikos Lietuvių Darbininkų Li- j komunistų, socialistų, liaudi- 
+eratnros Draugijos, Lietuviu 
Darbininku Susivienijimo ir 
kitų darbininkiškų organizaci- 
ių sekretoriam tano išsiuntinė
ta atsišaukimai dalyvauti Tre
čiam Nacionaliam Kongrese 
Prieš Karą ir Fašizmą. Kartu 
išsiuntinėjome buvusiųjų Lie
tuvos prezidentų ir ministeriu 
nirmininku pareiškimą dabar- 
finei Lietuvos vyriausybei. Tai' tų, neužgiria 
du neapsakomai svarbūs klau
simai, kurie privalo būti iškel
ti kiekvienoj lietuvių organiza
cijoj. Kas reikalinga padaryti:

. Iš kiekvienos kolonijos pri
valo būti pasiųsta skaitlinga 
delegacija į Trečią Nacionalį 
Kongresą Clevelande. Kur ko
lonija labai toli nuo Clevelan
do, ten greitai šaukti lokales 
konferencijas tuom klausimu 
ir iš jų išrinkti atstovybę. Kon
ferencijos betgi neturi būti 
šaukiamos, kaip pirmiau pasi
tenkindavome, tai yra: su
šaukti tik ALDLD, LDS kuo
pas ir kitas artimas komunis
tiniam judėjimui organizaci
jas. Tokios konferencijos šian
dien jau nebeatsako tikslam. 
Dabartiniu momentu situacija 
tokia, kad reikalingas kuopla- 
čiausias bendras frontas pil
noje to žodžio prasmėj. Tad ir

^konferencijos turi susidėti iš į-

ninku, katalikų ir bepartyviu. 
Nereikia bijotis, bet priešingai, 
stengtis įtraukti į bendrą fron
tą srioves, kurios net grieštai 
priešingos komunistinei idė
jai.

Klausimas fašizmo ir karo 
apeina lygiai visas srioves. Nė 
viena Amerikos lietuvių srio- 
vė, išskyrus mažą būrelį fašis- 

fašizmo negi 
trokšta karo. Tačiaus pavie
niam veikiant šitų pavojų ne
bus galima išvengti., Tad mū
sų pareiga yra įtraukti į ben-

Lietuvą ir kitas Pabaltės vals
tybes, Smetonos įgaliotinis, 
Chicagoje, P. Antanas Kalvai
tis, per radio ir spaudą skel
bia, jog Lietuvai iš Vokietijos 
negręsia jokis pavojus. Tas 
daroma ne be Smetonos žinios. 
Tas daroma tikslu, kad nuslo
pinti Lietuvos liaudies reika
lavimą sušaukti seimą ir ats- 
tcigti žmonių rinktą valdžią.

Kad Lietuvai gręsia ’rimtas 
pavojus, pripažįsta ne tik dar
bininkai, bet daugelis buvusių 
augštų valdininkų liaudinin
kų, socialdemokratų, krikš
čionių demokratų ir kitų.

Mes, Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 28 kuopa, susirinkime, 
laikytame 15 d. lapkričio, Lie
tuvių Svetainėj, 775 Bank St., 
Waterbury, Conn., reikalauja
me :

1. Kuogreičiausia sušaukti 
seimą, rinktą slaptu, visuoti
nu ir proporcionaliu balsavi
mu.

2. Suteikti visuotiną amnes
tiją visiems priešfašistam po
litiniam kaliniam.

3. Atsteigti laisvę spkudos, 
žodžio ir susirinkimų—(laisvę 
piliečiams organizuotis į poli
tines, ekonomines ir kultūri
nes organizacijas.

4. Kad liautųs klaidinus 
Amerikos lietuvius per savo

Vakarienė įvyko lapkričio 
26 d., pasekmės buvo labai ge
ros, žmonių buvo virš 2 šimtų. 
Pelno kuopai liko virš $60.

Laike vakarienės vienas iš 
pirmininkų paprašė draugą 
A. Tarašką biskį pakalbėt 
apie Literatūros Draugijos nu
veiktus darbus ir kas reikėtų 
veikti ateityje. Publikai labai 
patiko draugo Taraškos pra
kalba. Taipgi draugas S. Pen- 
kauskas prisiminė kas
“Laisvės” vajaus ir prašė su
sirinkusiųjų, kad užsirašytų 
“Laisvę,” kaipo darbininkų 
dienraštį. Ant vietos gavo ke
letą naujų skaitytojų.

Draugas A. Stravinskas, 
lowelliškis, taipgi pakalbėjo 
apie Literatūros Draugiją ir 
ačiavo publikai už skaitlingą 
atsilankimą.

Kas link vakarienės, turiu 
pasakyti, kad buvo gera, nes 
kiek girdėjosi iš publikos, tai 
visi gyrė. Kreditas priklauso 

. Lawrencio gaspadinėm ir gas-

darbo.”
Na, darbininkas, neturėda

mas nuo nieko jokio užtarimo,' 
turi eit namo. Ir kas tada su 
didžiuma darbininkų atsitin-( 
ka? žinoma, nekurie darbinin-' 
kai praranda kelių dienų dar-i ria'mWpač” gaspadinėm, 
bo algą, bet daug būna atsi- kurios valgius visuomet pada- 
tikimų, kad praranda ir dar-|ro gerus ir skanius. Šios gas- 
bą, nes kuomet darbininkas, I pajinės darbavosi: 
pasijautęs kiek sveikiau, nu- i reckienė, J. šleivienė, A. čiu- 
eina į darbavietę raportuot ladienė, M. čiulada, 0. Butė- 
bosui, kad sugrįžo į darbą, tai i 
bosas atsisukęs pasako: “Aš1 
turiu kitą į tavo vietą.” Ir ap
sisukęs nueina.. Tai va, kaip 
Amerikos darbininkas gali eit 
į lovą ant poros dienų, kai 
Dr. Kaškiaučius sakė? žino
ma, aš neturiu mintyj, kad 
Dr. Kaškiaučius neturėjo tą 
sakyt. Aš turiu mintyj štai ką: 
Dr. Kaškiaučius turėjo progž 
primint klausytojams supuvu
sią kapitalistų sistemą. Klau
sytojų grupėj mažu tokių ne
atsirado, kad taip būtų atsiti
kę, bet ištikrųjų taip atsitin
ka tarpe tūkstančių darbinin
kų Amerikoj ir fašistiniuose 
kraštuose. <

Ir dar vienas dalykas. Kuo- I 
met Dr. Kaškiaučius atsakinė-

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

'MUR• CIXR GO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.

Lietuvių Augliu Kompanija
Pirmos klasis anglis, geriausiob 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
jsitSmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1*61 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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ALDU. REIKALAI
PROTOKOLAS

ALDLD III Apskričio Metinės Kon
ferencijos, Laikytos Lapkr. 17 

New Britain, Conn.
d.,

liai dviejuose miestuose, Bridgeporte 
ir Waterbury. Nutarta, kad būtų or
gane “Laisvėj” daugiau rašoma 
apie ALDLD. Tuomi labiau populia- 
rizuojasi organizacija ir lengviau bū
na gauti nauj’ų narių. Nutarta su
rengti ateinančią vasarą sykiu su 
LDS ir Proletmeno apskričiais trys

Konferenciją atidarė apskričio or- 1 dideli išvažiavimai: Waterbury, New 
ganizatorius d. J. žemaitis 11 vai.1 Havene ir Hartforde, 
ryto, paskyrė mandatų komisiją iš 
sekamų draugų: P. Bokas, B. Mule- 
ranka ir C. Strižauskas. Iki manda
tus sutvarkė pakviesta svečiai ir org. 
nariai pakalbėt. Nuo LDS jaunuolių 
apskričio kalbėjo Ben. Medelis, nuo , 
LDS kp., Oakville, V. Visockis, Jenny Herndon, Scottsboro jaunuolius, Tom 
Mureikiutė ir C. Strižauskas. Visi 
kalbėjo apie organizacinius šių dienų 
reikalus.

Mandatų komisija pranešė, kad bu- ; 
vę išrinkta ir prisiųsta nuo šešių 
kuopų 25 delegatai. Apskričio valdy
bos 5 nariai. Broliški delegatai: nuo 
LDS jaunuolių distrikto 1, nuo oak- 
villiečių LDS kp.—1, ir nuo Vilijos 
choro, iš Waterbury—2. Viso delega
tų sykiu susidarė 34.

Pirmininku išrinktas J. Žemaitis, 
pagelb. J. Strižauskas; sekretorium 
—VJ. Valaitis; pagelb. — J. šukai- 
tis. Rezoliucijų komisijon išrinkta O. 
Marozaitė, J. Mureikiutė, B. Mede- ! 
lis, C. Strižauskas ir K. Krasnitskas. , 
Knygų ir finansų peržiūrėjimo ko- vieta Waterbury, 
misija paskirta ta pati, ką ir man
datų. Korespondentais Ben. Medelis, šiai konf., su buvusiais ižde 
C. Srižauskas ir J. šukaitis.

Skaitytas pereitos konferencijos 
protokolas ir priimtas. Skaitytas vie
no visų apskričių valdybų bendrai 
laikyto posėdžio protokolas ir priim
tas.

Apskričio Valdybos raportai. Org. 
J. Žemaitis, veikęs sulyg išgalės. Su
sinėsimų sekr., V. J. Valaitis išdavė 
platų raportą iš abelno veikimo ap
skričio ribose. Nurodė padarytus 
trūkumus ir davė keletą patarimų ALDLD III Apskr. Konfr., Įvykusios' 1935 m., po numeriu 53 Church St., 
ateities veikimui. Finansų sekr., O. ■ Lapkr. 17, 1935 m., New Britain, New Britain, Conn., Jungtinėse Šiau- 
Vilkaitė, raportavo, kad apskričio iž- j Conn., Nutarimai:
de, sulyg knygų, turi būti $65.83. i 
Iždininkė O. Giraitienė sutiko su mi- 1 
nėta finansų skaitline. Valdybos ra- j 
portai priimti.

Komisijos pranešė apie atsibūvu 
sius išvažiavimus. New Havene iš
važiavimas davęs pelno $22.34. Wat 
erbury del chorų naudos du išvažia
vimai davė pelno $143. New Britaine ! 
spaudos naudai 
$18.79. Išvažiavimai pereitą vasarą skaičiumi, veikti draugiškai su nau- 
nepavyko iš priežasties blogo oro. jais nariais, lavintis patiem ir la- 
Raportai priimti.

Jaunuolių mokyklos, kuri 
Įvykti 
nešta, kad buvę sunku gaut tinkamą silpnos, turi būt dedamos pastangos 
vietą del mokyklos. Nedaug Luyo sustiprinimui. Vietos draugai 
gauta jaunuolių, kurie turėjo eiti tuoj pradėti veikti, gauti naujų” na- 
mokintis ir del neužtenkamo kuopų rjų, šaukti plačius mitingus. Reika- 
kooperavimo su mokyklos komitetu, laJti apskričio pagelbos. 
mokykla neįvykdyta. j ------ .

Per apskričio komitetą buvo nu- negyvuoja—mirus, tuoj vietos drau- 
skirta kai kurie draugai aplankyti gaj turi griebtis už darbo suorgani- 
mažąsias kolonijas. Raportavo tie zavimui kuopos. Reikia atminti: pra- 
draugai, kad ne visi galėjo savo už- džioj organizavimosi visuomet buna 
duotį atlikti, o kiti sakė, kad ap- didesnis entuziazmas darbininkuose 
lankė kai kurias kolonijas. Ansonia jr lengva gauti naujų narių. 
ALDLD kuopa pasimokėjo duokles | Sekančiose kolonijose draugai tuč 
ir ten surengta prakalbos. Dabar tuojau turi sutverti kuopas: Meriden, 

Torringtone. Wallingford, Ansonia, Bristol, Den
bury, Derby, Oakville.

Sutvirtint kuopas turi sekančios ' ją visiems priešfašistiniams 
kolonijos: So. Manchester, Torring-■ niams; (c) Atsteigti laisvę spaudos, 

Abelnai veikimas visose kuopose ne- į ton, Union City—Naugatuck ir žodžio ir susirinkimų; laisvę pilie- 
blogas. Svarbiausia, tai Bridgeporto Stamford. Šauktis pagalbos apskri- į čiam organizuotis į politines, ekono- 
ir Waterburio kuopos prisidėjo prie čio. ' mines ir kultūrines organizacijas. Ir
bendro fronto. Ten tasai darbas eina j 5. Kad visose kolonijose, nepaisant, ’ taipgi 
su progresu. Nariai veik visose kuo- kaip ji maža, rengti įvairius paren-: Mes protestuojame prieš klaidini- 
pose pasimokėję duokles už 1935 gimus, prakalbas, koncertus, persta- j mą Amerikos lietuvių per savo at
metus. Waterbury bandė šaukti AL tymus-teatrus, šokius-bankietus, dis- ' stovus, kurie pradėjo skelbti, būk 
DLD moterų narių susirinkimus at- kusi jas. Kuopos privalo mitingus lai- ~ 
skirai. Su tuomi padaryta pertrau- ' kyti mažiausia kartą į mėnesį.
ka užkandžiam. | b. Kad visose kolonijose tuoj turi mes pvriiiaLome, Kati nuuniei jl-ticlu-

Antra sesija atidaryta 1:30 vai. užsisakyti J. V. K. P. L. F. Centro vos liaudis kyla prieš smetoninę-fa- 
po pietų. Šioje sesijoje po užsibai- Biuro išleistą knygelę, “Komunistų ■ šistinę smurtišką valdžią, norėdami 
gūsių visų raportų tęsta ilgos, bet Programa Prašalinimui Karų ir Fa- liaudies teisėtos valdžios, tai Smeto- 
konstruktyvės diskusijos, kuriose iš- šizmo,” jos kaina tik 10c. Taip gi ki- nos valdžia dreba prieš liaudies teis- 
nagrinėta padaryti trūkumai veikiant tais klausimais literatūra privalo būt mą, todėl Smetonos klika taikstosi 
hr duota gerų sumanymų del ateities skleidžiama. i prie Hitlerio fašistų ir prisirengę
veikimo. Sulyg diskusijose padarytų i 7. Kad Darbo Partijos tvėrimosi ' parduot Lietuvos nepriklausomybę, 
išvedimų, priimta rezoliucijos formoj klausimas turi būt keliamas visose; Todėl 
pagrindai ateičiai, kaip turės 
veikiama apskričio ribose.

Nutarimai: Nutarta sutvarkyti jau
nuolių neįvykusios mokyklos koloni
jose sukeltus pinigus ir, jei bus rei
kalas, duoti būsimom jaunuolių mo
kyklom, kurias steigs patys jaunuo-

Priimtos Rezoliucijos
1. Protesto prieš įkalinimą 

kuojančitj mainierių Gallup, 
Mexico.

2. Reikalavimo paliuosuoti Angelo
—^..1

Mooney ir visus politinius kalinius. į
3. Prieš Olympiados laikymą 

kieti joje.
4. Kad ALDLD kuopose būtų 

kusuojama apie unijas ir nariai 
ginami stoti į jas.

5. Reikalavimo civilių teisių Lie
tuvos liaudžiai.

Apskričio naujas 
tas iš šių draugų 
Ben Medelis, org. 
Mureikiutė, susinėsimi} sekr. *V. J. 
Valaitis, finansų sekr. O. Vilkaitė, 
iždininke O. Giraitienė. Alternatais: 
M. Ciprijauskas, J. Shukaitis ir P. 
Bokas.

strei-
New

Vo-

dis-
ra-

komitetas išrink- 
ir draugių. Org. 
padėjėja Jenny

Sekančiai konferencijai nuskirta j 

Finansų komisijos raportas. Iki ! 
susi- I 

darė $169.83. Išlaidų padaryta 
| $100.08. Ižde paliko $69.75. Komisijos 
raportas priimtas. Per delegatus pa- | 
rinkta aukų del Kapsuko Fondo ir 
surinkta $3.20. Baigiant konferenciją. I 
pakalbėjo C. Strižauskas ir V. <... 
Valaitis. “Internacionalą” dainuojant, j 
konferencija baigta 4:45 vai. po piet. i

Pirm. J. Žemaitis, 
Sekr. V. J. Valaitis.

voliucinę partiją, tai yra Komunistų 
Partiją, finansiniai, jos auklėjimu, 
veikimu ir jos populiarizavimu.

9. Kad rūpintis visais mūsų vajais, 
kaip spaudos, taip ir organizacijų.

10. Kad remti jaunuolių judėjimą, 
su jais kartu veikti, jiems padėti, 
patart, remti jų leidžiamą šioj vals
tijoj “Buletiną” finansiniai ir pla
tinimu tarp jaunuolių, savo jaunuo
lius prikalbint, kad jie skaitytų 
“Buletiną.”

11. Stiprint Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą. Reikia atmint: jei 
ne ši taip svarbi organizacija, tai 
šiandien šimtai geriausių draugų bū
tų nugalabinta, tūkstančiai revoliu
cinių mūs draugų putų bastilijose.

12. Kad remti finansiniai Agitaci
jos Fondą. Agitacijos Fondas, tai 
vienintelėj įstaiga, lietuvių darbinin
kų, iš kurio išplaukia energija del 
lietuvių darbininkų judėjimo. Per 
Agitacijos Fondą sukama visas revo- _ _
liucinio judėjimo tarp lietuvių dar- kas tas jis?—S.) ir kieno

, o vienintelės įplaukos jntPFOSim gina Ta i <4 mpLi c;■ ^onda. tai darbininku niteiCbllb glHd. 1 UIS paCiaiS

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
Ir Tautininkėliai

“Sandaros” No. 42 tarp pastangomis smurto patrio- 
kitko rašoma: “Revoliuci- i tų. Juk LDS savo valiuta 
niam elementui paėmus vir-' augščiaus stovi už senąjį S- 
šų, lietuviškas veikimas S- LA. O tai bene bus svar- 
LA būtų išvytas lauk -ir ši blausias pagrindas bile or- 
organizacija n e b etarnautų ganizacijos. O kaip su ta 
nei Lietuvai, nei lietuviams, lietuvyste, ar tautininkai 
Kas atsitiko su grynai dar- gali tuom klausimu konKu- 
bininkišku s u s i v i enijimu, ruoti su LDS darbuotojais? 
kuriuo (kuriam?—S.) vado- Vargiai. Juk iškaulijimas 
vauja draugas Mizara? Ko- ir sukišimas į visokias ben- 
kiem dievam jis tarnauja (o

[ viršija ir “tautos vado” kon- Šokius paminėjimui 5 metų L.D.: 
iqniraeiia Npq Smpfonn nat Jubilėjaus. Parengimas įvyks suba- 
I SpirdClJ^. INGS OnietOna pat į0j, y gruodžio, 7:30 vai. vakare, 
Į 4-1 1 r 4* <"> ■» v\ 4* ’ ▼ Tv TM'.-V _ X X 1 A (%

7 metų. Da daugiaus: tasai ’ ce.n^ai- . . .,• i -i . , v gėrimų ir gera orkestrą šokiams,
tikrųjų demokratų Jaikras-Į Kviečiame visus skaitlingai dalyvau- 
telis “S-ra” Šūkauja, jogei Į ti. Atsilankiusieji būsite užganė- 
SLA privalo apsivalyti d,ntl” Komisija.

! toj-, rj d gruodžio, 7:30 vai. vaKare,
i sai save išsirinko tiktai ant H.L.P. Kliubo svetainėje. Įžanga 45 

Turėsim skanią vakarienę,

bininkų ratas, <
į Agitacijos Fondą, tai darbininkų 
aukos, ten nėra kitokių įplaukų, o 
išlaidų daug, todėl ALDLD kuopos 
ir nariai turi susirūpinti ir tankiau 
aukoti į Agitacijos fondą.

Mes, ALDLD 3-čio Apskr. konf. 
delegatai ir svečiai, atžymėdami 
20-ties metų ALDLD gyvavimo su
kaktį, pasižadame vykinti gyveniman 
viršuje sužymėtą veikimui planą. Se- 

vei-

keliais nueis ir SLA, jei iš 
jo bus išstumti tokie žmo
nės, kaip Vinikas, Mockus 
ir Vitaitis.”

Reikia konstatuoti, kad 
viršpažymėti kome ntarai,

nuo internacionalistų. Tai 
tame jau hitleriškas šū
kis.
tinių SLA narių yra di
džiausia pareiga balsuoti už j

t -i • • j v* • i sis, pdiKvuuicnijdemokratiškai nusistačiusių Į tuvių svetainėje, 
veikėjų sąrašą priešakyje su ! Avė.
prez. F. J. Bagočium. Be £a, ve.ltu* 
to visų fašizmo priešų pa
vienių organizacijų ir laik
raščių yra pareiga užata-

1 kuoti tą fašistinį sleitą 
vadintis tautos kreditan O 8U \okiaxs ten

droves sunkiai uždirbtų 
darbininkų su taupų ir jų 
prašpicavimas, juk negali

be to juk taip vadinama 
“senoji gvardija” bemaž ko 

; ir patį SLA ką tik nepašar
vojo. O kaip su pačiu lietu
vystės simboliu, kaip tai

Todelei visų antfašis-

Komisija.
(286-287)

NEWARK, N. J.
Bendro Fronto Prakalbos I 

j Rengia Newarko Draugijų Sąry- 
| šis, penktadienį, 6 d. gruodžio, Lie- 

, 180 New York
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžan- 

Bus trys žymūs 
Vie- 

L. Prūseika, 
redaktorius; ir A. 
redaktorius. /Apart 
bus ir mpzikalė 

išpildys Sietyno

lietuvių kalbėtojai: J. Tysliava, 
nybės redaktorius;
Nauj. Gadynės”

Laisvės”Bimba, 
svarbių prakalbų 
programa, kurią 
Choras.

Kviečia Komisija.
(286-287)

4

, kančioj konferencijoj išduosime 
kimo atskaitas.. ._

Rezoliucijų komisija:
Marozaitė, 
Mureikiutė. 
Medelis, 
Strižauskas, 
Krasnitskas.

o.
B

K.

j | Rezoliucija del Lietuvos žmonių Lais
ves ir del Apgynimo Lietuvos 

Nepriklausomybės
! Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 3-čio Apskričio 
metinėje konferencijoj, lapkričio 17,

rių Amerikos Valstijose, mes delega
tai, iš visų šios valstijos kolonijų, 

atstovaudami

i atsiprašant, išviso yra dur- daina, muzika, teatru ir ab-
i • i j v. ,, v. t i . — —:—. o a  „

1. Kad ALDLD kuopos bendrai su , .x. . o..... . . _ v. ! skaičiuje 34 asmenų,kitom kur yra, o jei nėr, pačios im- i .. , ,i . • , A. < . v , 1300 nariu ir tukstancius lietuviu dar- ■| tusi kuo greičiausiai saukti bendro 
1 fronto konferencijas už Lietuvos 1 
žmonėms civiles teises ir laisves, už ( 
Lietuvos nepriklausomybės apgyni- ;

. mą, prieš karą ir fašizmą. Į
2. Kad kolonijose, kur gyvuoja1 Smetonos fašistinė smurtininkų val- 

davęs pelno tik ALDLD kuopos, padvigubint narių j džia, priėjome išvados:
Į Lietuvos liaudis, nepakeldama kru-
j vinos fašistų valdžios barbarizmo, 
j kyla ir reikalauja teisėtai išrinktos 
j valdžios. Lietuvos liaudis permato

1 vinti naujus draugus ateities veiki- 
turėjo mui. Tik veikiant galima išsilavinti. 

Bridgeporte, komisijos pra- j 3. Kad kolonijose, kur ALDLD kp.

turi

Į 4. Kad kolonijose, kur ALDLD

ni. Bet, tačiaus tyčia, delei 
viso ko, nors trumpai, bet 
konkrečiai paanalizuokime, 
ką faktai rodo.

1. Kokis gi normalis žmo
gus gali sakyti, jogei dabar
tinė SLA vadovybė yra re- 
voliucioniška? O vienok 
tautininkėliai užsigeidė ją 
nuversti. Kas gi bus tokis 
naivus, kad tikėtų, jogei 
Bagočius, Gugis, Mažiukna, 
Mikužiutė ir kiti yra revo
liucionieriais? Ypač jau Mi- 
kužiūtė, kaipo čia augusi 
jaunuolė. Bet fašistėliam ir 
šioji “riekošer.” Tai šitaip

bininkų, apkalbėję padėtį Lietuvos tikrieji tautininkai džiau- 
žmonių, ir tik praėjusius įvykius . . . .. n , ,
valstiečių bruzdėjimus prieš nežmo- giasi jaunuolių darbuote lie-
nišką, despotišką, priespaudą, prieš j tuviŠkoj dirvoj.

I nepakeliamą vargą, į kurį nustūmei kndpl imiO kodėl jau taip baisiai 
drugys krečia sandariečius 
delei to susivienijimo, ku
riam vadovauja drg. Miza- 
ra? Juk jokios revoliucijos

gręsiantį pavojų Lietuvos nepriklau- toj organizacijoj neįvyko, cnmirkni Va r»Y*ina m’ n iv* dann*alia ° •' y - -somybei, ką pripažįsta ir daugelis 
buvusių augštų valdininkų, liaudinin
kų, socialdemokratų, krikščionių-de
mokratų ir kitų. Buvę Lietuvos pre
zidentai ir ministerial pirmininkai tą 
mato ir išleisdami viešą pareiškimą 
—atsišaukimą į pasaulį, jie pildė tik 
Lietuvos visos liaudies nusistatymus- 
norus. Todėl mes esame įsitikinę, kad 
Lietuvos valstiečių ir visos liaudies 
reikalavimai teisingi ir mes juos re
miam ir remsime. Tad'

Mes reikalaujam: (a) kuo greičiau
siai sušaukti seimą, rinktą slaptu, 
visuotinu ir proporcionaliu balsavi- 

j mu;’ (b) Suteikti visuotiną amnesti- 
kali-

rengiama prakalbos
Raportai priimta.

Iš kuopų buvo išduoti raportai— 
vienų ilgesni, kitų kiek trumpesni.

Lietuvos nepriklausomybei negręsią 
pavojus ir prieš tai nereikią kovoti.

6. Kad visose kolonijose tuoj turi Mes permatome, kad kuomet Lietu-

būt lietuvių pašalpinėse ir kitose draugi
jose. Nereikia bijotis kalbėti politi
niais klausimais pašalpinėse draugi
jose.

8. Kad Komunistų Partija turi būt 
visuomet pirmoj vietoj. ALDLD kuo
pos ir nariai privalo remti mūsų re- Lietuvos atstovybėms.

Mes raginame visas Amerikoj lie
tuvių organizacijas į bendrą frontą, 
prieš Hitlerį, prieš Smetonos pries
paudą, už Lietuvos liaudies valdžią. į

Nutarta šios rezoliucijos po ko-1 
piją pasiųsti Lietuvos laikraščiams, j

Vokietijos fašistai budavoja galingą karo laivyną. Čia paveiksle rhatortias 
naujas tik nuleistas ant vandens “Nurnberg” kreiseris 6,000 toną įtalpos*

Rasteniais, Lopatom ir ki
tais, kad fašistinis elemen
tas neužgrobtų SLA ir ne- 

! padarytų visiem lietuviam ■ 
gėdos ir žalos. Tai yra 
tuomjautinė ir neišvengia-1 Drau£ųos 25 kP-» k 

Į ma kova kiekvieno pazan-jhoun St. Kviečiam draugus, drauges 
'(ir visus Baltimorės ir apielinkės lie
tuvius skaitlingai dalyvauti.

Kviečia Rengėjai.
(285-286)

lawrenceTmass.
ALDLD 37 kuopos susirinkimas j- 

vyks gruodžio 7 d., 6 vai. vakare, 
L. U. Kliubo svetainėje. Visi nariai 

Į malonėkite dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi bus renkama kuopos valdyba 1936 
metams.

elnai su visu menu? Ar san-1 . , . v - v. ,•, . v. . r . . , gaus elemento pries fasiz-,daneciai gali pasigirti, kad.1 •
jie sukursuoja LDS darbuo-j^’ 
tojus? Ne, ir dar sykį ne. 
Juk kas nori, ar nenori, bet 
turi pripažinti, kad LDS 
srovė šiuom sykiu kone gy
viausia iš visų srovių su 
dainos, operetės, teatro su
sirinkimais. Tai vis lietu
vių kalboj ir lietuvystės pa-1 
žymiai. Tai iš kur gi tasai i 
“Sandarėlės” raštininkėlis i 

I iškasė tokią iliuziją, kad, 
I jeigu SLA pasektų LDS, tai 
jau ir pačiai Lietuvai ir lie
tuvystei būtų sūdna diena? 
Jie rašo, kad jeigu būtų iš
stumti iš SLA tokie dideli 
vyrai, kaip Vinikas, Moc
kus ir Vitaitis, tai tiktai 
dėlto jau būtų tautai po piet j 
šaukštas. Tai, mat, ant ko- j 
kių stulpų tautininkai laiko | 
parėmę tautą. Ar tai ne;
ironija?!

Demokratas.
užsienių per pirmuosius 9 
mėnesius įvežta į Lietuvą 

dirbinių bei produktų už 95,- 
000,000 litų, t. y., 9 mil. litų 
mažiau negu pernai tuo pačiu 
laikotarpiu. Trūksta lėšų pir
kiniams iš kitur.

s. m.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 
4 d. gruodžio, kaip pusė po 8 vaka
re, G. Stasiukaičio kambariuose po 
numeriu 420 Morningside Ave. Taip
gi kviečiame visus narius bei nares 
atsilankyti, nes turime labai svarbių 
dalykų apsvarstyt. Taipgi bus ren
kama nauja valdyba del 1936 metų.

Org. G. S.
(286-287)

20 
karą

BALTIMORE, MD.
metų jubilėjaus užkandžių va-
rengia Am. Liet. Darb. Lit.

šeštadienį, 7 d.

Komitetas. 
(285-286)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 6 d. gruodžio, 3014 Ye- 
j mans St., 7:30 vai. vakaro. Visi na
riai malonėkite dalyvaut, nes yra 
daug svarbių dalykų apsvarstyt.

Fin. Sekr. A. Varaneckienč.
(284-285)

DIDELIS NUPIGINUSIAS

WILKES BARRE, PA.
i A.P.L.A. 51 kp. rengia puikią va-
I karienę, nedėlioję, 15 gruodžio, Dar- 
| bininkų Centro Svetainėje, 325 E. 
i Market St. Vakarienė bus duodama 
Į 6 vai. vakaro. Tai bus viena iš ska-'- 

ITv 1 Kff 1 • Fl O niausiu vakarienių, kiek tik kada
Ar Kongresas Įstengs Uzdaryt Mokytoju Bumas?, X

, I tik

kas SLA dažnai atsitinka

Jungtinių Valstijų kongre
sas priėmė paragrafą, kad Co
lumbia Distrikte nebūtų mo
kama alga ypatai, mokinančiai 
ar simpatizuojančiai komuniz
mui. Tą patvirtino įstatymu 
kontrolierius General McCarl, 
kad visi mokytojai bei tarnau
tojai Distrikto Mokyklų De- 
partmente turi pasirašyti tam 
pritaikintą afidavitą, kad jie 
sutinka nieko nemokyti jau
nuolius apie komunizmą pirm, 
negu jie gauna savo algą.

To pasekmės jau pildosi 
ir Hearsto geltonlapiai stoja, 
kad tas įstatymas būtų pildo
mas su kaupu. Dabar Califor- 
nijos valstijos mokytojai turi 
15 dienų vakacijų. Per tą lai
ką mokytojai turi išduoti tin
kamumo ekszaminą paskirtose 
mokyklose San Francisco ir 
Oakland, kuris ar kuri neiš- 
kris per rėtį, tas neteks darbo.

Čia prisimena nebašninko 
Mikės rusinimas lietuvių ir 
naikinimas komunistų. Caras 
jau senai į dulkes pavirto, o 
lietuviai su komunistais kaip 
gyvavo, taip ir gyvuoja—stip
rėja. Juo depresijos jungas 
sunkės, tuo greičiau prispau-

Socialistas.

35c.

dėjai sau duobę išsikas, o ko-1 
votojų eilės didės — stiprės. 
Tai yra istoriški faktai.

Pacific.

Prieš Fašizmą
Daug rašoma ir kalbama 1 

prieš fašizmą, bet tikrųjų: 
priemonių kovoms prieš tą 
žmonijos nelaimę taip ir ne
nurodoma. Prieš kitų tau
tų fašizmą kovoti mums, ■ 
lietuviams, neįmanoma. Ne-! 
taip jau daug reiškia mūsų 
kovos ir Lietuvos diktato
riam. Pasekmingiausi ir 
neatidėliojami yra kovos 
būdai šioje šalyje, o šiuom 
syk Susivienijime Lietuvių 
Amerikoj. Turbūt jau visi 
žinome, kad mūsų sandarie- 
čiai susiblokavo su fašistais 
ir bendrai pastatė kandida
tus į Tarybą. Reiškia, 
sandariečių demokratų jau 
nebeliko, dabar jau turime 
reikalą su kūno ir kraujo 
fašistais. Juk neveltui laik
raštėlis “Sandara” dėsto, 
kad SLA valdyba reikia iš
rinkti ant 10 metų. Tas jau

VISOMS ALDLD KUOPŲ VALDYBOMS

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 pasimokėti tuos draugus ir drau
ges, kurių duoklės yra, dar nemokėtos už 1935 me
tus.

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

D. M. ŠOLOMSKĄS,
ALDLD CK Sekretorius.

Kviečia Rengėjai.
(286-288)

HUDSON, MASS.
L.D.S. 66 kp. rengia vakarienę ir

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 menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausi/ 
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 VVorccsteryje.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIE VISADA ATDAROS A- AAv A. 10 Dieną ir Naktį

Rhea Teitelbaum
Vedėja

'I

r

Kambarys, 
plaukymui

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

mankštymai, restauracija, barberne ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

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

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir 
ir naktj.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St. Brooklyn,
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Palemonas - Katorginiai Darbai 
Durpių Kasyklose

Paskutiniu laiku 
darbo masėms vis labiau įsitrau
kiant į kovą, didėja reakcija ir tį dirbsit, šį plotą šiandien tu- 
kankinimai revpolitkalinių, ku
rių skaičius kasdien gausiai pa
pildomas uoliai besidarbuojan
čių žvalgybas ir fašistinių teis
mų. Kauno s. d. kalėjimo admi
nistracija taip pat neatsilieka: 
nepasitenkindama įvairiai su- 
provokuojamom r e v p o lokali
niam bausmėmis, šįmet dar di
desniame skaičiuje ėmė juos 
vežti į durpių kasyklas, tai ir
gi tikslu daugiau nubausti, nu
kankinti.

plačioms vot? Aš jums parodysiu! Ne
reikėjo vogt. Nors ir per nak-

rit baigt. Vakarienės negausit.
Po tokių grąsinimų vėl visi 

kiek galėdami kruta, bet silp
nos jėgos greit išsenka ir tem
pas vėl lėtėja. Lietus pradeda 
lyti, bet užbrėžtas plotas bai
giasi.

—Valdininkas įsakė iki šio 
griovio padaryti — pareiškė 
prižiūrėtojas ir jau, be abejo, 
pats nuo savęs i 
anksčiau numatytąjį.

Tik del smarkaus lietaus, 
nuo kurio ištižo durpės, nerei
kėjo iki tamsos dirbti.

Dar sunkiau dirbti prie ma
išiuos duobėje, tempti savim 
vagonėlius, kuriuos stumda
mas tu sulysti net augščiau 
kelių į purvą. Darbas akordi- 
nis ir akordas būtinai reikia 
padaryti.

Pareinam į baraką visi šla
pi. Išdžiovinti drabužius nė- 

Į ra kur, o taip pat nėra ir sau-
. Pro stogo plyšius sunkiasi 

vanduo ir teka tiesiai ant pa- 
’ talinių.

Lietus praeina.

kas užsidaro. Šiaip kitokios Aiškėja Apkaltinimuose prieš T. Mooney 
med. pagelbos nėra; gydyto- ---------------------------------
jas atvažiuoja kartais į mėnesį 
sykį, arba visai neatvažiuoja. 
Bet jei ir atvažiuoja, tai vaka
re, ir per kokį pusvalandį pri
ima apie kokį pusšimtį ir dau
giau kalinių, kurių daugeliui, 
vietoj vaistų, prirašomi rapor
tai. Daugelį “nespėja” pri
imti. Nors ir didelė krūva dar 
laukia prie vartų, jis sėdasi į 
taksį ir traukia Kauno link.

Būna visai tamsu, kuomet r_____ v__________
po patikrinimo visi suvaromi [jo, kad jo švogeris 
į baraką. Kurie turi vietą, sku-1 MacNevin, buvusis tos džiūrės 
ba atsigulti. Bet del dauge- formalias Tom Mooney byloj, 
lio žmonių ir didelio susikim- 

padidino iš!Šimo, triukšmas nenutilo iki 
pusiaunakčio ir todėl nervin
gi žmonės, nors ir labai nuvar
gę, ilgai negali užmigti. O 
anksti rytą, net pirmą 
dą, jau kelia į darbą.

Už “nusikaltimus” 
kalbinėjimą”, “balso 
‘ ‘ agitac i j ą ” “nen u ošir d ų

Walsh, Tom Mooney advoka- nybės, ateityje paaiškės jų. 
tas, pat pradžioje tyrinėjimo daugiau, kaip jie šinkavo Tom Į 
bylos išreiškė, kad jis šioje by- Mooney gyvybe ar amžinu ka- 
loje tikisi ištirti ir atidengti Įėjimu, 
tokių faktų, apie kuriuos dar
bininkiška liaudis nė nesapna-

Pacific.

vo išgirsti. Dabai* tas Frank c A/xo d L i nv n
waish pareiškimas jau pildo-(jMJUU narbenon, unio, Dar- j 
si. šiomis dienomis liudytojas biiiinkų Demonstracijasi.
Jesse Glenn Denton iš Fresno, 
pardavėjas (salesman), liūdi- 

į William

PRANEŠIMAS
TAMAS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie
tuviam patogioje vietoj:

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

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

draugišką patarnavimą.
Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį 

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kintas, 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.

BARBERTON Ohio.—5,- 
000 darbininkų demonstra
vo gatvėmis pirmadienio 
vakare, minėdami savo per
galę, kad jie privertė užsi- 
daryt Ohio Insulator kom
panijos fabriką iš ištraukt 
iš jo visus skebųs, ginklus ir 
amuniciją. Demonstrantai 
grasino visuotinu streiku 
mieste, jeigu Insulator kom
panija nepadarys reikalau
jamų nusileidimų savo strei- 
kieriams.

Buvo nešama didelis pa
dirbtas pavidalas šerifo 

ašarinių dujų

gyrėsi Denton’ui savo name 
kalėdų laiku, 1916 metais, 
kad jis, MacNevin bus tikrai 
išrinktu į prisaikintų teisėjų 
suolą ir gaus penkis tūkstan
čius, jei Tom Mooney bus nu
teistas, ir po du šimtu kas mė
nuo taip ilgai, kaip ilgai Tom 
Mooney bus San Quentin kalė
jime. Charles A. Fickert, dis- 
trikto advokatas, už nuteisimą 
Tomo turėjo gauti vietą į Sac
ramento, reiškia, būti išrinktų 
gubernatorium C a 1 i f o rnijos 
valstijos ir pakeltų į preziden-l Flowers SU 
tus policijos komisionierie- bombomis, p r i k a bintomis 
riaus.

Kaip žinome, C. A. Fickert dainavo, kad jie “pakars še- 
Californijos gubernatorium rifą”, jeigu jis toliau tero- 

Vakaruose Jei kalinys, išdirbęs mėnesį nebuvo, W. MacNevin iš krės- rizuos darbininkus.
besileidžian- prie darbo, už kurį mokama no K^vo tik aukso žvaigždę 

Duoda 30 centų į dieną, nusilpus jė- ant krūtinės ir vietą specialio 
Visiems iki kau-'goms negali toliau taip uoliai tyrinėtojo prie distrikto advo- 

tai jam neužmokama'----
| veidą eilę šūvių. Po to vėl visi 
linksmi (nes ne kas dien pasi
taiko tokia pramoga) grįžo į 
butą.

“Nukautas, ponas valdi-’ 
ninke!” smagiai atraportavo 

. Karalius. Kuris dar 
gali paeiti, dažniausia pripa
žįstama sveiku ir už “simu-! įlinkas, 
liaciją” nubaudžiamas karce- bia ranką ant pilvo, 
riu, o po to grąžinamas at-'mas baltas akis, kupinas pasi-' 

užtai gal. Gydytojo pripažintus 
ligoniais išlaiko po pusę mė
nesio ir daugiau pereinamoje 
kameroje (apie 28 k v. m.), 
kurioje dažnai esti 30 su vir
šum žmonių. Būna atsitikimų, 
kai su 39 0 karščio pripažįsta 
sveikais ir grąžina Į Palemoną 
dirbti.

Vieną dieną dirbo iki 10-11 
vai. vakaro, kol pabaigė akor
dą (darbas buvo trukdomas 
kelmų rovimu). Buividas, bu
vęs lenkų šnipas, • atkalėjęs 
jau 12 metų, išlindo, nepaste
bėtas, pro vielas.

—“Tamsta, stok !”• 
sargas, pamatęs antroje pusė-1 slepiama sargyba ir palieka-

Išlipus iš sausakimšai prigrū
sto ir tampriai uždaryto auto
buso, kuriame visi apsipylę pra
kaitu troškome, tuojaus padarė 
kratą ir atėmė visų nuosavus 
daiktus. Po kratos suvarė į ba
raką. Barakas viduje užimtas 
trijų augštų narais, tarp kurių 
palikta siauras takas, kuriuo 
du žmonės vos prasilenkti tega
li. Kadangi nėra vietos pasidė
ti čiužinius, tad viskas krauna-! 
ma į vieną krūvą. Nešvara di- 
džiausią; visur pilna žemių; 
ant guolio, ant lentynų storas( 
sluogsnis smėlio, kuris vėjui • 
papūtus net akis užberia. Dė- sušvito raudona 
ja, lentynų tik kelios ir todėl čios saulės pašvaistė, 
daugelis bliūdus ir maistą turi vakarienę, 
susidėti ties savo guoliu. Pro Jų įgrisusi juodų kruopų bui-' dirbti, 
plyšius švilpia vėjas ir sukėlęs za, tačiaus visi alkani ir sre-už visą išdirbtą laiką, 
kieme stulpus žemių jom už- bia su “apetitu”. Grįžta nuo! Tr ' 1 \ 
teršia maistą, kad nei valgytu darbo ir kiti darbininkai; jie gali visai dirbti, išsiunčiami į 
negalima..................... ..... 'dirbo per visą lietų; jų veidai kalėjimą pas gydytoją, čia gi

išgy-

valan-

(“atsi- 
toną”, 

dar
bą” ir tt.) baudžia įvairiai: su
mažinama maistas arba net vi
sai neduodama; be pasimaty
mo, maisto iš “laisvės”, rašy
mo bei gavimo laiškų ir laik
raščių, be “atlyginimo” arba 
sumažinamas užmokesnis už 
darbą iki 2 centų dienai, kas' 
yra tik pasityčiojimas.

Jei kalinys, išdirbęs mėnesį

Kurie taip suserga, kad ne-

Kiemas. Ant vielų iškabyti storu purvo sluogsniu padeng-jik pasijuokia ir sako: 
džiūsta dumblini autkojai, čia 
pat išeinama, 
šalia kurios 
besiprausiant 
vandens bala, 
stančių pamazgų bačkos.

Nepraėjus nei 
džiui šaukia visus 
kasti durpes. Dirbti 
priseina drauge su 
niais kaliniais, kurių tarpe ne
maža šnipų ir įvairių provoka
torių. —štąi, padarykit iki 
čia, — nurodė vienas iš pri
žiūrėtojų.

Dirbant pasilenkus, nuo ilgo'vanduo atgabenamas iš 
sėdėjimo kameroj be oro ir 
nuo blogo maisto galva svaigs
ta, akyse darosi tamsu. Prižiū
rėtojai vis ragina greičiau 
dirbti, šaukia kaip ant gyvulių, 
kolioja, nors 
skuba, kad greičiau užbaigti 
užduotą plotą. Iš vakarų pusės 
kyla juodas debesys, su jo pa
sirodymu puolimas — ragini
mas skubėti, dar labiau didė
ja. Prakaitas liejasi per vei
dus, nugaras, vienam prasimu
šė kraujas per nosį; kraujo kaimų gyventojams — vistik 
sulaikyti neįstengia, tas nualp-1 biznis, 
sta ir krinta ant žemės. Jei Aplanko ir felčeris. Jis at
kas nuvargsta, kad net griū- sineša jodo, vezelino, kokių 
na ant žemės arba išsitiesia tai pročkelių, kuriais nuo visų 
pasilsėti, tuojaus prieina sar-Jigų traktuoja ir kurie nė nuo 
gas ir užrašo pavardę, o tai! kurios negelbsti. Raišiodamas

i žaizdas jis labai 
| ekonomiškai naudoja bintą,

Tačiau 
girsta valdininko kriokiantis'dažnai nespėja nei jodu pa
baisas užpakalyj dirbančiųjų,1 tepti visiems žaizdų, ir jau da- 
—ką, jūs gulėt čia atvažia-, romas grįžusių iš darbo patik

ti; purvini nuo galvos iki ko-jdysim, kaip pasibaigs Palemo- 
ties.?a..yirtuV§’ Jų; net drau^» su km’iuo kelis ne darbai”, arba kai ateisi ki- 

neišdžiūstanti, metus gyvenęs vienoj kame-'tą sykį į kalėjimą.
p r i liejamojo roj, negali pažinti, 

kalvė ir rūg- Kieme yra šulnys, bet van
duo jame durpinas, nešvarus,V4 V4 kz J IVIUVi V4 A £ z A A A C V O j A A V. O V C V A LA O y 

pusvalan- skystesnis už valgyt duo- 
į darbą,1 darnas 
ir gyventi 
kriminali-

kruopas, bet i 
daug juodesnis už kavą, ta-' 
čiau ir to paties nedaug, prau
siantis kiekvieną kart išsemia
mas visas ir bliūdų plauti nėra 
kuo. Pirties nėra ir todėl dur- 

i pės sluogsnis kas kart vis sto- 
' resnis ant kūno darosi. Gerti 

kito 
šulinio, tik ir tas negeresnis, 
skirtumas toks, kad anas nuo 
gausių molio ir smėlio prie
maišų baltas. Valdininkui ir 
prižiūr. vanduo gabenamas iš

kaliniai ir taip, kitur, geras.
Nuo vakarienės sriubos ga

na daug atlieka, nes ir čia, 
kaip ir kalėjime vandens nesi
gaili įpilti. Likučius supila į 
bačką, o kadangi pats valdi
ninkas ten kiaulių neturi, tai 
juos parduoda apielinkiniams

reiškia, kad bus nubaustas už kaliniams 
“simuliavimą”.

—Na, ten, greičiau!—pasi- bet ir tai pritrūksta.

New Yorko rpiesto majoras Į_aGuardia ir Harry Hop
kins syokalbiauja prieš bedarbius darbininkus.

prie jo diržo. Maršuotojai

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Valandos: nuo 1 iki 2 po z pi et 
Nuo 6 ikį 8 vakarais. 

Sekmadieniais—susitarus.
Gerai”, vepteli valdi- __________ ___________

ir užsidėjęs savo rie-!
v arty d a-1' '

| Telefonas: Evergreen 7-7770 g

PAUL GUSTAS I 
S LIETUVIS GRABORIUS | 

j Senai dirbąs graborystės pro- « 
B fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
5 kėj plačiai žinomas. Tik dabar s 
5 atidarė savo ofisą ir patarnauja S 
e balsamavimu ir palaidojimu o 5 mirusių. S

1 Veltui Chapel Šermenim | 
j Parsamdo automobilius ierme- g 

nims, vestuvėms, krikštynoms S 
3 ir kitokioms parems S 
5 Saukit* dieną ar naktj ?

S 423 Metropolitan Avė.
» Brooklyn, N. Y. 2

tenkinimo, nuvežimo pas žmo-, 
na. i

I

Tik ant rytojaus jų džiaug
smas sumažėjo, nes sužinojo, 
kad nužudytasis ne komunis
tas. I

Iš to aiškiai matyti, kokiam 
pavojuje rev. politkalinių gy
vybė. Sargai net dienos metu 
prie darbo šaudo į kalinius. 
Kuomet vienas kalinys pažen
gė kelius žingsnius prie van
dens, norėdamas atsigerti, į jį 
paleido šūvį. Visa tai pirmoj 

(eilėj nukreipta prieš rev. po- 
1__sušuko i lokalinius. Net krūmuose pa-

t 1 1 . - 1

je kelio baltą tašką. Nors šau
tuvas ir nejudėjo, bet tamsoje 
kulka neatsiekė tikslo. Iš sar
gybos busto pasipylė būrys 
sargų. Suskambėjo šūviai, ir 
buvo matytis baltuojant apati
nės.

—“Visokių komunistų pri
vežė čia!”—suriko skubėda
mas paimti ginklo, vyresnysis 
prižiūrėtojas ir didžiausias 
budelis, Karalius.

Jam nesiseka, šokdamas per 
griovį parvirto ant pilvo, keik
damas spardosi, negali greit 
atsikelti. Pagaliau jam pavy
ko, ir jis šaukdamas “neimkit 
jo gyvo!” skubiai bėgo į pel
kę, kurioje kiti, grandine ap
supę Buividą, šaudė į jį. Į 
skaudų šauksmą jie atsakė tik 
pasityčiojimu ir šlykščių juo
ku. Atėjo Karalius. Jis jau 
nesiskubina, nes buvo tikras, 
kad auka nepaspruks. Ir pri
ėjęs visai arti jis paleido į

ina platus laisvas tarpas, tiks
lu išprovokuoti bėgimą ir bė
gantį nušauti. ;

Valdininkas Kundrotavičius 
parodo, turįs tikrų gabumų 
rev. politkalinių kankinimui, 
ir laukia progos parodyti, kad 
jis moka juos žudyti.

Nepraėjus ir 2 savaitėm 
nuo atvežimo į darbą, ir pusė 
iš 28 rev. politkalinių sugrą
žinta į kalėjimą su raportais 
bausmėm atlikti, o po to vėl 
vežami į Palemoną. Nubau
džia net po 6 mėn. baudžia
mos grupės. |

Tai dalinai atsiekia savo 
tikslo, nes suardo, sunaikina 
sveikatą, padaro invalidais. 
Bet tai negązdina rev. polit-j 
kalinių. Jie dar labiau su-' 
glaudžia savo eiles ir kalėji
mo sienose tęsia savo rev. ko
vą su fašizmu.
1935-VII. KSDK.

I

Jonulis. I

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

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

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

x Tel.: Foxcroft 9-6101 ,

»♦

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠAL1NSKAS)

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- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ve* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

BROOKLYN, N. Y. 
Te!.: Glenmore 5-6191

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043

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

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savę^? kodėl 
lietuviškos laidotuves taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnes? Temykite, 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 gr®- 
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

Temykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

$150 
ar 

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

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

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

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

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

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Kas Ką Sakė Lietuvių Kriaučių 

Bendro Fronto Diskusijose?
Lietuvių Motery Skaitymo 
Ir Rašybos Pamokos

1 Jauni Lietuviai Kriaušiai 
Linksminosi

Ateinantį nedėldienį, gruo
džio 8, “Laisvės” svetainėje 
bus smagus vakarėlis, rengia
mas Kom. Part. 2-ros ir 21-os 
kuopos.

Bus puiki rusų muzika šo
kiams.

Kom.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

fM

Rengėjai 
prakalbą 

kuris kal- 
Mes čia

Penktadienį, 29 d. lapkri
čio, Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo svetainėje buvo su
rengtos diskusijos bendro 
fronto reikalingumo klausimu. 
Jas rengė Kriaučių Neprigul- 
mingas Kliubas. žmonių buvo 
apie 250. Susirinkimą atidarė 
J. Kairys ir pirmininkauti pa
kvietė Vaitukaitį, 
pakvietė įžanginę 
pasakyti R. Mizarą, 
bėjo 30 minučių,
stengsimės paduoti patį bran
duolį kalbos kiekvieno iš kal
bėjusių.

Mizara. Pasaulyje dar nie
kados nebuvo tokio degančio 
reikalo bendram darbininkų 
klasės veikimui, kaip dabar. 
Visi jaučiam karo ir fašizmo 
pavojų. Bendras frontas da
rosi labai populiarus. Tik dvi- 
trys dienos atgal didžiulėje 
New Yorko Madison Square 
Garden svetainėje diskusavo 
nuo komunistų Browder ir nuo 
socialistų N. Thomas. Dviejų 
partijų vadai. Tokio įvykio 
per daug metų nebuvo.

Kalbant apie mus, lietuvius, 
Amerikos gyventojus, mes ko
munistai norime, kad “opozi
cija” (Prūseikos pasekėjai) 
pilnai stotų į mūsų organizaci
jas, kad “opozicija” susivieny
tų su mūsų organizacijomis. 
Kas liečia socialistus, tai mes 
norime su jais artimiausio, 
nuoširdžiausio ir geriausio

ir fašizmą. Tokis liaudies fron
tas yra Francijoj. Amerikoj 
liaudies frontas vystomas su
daryme plačios Farmerių Dar
bo Partijos, kuri būtų pasta
tyta prieš kapitalistų 
kurią turėtų sudaryti 
žangūs žmonės.

Tiesa, yra sunku
bendrą frontą, daug tarpe mū
sų skirtumų, atsiliepia ilgų 
metų tarpsavinė kova, aštrūs 
žodžiai, bet tą reikia užmiršti, 
kada visiems yra pavojus, kad 
apsigynus nuo fašizmo ir ka
ro.

partijas, 
visi pa-

sudaryti

Pereitą šeštadienį, Adomė
no svetainėje, lietuvių kriau-

■ čių skyriaus jaunimas turėjo
j 'surengęs smagius šokius. Bu

vo suėję pilna svetainiukė jau
nimo abiejų lyčių ir gražiai, 
draugiškai šoko, linksminosi 
iki vėlumos. Suaugusių kriau
čių buvo visai mažas i_

■ čius. ;
šokiai, be jokių kitų pamargi- 
nimų. Tad, veikiausia, delei 

tto jaunimo tėvai, jų suaugę 
i draugai ir paliko jiems vie
niems šokant vaikytis jaunys
tę, persimetant, apsimainant 
romantizmą padilginančiais 
žodžiais, kad va, kaip mudu 
sueisim į porą, tai bus bent 
pora, jog tau visos pavydės, 
o man visi.

Einant per lietuviškas kriau
čių šapas ir randant po kelis 

ijanuolius dirbant jose, atrodo, 
j jog lietuviai kriaučiai neturi 
jokio jaunimo. Tačiaus šis 
jaunuolių šokis parodė, kad 
yra pakankamai priaugančios 
gentkartės ir ji turi susirasti 
dirvą veikimui, kitaip ji nu- 

ną. Kiti trys tapo paliuosuoti klys kažin kokiais keliais, 
šeštadienį, pakilus masių rei-įTiesa, jauni kriaučiai dabar 
kalavimui. Du iš jų, būtent organizuojasi į sporto grupes, 
vienas komiteto narys James kur bus pradžia jų gyvenimo 
Green
Kuntz bus teisiami šį ketvir-( kriaučiai jau aptingę veikimui, 
tadienį. Kuntz pataręs publi- jų eilės kas metai retinasi, o 
kai nesiskirstyti pribuvus po- čia reikia naujos medžiagos, 
licijai, o Green kaltinamas ne-.gyvesnio kraujo palaikymui 
turėjęs leidimo šokiams. Į skyriaus ir darbavimuisi ada- 

tos industrijoj. Tokis darbinin
kų gyvenimas ir iš jo 
negalima.

--- i Nuo savęs 
Veikalas, Kurį Reikia Pama- kriaučius, jų 

tyti ir; Paremti

“Broadhurst” teatre, 
Yorke, ant 44th St.

Gyvenant spaudos ir rašto 
gadynėj yra didelė skriauda j 
nemokėti gerai skaityti ir ra-į 
šyti. Išmokti gali, kas nori, j 
Tiesa, kūdikystėje neturėjom 
tos progos, bet dabar turim, 
tad ir pasinaudokim.

ALDLD Moterų Komitetas 
nusprendė panaikinti beraštys- 
tę. Jos įsteigė skaitymo ir ra-
šymo klasę, kuri padalinta į 
du skyrių: viena grupė moki
nasi antradieniais, o kita—tre-Į 
čiadieniais. Klasėn priimamos' 
ALDLD narės ir ne narės. Mo-: 
kymas veltui. Laikinai pamo-J 
kos būna minėtais vakarais 
nuo 8 iki 9:30 vai. vakaro, 90' 
Union Ave., Apt. 29, Brookly
ne. Ateikite.

Dar kartą pabrėžiu, kad 
mums visiems darbo žmonėms 
būtinai yra reikalinga daugiau 
vienytis, jungtis, glaustis ne
paisant kokioms partijoms' 
prigulime, visi socialistai, ko- Iš 74 Areštuotų Du Teis 
mumstai, katalikai, tautimn-| 
kai darbo žmonės turi kovot 
prieš karą ir fašizmą ir už bū
tiniausius kasdieninius reika
lus.

Sekamuose “Laisvės 
riuose 
mai ii 
bos.

nume-
tilps klausimai-atsaky- 
diskusijų dalyvių kal-

“L.” Rep.
(Bus daugiau)

Yonkers’o Audėjai 
Šaukiasi į Lietuvius
Streikuojančių karpetų au

dėjų unijos lokalo 2449 sekre
torius Wm. Wilcock atsiuntė 

bendro veikimo už darbo žmo-Į ALDLD C. sekretoriui d. D. 
nių reikalus. Tarpe Komunis-'m. šolomskui laišką, kuriame 
tų ir Socialistų Internacionalų prag0 atsišaukti per lietuvišką 

frontas, darbininkų spaudą į kuopas 
Daugelyje šalių komunistai ir paramos lokalui. Laiške seko-
siekiamas bendras

socialistai 
Francijoj, 
eilėje vietų Vokietijoj. Po Au- 
trijos ir Vokietijos i 
jau daugelis ir socialistų su
tinka pamatiniais teorijos 
klausimais su mumis—reikalas 
revoliucijos 
mo, proletariato 
nors tie formulavimai dar ir 
nėra aiškūs.

Kaip, pavyzdžiui, Brooklyne 
įvykinti darbininkų bendrą, 
frontą ? čia yra komunistų,: 
socialistų, opozicijos, šv. Jur-j 
gio Draugija, kliubai, eilė pa
šalpos organizacijų, 
nėra vienos partijos 
vienų pažvalgų žmonės; pas
kui grynai tautiškos ir kata
likiškos organizacijos. Visur 
didžiuma darbininkai, visi iš
naudojami, bendri visų reika
lai ir tuom pat kartu daug dar 
tarpe mūs skirtumo. O juk 
mums visiems sudaro .pavojų 
karas, fašizmas. Visiems rei
kia kovoti už bedarbių reika
lus, socialę darbo žmonių ap- 
draudą, H. R. 2827 bilių, prieš 
Hitlerio pasimojimą ant Klai-

bendrai veikia—
Italijoj, Austrijoj,

Mokine.

Padėkavonės Dieną policija 
areštavo 74 žmones TDA šo
kyje, Harleme. Didžiuma jų 
buvo paliuosuoti tą pačią die-

Organizacijų Atydai!
lie-Gruodžio 21, Brooklyno 

tuvių vaikų mokyklėlė (Lith
uanian Juniors) rengia vaka
rėlį “Laisvės” svetainėj, kad 
sukelt finansų “New Pioneer” 

skai- žurnalui. Prašome kitų orga- 
Mat, buvo tik paprasti nizacijų nerengt kito parengi-

ir TDA advokatas plačiam veikimui, nes suaugę

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA išbėgti

jaunus 
kilnų

New 
prie

sveikinu
pradėtą 

tuom pačiu sy- 
kad vien šokiais

pamokų Prie? . . .
i Carpet šapą, Yonkers, jau nuo Į pasiremiant 
7 rugpjūčio. Streiką paskelbė 
išvarius 8 darbininkus už uni- 

nuverimui~ fašiz-9’n? veik,ą- M.ini,ma šapa yra 
diktatūra 1 arsiausia tos industrijos sapa 

visoj šalye savo priešdarbinin- 
į kiškumu. Joj yra kompaniš- 
ka unija, bet neturėdami iš jos 
naudos darbininkai pradėjo 

f ’ organizuotis į savo uniją.
Tuojau keli darbininkai ta- 

į po pravaryti. Bet kada trys 
kuriose unLi*stai iš vieno department© 
nariai 'tapo PravarYti» Pacią die- 

’ i ną 40 darb. paskelbė sim
patijos streiką. Ir iki šiol mes 
vedame gerą kovą, pikietuo- 
jame. Mūsų byla perduota 
Wagnerio Darbo Tarybai. Mes 
gavome 
lokalų, 
lokalįas. 
kovon 
reikalinga skubi parama, kad 
streiką laimėti.

“Mes reikalaujam sdferąžin- 
ti darban visus pravarytus

paramos iš broliškų 
Bet mes esame jaunas 

Mes buvom įstumti 
neprisirengę ir mums

ma ’ Broadway, šiuo tarpu lošiamas
“Minėtas lokalas veda strei-1 veikalas “Let Freedom Ring.” 

Alexander Smith’s, šį veikalą sutaisė Albert Bein
Grace Lumpkin

knyga “To Make My Bread.” 
Lošimas perstato gyvenimą ir 
kovas pietinių valstijų kalnų 
gyventojų ir audėjų.

Man atrodo, kad kiekvie
nas, kuris myli teatrą, turėtų 
pamatyti “Let Freedom Ring.” 
Tai nereikia stebėtis, kad bur
žuazinė New Yorko publika 
neina šį veikalą pamatyti. Už 
tai žmonės, kurie pasiėmė 
ant savęs jį suvaidinti ant 
Broadway, finansiniai verčiasi 
labai sunkiai ir bijoma, kad 
greitu laiku lošimas turės būti 
sulaikytas. Bet už tai darbi
ninkai turėtų paremti tą puikų 
darbą, atsilankydami veikalą 
pamatyti.

Į mane “Let Freedom Ring”
padarė nepaprastai gilų įspū- Bronx Park East. Nesusiprati- 
dį. Tas pats su visais, kurie 
ateina pažiūrėti. Tai tikrai 
darbininkiškas, revoliucinis 
veikalas — puikiai nusidavęs

j darbą. Bet 
kiu pastebiu, 
ir sportu gyvenimo klausimo 
neišrišite. Jūs prie sporto, 
šokių—privalote suprasti uni- 
jizmą, kad padarius gyvenimą 
kultūringu ir tinkamu visiems 
darbininkams, o tas reiškia, 
jog ir jūs pačių gyvenimas bus 
daugiau žmoniškesnis, negu 
dabar yra.

Jaunų Kriaučių Frentas.

mo tą dieną ir ateit į vaikų va
karėlį. Tuom paremsite ne 
vien tik mokyklėlę, bet ir 
“New Pioneer” žurnalą.

Vakarėlio Komisija.

TRUMPOS ŽINUTES
Policijos komisionierius 

lentine pareiškė, kad policija 
vienintelis autoritetas spręsti, 
kurioj vietoj ir kiek pikietų 
leisti vienu kartu. Jo pareiški
mą išgavo reporteriai, remda
miesi Pirkėjų Moterų Lygos 
reikalavimais. N u o 1 atiniai 
streikierių ir lygos narių areš
tai prie May’s krautuvės, 
Brooklyne, iššaukė iš lygos 
pusės tokį reikalavimą.

Va-

Vera Stretz, kuri nušovė 
nazių agentą Gebhardt, pirmu 
kartu pasivėlino sau išsikalbė
ti plačiau. Ji pasakė: “Kiek
viena švari mergina būtų pa
darius tą, ką aš padariau.” 
Bet tai ir viskas, ką iš jos iš
gavo.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Jurgio Draugystės metinis ba- 
1936 me- 
Ballroom,

šv.
liūs įvyks 22 d. vasario, 
tais, Grand Paradise
Grand St. Prašome kitų organizaci
jų įsitėmytr dieną ir minėtą dieną 
nieko nerengt, bet skaitlingai daly
vaut šiame dideliame parengime.

J. Kairys.
(284-286)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Visos kuopos rengkitės prie me
tinės ALDLD 2 Apskr. konferencijos, 
kuri įvyks 12 d. sausio-Jan., 1936, 
“Laisvės” name, 417 Lorimer St. 
Kuopos gausite laiškus tame reika- 

j le ir būtinai dalyvaukite ir priduoki- 
I te ant konferencijos metinius rapor- 
■ tus iš visų metų veikimo. Sušaukite 
| skaitlingus kuopxj mitingus ir išrin
kite

Šalpos Darbininkų Susivie-| 
---  -i.-j gaip0S! 

perkelia

Šnipai Šalpos Biuruose

nijimas patyrė, kad 
biurų administracija 
tyrinėtojus į kitus darbus, o jų 
vieton padeda šnipus, kurie 
šniukštinėja po pašalpgavių 
namus ir inkviziciniu būdu 
bando išgauti iš pašalpgavių 
“pripažinimų,” būk buvusieji 
tyrinėtojai veikę naudai jų ir 
kovingų organizacijų. Tokių 
pakaitų buvo Darbininkų Ko- 
operatyvo sekcijoj, 2700

atstovus į konferenciją.
2-ro Anskr. Sekr.,

G. A. Jamison.
(285-287)

BROOKLYN, N. Y.
Jurgio Draugijos susirinkimas 
trečiadienj, 4 d. gruodžio, 7:30

šv. 
j vyk s 
vai. vakare, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube, 80 Union Avė., Brook-

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

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

mų komitetas reikalauja pra
šalint šnipus ir grąžint dar
ban prašalintus tyrinėtojus.

pėdos ir Lietuvos, už Lietuvos darbininkus 8 valandų darbo kaip savo turiniu, taip artistiš- Grąžintojai Laimi Streiką 
rltnnnc 19 klimil PorCrūtumO do VVQ111Q * c

darbo žmonių civiles laisves. 
Taigi, šiais ir eile kitų klau
simų mes turėtume sudaryti 
bendrą frontą.

Apart bendro fronto dar 
yra ir trumplaikiniai susitari
mai, kurie tuojaus kaip ir nu
trūksta, kada padarytas tam 
tikras žygis, o paskui ir vėl 
reikalui esant tariamės ir ben
drai veikiame. Taip buvo įvy
kintas Brooklyne komunistų— 
opozicijos—socialistų susirin
kimas protestui prieš Hitlerio 
pasimojimą ant Lietuvos.

“Wm. Wilcock, Sekr.”
Skaitytojų žiniai turime pri

minti, kad pravarytųjų, ir 
streikuojančiųjų unijistų skai
čiuje randasi ir lietuvių darbi
ninkų organizacijų narių, tos 
kolonijos veikėjų. Mes norėtu
me matyt juos laimėtojais, tad 

Yra dar vienas dalykas— paremkime sulyg išgalę. Ypa- 
liaudies frontas. Bendrą fron- tingai New Yorko apielinkės 
tą, trumplaikinį susitarimą, 
sudaro tik darbininkų organi
zacijos, vyriausiai socialistų ir

dienos (dabar dirbama 12 kurnu. Perstatyme dalyvaujaj 
vai.) ir pragyvenimui reika-'net 50 parinktų aktorių-—pir- 
lingos algos.

“Pasitikime, kad jūs įdėsi- sėdi teatre, žiūri į lošimą ir 
te lietuvių laikraštin atsišauki-. jautiesi, kad gyveni tarpe tų 
ma į visas darbininkų grupes' audėjų, dalyvauji jų susirinki- 
paremti mūsų kovą. j muose laike streiko, liūdi kar-!

Į tu su jais prie karsto nušauto 
organizatoriaus, degi kerštu 
prieš audinyčių savininkus ir 
abelnai prieš kapitalizmą. Vei
kalas 1 
parodo darbininkų pasiryžimą 
ir drąsą kovoti ir laimėti!

Brooklyno ir apielinkės. 
“Laisvės” skaitytojai, ypač 
mūsų menininkai, kurie lanko
te teatrus, nepraleiskite šios 
progos. Tuojaus nueikite ir pa
matykite “Let Freedom'Ring,” 
kol dar neuždarytas. Užtikri
nu, kad nesigailėsite praleidę, 
laiką ir keletą desėtkų centų.

Retkartinis Teatrininkas.;

Vergiškos darbo sąlygos 
gražinimo įstaigose verčia dar
bininkus organizuotis ir strei- 

i kuoti. Senokai tęsęsis Scalon’s 
j Beauty Parlor, 950 E. 180th 
St., Bronx, darbininkų streikas 
pasibaigė laimėjimu 54 valan
dų, diena į savaitę poilsiui, 
$12 mažiausia alga į savaitę ir 
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mos klasės aktorių, žmogus

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio, Antano 

Vitkausko. • Pirmiau jis -gyveno 
Brooklyne. Turiu labai svarbų rei
kalą su juo. Prašau jo paties atsi
šaukti arba žinantieji apie jį malo
nėkite pranešti man už ką būsiu dė
kingas. Rašykite sekamai: Antanas 
Mikalauskas, 646 Summer St., Eliza
beth, N. J. arba telefonuokite:

Elizabeth, 3-6033.
(286-289)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja atskiras kambarys 

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

(285-287)

unnęnM po ai pirkit^ans'ių nUUOUll UUnL 300 Lincoln Rd., B’klyn
1 

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.

. ... $in.25šaukite Stove I ■ ■
INgersoll 2-6767 Nut 1 VJ

• v
1S

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

arbata yra moksliškai sutaisytaŠita
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.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo 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.

Tat

Ulf lltlHIf IzfPEBlĮgllj

—
b Whiskey A Blend :

: ALL jrAAICHT WHUtlli-š

*
[ H joi.S finch 8 Ct.iM ::

^yĮilSHkti HO PHRSfOR 50 YtuC.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Park opposite City Hal) 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

| CHARLES UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
kirpimas

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

M

25c

Patarnavimas

ROBERT LIPTON

J 7

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

j|s Įvykiams

Dovanos

Tel. Stagg 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju, visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Pariumdau automobilius veatnvJm. 

part m, krikitynom ir kitokiam 
_ reikalam.

402 Metropolitan A ve.
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn. N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
_ _ _ _ _ _ j Ligos Gydomos

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

gos. Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojaihų- 
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
I MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 East IS Si, N. Y. 

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

NEW YORK__
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Chroniškos

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi-

mo Žiedų
Setų $ 10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
Šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

HARMAN

• Klauskite
BEN DUBIN

darb. organizacijų kuopos ir 
apskričiai turėtų paremti.

Aukas siųskite United Tex-

cal 2449 sekretoriui Wm. Wil-
Yon-

komunistų. Bet į liaudies fron- tile Workers of America Lo
tą jau įtraukiamos ir kaires
nės buržuazinės demokratinės! cock, 39 Ravine Ave 
organizacijos kovai prieš karą | kers, N. Y.




