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KRISLAI
KRSILAI 
čecho-Slovakijai pavojus. 
Nazių karo planai. 
Vokietija ir Lenkija. 
Hitlerininkai Lenkijoj. 
Kur eis Lenkija?

Rašo D. M. šolomskas.

Sekantis Vokietijos fašistų 
žygis bus -— užpuolimas ant 
Čecho-Slovakijos. Taip mano 
daugelis Europos politikų ir ka
ro žinovų. čecho-Slovakija už
ima 54,207 keturkampių mylių 
žemės plotą ir turi 14,729,000 
gyventojų. Jos gyventojus su
daro čechai, slovakai, karpatiš- 
ki rusai, lenkai, rusinai, vokie
čiai, žydai ir vengrai, čechai ir 
slovakai sudaro du trečdalius 
gyventojų.

čecho-Slovakija tęsiasi iš va
karų j rytus bent 600 mylių il
gio ir turi nuo 100 iki 150 my
lių pločio. Ji apsupta Vokietijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Vengri
jos ir Austrijos. Vandens išėji
mas tik Dunojaus upė, kuri 
plaukia ir per kitas šalis. Gerą 
galą Čecho-Slovakijos yra ap
gaubus Vokietijos teritorija, 
kaip kokiomis vilko žiotimis. Iš 
kitų pusių ją apsupa Vokietijos 
fašistų talkininkai.

Lenkų laikraštis ‘Nasz Prsze- 
gliond” iš 10 d. rugsėjo rašo, 
kad Vokietijos fašistinis armi
jos štabas išdirbo sekamus pla
nus puolimui ant Čecho-Slovaki
jos: “(1) Vokietija ir Vengri
ja puola bendrai; (2) čecho- 
Slovakijoj gyvena 3,000,000 vo
kiečių, jie turi organizacijas ir 
palaiko užpuolikus; (3) Ven
grija puola ant Slavonijos, ją 
palaiko vengrai.”

Čecho-Slovakija turi bendro 
apsigynimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga, bet Sovietai nesirube- 
žiuoja. Ji turi sutartį (Mažos 
Antantės) apsigynimui bendrai 
su Rumunija ir Jugo-Slavija, 
bet pastarose vis daugiau įsiga
li fašistai ir orientuojasi į Vo
kietijos fašistų pusę. Dirrčc- 
cho-Slovakija turi apsigynimo 
sutartį su Franci ja, bet taipgi 
jos nesirubežiuoja ir dabarti
nis Blumo valdžios atsinešimas 
į Ispanijos reikalus mažai tei
kia vilčių, kad Francija jai pa
gelbėtų.

Bet aukso draugiškumas vis 
daugiau genda tarpe Vokietijos 
ir Lenkijos. Kada 1934 metais 
Vokietija ir Lenkija pasirašė 
draugingumo sutartį, tai tada 
Lenkija buvo militariai galin
gesnė už Vokietiją, o dabar Vo
kietijos fašistai kelis kartus ga
lingesni už lenkus. Ir Vokieti
jos fašistai nesnaudžia, jie vei
kia, “draugiškai” apsikabino 
Lenkiją, kad savo glėbyj ją nu
smaugus.

Lenkijoj gyvena apie milio- 
nas vokiečių. Vokietijos fašistai 

‘ lenkų koridorių, Poznanę ir 
Augštutinę Sileziją skaito savo 
žemėmis. O ir “laisvas mies
tas” Danzigas vis daugiau pri
glaudžiamas. štai Danzige vo
kiečiai fašistai platina atvirlaiš
kius su lenkų koridoriaus žem- 
lapiu. Ant vienų atvirlaiškių 
lenkų koridorius jau įtrauktas 
į Vokietijos teritoriją, o ant ki
tų dar lenkų rankose, bet ten 
yra parašas: “Kliūtis Vokieti
jos keliams į rytus.”

Poznaniuje vokiečiai fašistai 
turi savo laikraščius, apie 40,- 
000 organizuotų vokiečių į fa
šistines organizacijas ir gavę iš 
Berlyno 25,000,000 zlotų pas
kolos. Lenkų laikraštis “Poz- 
nanski Iliustrowany Kurjer Co- 
dzienny” rašo:

“Vokiečiai s u s i o r g anizavo 
Poznaniuje, jie taip sutvarkė 
tas savo organizacijas, kad jos 
virto valstybe mūsų valstybėje.”

Nesnaudžia vokiečiai fašistai 
ir Augštutinėje Silezijoj. Apie 
tai rašo lenkų laikraštis “Kur
jer Warszawsky”:

“Kariškas vokietizmas Augš
tutinėje Silezijoje galvą pakėlė 
augštai. Jis įsigalėjo, įgavo jė
gų ir sudaro pavojų, kurį pas

Edwarda Išvijo Senieji 
Atžagareiviai

Nes Jis Rodė Kiek Palan
kumo Darbininkams

MASKVA. — Ne todėl 
Anglijos karalius Edward 
apleido sostą, kad jis įsimy

lėjo į amerikietę “gyvanaš
lę” ir kad negalima buvę šį 
klausimą kitaip išrišti,—ra
šo sovietinė spauda: Edwar- 
dą privertė nuo sosto pasi
traukti atžagareiviškiausia, 
viešpataujančioji buržuazi
jos dalis su savo Baldwino 
ministerių kabinetu. Jiems 
nepatiko Edwardo rodomas 
palankumas linkui pusiau- 
alkių bedarbių ir kitų nelai
mingųjų.

Edwardas atstovavo kiek 
pažangesnius, 1 i b e r a Ii us 
sluogsnius buržuazinėje an
glų visuomenėje. Bet viršų 
paėmė atžagareiviai-konser- 
vatoriai, turėdami valdžią 
savo rankose, — kaip nuro
do Sovietų laikraščiai.

LONDON.—Anglijos fa
šistai norėjo panaudot sa
viškei politikai sąjūdį del 
karaliaus Edwardo ir Simp
sonienės. Savo demonstra
cijose jie šaukė: “Už Ed- 
wardą, arba už darbininkų 
karalių!” Čia prisimena 
Hitlerio veidmainiški riks
mai “už darbininkus” pir
ma, negu jis pasiglemžė Vo
kietijos valdžią.

Naujas Anglijos Kara
lius Jurgis Šeštas

LONDON. — Nauju An
glijos karalium tapo pri
saikdintas Yorko kunigaikš
tis Albertas kaipo Jurgis 
Šeštas, gruodž. 12 d., vietoj 
sostą apleidusio Edwardo.

Naujasis karalius davė 
Edwardui titulą Windsoro 
kunigaikščio. E d w a r das 
karo laivu išvažiavo \ Fran
ci ją, o iš ten traukiniu į

Airija Atmeta Anglijos 
General-Gubernatoriy
DUBLIN. — Airijos sei

mas gruod. 12 d. pripažino 
naują Anglijos karalių Jur
gį Šeštą, bet nutarė paša
lint Anglijos generalguber
natorių iš Airijos ir atmest 
bet kokį Anglijos kišimąsi į 
Airijos vidaus politikos rei
kalus. Ryšius su Anglija 
pripažįsta tik užsieninės po
litikos klausimais.

mus nedakainuoja.”
Ten vokiečiai fašistai turi 

kelias organizacijas, kurių na
rių skaičius siekia 150,000. Jie 
turi savo laikraščius, mokyklas 
ir plačiai skleidžia hitlerinę 
propagandą.

Tokis tai yra Lenkijos-Vokie- duį Childsui; O Micheliui 
tijos “draugiškumas.” Lenkijai jKowaliui taip sužeistas nu- 
P^^J^P^^^yt'igarkaulis, kad žmogus su- 
kaip kūne laikraščiai, bet len-|ft . v. T* r r
kų užsienio ministeris Beck yra 1 Paralyziuotas. Jie guli 11- 
hitlerininkas. Jis, nepaisydamas gonbutyj. .
Lenkijos tautinių reikalų, ją Susikirtimas įvyko penk- 
velka paskui hitlerinę, Vokieti- tadienį rytą, kuomet. Sun

Susikirtimas įvyko penk-

ją fašistinių valstybių grupiruo- j laivų statymo kompanija 
tėję. ‘pasiuntė kelis šimtus skebų

1 Užmuštas, 4 Pašauti, I""1"".';? I>alajtl)±1' Sukilę Chinų Kariai
200 Sužeista Užpuo
lime ant Streikierių
Chester, Pa., Laivastatyklos Streikierius Žmogžudiškai Ata

kavo Policija, Skebai-Gengsteriai ir Gaisriniai Trokai
CHESTER, Pa. — Sun 

Ship Builder and Drydock 
Co. darbininkai išėjo į strei
ką, kad kompanija aprūpin
tų geresne apsauga darbe. 
Iki šiol nebuvo tos dienos, 
kad nesužeistų bent kelių 
desėtkų žmonių ir bent ke
lius užmušdavo į savaitę. 
Taipgi darbininkai pareika
lavo pakėlimo algų ant 20 
nuoš. ir pripažinimo indust
rinės unijos. ,

Kompanija iš vakaro pa
sakė, kad visi darbininkai 
turi eiti dirbti, arba neteks 
darbo. Kaip pasirodo, tai 
kompanija buvo pilnai apsi
rūpinus, kad užpulti strei
ką ir terorizuoti darbinin
kus. Ji turėjo kulkų ir ga- 
zinių bombų. Ir kuomet 
gruodžio 11 dienos ryte vie
ni darbininkai pikietavo, o 
kiti susirinko šiaip pasižiū
rėti, kuomet švilpukas užrė
kę, o pikieto linija buvo to
kią stipri, kad kiti,- kurie ir 
būtų norėję eiti dirbti, ne
drįso. Už tai kompanija pa
leido gončų būrį policijos 
uniformose ir pasišaukė ug
niagesius į talką ir pradėjo 
darbininkus vaišinti kulko
mis ir bombomis. Tai buvo 
brutališkas, kruvinas už- 
puolimas ant darbininkų. į0, išstatė tokius reikalavi- 
Kiek sužinota, vienas strei- mus: piinai nripažint jų in- 
kieris užmuštas, keturi pa- dustrinę uniją, pridėt algų, 
šauti,. o apie 50 sunkiau^ ir J-pusantro sykio daugiau mo-
lengviau sužeistų atsidūrė 
ligoninėje. Kiek iš jų mirs, 
tai niekas nežinos, nes mūsų 
mieste nėra tokio laikraščio, 
kuris parašytų teisybę.

Štai vėliau atėjo žinia, 
kad apie 150 žmonių sužeis-1 
ta lengviau. Tai dar pir
mą tokį mūšį buvo matęs 
Chesteris. Tai tikras karo 
frontas. Apie viską vėliau 
parašysiu, nes mūšis dar tik 
prasidėjo, o kada baigsis, 
dar nežinia.

Streiko Korespondentas.

KRUVINASIS PENKTA
DIENIS CHESTERYJ
Streikieris James L. 

Young, 65 metų amžiaus, 
užmuštas smūgiu į galvą,— 
nors “kazionas” miesto dak
taras C. Rowland pasakoja 
neva atradęs, būk Young 
del “širdies išsiplėtimo” kri
tęs laike susikirtimo tarp 
užpuolikų ir besiginančių 
streiko pikietininkų.

Pavojingai, gal mirtinai 
policija ir skebai suskaldė 
galvas Peteriui Martainui, 
Haroldui Kingui ir Leonar- 

; o Micheliui 

laužyt streikierių pikietą. 
Kada pikietininkai atmušė 
pirmą skebų ataką, streikie- 
rius užpuolė policija ir spe
cialiai ginkluoti skebai-gen- 
steriai ašarinėmis bombo
mis, buožėmis, bliakdžekiais 
ir revolveriais. Sykiu tal
kon skebams atpleškėjo 5 
dideli ugniagesių trokai, ku
rie su 50 mylių greitumu 
važiavo stačiai ant streikie
rių ir gatvėmis vaikėsi juos.

Negana to. Policija are
štavo 21 pikietininką; ir 
kiekvieną laiko po $2,500 
užstato iki teismo.

Po to kruvino žygio, strei- 
kieriai, jų tarpe daugelis 
sužeistų, .atlaikė mitingą 
Lietuvių Svetainėje., Nusi
tarė neatlaidžiai kovoti, be
žiūrint galvažudiško teroro, 
kuri kompanija, ir republi- 
koniška miesto valdžia ati
darė prieš ramiai streika
vusius darbininkus. , '

Pirmesniais pranešimais, 
streikas prasidėjo tuom, jog 
darbininkai atsisakė taisyti 
streiklaužiškus laivus, ban
dančius veikti su skebų pa- 
gelbajaike dabartinio jūri
ninkų*streiko. Paskelbę sa
vo streiką, laivastačiai. be 

mus: pilnai pripažint jų in- 

kėt už viršlaikius ir antra 
tiek daugiau už darbą sek
madieniais.

Laivastačių Unijos vado
vybė ir Industrinių Unijų 
Organizavimo Komi tetas 
mušė telegramas Pennsyl- 
vanijos gubernatoriui Ear
le, protestuodami prieš ta 
kraugeriška užpuolimą ant 
ramių streikierių ir reika
laudami užtikrint darbinin
kam pilietines teises.

Priimtas Visy Ameriky 
Taikos Planas

Prieš Karo Pavojus iš Už
sienių bei Namie

BUENOS AIRES, Argen
tina. — T a r p - Amerikinėj 
taikos konferencijoje dele
gatai nuo 21-nos respubli
kos iš Šiaurinės, Centrali- 
nės ir Pietinės Amerikų pri
ėmė bendrą planą, kaip ap
saugoti Amerikos žemyną 
nuo tarpsavinių karų ir 
kaip išvien laikytis, kuomet 
gręstų. karas su užsieniais.

Greit bus ištisai paskelb
tas visas tas planas, kurį 
Jungtinių Valstijų delega
tas. ministeris Cordell Hull 
vadina “stipriausiu užtikri
nimu” taikai visoms trims 
Amerikoms.

Draugiškumą Su SSRS
Mato, kad Nieko Gero Neiš

eitų iš Bldko su Naziais 
-j------

BUCHAREST, Rumunija. 
—Kiek pirmiau tapo priver
stas pasitrąukt iš valdžios 
Rumunijos užsieninis mini
steris N. Titulescu todėl, 
kad jis buvęs “perdaug 
draugiškas” Sovietų Sąjun
gai. Rumunijos ministerių 
kabineto dauguma tada bu
vo pasvirus į Hitlerio pusę 
prieš Sovietus, ir jau plana
vo pakeist sutartį su Sovie
tų Sąjunga. Bet dabar ap
sižiūrėjo, jog kariškas blo
kas su naziais prieš Sovie
tus nieko gero nežada Ru
munijai. Todėl naujasis 
Rumunijos užsieninis mini
steris V. Antonescu jau ki
taip kalba, ir gruod. 11 d. 
viešai pareiškė, kad

“Mūsų santikiai su Rusi
ja vystosi širdingo kaimy- 
niškumo pagrindais. Ru
munija pilnai sutinka su So
vietų užsieninio komisaro 
Maksimo Lįtvinovo nuomo
ne, nesenai išreikštą Gene- 
voie. kad sutarčių keitimas- 
naikinimas yra negalimas 
dalykas.”

Ispani ja Nedarysianti
Nusileidimų Fašistam
VALENCIA, Ispanija. — 

Liaudies Fronto valdžia 
daugiau negu šaltai žiūri į 
Anglijos ir Francijos pasiū
lymą, kad Europos šalių 
valdžios tarpininkautų kai
no taikytojos Ispanų resnu- 
blikos su fašistais, sukilė
liais. Ispanijos vyriausvbė 
nežada daryt fašistam jokių 
nusileidimų. Ji labiau ne
gu kada pirma įsitikinus, 
kad sumuš fašistus, jeigu 
tik Mussolinis ir Hitleris 
neatsiųs reguliarių savo ar
mijų prieš Liaudies Fronto 
valdžią.

Hitleris ir Mussolinis tik 
abejutiškai atsiliepė į Ang- 
lijos-Francijos pas iūlymą 
tarpininkaut delei naminio 
karo baigimo Ispanijoj.

198,350 Išmesta Iš Pa- 
šalpiniy WPA Darby

Smarkėja Darbininkų Judė
jimas prieš Mėtymus

WASHINGTON, — Nuo 
lapkr. 7 iki gruodžio 5 d. šį 
rudenį tapo paleista 198,350 
bedarbių iš pašalpinių WPA 
darbų, kaip praneša H. L. 
Hopkins, vyriausias pašalpų 
administratorius. — Mėto 
juos iš WPA akių plotu, be 
užtikrinimo užsiėmimo pas 
privačius samdytojus.

Visose Jungtinėse Valsti
jose del to vis smarkiau ver
da pašalpinių bedarbių ju
dėjimas, prie kurio dedasi 
ir šimtai tūkstančių dirban
čiųjų. Kartojasi ir tankė
ja jų demonstracijos New 
Yorke ir kituose didmies
čiuose; ir šie darbininkų-be-

Suėmė Diktatorių
Chiang Kai-Shekų

* 11

Reikalauja, Kad Chiang Kai-Shek Priimtą Komunistus į 
Valdžią ir Išvien su Jais Muštą Japoniją Lauk iš Chinijos

SHANGHAI, Chinija, grd, |
Svetimas Submarinas Nu

skandino Ispanų Valdžios 
Submariną

VALENCIA, Ispanija. — 
Nežinia katros svetimos ša
lies (Italijos ar Vokietijos) 
submarinas torpedavo ir 
nuskandino Ispanijos respu
blikos submariną C-3 ties, 
Gibraltaro sąsmauga:

Meksikos Valdžia Vis Tiek 
Priimsianti Trockį

MEXIC0 CITY. — Mek
sikos prezidentas Cardenas 
atmetė reikalavimus Komu
nistų Partijos ir daugelio 
kitų darbininkų organizaci
jų, kad nepriimtų L. Troc
kio Meksikon apsigyventi. 
Cardenas užreiškė, kad jo 
valdžia neatšauks savo nu
tarimo ir priims Trockį, jei
gu jis prašysis.

Protestuodami prieš Tro
ckio isileidima. darbininkai 
nurodo, kad, Norvegijoj’bū
damas, jis organizavo žmog- 
žudžius-teroristus žudvt So
vietų vadus; kad trockistai 
yra priešai Ispanijos Liau
dies Fronto, kurį remia 
Meksikos valdžia, ir kad 
Trockis Meksikoj sukeltų 
žalingus ermyderius darbi
ninkų judėjime.

Naujosios NRA Programa

WASHINGTON. — Pra
nešama, kad Pramoninės 
Pažangos Tarvba užgyrė 
nataisytos NRA programą, 
kuri reikalauja:

Suvaržyti trustus; duoti 
prieinamų valdiškų paskolų 
smulkiems biznieriams ir 

.namų savininkams; apribot 
' darbo valandas darbinin
kams ir nustatvt. kiek sam- 
dytoiai turi būtinai jiems 
mokėt algos; bet valdžia ne
turi “dirbtinai” varžyt ga
myba.

Sakoma, kad naująją NR- 
A užgirią 60 procentu visų 
samdytojų, p r i s idedančių 
prie Pramoninės 
Tarybos.*

Šis pertaisvtos 
nas bus įneštas
Valstijų kongresui.

Pažangos

NRA nla- 
Jungtinių

Salamanca, Ispanija. — 
Fašistai per radio gyrėsi, 
kad jie nuskandinę jau ke
lis Sovietų laivus, neva ga- 
benusiug amuniciją Liaudies 
Frontui.

darbių išstojimai jau kai 
kur duoda pasekmių. Taip 
antai, New Yorke jie jau 
privertė WPA ponus priža
dėt atgal priimt 8,000 pava
rytų pašalpinių darbininkų. 

13.—Fašistinis Chinijos dik
tatorius Chiang Kai-shek 
buvo nuvažiavęs į Shensi 
provinciją, idant prašalint . 
generolą Chang Hsuehlian- 
gą todėl, kad šis generolas 
reikalavo sumegst draugiš
kus ryšius su Chinų komu
nistais ir išvien su jais mušt 
laukan Japoniją iš Chinijos 
žemių šiaurėje. Kitas dik
tatoriaus Chiang Kai-sheko 
tikslas kelionės į Shensi bu
vo sutelkt visas jėgas, kad 
ištaškius Chinų darbininką 
ir valstiečių Sovietus. Bet 
Chiang Kai-shekui besiren
giant padaryt tokius žygius. 
Shensi, jį patį užklupo ir sųįįj 
ėmė generolas Chang HsuW 
eh-liang’as.

Dabar Chiang Kai-šhekas ' 
yra laikomas kaip belaisvis 
Sian mieste. Generolas 
Chang Hsueh-liangas reika
laują, Jtad imtinys diktato
rius prižadėtų padaryt ši
tokius žingsnius, jeigu jis 
nori būt išlaisvintas:

Tuojaus paskelbt karą 
prieš Japoniją, idant ją lš- 
vyt iš Mandžurijos 
chukuo) ir is kitų Chmijog 
žemių; perorganizuot KUo- 
mingtangą. (Tautinę Parti
ją) taip, kad į ją būtų vėl 
priimti komunistai ir kad. 
jie galėtų dalyvaut šalies 
valdžioje, kaip kad ■ pirm 
1927 m.—Nuo tų metų, kaip 
daugeliui žinoma, Chiang 
Kai-shekas pradėjo kruvi
niausias skerdynes prieš ko
munistus ir šiaip revoliuci
nius darbininkus.

Generolas Chang Hsueh- 
liang turi 120,000 labai ge
ros armijos. Tai ši armija, 
veikdama išvien su komu
nistais, dabar ir sumušė Ja- 
panijos karininkų pasiųstą 
neva “miliciją” iš Manchu- 
kuo į šiaurinę Chinijos pro
vinciją Suiyuaną.

Japonija gana susirūpi
nus del to, kad prieš-įapo- 
niškas generolas Chang 
Hsueh-liang įkalino Japoni
jos pataikūną diktatorių 
Chiang Kai-sheką.

Kelsią Simpsonienės Namą 
Iš Baltimorės į New Yorką
BALTIMORE, Md. — 

ganizuojama š ė r i n i n 
kompanija nupirkimui na- at 
mo, kur kadaise gyveno ą 
Wallis Simpsonienė, Angli
jos ex-karaliaus Edwardo 
mylėtinė, su savo motina. 
Žada nugriaut namą, par
vežt visas jo dalis į New 
Yorką ir čia išnaujo atbū
davo! lygiai tokį, kaip buvo 
Baltimore j. Tikisi New
Yorke geresnio biznio iš 
žingeiduolių, kurie norėtų 
pamatyt šį namą iš vidaus.

___
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/. W. O. Vajus
Tarptautiškas Ordenas (International 

Workers Order) šiuo tarpu baigia vajų 
už naujus narius. Iki lapkričio 28 d. 

j- y gąuta 22,000 narių. Organizacija buvo 
pasibrėžusi iki gruodžio mėn. 21 d. gau
ti 50,000 narių. Jeigu iki paskirtojo lai
ko pilno skaičiaus ir negaus, tai visvien 
bus pasiekta didelis laimėjimas.

Šiame vajuj, sulyg tautybėmis, gauta:

tais nešvarias machinacijas ir ginkluojasi 
vokiškais ginklais. Visa tai reiškia netik 
kruvinųjų Ispanijos fašistų rėmimą, bet ir 
aiškų Lietuvos traukimą į fašistines Vokie
tijos avantiūras. Tai dar vienas Lietuvos 
pardavimo hitlerinei Vokietijai įrodymas.

Darbininkai, gelžkeliečiai, visi darbo žmo
nės! Neleiskim gabent ginklų ispanų fašis
tams. Sulaikykim transportus. Protestuo- 
kim!

Šalin paramą ispanų generolams!
šalin Lietuvos fašistų machinacijos su • 

hitlerininkais!
Šalin Hitlerio agentus iš Lietuvos!
šalin Lietuvos pardavimas Vokietijos im

perialistams !
Į kovą prieš Lietuvos nepriklausomybės 

laidotoją fašistinę valdžią!
Pasirodo, kad Kauno fašistai pilnai su- 

siuosto su Berlyno fašistais ir drauge re
mia žmonių priešus Ispanijoj. Hitleris 
tik laukia. Jis mano, kai Ispanijoj bus 
įsteigta fašistinė ’tvarka, fašizmas bend
rai sustiprintas, tuomet jis briausis į ry
tus, į Klaipėdą ir Lietuvą.

Štai, prie ko Kauno fašistai veda Lie
tuvą!

Amerikos lietuviai darbo žmonės —- 
priešfašistiniai nusistatę žmonės—turi 
prieš tai griežtai protestuoti!

Žydų ........... 6,534
Anglų ............2,180
Ukrainiečių .. 1,488
Italų ..............1,210
Rusų ..............1,276
Lenkų............1,013
Vengrų ...........973

Kitų tautų po mažiau.
ĮWO jauna organizacija—tik 1930 me- 

tąis baigusi įsikurti ir susitvarkyti rei
kalus. Bet auga labai sparčiai. Mat, ji 
pažangi, atsiliepianti į visus svarbiuosius 
dąrbininkų klasės ^reikalus organizacija, 
dėlto darbininkai jon stoja ir ją remia.

Greitu laiku IWO turės 150,000 narių.

Nepatinka
Andai “Keleivis” pareiškė didelio ne

pasitenkinimo “Tėvynės” jubilėjiniu nu
meriu. Jis mano, kad tas SLA organo 
numeris buvo silpnai apdirbtas ir per- 

. daug vienpusiškas — garbinimas fašisti
nių “darbuotojų,” kurie SLA nepadarė 
(ąrba mažai tepadarė) naudos. Panašią 

I mintį reiškia ir atskiri StA veikėjai. 
“Naujienose,” pav., Jonas Jarus rašo:

Del “Tėvynės” jubiliejinio numerio spau
doje jau buvo pastabų. Reiškiamą nepasi
tenkinimas, kad tas numeris nebuvo tinka
mai sutvarkytas.

Turiu pasakyti, jog tai visai teisingos 
pastabos. Aš irgi esu tos nuomonės, kad 
tas numeris išėjo visai skystas. Keista, 
kad jubilėjiniame numeryje nėra dabartinės 
Pildomosios Tarybos paveikslo. Juo labiau 
keista, kad ten sudėti paveikslai tokių žmo
nių, kurie Susivienijime visai menką vaid
menį tėra vaidinę.■
Kiekvienas bešališkas žmogus, kuriam 

minėtas “T.” numeris teko matyti, pil- 
E nai su tuo sutiks.

Lietuvos Smetonipkai Remia Įspa-
< nijos Budelius Fašistus

Šiomis dienomis mes gavome iš Lietu
vos lapelį, kurį išleido (spal. mėn. 28 d.) 
Lietuvos Komunistų Partijos Centro Ko
mitetas. Lapely nurodoma, kad smeto- 
ninkai remia fašistus-generolus, kurie 
šiuo tarpu žudo Ispanijos žmones ir ban
do nuversti žmonių išrinktą valdžią. La- 
pęlyj, be kitko sakoma:

Lietuvos Komunistų Partijos CK apie gin
klų iš Lietuvos gabenimą ispanų fašistams 
patyrė štai ką: ginklų gabenimą organizuo
ja neva privatūs Hitlerio agentai. Iš Lie
tuvos fašistinės valdžios pusės ginklų gabe
nimas pavestas pulkininkui Žukui, slaptas 
ginklų krovimas į vagonus Kaune jau tęsia
si tris savaites. Kraunami šautuvai, kulko
svaidžiai, kanuolės, šoviniai. Visi ginklai 
anglų markės. Didžiausi ginklų kiekiai pa
krauti iš esančių Šančiuose kariuomenės 
sandėlių. Vokiečių fašistai už anglų mar- 
kės ginklus duoda Lietuvos fašistams kaip 
atlyginimą savo vokiškus ginklus. Praėju
sią savaitę tam reikalui buvo dargi nuo šau
lių paimti angliški šautuvai ir jų vietoj iš
duoti vokiški. Visi ginklai gabenami trau
kiniais Klaipėdon ir Karaliaučiun, o iš ten 
vokiečių laivais siunčiami ispanų fašistams- 
maįŠtininkams.

Vokiečių fašistai vietoj savų vokiškų gin
klų rūpinasi gabent ispanų fašistams angliš
kus ir kitų markių ginklus todėl, kad geriau 
paslėpus nuo kitų valstybių ispanų maišti
ninkams jų teikiamą paramą. Lietuvos fa- 
. Rištinė valdžia daro su vokiečių imperialis-

Apie Liaudies Frontą Lietuvoj
Lietuvos Komunistų Partijos Centro 

Komitetas (spal. mėn. 25 d.) išleido pa
reiškimą del Liaudies Fronto sudarymo 
Lietuvoj. Be kitko, pareiškime nuro
doma:

“Laiko svarbumą tinkamai suprasda
ma ir antifašistinių masių vieningumo 
galią tinkamai įvertindama, Lietuvos Ko
munistų Partija jau ištisi metai deda 
rimčiausias pastangas organizuot bend
rą darbininkų ir liaudies frontą, pritrau
kiant prie jų socialdemokratus, liaudi
ninkus, komunistus, jaunįmiečius, katali
kiškas darbininkų organizacijas, įvairias 
kitas antifašistines dąrbo žmonių organi
zacijas ir plačius nepartinius antifašisti
nius sluogsnius darbininkus, valstiečius, 
tarnautojus, inteligentus.

“Šios komunistų pastangos neina vel
tui. Daugelyj Lietuvos vietų sudaryti 
bendro ir liaudies fronto komitetai ir ra
teliai, į kuriuos įeina įvairios antifašisti
nės partijos priklausą ir nepartiniai dar
bininkai, valstiečiai, tarnautojai,' inteli
gentai. Bendro fronto dvasioj praėjo to
ki darbininkų išstojimai, kaip birželio 
mėn. visuotinas Kauno darbininkų strei
kas ir eilė dalinu ekonominių streikų; 
liaudies fronto įtakoj vyksta plati vals
tiečių, tarnautojų ir inteligentų kova. 
Liaudies fronto komitetai leidžia atsišau
kimus, laikraštėlius, organizuoja darbo 
žmonių išstojimus prieš fašizmą ir ve
da kovą del įvairių liaudies sluogsnių 
reikalų įgyvendinimo.

“Bet;, aiškus dalykas, to nepakanka. 
Sekmiiigesnei kovai prieš žvėrišką fašiz
mą vedimui ir fašistų diktatūros nuver
timui reikalingas visų antifašistinių par
tijų veikimo suderinimas, reikalingas vi
sų darbininkų partijų dalyvavimas bend
rame fronte ir visų nuosekliai demokra
tinių partijų bei organizacijų dalyvavi
mas liaudies fronte, kaip tai yra Ispani
joj ir Francūzijoj. Neatsižvelgiant į 
liaudininkų ir socialdemokratų partijų 
organizacinį silpnumą, vis dėlto nei kiek 
neneigdama jų politikos plačiuose liaudies 
sluogsniuose įtakos ir atvirai pripažin
dama jų reikšmę kovoj su fašizmu, LKP 
š.m. rugpjūčio—spalių mėn. laikotarpį 
vėl pakartotinai kreipėsi į socialdemok
ratų ir valstiečių liaudininkų partijų va
dovybes, siūlydama jiems prisidėt ir vie
ningomis pastangomis organizuot liau
dies frontą.

“Konkrečiu liaudies fronto organizavi
mo reikalu socialdemokratų ir valstiečių 
liaudininkų partijų vadovybėms buvo pa
siūlyta.

“(1) Apsvarstyt ir priimt vieningą 
liaudies fronto platformą. Išskirt atsto
vus į nuolatinę kontaktinę liaudies fron
to komisiją. Liaudies fronto platformos 
projektas konkrečiais politiniais, ekono
miniais ir kultūriniais darbininkų, vals
tiečių ir inteligentų reikalavimais buvo 
kompartijos paruoštas ir įteiktas minėtų 
partijų vadovybėms.

“(2).Iki bus’galutinai priimta liaudies 
fronto platforma, tuojau imtis pravesti 
liaudies fronto pagrindais: (a) solidąru- 
mo kampaniją su demokratinės Ispanijos 
liaudimi, kruvinuose mūšiuose ginančių 
nuo fašizmo savo teises ir laisvę. Paskai
tos, rinkliava, lapeliai, išstojimai, (b) or
ganizuot kampaniją prieš fašistinio sei

mo susirinkimą ir del steigiamojo seimo

sušaukimo demokratinėm teisėm (c) or
ganizuot plačią antifašistinę kampaniją 
sąryšyj su Lietuvos fašizmo dešimts me
tų sukaktuvėmis, ta proga iškeliant aikš
tėn visus fašizmo niekšingus darbus ir 
parodant tą padėtį, į kurią jis privedė 
Lietuvą ir jos darbo liaudį, ir organi
zuojant įvąirius gyventojų sluogsnius del 
savo ekonominių ir politinių reikalavi
mų. (d) išleist bendrus lapelius ir pra- 
vest bendrus išstojimus sąryšyj su fašis
tų žvalgybos ir fašistinio seimo išvien 
ruošiamu įstatymu apie koncentracijos 
lagerių antifašistams steigimą.

“Šalia to, socialdemokratų partijos va
dovybei buvo pasiūlyta suorganizuot ben
dro fronto pagrindais darbininkų kovą, 
ypač išvystant streikų kovą ir kuriant 
įmonių komitetus, del ekonominių reika
lavimų, už algų padidinimą ryšyj su au
gančia brangenybe, už bedarbių aprūpi
nimą ir kt.

“Nežiūrint visų kompartijos pasiūly
mų aktualnumo kai kurie liaudininkų ir 
socialdemokratų vadai, deja iki šiol savo 
partijų vadovybėj lošią nusveriančią ro
lę, anksčiau minėtus komunistų pasiū
lymus, faktinai sabotažuoja, išskyrus 
konkretesnį susitarimą del 1 rugsėjo 
kampanijos prieš fašistinį seimą ir ben
dro lapelio išleidimu su socialdemokratų, 
veikliųjų liąudininkų, komunistų ir kitų 
parašais, kuriame tarp kitko buvo pasi
sakyta už antifašistinį liaudies frontą ir 
jo plėtimą. Nedrįsdami šiandien viešai 
atsisakyt nuo antifašistinio liaudies 
fronto ir bendro darbininkų fronto orga
nizavimo, vien iš reakcinių s.d. ir liaudi
ninkų vadų į komunistų pasiūlymus ne
duoda jokio atsakymo, atsikalbinėdami, 
kad jiems, girdi, reikia juos pirmiau ge
rai apsvarstyt, “pasitart” ir taip rūpina
si vilkinti šį svarbų darbą, kiti naiviai 
atsikalbinėja, kad, girdi, bendras ir liau
dies frontas esą ne kas kita, kaip komu
nistų manevras. Kitaip tariant, vyrau
jančio šių partijų vadovybėj reakcinio 
elemento dėka, šių partijų vadovybės at
sisakė prisidėt prie kovos organizavimo 
del darbininkų ir bedarbių ekonominių 
reikalavimų, del valstiečių padėties page
rinimo arba prie kovos prieš fašistinės 
reakcijos didinimą, prieš koncentracijos 
lagerių steigimą, už demokratines lais
ves ir t.t. i

“Toks reakcinis socialdemokratų ir 
liaudininkų vadų atsinešimas į bęndrą ir 
liaudies frontą eina fašizmo naudai, ku
ris pasinaudodamas liaudies kovos vie
ningumo trūkumais, imsis ir imasi toli
mesnių reakcinių priemonių savo viešpa
tavimui stiprint.

“Pažymėdami didelį pasisekimą išleis
to ryšyj su kampanija prieš fašistinį sei
mą bendro lapelio, kuris įnešė vietomis 
didelį antifašistinės kovos pagyvėjimą, 
tuo labiau pažymėdami vis plačiau ir 
plačiau augantį vietose antifašistinį ju
dėjimą, mes giliai įsitikinę, kad antifa
šistinis judėjimas, nežiūrint reakcinių 
socialdemokratų ir liaudininkų vadų 
kliudymo, vis toliau plėsis. Neatsisaky
dami nuo tolimesnio tarimosi su liaudi
ninkų, socialdemokratų ir kitų nefašisti- 
nių organizacijų vadovybėmis, mes krei
piamės į visas vietines socialdemokratų, 
liaudininku ir kitų nefašistinių partijų 
vietines organizacijas, siūlydami jiems 
aktįngiau įsitrąukti į antifašistinį judėji
mą ir sustiprint spaudimą į savo partijos 
vadovybes dėtis prie liaudies fronto. Mes 
sveikinam vis didėjantį ir stiprėjantį kai
rųjį, veikliausi antifašistinį tų partijų 
elementą ir kviečiame jį, kartu su mu
mis energingiau vykdyt bendrą frontą 
ir antifašistinį liaudies frontą. Mes 
kartu kviečiam visų antifašistinių orga
nizacijų narius ir nepartinius antifašis
tus kuo plačiau prisidėt prie liaudies 
fronto plėtimo.

“Šiame antifašistinio liaudies fronto ir 
»bendro fronto plėtime turi vis didėjan
čioj iniciatyvos parodyt kiekviena komu
nistų organizacija, kiekvienas komunis
tas.

“Fašistinės valdžios palaikomų mono
polių, sindikatų bei atskirų kapitalistų— 
fabrikantų ir dvarininkų išnaudojami, 
nepakeliamais mokesčiais apkrauti įvai
rūs Lietuvos darbo žmonių sluoksniai, 
visi fašistinės reakcijos prislėgtieji ir 
persekiojamieji Lietuvos gyventojai 
šiandien jau tvirtai įsi tikinę, kad geres
nį gyvenimą iškovoti ir Lietuvą nuo fa
šizmo priespaudos išvaduoti bus galinia 
tik per bendrą darbininkų frontą ir pla
tų antifašistinį liaudies frontą. Antifa
šistinis liaudies frontas vis labiau plėsis, 
stiprės ir nuvers fašistų diktatūrą Lietu- 
voj.”

BUTLEGERIŲ KASYKLOS
II.

Shenandoah, sena lietuvių at
eivi jos tėvynė. Juodi kalnai, 
sniegu padengtos jų viršūnės, 
kitur sniegas užmestas naujai 
iškastomis anglies atmatomis 
(“rakais”).

—Na, kaip eina mainierių 
butlegerystė? — klausiu mano 
draugo.

—Nori pamatyti, tai einame, 
štai nešu pietus.

—Einame. Labai gerai, gau
siu progą pamatyti mainas.

Einame per kalną. Draugas 
rodo vieną pakalnėj skylę. Sa
ko, kad žmogus ilgai dirbo, iš
kasė, bet anglies nesurado. Pri
einame “šaftą.” čia iš medžių 
subudavota kas tai panašaus į 
didžiąją kasyklos svirtį, ant vir
šaus uždėta stričkė, greta svir- 
tės-stovi aplamdytas Fordas, 
prie jo ašies pritaisyta plieno 
virvė. Viršuj dirba trys darbi
ninkai, gal tiek ir apačioj.

Einame toliau, štai ir draugo 
kasykla. Didelis akmens kalnas, 
jo šone, kaip kokiu milžinišku 
grąžtu išgręžta skylė. Prie jos 
įš lentgalių ir blėkinių pabuda- 
vota nuo sniego ir lietaus ap
sauga. Prie skylės stovi senas 
“Chevrolet,” prie jo ašies pri-. 
taisyta kokis tai keistas mecha
nizmas, ant jo špulia su plieno 
virve, virvė ant stričkių nuties
ta į tą urvą.

—Štai ir mūsų mainos,—tarė 
draugas.

—Ar giliai jūs einate po tuo 
kalnu ?

—Greitai pamatysi. Eisime. 
Ar nebijai?

—Na, ko čia bijoti, jeigu jūs 
galite dirbti, tai kodėl aš nega
liu eiti.

Mano draugas gana prisilen
kė, aš kiek mažiau ir lendame 
per skylę. Jau bus kokįos 50 
pėdų mes po kalnu, užpakalyj 
matosi šviesa. Po kojomis nu-

tiestą bėgiukai, kuriais plieno 
virvė nuleidžia tuščią vagonėlį 
į kasyklą ir išvelka pilną.

—Keturiolika dienų dirbome 
keturi vyrai, kol šią skylę iš
mušėme,—aiškina mano 
gas.—Matai, kokis

drau- 
“rakas”, 

kaip granitas. Daužėme pikiais 
ir šaudėme.

■

Einame giliau. Draugas prie
šakyje neša mažytę lemputę, 
kuri šviečia, kaip vilkę akis.

—čia sustokime, užsimerk ir 
kiek pabūk, tai vėliau geriau 
bus matyti,—tarė draugas. Pa
sekiau jo patarimą. Už minutės 
atidariau akis ir jau geriau ma
tosi. štai stulpai, kuriais pa
remtos lubos, kad nenugriūtų. 
Čia šone “gengė,” tai skylė, kur 
rado anglies ir dirbo 
ėmė. Štai viršuje lentos, jos pa
remtos stulpais, pro 
si anglis. Anglis juoda, net bliz
ga. štai čia vėl į kitį pusę an
glis.—Tai anglies 
Matai, kaip yra: čia 
kas”), o čia eina anglies sluok
snis. Jo dar daug yra. Mes jį 
išimsime. O dabar einame čia. 
Atsargiai perženk tą plieno vir
vę....

Prieš mano akis matosi juoda 
žemyn skylė, kaip kokia didžiu
lė gerklė. Ji einą įstrižai. Pri
statyta stulpų. Viendje pusėje 
leidžiasi žemyn bėgiukai, ku
riais ant plieno virvės nulei
džia dėžę (vagonėlį) 
“gelžkelio” padaryta laiptai: 
padėta medžio, kuriais galima 
jįpti žemyn. Pasiėmiąu už stul
po ir pasilenkiau. Ten matosi 
mažas žibėjimas šviesos, girdisi 
šlamėjimas,

—Ten dirba vienas mano 
vaikas ir kitas mainierys,—sa
ko draugas.—čia bus apie 70 
pėdų gylio. Matai kaip ši duo
bė einą žemyn, tai či£ buvo an
glis. Jį išėmėme ir 
vis giliau tuom sjuoi 
antri metąį dirbame.

kol jį iŠ-

jas mato-

sluoksniai, 
uola (“ra-

, o greta

leidžiamės 
tsniu. Jau

Pabuvus kasykloje matosi ge
riau. Susipažinus, kaip eina 
anglies sluoksniai, kaip statoma 
ramsčiai ir atliekami kiti dar
bai, mes jau vėl grįžtame į pa
saulį.

Išlindome. Viršuje dirba trys 
darbininkai. Vienas valdo auto
mobilį. Įdėjo į “atgal” “girą,” 
ir vagonėlis • ant plieno virvės 
nuvažiavo į kasyklą. Už kiek 
laiko jis įdėjo “pirmyn” ir už 
minutės-kitos plieno virvė iš
traukė vagonėlį, pilną anglių.

—Na, o kas tas tokis, pana
šus į ežį,—klausiau draugo, žiū
rėdamas į kokį tai volelį su me
taliniais aštriais kuoleliais.

—Tai mūsų “breikeris.” Tuo- 
jaus pamatysi, kaip jis veikia.

Anglies jau buvo nemaža krū
va. Atjungė nuo automobiliaus 
traukimo prietaisą ir prijungė 
prie “breikerio.” Pradėjo suk
tis tas “ežys”, tuom pat kartu 
traukydamas kokius tai metali
nius sietus su didesnėmis ir 
mažesnėmis skylėmis. “Ežys” 
sulamdo, sudrasko didesnius 
anglies gabalus. Jie byra ant 
sieto ir tas išskirsto, kur di
desni, mažesni, dar mažesni an
gliai. Pagal jo dydį supila į mai
šus.

—Čia visa sistema yra taip 
pat, kaip ir didelėj kasykloj, bet 
tik viskas mažoj formoj.

—O ką jūs darote su iškas
ta anglimi, ar nėra didelio keb
lumo rasti kostumerius?— 
klausiau draugo.

—Kol kas viskas gerai. Va
kare atvažiuoja agentai ir nu
perka anglį. Jie mums užmoka 
bent septynis kartus už toną 
tiek, kiek didžiosios kompani
jos moka mainieriams.

—Ar daug į dieną uždirbat ir 
ar jums nesudaužo kas šias ma
šinas ?

—Ką čia daug uždirbsi, bet 
abelnąi po kokius tris dolerius 
į dieną padaro. Kas del mašinų, 
tai kas vakaras turime vestis 
“breikerį,” vagonėlį ir trauki
mo prietaisus namo. Daug dar-

bo tas padaro—vakare išreng, 
o ryte vėl įsireng, kad galėtum 
dirbti.

Gavęs tiek žinių einu su 
draugu namų link ir kalbamės 
apie tai, kaip mainierius puolė 
kompanijos policija, ' kaip jie 
kovojo.

—Užsuksime čionai, — sako 
jis.

Užeiname į kitą tokia pat 
lentgalių ir blekių būdą, čia pa
sveikino pusėtinai anglimi išsi
tepęs žmogus, kurį vos pažinau 
pro anglių sluoksnį, čia yra di
delė geležinė statinė, iš jos pa
darytas pečius, pripiltas anglių. 
Nors aplink vėjas kaukia, snie
gas ir šalta, bet prie pečiaus 
šilta, šiluma tokia maloni, tokia 
gera. Besikalbant žiūrau iš sky
lės eina žmogus, ant pečių užsi
dėjęs ’virvę, o kitas iš užpaka
lio laiko vagonėlį. Privažiavo, 
ir tas, kuris buvo arklio vietoje, 
tuoj aus padavė rankų.

—Sveikas, bet kas esi?— 
klausiau jo.

—Nepažįsti!— ir pro anglies 
sluoksnį pasirodė balti dantys, 
čia net antru kartu pasinorė- 
jo tverti jam už rankos, juk 
tai vienas iš garsaus Mainierių 
Kvarteto draugas.

—Na, tai kodėl jūs neįsitai
sote plieno virvės ir kokio for- 
duko,—klausiau jų,—o patys 
velkate vežimėlį?

—Mūsų dar nauja “kompani
ja,” dar nesenai atidarėme ka
syklą. Jeigu gerai seksis, tai ir 
mes mechanizuosime, — atsakė 
vienas iš angliakasių.

čia mano akis nukrito ir ant 
“breikerio,” kuris taipgi yra 
rankinis, o ir didesnius anglies 
gabalus daužo paprastu plak
tuku. Iš to darosi aišku, kad 
pradžioj tiesiai ant pečių vel
ka, o paskui kiek mechanizuo
ja savo kasyklą, kad lengviau 
ištraukus anglį ir pasidarius 
pragyvenimą. Visi jie sunkiai 
dirba ir dirba tik tam, kad 
kaip nors pasidarius duonos 
kąsnį, apsirengus, pamaitinus 
savo šeimynas.

“Anglies butlegerystė” neil
gai išgelbės'iš bado ir vargo 
nasrų mainierius. Kompanijos 
daro daug kliūčių. Jos lupa an
glį iš apačios, kad “butlegeriai” 
negalėtų jo pasiekti. Kol kas 
Pennsylvania valstijos valdžia, 
kurios valstijos seimelyje de
mokratai turi 153 atstovus 
prieš- 55 republikonus, nesikiša 
į “butlegerystę.” Bet vis vien 
neilgam užteks paviršium ang
lies ir tada vėl tūkstančiai mū
sų draugų susidurs su naujomis 
gyvenimo problemomis.

Nauji “mainų savininkai”— 
“butlegeriai,” neturi užmiršti, 
kad tik organizacijoj yra galy
bė. Palaikant šių dienų jiems 
reikalingą organizaciją, jie pri
valo skaityti darbininkų spau
dą, organizuotis į kultūros ir 
apšvietos organizacijas, kovoti 
išvien su visais darbo žmonė
mis, kurie reikalauja bedar
biams apdraudos, senatvės ir li
goj pensijos, kurie galų gale 
kovoja už tai, kad darbininkai 
ir fąrmeriai paimtų į savo ran
kas šalies tvarkymą.

D. M. š.

Philadelphia, Pa.
Pataisymas Klaidų

Laike surengtų prakalbų, 
lapkričio 29 d., 1936, įvyko 
klaidų užrašinėjimuose aukau
tojų pavardžių. Drg. Kutaus- 
kas aukavo $2.00, o padėtas 
buvo “Kulauskas.” Kunsevi- 
čienė aukavo $1.00, o užraši
nėtojo nebuvo pažymėta kiek. 
Man išmetinėjo drg, Žilinskie
nė, kad. aš būk neįdėjęs jos 
auką 50c. Turiu pasakyt, kad 
aš tą dieną buvau pirmininku 
ir jokių vardų nerašiau. Visų 
vardai buvo priduoti man, ir 
rašydamas Phila. žinią apra
šiau ir pavykusias prakalbas.

Aukų užrašėjai visados turi 
būt atsargesni. Kad nekuriu 
netelpa vardai, tai tik todėl, 
kad užrašėjai nepaspėja užra
šyt, už tai turi atleist.

A. J. Smitas.
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KNYGOS-JŪSŲ APŠVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

žinoti praeitį, kad suprasti ateitį!

lietu

New York City
SOVI

APIE

Mūsų knygos gerai padarytos,

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir savo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausių pasaulio mokslo žmonių protas—knygose!

užgniaužti 
valstiečių 

laiko vals- 
fašistams

Kaipo 
narių 
Kuo-

kodel yra 
jauna pel- 
kas reikia 
—tai skai-

kitas
auto-
Jan- įtėmijo

5 centai.
tf—telpa kelios apysakos.

prieš teroristus Sovie- 
' Komun- 

Pas mus yra 
1935 ir 1936 

DARBININKIŲ BALSO” 
Pas mus ga-

Vienybės Reikalu
APLA 49 kuopa laukia tos 

valandos, kada įvyks vienybe 
tarpe APLA ir LDS. Nariai 
yra įsitikinę, kad dvi panašios

ainąjai srovei 
palaikyti. Pa-

APLA 49 kuopa nedalyva
vo konferencijoj Lietuvos De
mokratinei Tvarkai Atsteigti. 
Nedalyvavimo priežastis yra 
ta, kad jokio pakvietimo laiš
ko kuopa nėra gavus. Keno 
kaltė, sunku pasakyti. Kuopos 
veikiantis komitetas irgi nepa- 

kuopos susirinkimui. 
Tačiaus kuopa pilnai tam dar
bui pritaria. Dėde.

Pykštelėjo Kemberio lent
pjūvės darbininko Krakausko 
šūvis. Jis buvo paleistas į fašis
tų socialinę politiką,, į cinišką 
fašistų pasityčiojimą iš streika
vusių tos įmonės darbininkų.

sudarymo tikslas— 
provokacija, nes nei vienas iš 
bylos dalyvių, per apšaudymą 
seniūnų, iš anksto žinojusiu, 
kad juos turės apšaudyti, ne tik 
kad nei vieno iš jų nenušovė, 
bet netgi ir nesušaudė. Vadina
si, tokios žiaurios bausmės tu
rėjo kitą tikslą, o ne jų nubau
dimą už “nupelnytą nusikalti-

vesti prie laimėjimo, ką kom
partija ir nurodė. Nuo šio pa
vasario judėjimas ėmė sukti į 
tinkamą kryptį. Organizuojami 
liaudies fronto komitetai, ve
damas valstiečių tarpe masinis 
darbas, kad nemokėti mokesčių, 
daryti viešus masinius žygius 
į miestus ir kelti savo ekono
minius bei politinius reikalavi
mus. Pasirodo, yra jau ištisi 
Suvalkijos valsčiai, kurie ne
moka mokesčių. Parduoti tų 
valstiečių turtą fašistai bijosi, 
o iš kitos pusės, nėra ir pirkė
jų, nes prieš tokius pirkėjus 
valstiečiai išstoja labai solida
riai. Daugumoj Suvalkijos kai
mų seniūnai atsisakė eiti savo 
pareigas. Jas atlieka policinin-

Feliksui Kažauskui, kuris 
gyvena 840 Forest Ave., 
Bronx, padaryta operacija 7 
gruodžio. Guli ligoninėje.

Klaida

Fašistai provokuoja ne tik 
panašias bylas, bet provokuoja
mi ir valstiečiu žudymai be teis
mo. Viena valstieti atėję žval- 
-rybininkai nusivedė neva nu
ginkluoti šaulių ir pakelyje nu
jovė. Sužeistą jaunuolį Abromo- 
ričiu nuo Gražiškių policininkas 
Kazakevičius pribaigė šautuvo 
može, suskaldydamas galvą. 
Valstietį česną nuo Marijampo- 
ės žvalgyba ir policija apsupo 
lakties metu mieganti savo 
lamuose ir, kad išprovokuoti. 
■>mė į jį pro langus šaudyti. 
Kada jis buvo pašautas — įsi
veržę išvilko iš lovos vienmarš
kinį bei basą žiemos metu ir nu- 
sivežę į Kauno požeminius for
tus nuteisė sušaudyti.

Tokiomis tad priemonėmis 
fašistai mėgino sustabdyti val
stiečių kovą. Tačiau greit pa
matė, kad vien žudymais, nebe- 
išsilaikys, todėl ėmė pūsti “rin
kimų’ ’ į seimą burbulą, kurį 
vienok prieš pačius rinkimus 
apliejo sušaudytų valstiečių 
krauju. Ir burbulas nebaigtas 
pūsti sprogo.

mis dienomis pasirodė 
žinučių apie prievartos 
sustiprinimą. Būsią įvesti 
verstini teismai įmonėse 
fliktams spręsti, kurių tarimai 
bus darbininkams privalomi. 
Valstybės taryboj sudaryta šau
ni trejukė, kuri kodifikuosian
ti baudžiamuosius ^paragrafus, 
liečiančius politinius nusikalti-

APIE RELIGIJĄ
religijų. Vieni žmonės tiki 
Kodėl tai yra? Kiek pasau

liam jie tarnauja? Skaitykite 
šias knygas:

RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 
250 puslapių. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ—parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25. dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—parašė V. Andriulis. Bro

šiūra 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centu.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis.

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio. 

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.
Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo švy

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalbar‘ 
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbė' 
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai. 
“ŠVIESOS” komplektai^ .už 1934 
metus. Mes turime 
komplektus už 1917-1920 metus
Įima gauti daug kitų knygų istorijos, abeYnę 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

Šis Tas iš Lietuvos 
įvykių

Iš APLA 49 Kuopos Darbuotės
6 d. gruodžio įvyko minimos 

kuopos susirinkimas, 
metiniam susirinkime 
dalyvavo gražus būrys 
pos valdyba pasiliko senoji. Į 
APLA Centro valdybą nomi
nuota : į‘ pirmininką A. šven- 
čiauskas, 18 kuopos narys. Se
kretorius J. Gasiunas, vice-pir- 
mininkas Stašinskas, iždininku 
Yesadavičius—nominuoti vien
balsiai. Į iždo globėjus vieni 
gavo daugiau balsų, kiti ma
žiau.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja
kovlev. Knygoj -yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo- 

• miausiu apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai.

UGNYJE—parašė H. Barbusse. Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 

» $1.75, dabar 75 centai.
VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI
* —Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel

gijos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko yaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 

SENO VINCO RA'^
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. 

Kaškiaučius, 
iš geriausių kpygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo h| 
vienam yra 
kaina buvo $3.00 dabar $1.00 
nariams 25 centai).

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

KNYGOS
Pasaulyj yra daug 
į dievus, o kiti ne. 
lyje tikėjimų?

riai delei vienokių ar kitokių 
priežasčių, buvę ilgą laiką or
ganizacijoj, apleidžia, kiti mir
šta. Nors haujų narių retkaf- 
čiais gaunama, bet praretėju
sių eilių neužpildo.

Spalių 28 d., einant iš dar
bo, APLA 49 kuopos nariui 
Juozui Lideikiui busas taip 
smarkiai užgavo, kad neatga
vo sąmonės ir 1 dieną lapkri
čio mirė. Buvo WPA darbinin
kas. Pradžioje spalių 
lietuvis likosi ant vietos 
mobiliaus užmuštas, tai 
kauskas, kuris ilgą laiką gyve 
no ant W. 51 St.

Knyga turi 628 pusi. Viena

apsisaugoti. Sveikata kiek- 
jrangiausis daiktas. Knygos 
‘ ‘ ‘ ----- (ALDLD

(Laiškas iš Kauno kalėjimo)
Lietuviška patarlė sako: Ne

išsižadėk tarbos ir turmos. šio
ji sena “išmintis” šiandien ta
po gyvenimo tikrove. Fašisti
niai anstoliai tarbų irgi ne
aprašinėja. Jos paliekamos vals
tiečiams, nes po kurio laiko 
jiems būna itin reikalingos. 
Nuo Raseinių, nuo šakių, iš 
Suvalkijos lygumų traukia dul
kėtais vieškeliais su tarbomis 
už pečių valstiečiai. Juos, kaip 
galvijų bandau ‘■ •n turmas 
lietuviško Muravjevo žandarai. 
Mes, senesnieji politkaliniai, iš 
pirmo žvilgsnio atskiriam—ar 
tai valstiečiai ar darbininkai. 
Tarba už peties arba ryšuliukas 
rankose, reiškia — valstiečiai. 
Darbininkai “proletariškesni”— 
jie nieko su savim neatsineša.

Nežiūrint visų fašistų priim
tų priemonių mus izoliuoti, mes 
visgi daug-maž jaučiam kovo
jančios Lietuvos pulsą. Mus 
pasiekia vykstančios kaimuose 
ir miestų gatvėse kovos atgar
siai. Birželio 17 d. vakare pa
dvelkė į mūsų grotuotus langus 
parako dūmais, salvės aidėjo 
netolimame kvartale, minia, ko
vėsi ... Mes tylėjom sulaikę 
alsavimą—tai buvo žiaurios mi
nutės! Rytojaus diena— naujos 
ir naujos areštuotųjų partijos. 
Fašistams gal lengviau pasise
ka nuslėpti nuo plačios visuo
menės kai kuriuos šlykštaus te
roro aktus, bet mes su jais su
siduriam veidas į veidą. Užtat 
pas mus stipriai prigijo gene
rolo Čapliko tikrasis vardas— 
Muravjevas. Tikrai šis uolus 
vyras nusipelnė savo vardo! čia 
labai pritinka pačių fašistų pa
sakyti žodžiai Lenkijos fašis
tams del teroro Vilniaus krašte: 
“Krašte, kuriame.... prieš tei
sę ir istoriją įsiviešpatavę, len
kai ne tik šeimininkauja kaip 
namie, bet elgiasi sų istoriniais 
to krašto gyventojais 
viais blogiau už garsųjį smur
tininką Muravjevą” (“Mūsų 
Vilnius”, l-VI-36 m.). Taip sa
ko Lietuvos fašistai apie Lenki
jos fašistus. Bet juk žinoma, 
kad fašistai, kokiai jie tautai 
nepriklausytų, vienodi savo bar
bariškumu. Lietuvos fašistai sa
vame krašte, “prieš teisę ir is
toriją įsiviešpatavę, ne tik šei
mininkauja, kaip namie,

organizacijos B 
nėra išrokavimo 
siskirstymas padaro daugiau 
darbo ir iškaščių, susirinkimų 
ir tt. Aiškus dalykas, kad jei
gu kada įvyks laukiamoji vie
nybė abiejų organizacijų, tai 
gerai daliai APLA 49 kuopos 
narių reikės keltis į kitas LDS 
kuopas, kurios 
mų narių

Mirė Kazimieras Kuprionis
Kazimieras Kuprionis paėjo 

iš Lietuvos Utenos apskr., 
Anykščių parapijos, Gilių kai
mo, neturtingo ūkininko sūnus. 
Kazimieras nenorėdamas tar
nauti caro kariuomenei, 1913 
m. atvyko į šią šalį, ir manė 
būti laimingu, tačiaus vietoje 
laimės, sutiko didžiausį vargą.

Prasidėjo karas, Amerika 
irgi paskelbė mobilizaciją, ir 
Kazimieras tapo paimtas į ka
riuomenę, ir net buvo jau nu
vežtas į Franci ją. Pasibaigus 
karui grįžo, bet visaį vaikinas 
kitokis, ne linksmas,! kaip bu
vo. Vieną syk jis pats pasa
kė. “Kas, kad aš C sugrįžau 
gyvas, bet mano sveikata. Dė
dė Samas del kapitalistų nau
dos suėdė mano sveikatą. Kas 
iš manęs dabar?” Bet visgi ti
kėjosi, kaipo ex-kareivis, gau
ti lengvesnį darbą. Juk ponai 
valdininkai, kariuomenės virši
ninkai per savo spyčius, daug 
prižadėjo ir tt. Vienok kai 
pradėjo darbo jieškoti, pama
tė visai ką kitą. Jeigu tvirtas 
ir gali sunkiai dirbti, gausi 
darbo. O kad ir kareivis, bet 
jei mažos sveikatos, darbda
viam nereikalingas. Kaip tūks
tančiai ex-kareivių, taip ir Ka
zimieras persitikrino, kad tų 
ponų valdininkų ir karininkų 
kalbos buvo apgavingos-mela- 
gingos.

Užėjus bedarbei, kaip tūks
tančiai ex-kareivių., taip ir ve
lionis pateko į bedarbių armi
ją. O tas labiau pablogino 
jo sveikatą, ir smarkiau susir
gus, nuvežtas kareivių ligoni
nėn, pasikankinęs kelias die
nas, lapkričio 26 d. mirė. Pa
liko nuliūdime savo brolius 
Justiną ir Antaną Kuprionius 
ir seserį (Lietuvoje). Taipgi 
paliko pusbrolius K. Grima- 
šauską, Julių Kuprionį ir puse- 
s’eres U. Depkunienę ir Potie- 
nę. Beje, yra ir daugiau gi
minių Amerikoje, tik nežinia 
kur gyvena.

Kadangi velionis buvo senas 
“Laisvės” skaitytojas ir rėmė 
darbininkų judėjimą ir buvo 
laisvų pažiūrų, tat broliai ir 
palaidojo laisvai. Tapo palai
dotas ant Tautiškų Kareiviš
kų Kapinių.

Pargrįžus nuo kapinių, ve
lionio brolis A. Kuprionis savo 
užeigoje, 780 S. 2nd St., paly
dovams suteikė skanius pietus.

Kazimierai, tu užbaigei var
gus ir kančias, ilsėsies amži
nai. O mes, pasilikę, darbinin
kai ir darbininkės, turim dar 
tvirčiau organizuotis, ir pa
reikšti galingą protesto balsą 
prieš karą.. . .

Kada darbininkai kreipėsi į 
valdžios atstovus, kad jų reika
lavimai būtų patenkinti, fašis
tai atsakė, kad jų įstatymais, 
darbininkai, tris dienas nedir
bę įmonėj, jau nebesiskaito tos 
įmonės darbininkais, todėl jie 
jokių derybų su jais nevešią. 
Darbininkai pirmiausia turį sto
ti į darbą, ir tik vėliau būsią 
galima kalbėti. Darbininkas 
Kranauskas, katalikiškos orga- 
nazicijos “Darbo Jaunimas” 
narys, į .tą cinišką pasityčioji
mą atsakė savotiškai. Jis savo 
gyvybę paaukojo darbininkų 
klasei. Darbininkų klasė tą sa
vo brolio auką suprato. Kauno 
priemiesčiai, prasiveržę pro po
licijos kordonus ir nebodami 
kulkų lietaus, užkariavo centro 
gatves.

šių įvykių reikšmė tolimesnei 
darbininkų klasės kovai ir vi
sai antifašistinei kovai yra 
milžiniška. Birželio 17-18 die
nos, kurios ir legalių žydų lai- 

Judėjimas apima ir kitas kraščių buvo vadinamos, kaip 
“Sturmiše tig in Kaunas” — 
šturmo dienos Kaune — suda
rė pradžią galingam puolimui 
prieš fašizmą. Tai buvo darbi
ninkų klasės bendro fronto ko
vingos krikštynos. Jos primena 
gimusią klasiniuose mūšiuose 
darbininkų vienybę Franci jo j 
ir Ispanijoj. Kaip ten, taip ir 
Kaune, už tai klasinis priešas 
pareikalavo darbininkų klasės 
sūnų kraujo. Lietuvos darbinin
kų klasė parodė, ko yra vertas 
seimas iš Uracho kvieslių ma
lonės. Tačiau šturmo dienos 
Kaune sudavė galingą smūgį ne 
tik fašistams. Tai buvo smūgis 
ir reakciniams s. d. bei liaudi
ninkų vadams, ir šiaudadūšiams 
bei sektantams iš komunistų ei
lių. Lietuvos proletariatas pa
rodė, kad jis yra galingas ir 
atliks istorijos jam pavestą 
misiją—fašizmo bei kapitalizmo 
panaikinimą ir socialistinės 
Lietuvos sukūrimą.

Lietuvos fašizmui buvo su
duotas smūgis. Tai rodo ip fa
šistų “Aido” žliumbimas. Fa
šistai po įvykių mėgino vaidin
ti klastingą laputę. Visgina uo
degą ir isteriškai šaukia apie 
“neatsakingų gaivalų” darbą, 
apie agentus, keliančius krašte 
nerimą ir gaunančius iš “kaž
kur pinigus.” Darbininkams 
prižada visokių gerybių, tik kad 
jie neklausytų komunistų. Ir 
savo pažadus vykdo — kalėji
mai pilni darbininkų. Tačiau 
dirva iš po fašistų kojų slysta. 
Darbininkai privertė fašistus 
ir samdytojus sumokėti už ge
neralinio streiko dienas. Ir fa
šistai, kad sumažinti šitą di
džiulės reikšmės darbininkų lai
mėjimą, prisimetę Joneliais 
durneliais, aiškina, kad, girdi, 
darbininkų išstojimas neturėjęs 
jokio socialinio pagrindo, o tik 
buvęs tamsių gaivalų sukursty
tas, todėl darbininkai esą ne
kalti ir jiems turi būti sumo
kėta. Kas nežino fašistinio tau
rumo! Bet juk taip pat visiems 
žinomi fašistų įstatymai prieš 
streikus. Tačiau fašistai jais 
dabar nebeišdrįso pasinaudoti, 
nes grūmojo galingas proleta
riato kumštis. Itin charakterin
gas “Aido” verkšlenimas apie 
gandus, šitą fašistinį žliumbimą 
išvertus į žmogišką kalbą, gau
tųsi masių nuotaikos vaizdas. 
Pasirodo, kad ne tik darbinin
kų ir kitų darbo žmonių masės, 
pasipiktinusios fašistinių besti
jų puolimu laidotuvių eisenos, 
bet tas pasipiktinimas pasiekė ir 
valdininkijos bei kai kuriuos ir 
buržuazijos sluogsnius. O primi
nimas apie kariuomenę tik dar 
daugiau patvirtina, kad fašis
tai nelabai pasitikėjo kariuome
nės parama.

Taigi, fašizmui suduotas smū
gis, tačiau jis nė nemano pasi
duoti. Fašistai nėrėsi iš kailio ir 
stengėsi suklijuoti kiek reales
nę masinę bazę. Bet su jų “tau
tine talka” nekažkas išėjo. Kas 
gi liekasi? Atviras teroras, šio- 

eilė 
aktų 
pri- 

kon-

arciau gyvena- 
gyvuoja. Pavyz

džiui, APLA 49 kuopos narių 
randasi net Nęwark,. N. J.

Narių Skaičius
49 kuopa narių skaičiumi 

po biskį mažinasi. Nekurie na-

Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 
Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turine žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai 
kas buvo
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—parašė M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

VAKARĖ EUROPOS LITERATŪROS ISTORI
JA—parašė M. Freče. Viena iš svarbiausių 
knygų apie kultūrą. 296 puslapiai, kaina bu
vo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORIJĄ KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
rašė įA. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrąi ? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija ? 
Ir daugelį kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—parašė V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Metų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

RUSIJOŠ ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
Viena iš geriausių istorijų apie praeitį. 
Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabdr 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ—parašė A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 
kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 30 centų.

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
rašė E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puskapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c. 

PASAULIO STEBŪKLAI—parašė Dr. J. J.
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu
kas^ Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties, šią knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

VOKIETIJOS SOCIAL-DEM. ŽLUGIMAS—pa
rašė Luksenburg ir keli kiti autoriai. Knyga 
turi 280 puslapių. Kaina buvo $1.25, o dabar 
25 centai.

PILIEČIŲ KARAS FRANCIJOJ—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų,

KAROŲIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORINIS MATERIALIZMAS—parašė H. Gor- 
terL 192 puslapiai. Ęaina buvo $1.50, o dabar 
25 centai.

KOMUNIZMO A-B-C—parašė N. Bucharinas. 
Knyga turi 206 puslapių. Kaina buvo $1.25, 
o dabar 50 centų.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 
F. Vaišnora. Knyga turi 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai 
nūs, kaip jie išnaudoja darbininkus, 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų 
tykite jas.
ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa

rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
*1 centai.

SITŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 
ri 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da- 
ir tik 50 centų.
SOVIETUS IR REVOLIUCIJĄ LIETU- 

3J—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
0 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 

i centų.
GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Hjin. Knyga 

tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50', bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

D. M. ŠO L OMSK AS
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y

mus. Savaime suprantama, kad 
greta įtraukimo į baudžiamąjį 
kodeksą visų šitų išimties įsta
tymų, bus suteikta jiems ir 
“atatinkanti laikui dvasia.” Be 
to, eina gana patikimos kalbos, 
kad kepama nauja konstitucija. 
Numatomas valdžios koncentra
vimas į prezidento rankas, pa
našiai hitlerinei Vokietijai.

Ant. Gegužis.
27-VI-36 m.
Kauno kalėjimas.

Philadelphia, Pa.

gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi- 
giausis knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kariu virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ĄLDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

Lietuvos vietas.
Tad tokiai padėčiai esant 

fašistai, greta žiauraus teroro 
—masinių karo lauko teismų, 
masinių areštų ir baisaus kan
kinimo žvalgybos rūsyse, imasi 
visų fašistų mėgiamiausio gin
klo — provokacijos. Dabar 
jau nebekyla jokių abejonių, 
kad gegužės 18-21 dd. įvykęs 
karo lauko teismas prieš 17 val
stiečių, kurių 4 buvo sušaudyti, 

.buvo provokacijos vaisius. Pa
sirodo, kaip pasakoja patys 
valstiečiai, bjauriais žvalgybos 
agentais provokatoriais buvo 
Eske, Vokietijos pilietis, ir 
Šarkauskas. Pirmasis tarnavo 
Lietuvos žvalgyboj ir pristati
nėjo valstiečiams iš Vokietijos 
ginklus, antras irgi tarnavo 
žvalgyboj ir kurstė valstiečius 
prie atskirų teroristinių, nieko 
neduodančių, išstojimų. Pasta
rasis net siuntęs Hitleriui tele
gramą, kviesdamas padaryti 
Lietuvoj “tvarką.” Eske dabar 
sėdįs Vokietijos kalėjime, kaip 
šnipinėjęs Lietuvai. Savaime 
suprantama, kad šios provoka
cinės bylos pagelba fašistai no
rėjo sukompromituoti valstiečių 
judėjimą, parodydami “ryšius” 
su “viena kaimynine valstybe,” 
t. y. su Vokietija. O suprovo
kuotus ir, jų manymų, sukom
promituotus darbo masių akyse 
tos bylos dalyvius, tame skai
čiuje ir patį šarkauską, kaipo 
baigusį savo rolę, pasirinko au
komis *ir, kad nugązdinti vals
tiečius, keturius iš jų sušaudė, 

bet Tačiau pati byla tiek blogai su- 
šeimininkauja kaip okupantai ir klijuota, jog aiškiai kyšo tikras 
elgiasi su Lietuvos gyventojais tos bylos 
—darbininkais, valtiečiais ir ki
tais darbo žmonėmis blogiau už 
garsųjį koriką Muravjevą. šis 
Smetonos Muravjevas pavertė 
mūsų kraštą medžioklės lauku 
ir tuom nusipelnė Lietuvos liau
dies budelio vardo. Per 9-10 
mėnesių politkalinių antifašistų 
skaičius išaugo maždaug nuo 
500 iki 1500. Tai tik kalinamie
ji. O kur ši: _ areštuojami 
trumpesniam laikui arba tre
miami? Sunku nurodyt tikrą 
skaičių areštuojamų, bet da
bartiniu metu kalėjime yra ei
lė kamerų, į kurias nuolatos 
atvaro naujus, po kelių dienu 
juos kažkur išveža ir vėl pri- 
grūda naujų. Fašistai buvo pri 
versti aiškinti, kad per birže 
lio 17-18 dd. įvykius buvę areš 
tuota 340 žmonių. Gi prieš tai 
buvo paskelbę, kad esą areštuo 
ta tik 170. Tačiau šiandien pas 
mus turima žinių, kad per tas 
dienas vien tik Kaune buvo 
suimta apie 500 žmonių. Areš
tai tebesitęsia ir iki šiai die
nai. O kokie areštai vyksta 
kitose Lietuvos vietose? Vien 
tik Alytaus apylinkėse per šias 
dienas suimta 130 žm. Greta 
masinių darbininkų areštų, die
na iš dienos atvežamos naujos 
valstiečių grupės, kurie atiduo
ti karo lauko teismams.

Valstiečių judėjimas ir iki šiol 
nėra užgniaužtas. Tiesa, žiau
riausiu teroru fašistams laiki
nai buvo pasisekę 
atvirus platesnius 
išstojimus. Nuo to 
tiečių neapykanta 
ėmė reikštis • pavieniais išstoji
mais: padeginėjimais šnipų, ap
šaudymais seniūnų, kenkimu ii 
pan., kas, žinoma, negalėjo pri-
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Jaunimas ir ALDLD
0 Įvykusioj 6 d. gruodžio 

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos (AL 
DLD) 7-to Apskričio konfe
rencijoj ir vėl plačiai kalbė
ta — nutarimai padaryta. Įs
trigo mano atmintin draugo 
Skliuto konferencijoj kalbos 
tūrinys. • Jis nurodinėjo, kad 
daug iš mūsų buvome klasiniai 
susipratę, vos sulaukę 20 me
tų amžiaus, o Amerikoj mūsų 
vaikai-jaunuoliai idealiai ne 
mūsų draugai, klasiniai nesusi
pratę. Taip daugeliui tėvų 
karti tikrenybė ir juo atviriau 
drąsiau prie jos prisipažinsi- 
me, tuo mums ir tėvams, o la- 

į biausia jaunimui bus sveikiau.
Reikia turėti omenyje, kuo

met didžiuojamės savo praei- 
čia — jaunyste, kad mes ra- 
domės tuomet politinės istori
jos skirtingose sąlygose, negu 
Amerikos jaunimas bent iki 
pastarųjų kelių metų buvo. 
Lietuvą tuomet ruošėsi prie iš
silaisvinimo iš po cariško Ru
sijos jungo, Rusija ruošėsi prie 
panaikinimo carų tvarkos. Visi 
tai atsimename ir nuotikių nu- 
rodinėt nereikia. To pasekmėj 
su pagelba moksleivijos mes 
tapom klesiniai susipratę, pa
galios ir politiniai subrendom.

I Na, o Amerika iki kas dar prie 
I tokių perversmų rimtai nesi

ruošia. Turiu omeny, kaipo ša-
■ lis—tauta. Ir tariant drauges

ti. Beveik laikas būtų ir vesti, 
savo lizdelį supinti, mylėt šei
mynėlę, augint, gyvent vyro- 
žmogaus gyvenimu.

Kitą motiną sykį užklausiau, 
kodėl savo sūnaus neprijungė 
prie mūsų darbininkiškų orga
nizacijų, gal jis nebūtų įpuolęs 
tuomet tan gatvinin sukurin 
jaunuolių. “Nesupratau, o da
bar jau vėlu, neklauso.”

Patyriau, kaip viršui minė
jau, kad kapitalistų klasė savo 
jaunimą mokina klasinio supra
timo, o mūsų klasiniai susipra
tę darbininkai savo vaikų ne
mokina. Ir del to pasekmės gali 
būt šios: Pirmajam bus duo
tas darbas mažiuko kario-vado, 
antram, eilinio kario ir priežiū
roj minėtų kapitalistų tarnaus 
jiems, apgindami jų reikalus, 
bet paneigdami savo reikalus, 
darbo žmonių reikalus. Tai yra 
liūdna, bet taip gali įvykti. Juk 
Vokietijos fašistai kaip tik ir 
suorganizavo savo ginkluotas 
jėgas iš tokių bedarbių, bevil
čių darbininkų klasės vaikų.

Tą ALDLD 7-to apskričio 
konferencija permatydama, nu
tarė organizuot ir teikt klasinę 
sąmonę jaunimui. Tam tikslui 
išrinko komisiją ir taipgi kiek

viena kuopa turi turėti jauni
mo komisijas. Komisijų užduo
tis—darbas:

1. Kiekvienos šeimos namuo
se, kur yra jaunimo, turi ras
tis kiekvieną sekmadienį “Sun
day Worker.”

2. Skleisti-platinti brošiūrėles 
ir stambesnę pasiskaitymui lite
ratūrą.

3. Kur nėra LDS jaunuolių 
kuopų, suorganizuoti.

4. Akstint daugiau prie spor
to, negu iki šioliai ir kur nėra 
gimnazkimų, nėra kur jaunimui 
fiziškai mankštytis, stengtis 
vystyt reikalavimus jungiantis 
su kitų tautų jaunimu: “Give 
us a gym, or play grounds.”

Dalyvaujant man pereitame 
Kom. Partijos kalbinio biuro 
susirinkime likos nutarta, kad 
visos ateivių darbininkiškos or
ganizacijos rengtų jaun., sykiu 
ir suaugusiems, prelekcijas 
bėgančiais klausimais. Ot šiuo 
laiku tiktų pakalbėt ir apie 
Anglijos karaliuko su ameriko
ne Simpsoniene reikalus. Dis- 
triktas prelegentų turi užtekti
nai, todėl prelekc. rengti rei
kia. Galima tai vykdinti laike 
paprasto mėnesinio susirinkimo.

Tikiu, jei pradėsime šiaip 
veikti, tai sekančioj konferen
cijoj turėsime kuo džiaugtis.

K.

ky $2; po vieną dolerį, A. Va
laitis, P. Kriščiūnas ir J. Vir- 
bickienė; po 50 centų, G. Sto
nis, S. Byevich, K. Shukis ir 
M. Sakaluk; po 25 centus, 
A. Česnikas ir J. Yasudavich. 
Smulkių surinktą 65c.

P. Povilaitis.

Cleveland, Ohio

Į Draugus Amerikiečius

Graži Parama Ispanijos 
Kovotojams

Gruodžio 8 d. įvyko didelis 
masinis susirinkimas parėmi
mui Ispanijos liaudies kovoto
jų. Didžiausia baptistų baž
nyčia buvo pilnutėlė žmonių. 
Aukų surinkta $7,000! Stam
biausia auka buvo nuo Ispani
jos draugų iš Canton, Ohio, 
būtent, $2,000. Ispanijos tau
tos žmonės sukėlė tris tūks
tančius ir pusę, o kitus tris 
tūkstančius ir pusę sukėlė įvai
rios organizacijos ir unijos.

Iš kitų tautų geriausia pasi
rodė ungarai, su $80, paskui 
sekė žydai, lenkai. Nuo to 
svarbaus darbo neatsiliko ir 
lietuviai. Sekančios lietuvių 
draugystės prisidėjo su stam
besnėmis aukomis: Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 22 kp., Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 55 
kp., Lietuvių Darbininkų Pa
šai pine Draugystė ir ALDLD 
57 kp., iš Corlette. Visos šios 
draugijos per savo atstovus 
kartu pridavė $30 ir J. Bekc-
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GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

i
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Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par* 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. SUkk 2-0783 NOTARY
Night Tel. Jvnipcr 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—S diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

and
CARPENTERS

Tel. Evergreen 7-6909

RADIO SERVICE
ALL WORK GUARANTEED
Aš pataisau visokių išdir- 
bysčių radius ir parduodu 

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072

Sukackienės žodžiais, pareikš
tais konferencijoj, mūsų jauni
mas įeidamas į augštesnes mo
kyklas turi būt klasiniai jau 
užgrūdintas, idant atsilaikytų 
prieš buržuazinės tvarkos ide
ologiją.

Tėvai, pavėlinkite man pri
minti jums tik vieną nuotikį, 
kurį mačiau turčiuose. Sykį, 
1920 metais, kuomet Europą 
kratė darbininkų revoliucinės 
kovos už valstybinę galią, aš 
dirbau-vergavau m i 1 ionieriškų 
Havardo Universiteto studentų 

g kliube, Cambridge, Mass.
' Patyriau, kad jie laiko salp- 

tus tik nariams susirinkimus ir 
tūri slaptas nečerteriuotas or
ganizacijas ir keistais vardais, 
ir mokslus užbaigę, pasilieka jų 
nariais. Bet neišdildomai pasi
lieka mano atmintyj štai kas: 
Pasako bosas man, kad bus ne
didelė “parė”- baliukas ir kad 
aš vienas pajėgsiu patarnauti 
prie stalo. Atsakau, “gerai, at
liksiu, kaip galėsiu, bet tik pa
žiūrėk ar taip, kaip reikia, pri
rengsiu stalą.” Ot ir stalan sė
da vienas man nepažįstamas 
jau sensterėjęs žmogus. Tai bu
vo tėvas vieno studento. Beval- 

| gant ir geriant daugiaus iš vie
no, gal 3 gorčių indo, vadinamo 
“loving cup,” pradėjo prakal- 
bėles sakyti. Va ir svetys pra-

Brangūs draugai ir draugės!
Jūsų kaimynai kanadiečiai 

vedame vajų mūsų laikraščiui 
“Liaudies Balsui”. Kvotą turi
me : 300 naujų skaitytojų ir 
$1,500 aukų. Vajus prasideda 
su 15 d. gruodžio ir baigsis 15 
d. sausio, 1937 m.

Kviečiame draugus ameri
kiečius ateiti mums į talką. 
Kanadiečiai draugai visuomet 
buvo labai svetingai priimti 
amerikiečių, kada tik jie lan
kėsi Amerikoj. Manome, kad ir 
kanadiečių laikraščio atsišau
kimą Svetingai priimsite.

Draugės ir draugai! užsira
šykite mūsų savaitinį laikraštį, 
tai bus geriausias jums sve
čias. Kurie jau turite, tai pra
šome pakalbinti savo pažįsta
mus, kad jie užsirašytų “Liau
dies Balsą”, vienintelį Kana
dos lietuvių laikraštį, parinki
te prenumeratų. Per kanadie
čių laikraštį jūs plačiau susi
pažinsite su Kanados lietuvių 
gyvenimu. Kanadoj tik maža 
dalelė lietuvių gyvena, sulygi
nant su Amerikos Jungtinėmis 
Valstijomis, todėl ir laikraštis 
išlaikyti mums vieniems sun
kiau. Amerikiečiai jau daug 
esate prisidėję prie išbudavo- 
jimo darbininkiško judėjimo 
tarpe Kanados lietuvių, ir tą

mes labai įvertiname. Mano
me, kad draugai tinkamai 
įvertinsite ir šį mūsų atsišauki
mą.

Mums ir aukų gauti yra la
bai svarbu. Kurie draugai iš
galite, prašome prisidėti ir su 
pinigine parama. Kurie galė
tumėte parinkti aukų, mes pa
siųstume blanką, duokite 
mums žinoti. Taipgi naujų 
skaitytojų užrašymui pasiųsi
me kortelių, jei tik žinosime, 
kurie draugai ar draugės su
tinkate pasidarbuoti kanadie
čių laikraščiui.

Senus “Liaudies Balso” skai
tytojus, kurių prenumeratos 
išsibaigę, kviečiame atsinau
jinti.

Pareikškite savo nuomonę 
apie mūsų laikraštį, laišku ar 
per spaudą, pasakykite, kas 
jumis labiau įdomauja, kas la
biau interesingo yra Liaudies 
Balse ir kas nepatinka, kas 
taisytino. Už pastabas iš kalno 
tariame ačiū.

Kurie dar nesate matę Liau
dies Balso, parašykite admi
nistracijai laišką, mes pasiųsi
me jums susipažinimui.

ADMINISTRACIJA. 
“Liaudies Balsas”, P. O. Sta
tion C, Box 1013, Toronto 3, 
Ontario, Canada.

bilo. Jo prakalbos turinys, kiek 
atsimenu, buvo peržvalga tuo
metinės padėties Europoj ir 
Amerikoj. Užbaiga tai mano 
galvoj beveik žodis žodin tebėra. 
“You are in the best university

- of the world, study, learn, and 
prepare to rule. Knowledge 
combined with wealth is the 
ruler.”

Ir vėl didysis indas aplink 
stalą eina, kiekvienas pasiėmęs 
atsistoja, gal sėdint neparanku 
iš viso gerti. Nekurie ’pradėjo 
krypuliuot, lyg girti. Aš tuo tar
pu atnešiau mažuose puodukuo
se juodą kavą. Puota pasibaigė: 

Kaip daugumoj yra su mūsų
jaunimu? štai vienas labai liūd
nas pavyzdys. Tėvai visuomet, 
kuomet tik yra galima darbas 
gauti, dirba abudu. Vaikai lan
ko mokyklas. Vyriausias ir bai
gęs tą patį Havardo Universite
tą, vyras jau. Būdavo užklau- 

■ sus, kodėl savo sūnų bei dukte
rų prie organizacijų neleidžiat 
bei nesuorganizuojat jų, gauda
vai atsakymą, kad neturi laiko, 
žiūrėk kiek lekcijų turi pri- 
ruošt, kiek jie knygų skaito ir

EMU negalima.
Mokslą baigęs — darbo netu

ri. Tėvai turi dirbti ir sūnelį 
venimo reikmenimis aprūpin-

Waterbury, Conn.
Veik nei vienas Waterburio 

biznierius nesigarsina “Laisvė
je,” o juk “Laisvę” skaito Wa
terbury gana apsčiai, ir Wa
terbury lietuvių yra gana gra
žus skaičius, galėtų paremti 
savuosius biznyje ir kitokiuo
se užsiėmimuose.

Waterbury yra ir lietuvių 
visgi su gana gerais talentais. 
Lietuvis Savonis geras gitaris
tas mokytojas. Savonis moky
tojauja muziką “Mueller Con
servatory of Music” Waterbu
ry.

Jeigu būtų didesnis skaičius 
lietuvių mokinių, tai Savonis 
teiktų pamokas lietuviškai. 
Tai gabus muzikos srities mo
kytojas. Jis moka vartot daug 
instrumentų, bet nesigiria pro
fesoriumi, kaip kad vienas 
Waterburio vargonininkas.

Dabar jau šaltas žiemos mė
nuo, jąunimas jau negali kur 
praleisti laiko, kaip kad vasa
rą, kol šilta. Dabar daugiau 
spraudžiasi kur į pastogę, kur 
šilčiau. Kam dar rūpi lietu

vybė, dažnai kelia klausimą, 
kaip sulaikyt jaunimą nuo nu
tautinimo, nes jau galima sa
kyt atvirai jis nutausta diena 
dienon. Tad ar gi negalima 
būtų tuo kiek geriau susirū
pinti ir išrinkti nuo progresy
vių sriovių abelnai komitetas, 
kuris atsišauktų į lietuviškąjį 
jaunimą, kas jaunimui labiau
siai įdomu. Vyresniesiems rei
kėtų paremti jų pareikalavi
mas, ir be abejo, kur įdomu, 
ten traukia, “kur raudona, ten 
gražu”—kas tik jaunimą įdo
mins, ten jis trauks. Taip esu 
linkęs aš manyti. Tai kas pir
mutiniai stosite į darbą ?.>

Juozelis.

nis paaukojo $5. Pinigai tapo 
priduoti masiniame susirinki
me.

Bet darbas dar neužbaigtas. 
Jis eina pirmyn entuziastiškai. 
Aukos yra renkamos ant blan
kų, kurias turi pagaminęs vie
tinis komitetas. Vėliau bus 
pranešta, kas kiek surinko. 
Taip pat yra renkama drabu
žiai ir konservuoti valgiai. Sto
tis Superior Building, No. 205.

Nors vietinė spauda paduo
da, kad publikos buvo 2,500, 
pritariančios kairiajai pusei, 
bet labai apsirinka didžiųjų 
laikraščių reporteriai. Mat, jie 
skaitliuoja pagal sėdynes, kiek 
jų buvo bažnyčioje, bet kurie 
buvo stati ir kurių buvo pilnas 
skiepas, tai tų nepriskaito.

Susirinkimas entuziastiškai 
sveikino Ispanijos liaudies at
stovus. Nors vietiniai airiai 
norėjo mitingui pakenkti, bet 
jiems nepasisekė. Tula organi
zacija, vadinama The Irish 
American Civic Association, 
kurios priešakyje stovi vysku
pas Joseph Schrem, išleido pa
reiškimą, kad kunigas Saraso- 
la esąs prašalintas iš katalikų 
kunigijos, todėl jis jau nebesąs 
katalikų kunigu. Net kreipėsi 
prie miesto gaspadoriaus Mr. 
Burton, kad uždraustų kun. 
Sarasolai kalbėti. Bet ir čia tie 
sutvėrimai nudegė nagus.

Kunigas Sarasola pasakė: 
Aš esu katalikas, aš nepriklau
sau jokiai politiškai partijai. 
Aš nesu komunistas ir nesu fa
šistas. Geras katalikas negali 
būti 'fašistas. Aš noriu laisvės 
Ispanijos žmonėms, noriu jiem 
mokslo ir apšvietos.

Po Marcelino Domingo kal
bos susirinkimas užsidarė la
bai entuziastiškai, karštai svei
kinant Ispanijos liaudies atsto
vus. Dalyvavęs.

HELP SPANISH
REFUGEE*

New Kensington, Pa.
Mes, newkensingtonieciai, 

matydami, kad Ispanijos liau
dies kovotojai gerai pliekia 
kailiu fašistams visuose fron
tuose, dar surinkome keliatą 
dolerių, kaipo kalėdų dovaną 
liaudies fronto kovotojams 
prieš naminį ir išlaukinį fašiz
mą. Aukų surinkta $8.15. Ne
skelbsiu vardų tų, kurie auko
jo mažiau kaip 25 centus.

Aukojo sekamai: C. Stašins-,

Ateivių Gynimo Komitetas, 
100 Fifth Ave., New York Ci
ty, parduoda šias štampas po 
10c gelbėti Ispanijos pabėgė
liams nuo fašistų. Tie pabė
gėliai dabar randasi Franci joj.

- ----------------—- '•••••v '• .........■■ -

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iŠ lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai- 

* dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. U N. Y.

‘LAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February

REIKIA DOVANU DAIKTAIS IR PINIGAIS

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE

Reikalinga draugų, kurie rinktų dovanas ir 
reikalinga bazarui darbininkų. Prašome padėti 
šiame svarbiame reikale savo dienraščiui. Tuo
jau praneškite į “Laisvės” raštinę kas kuom 

galite padėti prie bazaro.

Bazaras bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remiančiosios 
masės gausiai pasirodys su dovanomis. Labai naudinga yra dovanos 

naujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia bazarui 
pripirkti reikalingų daiktų.

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO
Iš visų miestų bei vadinamų kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba
zaro. Daiktais ar pinigais remkime b^zerą visi. Atsiminkime, kad 
šiemet turime daug kampanijų rinkliavom aukų, tai mūsų dienraščiui 
aukų nerenkam. Todėl pasirūpinkime, kad bazaras būtų sėkmingas, 
o jis gali būt sėkmingas tik visiem, šiuom-tuom prie jo prisidedant.

Visi dienraščio “Laisves” rėmėjai, visi 
apšvietą mylinti žmones privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisve” 

turėtų iš jo materiales naudos.

Kiekvieną dieną šokiams grieš gera orkestrą ir įžanga bus tik 10c 
Taipgi kasdien bus puiki muzikalė programa, kurią pildys 

iš kitą miestą ir iš Brooklyno talentai.



Pirmadienis, Gruod. 14,1936 Puslapis Penktas

LIETUVOS ŽINIOS
Parduoda iš Varžytinių 
Kontrabandinį Laivą.

Kaunas. — Klaipėdos muiti
nė gruod. 2 parduoda iš var
žytinių sugautą su kontraban
da “Willy” laivą už 6000 lt. 
Kartu parduodamos ir konfis
kuotos prekės su tuo laivu.

Kokių Nukals Monetų
Kaunas. “Spindulio” spaus

tuvėje nuo pat praėjusio pava
sario (V. 16.) kalamos meta

is lines monetos. Pirmiausia kal
ta po let. ir nukalta apie 3 
mil. monetų; po 5 et. apie 800 
tūkst., o po 1 lt. apie 2 mil. 

t šią savaitę jau pradėta kalti 
2 et monetos, kurių bus nu
kalta apie 3 mil. Paskui bus 
kalamos po 10 ir 5 lt. monetos.

Buvo Sustreikavę Prancūziškai
Kaunas. — šiomis dienomis 

Jonavoje buvo sustreikavę vie
nos baldų dirbtuvės darbinin
kai. Sustreikavę jie pasiliko 
dirbtuvėj ir nieko neįsileido. 
Nesusipratimas likviduotas ir 
darbininkai pradėjo dirbti.

Padėka Komunistų 
Rėmėjams

DRAUGĖS IR DRAUGAI!
Lietuvių Komitetas Remti Komunistų Partijos kan

didatus laikė savo posėdį ir užbaigė visus darbus. Laike 
pereitų prezidentinių rinkimų lietuviai darbininkai, biz
nieriai ir profesionalai Komunistų Partijai davė gražios 
paramos. Vien per mūsų komitetų tam tikslui prisiųsta 
$1,357.16. Bet tai toli gražu ne visos aukos, daugelyj 
miestų šimtus dolerių mūsų organizacijos pridavė tiesiai 
Komunistų Partijos organizacijoms. Mes manome, kad 
lietuviai sukėlė nemažiau $3,000 laike rinkimų kampani
jos. Komunistų Partijos Nacionalis Komitetas dėkavoja 
visiems rėmėjams.

Čia mums nereikia aiškinti, kad laike pereitų rinki
mų komunistai pasiekė milionus žmonių savo spauda, 
prakalbose ir per radio. Tą galėjome padaryti ačiū masių 
nuoširdžiai paramai, ačiū jūsų duosnumui! Mes, komu
nistai, padėjome užduoti smūgį Hearsto reakcininkams 
ir jų kandidatui Landonui.

Draugai, jeigu dar pas jus randasi pinigų už kupo
nus, rinkimų platformas arba guzikėlius, tai prisiųskite 
per ALDLD arba LDS centrus. Kadangi visas rinkimų 
darbas jau užbaigtas, tai tie pinigai bus perduoti Agita
cijos Fondui ir sunaudoti komunistinei apšvietai.

Lietuvių Komitetas Remti 
Kom. Partijos Kandidatus.

V Kun. J. P. Laimėjo Bylą.

Kaunas. — Buvusi Pagirių 
^klebonijos tarnautoja p. Gr. iš
kėlė kun. P. civilinę bylą rei
kalaudama mokėti vaiko išlai
kymui.

Šiaulių apyg. teismas p. G. 
iš kun. P. buvo priteisęs po 30 
lt. kas mėn. iki vaikui sukaks 
14 metų amž.

Lapkr. 23 d. Apel. rūmai 
sprendė kun. P. skundą. Teis
man atvyko ir p. G. kūdikiu 
ant rankų nešina.

Apel. rūmai Šiaulių apyg. 
teismo sprendimą panaikino ir 
p. Gr. civil, jieškinį atmetė.

Didelė Ateitininkų 
Konferencija

Kaunas.—Lapkr. 21-22 dd. 
Kaune buvo ateitininkų s-gos 
konferencija. Pirmąją dieną 
buvo atlikta religinė konferen
cijos programos dalis, o antrą 
dieną svarstyti organizaciniai 
reikalai.

Konferenciją atidarė są-gos 
pirm. Graževičius. Prezidiu- 
man pakviesta vysk. Matulio
nis, vysk. Reinys, prof. Pakš
tas, buv. prezidentas Al. Stul
ginskis ir prof. Dovydaitis. Pir
mininkavo Senauskas.

Buvo daug sveikinimų ir lin
kėjimų.

Užakcentuotas religinių 
praktikų reikalas ir socialinių 
klausimų aktualumas.

> Konferencijoje dalyvavo 50 
atstovų (jų tarpe 10 iš Klaipė
dos), 89 sendraugiai, 329 įsi

registravę studentai ir apie 
200 dar šiaip žmonių, taigi, 
iš viso apie 650 žmonių.

Laisvoji Sakykla
Atsakymas Ponui Trečiokui

Man gaila, kad reikia “Lais
vės” redaktorius turbavoti ir 
prašyti, kad patalpintumėte 
kelius žodžius, kaipo atsaky
mą ponui Trečiokui, kuris 
“Laisvės” No. 287 ir mane už
kabino.

Ponas Trečiokas bando su
kritikuoti Ig. Bečj, kuris savo 
straipsnyje aprašė Trečioko 
darbus. Trečiokas išsigarsino 
su savo darbeliais, kurie iki 
šiol buvo laikomi slaptybėje. 
Bet po biskutį jie pradeda ir 
per laikraščius pasirodyti.

Prašau Trečioko neniekinti 
Newarko tautiečio Žiugždos ir 
kitų, kaip Kralikauskas ir Ka- 
saitis, kurie nieko neturi bend- 1 
ro su Atstatymo Bendrovės su
griuvimu ir apvogimu, ką tam
sta bandai primesti. Prašau 
Trečioką įrodyti, kokiu būdu 
aš priverčiau Atstatymo Ben
drovę prie bankrūto ? Tai bū
tų labai įdomu viską išversti į 
viršų. Kuo pats Trečiokas pa
sinaudojai? Tamista visur len
di, kad tik sau pasipelnytum.

Kaip girdėtis, tai jau reikės 
jums ir Paskolos Bendrovę pa
likti, nes tavo darbai išėjo vie
šumon ir pajininkai nebenorės 
palikti savo organizacijos raš
tininku.

Kaip tamsta atvažiavai iš 
Anglijos, mes newarkieciai 
jau turėjome viską sugatavy- 
tą ir neprašėme, kad Trečio
kas eitum pas mus prie dar

bo. Mes newarkieciai ir be 
tavęs mokėjome vadovautis. 
Pati Building Loan Draugija 
turėjo kelius šimtus tūkstančių 
dolerių turto. O tamsta niekuo 
ir niekuo neprisidėjote prie 
jos pakėlimo.

Tamsta tik žiūri, kaip prisi
gretinti ir pasipelnyti iš varg
šų žmonelių. Nors Trečiokas 
gudrią lapės uodegą turi, bet 
ji jau virpa ir visi tą pastebi, 
kas tik moka stebėti ir su
pranta.

A. Žiugžda.

tos mieste darbų mažai; da
bar dirba čia tik Shirt Facto
ry), tai Kulpmonte gyventojų 
skaitlius padaugėja.

Apie 15 metų atgal buvo iš
kelta obalsis: “Pirk namie,” 
“Turtink savo miestą.” Miesto 
oficialai ir kiti tuo laiku varė 
gana smarkią agitaciją, bet ne
žinia kodėl čia tas neprigijo. 
Kaip žmonės važiavo į Mt. 
Carmel arba Shamokin, jei ko 
pirkt reikėjo, taip ir tebeva
žiuoja. Nieko nesakyčiau ant 
tokių, kurie važiuoja ką dides
nio nusipirkti, nes didesniam 
mieste didesnės krautuvės, di
desnis pasirinkimas. Bet tūli 
delei savo seno įpročio kad ir 
visai delei menkniekio važiuo
ja kelias mylias ir ne kartą 
per savaitę.

Pavyzdžiui, štai kas repor
teriui teko patirti: Moteriškė 
įlipo j karą ir nešasi gurbelį su 
kiaušiniais. Kadangi ji buvo 
pažystama, užvedėm kalbą:

— Kodėl dar taip toli (į Mt. 
Carmel) važiuojate pirkti 
kiaušinių? Juk galima to gau
ti ir Kulpmonte.

—Taip. Bet Mt. CarmČT ga
lima gauti pigiau, — sako ji.

—Koks skirtumas?
—Skirtumas dįdelis. Kulp

monte už tuziną kiaušinių nori 
31c, o čia, Mt. Carmel, aš ga
vau tuziną kiaušinių už 29c.

—Bet juk tamstai tik “fė- 
ras” į abi puses kaštuoja 14c, 
o kur dar sugaištis, apie 3 ir 
daugiau valandų.

Moteriškė užsimąstė.
Nesu šalininkas “savas pas 

savąjį,” bet ypač Kulpmonte 
reikėtų tas pataisyti, nes da
bar ir vieniem ir kitiem nege
rai. Biznieriai nedaro biznio, 
skursta, o publika daugiau iš
moka už prekes — save išsi- 
naudoja. Bon Ami.

Lawrence, Mass.

DARBININKŲ KALENDORIUS
1937 METAMS

Leidžia “Vilnis” 3116 S. Halsted St., Chicago, Ill.
•

Tai metraščio knyga, kurioje telpa svarbieji darbinin
kų judėjimo ir abelni istorijai įvykiai; daug svarbių 
statistikų ir straipsnių ekonomikos ir politkos klausi
mais, bei lengvų pasiskaitymų iš beletristikos ir poezi
jos srities. Prie to, telpa daugiau kaip 40 paveikslų iš 
Lietuvos gyvenimo, Ispanijos kovų, stambių Amerikos 
darbininkų judėjimo vadų ir tt. Tai bus turtingiausias 

už visus pirmiau išleistus darbininkų kalendorius.
Jis bus 160 puslapių. Tai pusėtina knyga

Darbininkų Kalendoriaus kaina 25 centai kopija. .
Užsisakiusiems kalendorių platinti, duodame 25 nuoš. nuolaidos.

Kulpmont, Pa.
Šis-Tas.

Vietos Mokyklų Tarybos po
sėdy, kuris įvyko gruodžio 7 
d., tapo perorganizuota tos ta
rybos valdyba sekantiems me
tams. Tarpe kitų, aptiekinin- 
kas M. įBurch (lietuvis) tapo 
išrinktas kasininku į tąjį komi
tetą.

Kulpmonto viešosios mokyk
los Kalėdų ir Naujų Metų 
šventėms užsidarys gruodžio 
23 d. O antram metų sezonui 
atsidarys pirmadienį, sausio 4 
diena, v

Miesto inžinieriui Gordon 
Smith’ui rezignavus ,tas parei
gas eit aprinkta kitas, būtent 
Robert Weary iš Shamokin. 
Pirmutinis pastojo dirbti prie 
Coxe Brothers Co. iš Hazleton, 
Pa., kuri operuoja taip vadi
namus “strippings.”" O pasta
rasis dabar bus ne tik Kulp
monto miesto inžinierium, bet I

į ir Shamokino.
i Kulpmontas dar naujas mie
stas. Pirmi pionieriai pradėjo 
čia apsigyventi apie 30 metų 
atgal. Dabar Kulpmonto popu
liacija svyruoja tarp 8,000 ir 
10,000. Kada darbai apylinkė
je kiek pagerėja (nes ant vie

Lapkričio 29 d. atsibuvo 
bendro fronto surengtos pra
kalbos. Kalbėtojai tyuvo S. Mi- 
chelsonas ir R. Mizara. Buvo 
gražios publikos ir visi aty- 
džiai klausėsi.

Taipgi buvo ir meno prog
rama. Dainavo Liaudies Cho
ras. Gerai sudainavo. Buvo iš 
Peabody šokikė B. Petkevičiū
tė. Gražiai pašoko, publikai 
patiko. Dainavo Kaškevičiu- 
tės, B. Petrick. Gerai sudaina
vo. Pianu akompanavo O. 
Vaitkunienė. Taipgi pianu 
skambino O. Večkiutė. Gra
žiai atliko savo pareigas J. 
Kodžiutė ir O. Butėniutė (var
dai sumaišyta, neaiškiai pasa
kyta, kuri ką programoje iš
pildė.—Red.).

Buvo renkamos aukos Ispa
nijos kovotojams ir Lietuvos 
politiniams kaliniams. Aukų 
surinkta $26 ir pasiųsta tam 
tikslui pusiau padalinus, čio
nai seka aukotojų vardai. Jei
gu kurių vardai neteisingai už
rašyta, arba visai neužrašyta, 
tai atleiskite, nes per greitu
mą gal įvyko klaidų.

K. Churlionis $2.00; T. Le- 
vitskas $1.10; A. Taraška 
$1.04; po $1.00: M. Bulo
ta, D. Kirmila, Draugas ir J. 
Melvidas; po 50c P. Tamošau
skas, A. Tamošauskienė, A.

Darbininkų Kalendorių prasidėsime siuntinėti' su 12 
diena gruodžio. Užsitraukė darbas dėlto, kad šiais 

, metais išeina daug didesnis negu pirmiau buvo.

Tad prašome visas kuopas ALDLD, LDS, APLA ir pavienius 
platintojus tuojaus užsisakyti Darbininkų Kalendorių.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

Vilnis, 3116 S. Halsted St., Chicago, III
Henry Ford, kairėje, kurio fabrikuose manoma pa
dirbti 1,300,000 automobilių ateinančiais metais, ta

riasi su American Automobile Association 
prezidentu Thomas P. Henry

Šinkūnas, K. Šinkūniene, B.drg. Mizarai, tai kada jis nuė- 
Chulada, K. Dekanavičius, M. 
Dekanavičiene, K. Paltanavi
čius, M. Vaitkunas, Ch. Rubak, 
P. Rašys ir P. Aleksoms; J. 
Večkys 35c,• po 25c: P. Millis, 
P. Krukonis, M. Sakalauskas, 
F. Svirelis, A. Jurkšta, J. žu- 
lanskas, J .Kuodis, J. Skruodis, 
K. Balaika, S. Česna, J. Griga
liūnas, P. Balevičius, V. Miku- 
lienė, J. šleiviene, A. Ignatavi
čius, S. Mlečka, D. Bulauka, 
A. Balevičius, J. Marcelis, Juš
kienė, M. Vaitkunienė, T. šim- 
koniene, B. Večkienė, Ch. Jo- 
zokas, B. Markevičius, E. Pet- 
rukevičius, F. !Zula, M. Petru- 
kevičius, J. Brasitskas, J. Mu- 
steika ir O. Balčiūnienė.

jo mirusią aplankyti, buvo už
kviestas pasakyti prakalbėlę. 
Drg. Stakionis norėjo laidoti 
laisvai, bet vaikai suaugę ir 
norėjo ministerio, (kunigo) tai 
ir tas dalyvavo stuboje ir ant 
kapinių. L. K. Biuras.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
'šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga- 
j lingu šilumą, šildydama kaipo saulės 
I spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būr užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 

- —_   __  ____ „ ..._ ____ ... ... aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą
to sell wine and liquor at retail under Sec- iTUTnati Pnrsidnnda visur 
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con-i M0Stb 1 arsiUUOUa VISUT.
trol Law at 2841 Church Ave., Borough of . Y. . , ,
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Reikalaunam Agenčių ir Agentų, 
off the premises.

HARRY CHANIN—IRVING SALMAN 
and AARON CHANIN

D-B-A WILLIE’S WINE & LIQUOR STORE 
2841 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 203 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 138 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed’ 
on the premises.

ALPHA REPUBLICAN CLUB, INC. 
138 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 176 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tian 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 222 Stone Ave., Borough-of Brooklyn/ 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ■ ' I

RALPH SODANO
222 Stone* Ave., Brooklyn, N. Y. I

Lapkričio 29 d. tapo palai
dota B. Stakionienė. Palydo
vų buvo daug. Kadangi tuo 
laiku Lawrence pasitaikė būti

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that License No. 
L-1612 has been issued to the undersigned to , 
sell wine and liquor at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4923—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS FULLAM
4923—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 253 has been issued to the undersigned ,

DEKEN’S OINTMENT CO 
Hartford, Conn.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OC

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.

NAUJA PUIKI VIETA 
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Viiniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

šaltas, Putojantis Alus 
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

------------------------------------ T----

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

HARTFORD, CONN.
ALDLD G8 kp. metinis susirinki

mas atsibus pirmadienj, 14 d. gruo
džio, Laisvės Choro Svet., 57 Park 
St., 8 vai. vakaro. Visi nariai daly
vaukite, nes bus renkama nauja vai-1 
dyba 1937 metams ir kuris dar ne-' 
priklausot, ateikite ir prisirašykite, 
nes už $1.50 i metus narys gauna 
knygų vertės virš $3.00. — Fin. Rast. 
J. Kazlauskas. (292-293)

MEDUS
Ir vėl bitininkas Končius atve

žė “Laisvei” didelį vežimą 
MEDAUS.

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių. 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, Šlapimo 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duonų per paštų | kitus miestus, specialiai greitai pristefto. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Gran St.

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis šeštas Pirmadienis, Gruod. 14,1936

NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS Į
Svarbus Motery Kuopos 

Susirinkimas
Ketvirtadienio vakarą, 17 

gruodžio, Am. Liet. Darb. Li
teratūros Draugijos , Moterų 
81-ji kuopa turės priešmetinį 
susirinkimą, kuriame bus rin
kimas valdybos ateinančiam 
metui ir kiti svarbūs reikalai. 
Po susirinkimo bus draugiš
kas pasilinksminimas pasitiki- 
mui būsimos valdybos ir palin
kėjimui laimingos darbuotės.

Narės ir neprigulinčios kuo
poje kviečiamos dalyvauti.

Sekretorė.

Kas Po “Grigučio?”
Visų su nekantrybe laukta 

Aido Chorą sulosiant garsiąją 
operetę “Grigutis.” Ir ta pro
ga atėjo sekmadienj, 13-tos 
gruodžio popietį, Labor Ly
ceum svet. Apie jo pasėkas 
bus ryt dienos “Laisvėje”. Bet 
daugelis klausia, kas po “Gri
gučio?”

Man žinomu artimiausiu ir 
smagiu pažmoniu po “Grigu
čio” bus ALDLD Moterų 81-os 
kuopos rengiamos lietuviškos 
vakaruškos ateinantį sekma
dienį, 20-tos gruodžio vakarą, 
kur žadama turėti įdomią pro
gramą, silkių ir namie gamin
tų kepsnių užkandžius, taipgi 
lietuviškai šaunią Kriaučiūno 
muziką šokiams. Įžanga 25c. 
Bus “Laisvės” svetainėj. i

Rep.

Policija Daužė Galvas 
Bedarbiam

Policija buožėmis daužė gal
vas bedarbiams vyrams ir mo
terims Brooklyno šalpos biure, 
1652 E. 17th St. Daugelis su
mušta ir 12 moterų ir 7 vyrai 
suareštuota.

Ten bedarbiai turėjo sėdėji
mo protestą, kuris tęsėsi per 3 
dienas ir naktis. Penktadienį 
dalyviai pradėjo šaukti, kad 
administratorius Griffin ateitų 
su jais tartis. Tada pašaukta 
visas būrys policijos, kuri de
monstrantus apmušė ir 19 areš
tuotų kaltina netvarkiame el
gesy. Bet ramiai jie negalėjo 
ilgiau sėdėti, nes daugelio šei
mos badavo ir kai kurie jau 
buvo išmesti iš namų žiemos 
ore, o kitiem gręsė tas pat li
kimas.

Tačiau nežiūrint policijos 
žiauraus puolimo, virš 250 as
menų penktadienį pasiliko na
kvoti dviejuos iš penkių užpro
testuotų biuro skyrių. Jie pa
siryžę būt, iki jų reikalavimai 
bus išgirsti ir išklausyti. Vie
ną biurą demonstrantai nusi
tarė apleisti po 12 valandų sė
dėjimo. Kitame pertraukė sė
dėjimą po dalinu laimėjimų. Iš 
penkto, kaip minėta, jie ,tapo 
išmėtyti ir areštuoti.

Taigi, kaip prieš rinkimus, 
taip po rinkimų gerovė ateina 
pas mus tik tokia, kokią išsi- 
kovojam.

Wasilis Areštuotas Kaipo 
Čekių Klastuotojas

Justinas Wasilis, 56 m. am
žiaus, tapo sulaikytas po $1,- 
000 kaucija todėl, kad jis pa
sirašė . mirusio draugo vardą 
ant $32.50 vertės pašalpos če
kių ir juos iškeitė.

Tie čekiai buvo išrašyti 
Theodore Stukulio vardu, ku
ris gyvendavo su Wasiliu po 
num. 36 Hudson Ave., Brook
lyne. Stukulis mirė Cumber
land ligoninėje pereitą liepos 
22 dieną. Teismas įvyks šian
dien, Brooklyno Felony teis- 
mabutyje.

Drabužiai Ispanijai

Lorimer Valgykla Pate
ko Naujiem Savininkam

O. Degulienė ir A. Velička, 
apie arti metus laiko buVUšiė- 
ji Lorimer Restaurano savinin
kais, pasitraukė iš savininkys- 
tės. Įstaigą nupirko Juozas 
Ažius, kuris šiuo tarpu laiko 
kitą restauraną ant kampo 
Metropolitan ir Union Avės. 
Naujai nupirktos įstaigos pri- 
žiūrėtoju-vedėju dirba Pranas 
Domikaitis.

Lorimer Restauranas randa
si “Laisvės” Bendrovės name, 
417 Lorimer St., Brooklyne.

Al. Velička tačiau pasiliko 
darbininku buvusioj savo įs
taigoj, taipgi iki švenčių dar 
dirba vikri lyg žaibas veiter- 
ka Marytė Kučinskaitė. Ji, atė
jus šventėms, vyksianti į She
nandoah, Pa., pas saviškius, 
kur žada pabuvot bent porą 
mėnesių. Rep.

Motery Mokyklos Pirma
Pamoka Antradienife

Skaitymo, rašymo ir skait- 
liavimo pirmoji pamoka bus šį 
antradienį, 15 gruodžio, “Lais
vės” svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Mokykla tęsis 
per visą sezoną vieną kartą į 
savaitę, antradieniais. Pamo
kos visuomet prasidės 8 ir bai
gsis 10 vai., kad ir toliau gy
venančios galėtų dalyvaut ir 
sugrįžt laiku.

Mokyklą steigia ir palaiky
mu rūpinasi ALDLD Moterų 
81-ma kuopa, bet į ją kviečia
mos ir ne narės merginos-mo- 
terys. Mokinimas visoms vel
tui.

Pirma knyga skaitymui bus 
“Gamta ir žmonės.” Ją turin
čios — atsineškit.

Mokyklos Kom.

New Yorko mieste manoma 
budavoti $2,500,000 ligoninę, 
kuri aprūpins sergančius ly
tiškomis ligomis. Pranešama, 
kad sirgimų skaičius lytiško
mis ligomis smarkiai kyla ir 
dabartiniu laiku sudaro pen
kioliktą nuošimtį miesto gy
ventojų.

Harlem Ligonbučio 
Apsileidimas

Jau daug buvo rašyta apie 
Harlemo ligoninės discrimina- 
ciją prieš negrus ligonius, bet 
vakar iškilo aikštėn dar vienas 
toks įvykis.

Negras David Holmes, 
apartmentinio namo “dženito- 
rius,” praneša, kad kuomet jo 
pati smarkiai susirgo, tai jis 
pašaukė ligonvežimį iš Har
lem Ligonbučio. Paprastai ke
lionė nuo jo namų, 2215—8th 
Avė. iki ligonbučio ima tik ke
letą minučių, vienok kuomet 
jo pačią vežė, tai sugaišta vi
sa valanda laiko. Ligonveži- 
mio draiverys sustojo net du 
kartu pakelyje ir nuėjo sau, 
nepaisant vyro prašymų, kad, 
skubėtų vežti ligoninėn, nes 
žmona labai serga. Aštuonias 

i dienas po to jo žmona numi
rė.

Kaip nesibaigė Ispanijos 
žmonių kova prieš juos užpuo- 
lusį fašizmą, taip nesibaigia ir 
parama jiems. Po išvežimo iš 
“Laisvės” raštinės dviejų tro- 
kų lietuvių suneštų drabužių, 
avalynės ir maisto, vėl renkasi 
pundeliai, šiomis dienomis at
nešė sekami:

Rimkų šeima, 1064 Hancock 
St., — megstinių, ploščių, mai
sto.

J. Juška, batų krautuvės sa
vininkas, 79 Hudson Ave., — 
baksą ruberių.

Aukos Pinigais.
Susiėjus pas d. J. Grubį, iš 

naujo vėl išrinktą LDS 1-mos 
kuopos finansų sekretorium, 
pasižmonėt, užsiminta apie Is
panijos darbininkų kovas ir 
sumesta $2. Aukojo po 50c: J. 
Gaitis, J. Grubis, P. Arlaus
kas; po 25c: J. Vaitkus, E. 
Grubienė.

Pinigai, kaip praneša J. 
žvalgas, pasiųsta Isp. Gelb. 
Komitetui.

žiema dar bus ilga ir ypa
tingai sunki fašistų terioja- 
miems ispanams. Kas dar ga
lite paaukot patys arba su
rinkti iš kitų, pasidarbuokite 
tuojau ir pristatykite. Kam pa
ranku, gali vežt tiesiai į cent- 
ralinį sandėlį, 6th floor, 832 
Broadway, N. Y. Komisija.

Negrės Gelbsti Vaistinių 
Streikieriam Pikiete

Harleme vedamas vajus su- 
organizuot vaistinių darbinin
kus į uniją ir panaikinti dis
kriminaciją prieš negrus. Har
lemo moterys, kurios nesenai 
sėkmingai užbaigė kelis ren- 
dos streikus, išėjo pikietuot 
vaistines, kad padėt vaistinin
kams laimėt unijines sąlygas.

Unijos Viršininkas Nenori 
Nukirstos Algos

Antradienio vakarą Kakla
raiščių Unijos Lokalas 250 tu
rėjo susirinkimą, kuriame bu
vo vėl nominuotas kandidatu į 
manadžerius dabar esąs loka- 
lo manadžeriu Luis Fuchs. Tos 
industrijos darbininkai uždir
ba nuo $20 iki $25, "kada yra 
pilnai darbo, o protarpiais už
dirba kur kas mažiau arba vi
sai nieko. Tad ir kandidatui į 
manadžerius pasiūlyta nukirsti 
algą, vieton lig šiol mokėtų 
$100, mokėt tik po $75 į sa
vaitę. Regis, čia yra dar trigu
ba darbininko alga, bet įkai
tęs kandidatas į manadžerius 
pareiškė: “Man reikia $100 į 
savaitę, kad palaikyt tvarkoj 
šeimyną.” Tai pasakęs ir išdū
mė iš mitingo, o jo sėbras pir
mininkas Heisler uždarė mi
tingą, nors darbininkai prieš 
tai protestavo.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Vilkaitė Kalbės Per Radio
Šiandien, 1:30 po piet, iš sto

ties WMBQ, p. Ginkaus veda
mu laiku, vėl girdėsim E. Vil
kaitę, slaugę, kalbant per ra
dio apie vaikų auginimo pro
blemas.

ši stotis girdima ne vien 
Brooklyne, bet ir N. J. bei 
Conn, artimesnėse dalyse, tad 
ir jie, be abejo, pasinaudos 
proga susipažinti su d. Vilkai
te ir jos prelekcija. Tai jau 
antru kartu ją girdėsim oro 
bangomis. Rep.

Pranešimas Rengėjams
Kadangi visos orgąnizacijos 

ir draugijos rengia įvairius pa
rengimus, tai ir Liet. Kompar
tijos Frakcija savo paskutinia
me susirinkime nutarė rengti 
gerą vakarienę, kuri įvyks at
einančiais metais, vasario 21 
dieną, “Laisves” svetainėj. Tai
gi, jeigu kuri draugija mano 
ką nors rengti minėtą dieną, 
tai bus negera, nes pakenktų1 
sau ir būsimai vakarienei. >

Rengimo Kom.

Iš Lietuvių Kriaučių 
Metinio Mitingo

Trečiadienį, 9 d. gruodžio, 
Liet. Piliečių Kliube, Lietuvių 
Kriaučių 54-tas Skyrius turėjo 
Savo metinį susirinkimą. 
Kriaučių priėjo pilna kliubo 
svetainė. Mat, svarbumas susi
rinkimo buvo tame, kad reikė
jo rinkti didesnę pusę Skyriaus 
viršenybės sekančių metų pus
mečiui. Tai geras ženklas 
kriaučių susidomėjimo savo or
ganizacijos reikalais. Ir, ve, 
delei tos priežasties buvo ir 
skaitlingas susirinkimas.

Pirmiausiai, po protokolo 
perskaitymo, ėjo laiškų skaity
mas. Skaityta laiškas jau se
nai žinomu Salito ir Ferero 
klausimu, kuriuos Amerikos 
valdžia nori išdeportuoti Ita
lijon vien dėlto, kad jie yra 
geri fašizmo priešai. Apsigyni
mo Komitetas veda neatlai- 
džią kovą, idant neatidavus 
juos į fašistų nagus, šiam svar
biam klausimui skyrius auka
vo $10. Už tokį darbą skyriui 
ir jo nariams priklauso garbė 
tarptautinės darbininkų vieny
bės ir solidariškumo.

Kitas laiškas, tai streikuo
jančių laivakrovių klausimu, 
kuris irgi reikalauja finansines 
paramos, šitas klausimas pa
likta be jokios veikmės, nes 
kada Amalgameitų genera'lis 
ofisas duoda auką, tai ją išda
lina ir skyriams. Vadinasi, su
silaikyta nuo dubcltavos au
kos.

Trečias laiškas nuo Genera- 
lio Apsigynimo Komiteto. 
Kalbamas komitetas kas me
tai, prieš kalėdas, rengia ba
lių, kad davus bent mažą do
vaną tiems kaliniams, “sėdin
tiems” kalėjime už gynimą 
darbo klasės reikalų. Nupirk
ta 50 tikietų po 25 centus.

Kirpikų skyrius rengia ba
lių pradžioj vasario mėnesio. 
Duota $15 vertės komplimen
tas nuo mūsų skyriaus į jųjų 
programą.

Rinkimą*.

Į skyriaus pirmininkus kan
didatavo : Zaveckas ir Ambra
zaitis. Zaveckas gavo 79 bal
sus, o Ambrazaitis 72. Reiškia 
skyriaus pirminybė jau trupu
čiuką pasikeitė.

Į Pildančiosios Tarybos raš
tininkus kandidatavo irgi du: 
Buivydas ir Baniulis. Baniulis 
gavo 80 balsų, Buivydas 56 
balsus. Kriaučiai sako: “Ma
žas didelį sumušė.” Sėkmingos 
darbuotės!

Skyriaus iždininku vienbal
siai išrinkta Kairys. Priešinin
ko, skaldymui balsų, susirinki
me nepasirodė.

Į direktorius — Kundrotą; 
Trade Executive Board — Na- 
livaika; Joint Board — Palio
nis ir Milašauskas; Trade 
Boardą — Hermanas ir Pil
kauskas. Į šias vietas augščiau 
minėti asmenys visi išrinkti 
vienbalsiai. Priešininkų rinki
muose jie irgi neturėjo.

Pildančion Tarybon kandi
datavo .keturi: Lapšys, Stanke
vičius, Belskus ir Tiškus. Lap
šys gavo 77 balsus, Stankevi
čius 70 bals., Belskus 46, Tiš
kus 15.

šie rinkimai parodė, jog Pil
dančios Tarybos suširinkimus 
lankys vienuolika buvusiųjų 
narių, o tik du nauji. Kas su
prantama, jog skyrius šių me
tų Pild. Tarybos veikimu yra 
pasitenkinęs.

Vaitukaitienės ir Šerienės 
Klausimas

Iš Pild. Tarybos sekretoriaus 
pranešimo kriaučiai suprato, 
jom Taryba turėjo nesusipra
timų su Yuškevičiaus šapos 
darbininkais. Nesusipratimo 
priežastis ve kur glūdi: Vaitu-

kaitienė, ilgus metus pirmiau 
dirbus Yuškevičiaus dirbtuvė
je, pradžioje kovo mėnesio tu
rėjo automobiliaus nelaimę, su
sižeidė. Nuo to laiko nedirbo 
iki pradžios lapkričio mėnesio. 
Jos vietoje buvo pasiųsta dir
bti Šerienė. Kaip ten jie išsi
aiškino, kad Šerienė dirba nuo
latinėj šapoj, kuomet, pagal 
unijos taisykles, niekas nuėjęs 
sergančio žmogaus vietoje ne-i}, 
gali sakyti, kad čia mano nuo-' 
latinė vieta.

Kada Vaitukaitienč pasvei-1 
ko ir jau nori grįžti darban—I 
jos nepriima nei Yuškevičius,1 
nei Šerienė neapleidžia vietos.; 
Dviejų moterų duonos klausi
mas atsidūrė Pild. Taryboj. 
Taryba išnešė vienbalsį nuos
prendį, kad Vaitukaitienei pri
klauso darbo vieta. Vienok 
Yuškevičiaus šapos pirminin
kas ir komisija apgina Šerie
nę; jie važiuoja net Trade 
Boardan, kur susirenka visų 
skyrių atstovai, bet ir ten pri
pažįsta Vaitukaitienei darbą.

Dabar, išklausius raportą
Tarybos sekretoriaus, Yuškevi
čiaus darbininkai reikalauja 
teisybės, kad negalima žmogų 
išmesti iš dirbtuvės bedarbių 
eilėsna, kuris jau išdirbęs 
kelis mėnesius. Vienok sky
riaus susirinkimas nubalsuoja 
uždaryti diskusijas tuo klausi
mu, kas reiškia, jog palaiko 
Tarybos nuosprendį.

Bešališkai kalbant, tai tokis 
įvykis nėra malonus Šerienei 
ir negalima grubijoniškai ap
kaltinti Yuškevičiaus darbinin
kus, kad palaikė Šerienės pu
sę. Tačiau, kaip jaustųsi tie 
patys darbininkai Vaitukaitie
nės ar kito sergančio žmogaus 
vietoje, kad sirgęs, gal dar ir 
daktarams išsikaštavęs, pa
sveikęs ir sugrįžęs ton pačion 
šapon ir tau vietos nėra? čia, 
draugai, nėra vienos dienos 
klausimas ir dėlto nereikia 
karščiuotis. Rimtumas ir pa
kantrumas turi būti visų va

ldas. Priešingai, — visur pra
sidės maiš’atienė.

Baliaus Pelnas

Balius turėjo viso įplaukų 
$560.60; išlaidos pasiekė 
$483.04. Pelno liko $77.56. 
Vien baliaus darbininkams iš
mokėta $64.00, o kur kitos iš
laidos ?

Tikietų pardavime, kas lie
čia šapų pirmininkus, tai Kai
rys (Manelio pirm.) stovi pir
moj vietoj. Jis pardavė 94 ti- 
kietus; sekantis — Belskus, jis 
pardavė 73; trečias — Rukš- 
telis, pardavė 56, jam pagel
bėjo Dūlys. Kiti po 40, 30 ir 
taip toliau. (Kiti pirmininkai 
atleis man už nedėjimą vardų, 
nes ir taip susidarė ilga ko-
respondencija).

Delegatas Bubnys pranešė, 
kad 7 lietuviškos kriaučių ša
pos dar pilnai dirba, 6 pusę 
laiko, o 2 uždarytos.
Tai tokios naujienos iš kriau

čių pastogės.
J. Nalivaika,

Skyriaus Koresp.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks pirmadienį, gruodžio 14 d. 
8 vai. vakaro, 269 Front St. Bus rin
kimas kuopos valdybos, todėl visi 
nariai ateikite į Šį susirinkimą. —« 
Sekr. ■ (292-293)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
yoju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glėnmore 5-6191

0------—---------------------------------------------- ------- m
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais)
H-----------------------------------------------------gj

NATURAL-LAX-HERB TEA
Sutaisyta JOHN W. THOMSON’O (TANKUNO), N. D. P. C.

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas jsisenės, 
nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų, širdies 
ir kitokios ligos.

Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX - 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo-

savimui, išvalymui ir sutvarkymui paįrūsių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakelį N. L. H. T. per paštą. Rašykite šiaip:

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

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstija <e
Graborystes reikale visada jums 

mielai - patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta 
Brooklyne Pirkt 
Naminius ir Im
portuotus Likerius 
ten, kur yra Že

mos Kainos.

D i d elis pasirinki
mas Į v a i riausios 
Degtines, Vyno ir 

Kitokių Likerių
Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Stagg’ ir Ten Eyck Sts.

(Pigiau niekur negausit)
----------- r ............ ■ =

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.




