
ŠERIFAS PATS IŠPROVO
KAVO MUŠTYNES SU 

SCOTTSBORIEčIU 
POWELLIU

BIRMINGHAM, Ala., sau
sio 26.—Gręsia mirtis Scott
sboro negrui jaunuoliui Ozie 
Powelliui po operacijos, per

Clarence Norris, prie ku
rio Powell automobilyj bu
vo prirakintas, sako, kad 
Powell pasipriešino pagelbi- 
niam šerifui Blaloc’kui tik 
tada, kada šerifas jam be 
priežasties kirto i veidą. Del 
to kilo muštynės ir šerifas 
šovė Powelliui j galvą.
KONDYLISVĖL GRASI

NA DIKTATŪRA
ATHENAI. — Graikijos 

darbo unijos, socialistai ir 
komunistai, pagal sausio 25 
d. pranešimus, reikalauja, 
kad karalius Jurgis areštuo
tų buvusi diktatorių genero
lą Kondylj.

Kondylis grasina sukelti 
jam pritariančią kariuome
ne, nuversti dabartine kons
titucinę valdžia ir vėl įvesti 
kariška diktatūra, jeigu da
bartiniuose rinkimuose į 
šalies seimą bus išrinkta 
dauguma liberalų (laisves
nių buržuju), vadovaujamų 
Venizeleso ir gen. Tsaldario.

A BE JOTINAŠ IT A LŲ 
LAIMĖJIMAS

ROMA. — Fašistai giriasi 
dideliu laimėjimu prieš ethi- 
opus mūšyje prie Makale. 
Bet italų komanda savo 
pranešime sausio 25 d. -už
tyli, ar italai kiek pasivarė 
pirmyn ar buvo priversti 
trauktis atgal, šis užtvlėji- 
mas verčia abejot apie jų 
laimėjimą.

Addis Ababa. — Ethiopai 
visai neįkirto viena italų 
karo fronto liniia į šiaurva
karius nuo Makale.

NARKOTIKAS NUŠOVĖ 
LAKŪNUS: DEL TO 

ŽUVO 17
WASH INGTON. sausio 

26.—Valdžios agentai su
randa, kad “Southerner” 
lėktuvas pora savaičių atgal 
nukrito Arkansas valstijoj 
ir su tuom liko užmušta 17 
jame buvusių žmonių del to, 
kad vienas keleivis narkotiš- 
kų svaigalų naudotojas nu
šovė abudu lakūnu. Jis ne
senai buvo andraudęs savo 
gyvybę ant $200,000. Tarp 
lėktuvo griuvėsių atrasta jo 
revolveris, iš kurio iššauta 
dvi kulkos.

T R A U K I N YS UŽMUŠĖ 
VISUS 11 PAVARGĖLIO 

ŠEIMYNOS NARIUS
FORT WAYNE, Ind. — 

Traukinys ant vietos užmu
šė suvargusį pašalninj far- 
merėlj Marioną McBride, jo 
žmoną, ir aštuonis vaikus, 
vienas kurių buvo gimęs tik 
kelios valandos pirmiau, 
kuomet tos šeimynos seno 
suklerusio automobilio mo
toras netikėtai ant gelžkelio 
sustojo veikes, ir todėl ne
galėjo pa važiuot nuo atnleš- 
kančio traukinio. Dabar 
mirė ir devintas toj nelai
mėj sužeistas kūdikis.

Visa šeimyna grižo namo 
iš savo giminės laidotuvių. 
O jų “namai” tai buvo vieno 
kambario “vištininkas.”

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)
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kurią jam buvo išimta kul
ka iš smegenų. Powell gu
li be sąmonės ir tarpais kle
joja.

Tą kulką jam j smegenis 
suvarė vienas šerifas, beve
žant scottsboriečius iš Deca
tur i Birminghamo kalėji
mą.

Federacijos Vadai Lie
pia Panaikint Industri

nių Unijų Komitetą
MIAMI, Fla.— Amerikos 

Darbo Federacijos Taryba 
“išreiškė nuomonę” arba 
paliepė, kad J. L. Lewis ir 
kiti industrinių unijų dar
buotojai turėtų panaikint 
savo komitetą. Sako, kad c. '
toks komitetas “kenkiąs” 
Darbo Federacijos viršeny
bei.

Be Lewiso, į industrinių 
unijų organizavimo komi
tetą įeina D. Dubinsky, In
ternational Ladies Garment 
Workers Unijos preziden
tas. ir šešių kitų didžiųjų 
unijų vadai.

Darbo Federacijos Tary
boj senųjų vadų didžiuma 
stoja už smulkias amatines 
unijas, prieš kuri?s bosams 
yra lengviau kovoti.

Nužudė, Uždegė 5 Šei
mos Narius ir Nusišovė

DANVILLE, Ill., sausio 
23.—Savo farmos name ne
toli Sidell miestelio Wm. A. 
Albers apie 10 dienų atgal 
pašovė ir geležim pribaigė 
savo moterį ir penkis vai
kus, nuo 2 iki 17 metų am
žiaus.

Kada pereitą ketvirtadie
nį jis pamatė ateinant Si
dell mokyklos viršininką su 
trimis kitais vyrais, sužinot, 
kodėl vyresnieji vaikai nei
na į mokyklą, tai Albers 
apipylė kerosimi lavonus nu
žudytųjų. apmėtė iuos se
nais matracais, uždegė ir 
pats nusišovė.

Nieks Neturįs Teisės į 
Kištis į Italų Karų

Geneva.—Sovietų delega
tas Litvinov Tautų Lygos 
Taryboj pareiškė, kad Uru
guay valdžia, nutraukdama 
diplomatinius ryšius su So
vietais. tuomi pasitarnavo 
užpuolikiškai politikai Itali
jos. Japonijos ir Vokietijos.

Del to tuojaus pašoko Ita
lijos delegatas P. Aloisi ir 
karštai atsakė, kad Italija 
niekam neturi aiškintis, ko
dėl ji daro dabartini žygi 
Etbionijoi. To, girdi, rei
kalauja Italijos “tvarkos” 
pastovumas ir itališkos ci
vilizacijos užtikrinimas.

Lenkija Užsisakė Sub- 
marinų iš Holandijos

AMSTERDAM. — Lenki- 
jos valdžia sausio 24 d. už
sisakė Holandijoj eilę pojū- 
riniu valčių (submarinu). 
Jie lėšuosią 5,000.000 guilde- 
rių. Tos sumos dali Lenki
ja išsiderėjo atmoket ru
giais ir miežiais.

Telephone STagg 2-3878

Motina Išromijo Dukterį, 
Kad Pasiglemžt Jos Turtą

SAN FRANCISCO, Cal. 
Miesto teisme Anna Cooper 
Hewitt’aite, 21 metų am
žiaus, užvedė bylą prieš sa
vo motiną, kad motinos pa
samdyti daktarai Boyd ir 
Tillman užpernai ją išromi
jo. Kaip motina, taip jie 
sakė mergaitei, kad bus da
roma jai apendiko operaci
ja, bet paskui pasirodė, kad 
jai išpjovė ne apendiką, bet 
veislę (kiaušinynus).

Duktė kaltina, kad tuo 
būdu motina stengėsi pasi
glemžt sau milioninį paliki
mą, kurį pirm mirdamas tė
vas užrašė dukteriai, bet su 
tokia sąlyga: Duktė gaus tą 
palikimą, jeigu ištekės ir tu
rės vaikų. O jei ne, tada 
turtas pereis motinai.

Taigi motina ir pasisten
gė, kad duktė negalėtų tu
rėti vaiku.

Prieš motina jau sudary- i 
ta civilio jieškinio byla, bet 
jinai gal dar bus ir krimi
naliai teisiama už dukters 
sužalojimą.

PERTRAUKĖ SCOTTSBO
RO TEISMĄ

Sausio
negrą
Clar-

DECATUR, Ala., 
24.— Teismas prieš 
Scottsboro jaunuolį 
ence Norris tapo pertrauk
tas ir atidėtas iki kitos sa
vaitės.

Ethiopai Užėmė Kelias 
Makalės Drūtvietes
ADDIS ABABA. — Ethi- 

opi j os vyriausybė sausio 25 
d. paskelbė, kad ethiopai. 
laimėję didžiausią karo mū-1 
šį j šiaurvakarius nuo Ma
kalės. Jie užėmę kelias ita
lų drūtvietes priemiesčiuose 
ir pagrobę nuo italų 10 di
džiųjų kanuolių ir 100 kul- 
kasvaidžių.

Ethiopai apsupę Makalės 
miestą iš šiaur-ryčių pusės 
ir tuo būdu atkirtę jį nuo 
italų centro Eritrėjoj.

Tūkstančiai italų likę iš
žudyta ir daug suimta.

LYGOS TARYBA PRISPYRĖ DANZIGO NAZIUS 
ŽADĖT GERBT DEM OKRATINES TEISES

GENEVA. — Tautų Ly-| jokio įstatų peržengimo, 
kaip kad iki šiol; leis užda
rytiems nehitleriniams laik
raščiams paduoti apeliaci
jos bylas į teismus.

Danzigo naziai žadėjo pa
daryt tokius nusileidimus,

gos Taryba sausio 24 d. pri
vertė Danzigo senato hitle
rininką prezidentą A. Grei- 
serį prižadėt padaryt štai 
kokias permainas Danzigo 
krašte: Naziškas jo senatas 
gerbs Tautų Lygos demok
ratinę konstituciją tame biiodami, kad Tautų Lyga 
rašte: atšauks nutarimus I gali paskelbt neteisėtais pe- 
prieš nehitleriškas organi-' reitus jų rinkimus. Tuose 
zacijas; atlygins neteisėtai rinkimuose h i 11 e r i ninkai' 
pavarytiems nefašistiniams naudojo visokį smurtą ir [kareiviai

Žuvo Du Lėktuvai Su 
Šešiais Kareiviais

H O N O L ULU. — Laike 
Amerikos armijos bombinių 
lėktuvų manevrų, sausio 25 
d. naktį susikūlė vienas į ki
tą du lėktuvai. Tapo užmu
šta du oficieriai ir keturi

* ‘ L Išliko gyvi tik 
valdžios tarnautojams; pa-' suktybes; bet vis tiek 43 vienas oficierius ir vienas 
taisys savo išleistus įstaty- j nuošimčiai balsų buvo su- į kareivis. Abudu lėktuvai 
mus taip, kad nebūtų žmo-1 skaityta už kitų partijų sudužo, eksplodavo ir sude- 
nės kalėjiman sodinami be i kandidatus prieš nazius. gė.

Italai Išžudę 8,000
Ethiopy, o Ethiopai 

Nukovę 1,700 Italų

Mūšiai
Dažnai

ROMA. — Kaip skelbiasi 
italu karo komanda sausio 
24 d., tai jie per tris dienas 
pietinėje Tembien dalyje iš
žudę 8,000 ethiopų ir nelais
vėn paėmę 4,000. 
buvę labai įnirtę,
kovota durtuvais. Italai sa
kosi pilnai laimėję pergalę.

ADDIS ABABA. — Ethi
opijos vyriausybės žiniomis 
sausio 24 d., kelių dienų 
mūšyje arti Makale ethiopai 
nukovė bei nelaisvėn paėmė 
3,000 Italijos kareivių.

Italai norėję pažengti į 
pietus giliau į Ethiopiją, bet 
ethiopai atmušę juos atgal. 
Netikėti smarkūs lietūs 
taipgi patarnavę ethiopams 
prieš italus.

Pagal kitą pranešimą iš
i 7
nėse ethiopai užmušę 1,700 
italų ir nelaisvėn paėmę 800 
jų kareivių, daugiausia tų, 
kurie buvo surinkti iš “aus
triškų” vietų, kurias Italija 
turi pasiglemžus po pasauli
nio karo.

Turkija tinkamai kariškai 
.paremtų anglus.

Addis Ababos, tose kauty-1 Italija dabar tose salose

Pabėgo 380 Italų Karių 
J Anglų Kolonijų

NAIROBI, Kenya. — Iš 
Italijos armijos pabėgo į. 
Anglijos koloniją Kenya 
380 kareivių, tame skaičiu
je keli puskarininkai.

Perėję iš Ethiopijos į Ke
nya, jie numetė savo gink
lus. Anglų vyriausybė įren
gė jiems stovyklą ties Iso- 

i lo.

Oficierius Nušovė Laivo 
Elektrininkų

COLON, Panama. — Am
erikos laivo “Santa Helena” 
oficierius Boyd penkiais re
volverio šūviais nudėjo vy
riausią laivo elektrininką 
A. Thompsoną. Tapo suim
tas.

l Turkai Galį Atimt iš 
Italy Dodecanese Salas

stipriai apginklavo savo 
Mažosios Azijos pakraštį, 
Anatoliją, nors tų vietų gin
klavimas buvo uždraustas 
sutartimis po pasaulinio ka
ro. Dabar ten pristatyta tur
kų kariuomenės, kanuolių ir 
lėktuvų.

Mussolini bijo, kad Turki
ja rengiasi atsiimt atgal iš 
Italijos Dodecanese salas, 
kurias Italija užgrobė nuo 
Turkijos 1912 metais. Tur
kai taip galėsią padaryt, 
ypač jeigu Italijai nepavyks 
karas prieš Ethiopiją.

Be to, Mussoliniui yra ži
noma, jog Anglijos valdžia 
prižadėjo Turkijai sesias is , knlsiimn pOWPn bu- tad galėjo surakinti kaliniai tu Dodecanese salų tokiame ™panS; sura- man-Vt aPie Pabėgimą?
atsitikime, jeigu kiltų karas ,. Į R. P , . R Kaip tik tuo momentu, 
taP Anglijos ir Italijos, » a s ’ kada šerifas pem.ė Jau-

laiko 50,000 kareivių; salų 
gi prieplaukose stovi 30 Ita
lijos karo laivų.

Susisiekimus su Turkijos 
Anatolija italai yra visiškai 
nukirtę, nežiūrint, kad Do
decanese salose jiems trūks
ta maisto. Jie čia turi mai
tintis tik “kenuotais” daly
kais, arkliena ir keliomis 
daržovėmis.

Senatas Taipgi Užgirs 
Ex-Kareiviy Bonus

WASHINGTON. • ~
# # # a | VIA Al AVV1AA0U AIVIVJU

zidentui Rooseveltui sausio | s^rukt iš automobilio ir pa
24 d. atmetus kongreso pr 
imtą bilių delei greito, bo- netyčia sumušė savo pasaką.
nų atmokėjimo buvusiems 
kareiviams, tarn avusiems 
laike pasaulinio karo, tuoj
kongreso atstovų, rūmas įišinos duris—A.rgi b^nt kas 
45 minutes išnaujo užgyrė bandant pabėgt "orėtu užsi- 
tą bilių 324 balsais prieš 61. rakint sau duris?
Neabejojama, jog ir senatas 
šį pirmadienį užgirs jį nu- 
slėgiačia balsų daugumą, 
taip kad bilius liks įstaty
mu be prezidento parašo.

Pagal tą įstatymą turės 
būt išleista valstybės “bond- 
sų” už kokius $2,500,000,- 
000. Jie bus duodami eks- 
kareiviams mainais už bo
nus. Bondsus galima būsią 
bile pašte išsikeist pinigais 
po š.m. birželio mėnesio 15 
dienos.

Šerifas Peršovė Negrą Jaunuolį Ozie 
Powellj, Suvarė Kulką Jam į Smegenis,

Mašina Bevežant Jį į Kitą Kalėjimą
NORĖJO IšžUDYT VISUS TUOS NEKALTUS NEG

RUS IR PASKELBT, KAD JIE BANDĘ PABĖGT

Scottsboro jaunuolius, ne
laukiant jų naujo teismo, 
paskelbiant, kad jie bandę 
pabėgti. Suokalbį patvirti
na dar šie faktai: . .

Trimis automobiliais ve
žamus kali n. iis lydėjo dvi 
didelės, pilnos policininkų 
mašinos. Kiekviename au
tomobilyj, kuriuo vežė scott
sboriečius, taipgi buvo po 
trejetą policininkų. Kaip

DECATUR, Alabama. — 
Hillman ligoninėje tapo pa
daryta operacija vienam iš 
aštuonių laikomų teismui 
Scottsboro negrų jaunuo
lių, Ozie Powell’iui; išimta 
iš jo smegenų kulka, kurią 
įšovė vienas iš šerifu sausio 
24 d.

Tą dieną scottsboriečiai 
kaliniai buvo mašinomis ve
žami iš Decatur j Birming- 

ritai sako, būk Powell ūmai nuo^i O- Powellj, čia jau 

kakla pagelbiniam šerifui bernatorįus T. E. Knight su 
<puo. savo automobiliu, kuriuom

pašokęs ir rėžęs peiliu per ?m^ Pasįtaikė _ vice-gu-

Edgardui BlalockTii. 
met tai Powell ir tapo per
šautas.
Prieštaraujančios Dviejų 

šerifų Istorijos
Aut omobilio vairuotojas, be jokios pagelbos buvo dar 

šerifas J. S. Sandlin giriasi, j 50 mylių vežamas į Bjnpin- 
kad tai jis Powell pašovęs, ghamą ir nuvežus šerifas 
Bet policininkas J. T. Bry
ant. kuris buvo už™kalinėj 
mašinos dalvj. su kaliniais, 
tvirtina,; kad jis pats suva
ręs kulką Powelliui į galvą.

1 Visi tie policininkai nasa- 
|koia. būk Powell su Wrigh- 

■— Pre- įu jr Norrisu norėję pa-

bėgt. Bet šerifas Sandlin 

kuomet jis pareiškė,kad vie
nas iš trijų minimu scotts- 
boriečiu siekė užrakinti ma-

Policininkas Bryant sako, 
į kad kaliniai buvo ištraukę 
jo revolveri ir tąsynėse pats 
revolveris išsišovęs Powel
liui į galvą, šerifas gi Bla
lock tvirtina, būk Powell iš
traukęs jo paties revolverį.

Yra neaiškumų ir del pei
lio, kuriuom Powell, girdi, 
perplovęs pagelbiniam šeri
fui Blalockui kaklą. Tvirti
nama, kad peilis buvęs jam 
įšmugeliuotas, besant Pow
elliui Decatur’o kalėjime. Iš 
pradžių buvo paskelbta, kad 
tai esąs “ilgas” peilis, o pa
skui jau tik—kišeninis pei
liukas.

Sužeistą Blalocką vice-gu- 
bernatorius Th. E. Knight 
savo automobiliu nuvežė į 
artimo Cullman miestelio li
goninę, kur pasirodė, kad jo 
žaizda vDai nepavojinga.

Linčininkų Sumoksiąs
Jau iš to, kas iki šiol pa

sakyta, galima suprast, kad 
buvo padaryta suokalbis su
šaudyt aštuonis negrus

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jus Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulj!

tuojaus ir paėmė “sužeistą
jį” pagelbinį šerifą į ligoni
nę.

Užtat pusgyvis jaunuolis 
Powell su kulka smegenyse,

Sandlin žvėriškai jam suri
ko: “Kelkis!” Kraujais pa
plūdęs berniukas atsakė: 
“Ai, dieve, negaliu!”

Visos tos ir kitos aplinky
bės liudija, kad f asistuojan
ti Alabamos vyriausybė ir 
policija buvo pasimoję nu- 
lynčiuot, sušaudyt tuos ne- . 
grūs jaunuolius, ir hitlėriš- 
kai paskelbt, kad jie turėjo 
būt nužudyti todėl, kad, gir
di. “bandę pabėgt.”

Kukluksai yra nepatenkin-1 
ti, kad net parinktinė bal
tųjų grand džiūrė nertį- 

, smerkė scottsborietj Hay- 
woodą Pattersoną tuoj ntr- 
niarint elektros kedėje, bef’^T 
skyrė jam “tiktai” 75 metų 1 
kalėjimo. Taigi kukluksai, 
numatė, kad nepavyks mir- 
čia nubaust ir kitus aštuo
nis scottsboriečius, ypač, 
kad baltųjų ir negrų darbi
ninkų minios išsijudins* į 
naują pasmarkintą kovą dė
lei jų paliuosavimo. Todėl 
tie nenaudėliai pasiryžo su 
jais ant greitųjų apsidirbt.

Protestų Audra
New Yorke ant rytojaus 

po te lynčiavimo bandymo 
tuoj buvo sušauktas masinis 
protesto mitingas. Deset- 
kuose kitų miestų taipgi ant 
greitųjų ruošiama darbinin
kų, inteligentų ir šiaip pa
žangiųjų žmonių protesto 
masmitingiai su reikalavi
mu tuojaus paliuosuot ne
kaltus scottsboriečius, ku
riems vis tebegręsia nulyn- 
čiavimas, kol jie randasi 
rankose kraugerių Alaba
mos valdininkų.
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Lygos susirinkime drg. Litvinovas rei
kalavo įrodymų, kaip ir kur Sovietų val
džia kišos į Uruguajaus vidujinius rei
kalus. Reikalavo įrodyti, kur ir kad 
Sovietai finansavo Brazilijos ir Uru
guajaus revoliucionierius. Uruguajaus 
atstovas Guani visaip išsisukinėjo, bet 
neturėjo jokių įrodymų parėmimui savo 
valdžios elgesio. Dabar visas svietas 
mato, kad Uruguajaus ir Brazilijos pro
vokatoriai yra melagiai.

Žinios Apie Karą

Entered a? second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

CJiicagiečiai Teisingai Pasielgė
“Vilnis” praneša (sausio 23 d.), kad 

Chicagoje yra susidaręs keturių organi- 
zač'Ijų komitetas kovai už Stilsono išlais
vinimą. Komitetas nutarė sušaukti ma
sinį mitingą tam tikslui vasario 7 d. Taip 
pat, pasak “Vilnies,” “vienbalsiai nutarė 
pasiūlyti Butkaus Gynimo Komitetui, 
kyris susideda iš Jankausko, Steponavi
čiaus ir Kriaučiuko, kad tas komitetas 
būtu praplėstas, įeinant atstovams nuo 
tų srovių, kurios prisideda prie E. But
kaus gynimo.“
..Iki šiol šis Stilsono Gelbėjimo komite

tas su jokiais panašiais pasiūlymais ne
siskaitė. Dar daugiau: Jankauskas ir 
Strazdas “Naujoje Gadynėje” (sausio 
23 d.) tokį pasiūlymą išvadino “judošys- 
te.“ Pasikalbėjime su tūlais draugais po 
.to'’Jankauskas pakartojo neprisileidimą 
jokių atstovų nuo jokių masinių organi- 
.zaęijų. jis sakęs, kad jie nori sukelti 
du "tūkstančiu dolerių ir juos surinks be 
jokios malonės iš kitų. Girdi, žmones pi
nigų duoda.
•• Tai yra Strazdo ir Jankausko nepatei
sinamas nesiskaitymas su visuomene. 
Jie.prašo visuomenę aukų, bet neprisilei
džia tos visuomenės atstovų.

Chicagiečių pasielgimas labai geras. 
Gal tas privers Strazdą ir Jankauską 
liautis judošinti tuos žmones, kurie nuo
širdžiausiai iš pat pradžios stojo už ben- 
drą» frontą del Stilsono išlaisvinimo.

“Naujienų” Neteisybė Apie 
Sovietų Sąjungą

Grigaitis nebūtų juomi, jeigu jis per 
“Naujienas” neskelbtų neteisybę apie So
vietų Sąjungą. “Naujienų” No. 13 (sau
sio 16 d.) vėl išpilamas kibiras pamazgų 
ant Sovietų Sąjungos ir rašoma:

“Sovietų Rusijos progresas atrodo di
delis tik palyginus jį su carizmu, bet ne 
su demokratinėmis šalimis. Ir jeigu Ru
sijoje per paskutinius 18 metų būtų buvu
si demokratiška valdžia, tai mes neikiek 
neabejojame, kad ji būtų nužengus daug 
toliau, negu nužengė SSSR, ir tas progre
sas būtų buvęs ant daug tvirtesnio pa
mato.“

Grigaičio valia ką tik jis nori manyti 
apie abelną demokratiją. Jis savo laiku, 
1918 metais, gyrėsi, kad Vokietija paro
dys, kaip socializmą reikia budavoti, nes 
ten jo vienminčiai buvo valdžioje ir vy
kino tą “demokratiją.” Visi žinome, 
kuom tas užsibaigė.

Bet palyginkime tą, ką atsiekė Sovietų 
Sąjunga per savo gyvavimą ir kur atsi
dūrė demokratiškiausia abelnos demok
ratijos buržuazine šalis—Jungtinės Vals- 
tijos.

Paėmus už 100 nuošimčių 1913 metų 
gamybą, štai kaip stovėjo didžių šalių

Mussolinio “Vapsos”
Mussolinis rengdamasis prie 

didelio karo ant jūrų prisiga
mino daug mažų laivelių. Tie 
laiveliai vadinami “vapsomis”. 
Jie padaryti iš alumino ir med
žio. Kiekvienas iš jų turi po 
vieną priešorlaivinę kanuoliukę, 
po kokius du kulkasvaidžius ir 
dvi torpedas, kurioms išpluk- 
dinimui turi prietaisą. Jie gali 
daryti nuo 60 iki 80 mylių į 
valandą. x šie nedideli, bet bai
siai 'greiti karo laiveliai bent 
kuris gali nuskandyti ir did- 
žiausį karo laivą torpedomis, 
jeigu tik jie prisitaikys.

Anglija ir Aigiptas
Anglija į Aigipto pakraščius 

jau sutraukė 157 karo laivus, 
ten turi apie 80,000 armiją ir 
apie 800 karo orlaivių. Nuo 
pat Italijos—Ethiopijos karo 
pradžios Anglija traukia armi
ją į Aigiptą. Mat, prie Aigip
to yra Italijos kolonija Libija, 
kur fašistai turi apie 80,000 
kareivių, daug karo orlaivių. 
Pro Aigiptą yra prakastas Su- 
ezo kanalas ir jeigu Anglija 
panorėtų jį uždaryti Italijai, 
tai tuojaus ten prasidėtų mū
šiai.

Mussolini ir Brutalumas
1933 m.
_ 110%

Anglija ir Palestina
Palestina rubežiuojasi su Ai- 

giptu. Atėjo žinios, kad An
glija ten yra mobilizavus 50,- 
000 žydų miliciją, paruoštą mū
šiams. Palestinoje yra nema
žai karo lėktuvų ir jos priep
laukose stovi Anglijos karo lai
vai.

Ar tarpe Anglijos ir Italijos 
sušvelnės ar paaštrės santikiai 
mirus karaliui Jurgiui ir užė
mus sostą jo sūnui, tai dar 
klausimas. Naujas Anglijos 
karalius savo manifeste pareiš
kė, kad jis tvirtins armiją, ka
ro jūrų laivyną ir orlaivyną. 
Anglijos ir Italijos imperialis
tų reikalai yra labai įtempti, 
karo prisirengimai eina abiejose 
pusėse.

lės daryti po 30 mylių į valan
dą, bus labai storai šarvuoti ir 
turės 13-kos colių gerklėmis ka- 
nuoles. Franci ja jau pradėjo 
budavoti 1 šarvuotį 35,000 to
nų įtalpos ir greitai pradės ki
tą tokį pat.

Italija budavoja du šarvuo
čius “Vitorio Veneto” ir Litto- 
rio” po 35,000 tonų kiekvienas. 
Jie bus labai šarvuoti, galės 
daryti po 30 mylių į valandą 
ir turės 16-kos colių ger
klėmis kanuoles. šie Italijos 
šarvuočiai bus baigti 1936 me
tais, arba pradžioje 1937 metų. 
Jeigu iki tol tarpe Italijos ir 
Anglijos karas neprasidės, tai 
tada Mussolinis nebijos anglų, 
nes tie karo laivai bus galin
giausi ir greičiausi pasaulyje.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ

Nazių Karo Laivynas

Maskvoj būdavojama 13 
penkių augštų namų del 12,- 
000 darbininkų. Namai bus 
užbaigti šių metų kovo 1 d.

ĮVAIRUMAI
Automobilis Sausžemiu 

ir Vandeniu
Pereitomis dienomis Vo

kietijoj buvo išbandyta vė
liausiai išrastas naujas ve
žimas, kuris puikiai važiuo
ja sausžemiu, o privažiavus 
upę ar ežerą taip pat gerai 
plaukia, lyginai kaip moto
rinis laivelis. Bet šis, žino
ma, naujas pabūklas bus 
vartojams išimtinai tik bū
simame naujame kare. Tai 
bus Hitlerio karinis įran
kis.

Mūsų Kovingoji Močiutė Bloor
-Šiomis dienomis buvo dvejos Mother 

.Bloor sukaktuvės: 74 metai nuo gimimo 
ir 45 metai nuo visuomeninio revoliuci
nio darbo. Šiandien Močiutė Bloor yra 

■ Amerikos Komunistų Partijos Centrali- 
*nio Komiteto narė ir nenuilstanti orga
nizatorė. Ji nuolat važinėja po miestus 
ir farm^s ir agituoja į kovą prieš kapi
talizmą. Ji sako: Man trošku būti ant 
vietos ir nieko neveikti. Aš noriu būti 
su žmonėmis, su draugais, kovos lauke! 
Aš niekada nesijaučiau taip jauna, kaip 
dabar!
‘ Močiutė Bloor yra puikus pavyzdys 
sekti toms mūsų draugėms, kurios kar
tais nuleidžia rankas ir jau rengiasi pa
sitraukti iš kovotojų eilių.

šalis 1913 m
Jungtinės Valstijos ----------- 100% _
Anglija---------—--------- - — 100% .
Vokietija ___________ 100% .
Erancija ___________ 100% ------------------ 107%
Sovietu Sąjungą _________100% _____________  392%

Tai kuri šalis savo gamyba nuprogre- 
savo: Sovietų Sąjunga su darbininkų kla
sės demokratija, kurios gamyba pasiekė 
392 nuošimčius, ar Jungtinės Amerikos 
Valstijos, kurių gamyba nuo 1913 metų 
iki 1933 galo buvo tik 110%? Sovietų 
Sąjungoje veik keturis kartus gamyba 
išaugo,

nimo:

o Amerikoje tik 10% pakilo, 
štai antras palyginimas pagami-

Valstijos
1916 m.

Jungtines 
pagamino plieno_42,774,000

Čigūno ________ 39,435,000
S o v. Sąjungą 

pagamino plieno_ 4,273,000
Čiguno ________________— 3,798,000

23,232,000
13,346,000

6,920,000
7,250,000

... Trockis Jau Pas Hearstą
„% Tai jau ir pačią stambiausią žuvį iš 
kontr-revoliucionierių pasigavo Ameri

kos fašizmo tėvas ponas Williamas 
-Heąrst. Buvo nusipirkęs Walkerius, Be- 
alųs ir kitokius vijurkus, bet šį sykį lai

minėjo pačią ryklę. Mes turime mintyje 
ne ką kitą, kaip Trockį. Jau antras sek- 
jnądienis visi Hearsto laikraščiai talpina 

•*Trpckio bjauriausius straipsnius prieš 
‘Sovietų Sąjungą. Tasai sutvėrimas pa
naudoja visus gabumus išniekinimui dar
bininkų tėvynės, o ypatingai Sovietų Ko- 

„muilistų Partijos ir drg. Stalino.
* Amerikos garsusis istorikas ir rašy
tojas Beard yra pasakęs: “Joks doras 
žmogus dešimties pėdų lazda nedrįstų 
dagily tėti prie Hearsto.” Na, o dabar 

'.Trockis bendradarbiauja purvinuose to 
’•Hearsto laikraščiuose.

• Drg. Litvinovas Paėmė Nagan 
Provokatorius

T.,Tautų Lygoje Sovietų Sąjunga iškėlė 
t skundą prieš Uruguajų už sutraukymą 
'diplomatinių ryšių. Tautų Lygos įstaty
mai reikalauja, kad kiekvienas Lygos 

; darys turi pirma kreiptis į Tautų Lygą 
..su skundu prieš kitą narį, jeigu ką nors 
lipri'prieš jį, bet neturi teisės sutraukyti 
rysius. Uruguajaus reakcionieriai su
traukė ryšius be atsikreipimo į Lygą.

1933 m.

tonu 
tonų

tonų 
tonų

Tai kurioje šalyje progresas padary
tas? Buvusioje Rusijoje, kur yra So
vietų tvarka, veik du kartus gamyba pa
kilo. Tai jau buvo 1933 metais. Bet 
1934 metais jau pagamino 9,600,000 tonų 
plieno, o 1935 metais į 10 pirmųjų mėne
sių padarė net 10,100,000 tonų. Čigūno
1934 metais pagamino 10,400,000 tonų, o
1935 metais tik į 10 pirmų mėnesių 10,- 
300,000 tonų. Reiškia, pamatinių meta
lų gamyba pustrečio ir virš tris kartus 
paaugo.

O kaip yra Jungtinėse Valstijose? Čia 
1933 metų plieno gamyba ant tiek nupuo
lė, kad buvo pagaminta mažiau, kaip 
1906 metais; o čigūno gaminime Ameri
ka atmesta net iki 1899 metų gamybos!

Gelžkelių Jungt. Valstijos 1933 metais 
naujų pravedė tik 122 mylias, o Sovietų 
Sąjunga virš 10,000 mylių! Gelžkeliais 
1931 metais Amerikoje pervažiavo 599,- 
227,000 keliauninkų, o Sovietų šalyje — 
708,900,000 keliauninkų.

Laikraščių 1913 metais prie caro buvo 
860 su 2,500,000 cirkuliacija, o Sovietų 
Sąjungoje jau 1932 metais buvo 6,700 
laikraščių su 38,000,000 kopijų cirkulia
cija.

Caristinėje Rusijoje apie trys ketvir
tadaliai buvo beraščių, o Sovietų Sąjun
goje beraštija veik visai išnaikinta, mo
kyklų du kartus tiek yra,, bilionai rub
lių išleidžiama apšvietai, mokinių ir stu
dentų yra daugiau, kaip Jungtinėse Vals
tijose. Ir kas svarbiausiai, čia, Ameri
koj, baigę mokslą inžinierių, mokytojų, 
daktarų ir kitų šakų žmonės atsiduria 
bedarbių eilėse. Apie 60% inžinierių yra 
be darbo. Gi Sovietų Sąjungoj kiekvie
nas baigęs mokslą turi darbą, turi užtik
rintą gyvenimą.

Žemės ūkyje Sovietų šalyje progresas, 
kolektyvizacija, pakėlimas žemės kiekio 
apdirbimo, pagaminimas daugiau javų;

Mussolinis, kuris užpuolė 
žiauriausiu būdu Ethiopiją, 
nuodingais gazais, kanuolėmis, 
tankais, orlaiviais, chemikalų 
liepsnomis ir kitais pabūklais 
naikina nekaltus ethiopus, pra
bilo apie “brutališkumą”.

Mussolinis, jausdamas, kad 
visame pasaulyje auga Italijos 
karo žygiais pasibjaurėjimas, 
kad piktinasi žmonės italų bom
bardavimais ligoninių ir kitų 
įstaigų, bjauriausiai niekina 
ethiopus. Jis šaukia, kad 
“ethiopai yra barbarai”, “bru- 
talai”, “neverti būti civilizuo
tų tautų tarpe”.

Vokietijos fašistai ir gi šau
kia, kad jie yra “geriausia na
cija”, kad visi kiti žmonės “neti
kę”, “neverti”. Italijos fašistai 
tą pat daro. Rytuose Japonijos 
imperialistai irgi tik save giria, 
šios trys šalys iš visų kampų 
užkurdinėja pasaulyje naują 
baisų karą.

Vokietijos fašistai greitai 
rengiasi karau ant sausžemio, 
ore ir ant jūrų. Jie visu pa
siutimu budavoja karo laivus. 
Dabartiniu laiku yra budavo- 
jama: 2 šarvuočiai po 26,000 
tonų įtalpos; 2 kruiseriai po 
10,000 tonų; 16 naikintojų; 16 
submarinų ir 6 kiti karo laivai. 
Visi tie karo laivai sudarys 
110,500 tonų įtalpos laivyną.

Jau dabar Vokietija turi di- 
idelį karo laivyną, bet fašistai 
vis daugiau budavoja laivų ir 
rengiasi karau prieš Sovietų 
Sąjungą, kad galėtų ją užpulti 
iš Baltiškų jūrų.

Budavojami Šarvuočiai
Kada galutinai pakriks Lon

done karo laivynų reikalu kon
ferencija, tai prasidės pasiutęs 
imperialistų lenktyniavimas bu- 
davojime didelių karo laivų— 
šarvuočių. -■ -r

Veik visi dabartiniai šarvuo
čiai jau “nusensta”, nes per ke
lis metus naujų nebuvo būda
vo jama. Visus juos imperia
listai ketina pakeisti naujais, 
o gal tik po “pakeitimo” prie
danga dar daugiau jų prisibu- 
davoti.

Vokietija budavoja 2 šarvuo
čius po 26,000 tonų įtalpos. 
Greitai pradės 2 šarvuočius bu
davoti po 35,000 tonų įtalpos. 
Franci j a budavoja 2 šarvuočius 
“Dunkerque” ir “Strasbourg” 
po 26,500 tonų įtalpos. Jie ga

Drg. Stalinas kalbasi su Sovietą Raudonosios Armijos 
vadu draugu Vorošilovu.

o Amerikoje—farmerių bankrūtai, javų 
naikinimas, laukų nuteriojimas, vargas 
ir skurdas.

Sovietų šalyje nėra nedarbo, veik ke
turis kartus tiek dirba darbininkų, kaip 
jų buvo 1913 metais, algos pakeltos. O 
Jungtinėse Valstijose, pagal Tautų Ly
gos apskaitliavimą, saužudžių kiekis tris 
kartus paaugo, bedarbių armijoj yra 
apie 12,000,000 (tikrumoje daug dau
giau), darbininkų algos 1935 metais bu
vo tik 69% 1929 metų algų, teroras prieš 
streikierius, bedarbius, demonstrantus!

Liza, viena iš Maskvos 
zoologijos sodno beždžionių, 
kuri savo šmutavimu dau
gelį vaikų ir suaugusių pri
juokino, mirė nuo influen- 
zos.

P. L. Grohovski išrado la
bai nepaprastą sklandžioto- 
ją, kuris sveria tik 41 kg. 
Sklandžiotojas padirbtas iš 
gurno ir šilko. Jis būna iš
pūstas rankinės oro pumpos 
pagelba ir ore labai gerai 
laikosi. Kaina bus apie 300 
rubliu, v

A. V. Chapajev, sūnus 
pagarsėjusio civilio karo 
didvyrio, pasižymėjusiai už
baigė teoretikos egzaminus 
ir patapo orlaivyno leite
nantu.

Boičenko, jaunas plauki
kas, sumušė amerikono Hi' 
gins pasaulinį 100 metrų 
plaukimo rekordą dviem se
kundom.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Nauja Meksikos “Liuosy- 
bės” Stovyla

Meksikoje budavojama 
nauja “Liuosybės” stovyla, 
kuri bus didesnė ir moder- 
niškesnė už New Yorko 
p r i e p 1 a ukos “Liuosybės” 
stovyla. Ta stovyla statoma 
Patzcuaro ežero saloje, Mi
choacan valstijoje. Dešinio
ji iškelta ranka ženklins pa- 
siliuosavimą nuo religijos. 
Pati stovyla bus kaipo pa
minklas Jose Maria More
los, buvusio karo vado, ku
riame Meksika laimėjo sa
vo nepriklausomybę nuo Is
panijos.

Naujoviškas Motorinis 
Dviratis

Prancūzai paruošė naujo
višką motorinį dviratį, ku
rio visas viršus atidengia
mas ir palieka tik motoras 
ant žemutinio balkelio. Nu
dengiant dviračio viršų, at
rodytų tartum lenktinis 
peilis. Dviratis su šiuo 
nauju uždangalu yra daug 
saugesnis kėravotojui: taip
gi ir motorui sveikiau. Ant 
viršaus to metalinio uždan
galo ir kėravotojo sėdynė 
pritaisyta. Uždengiama ir 
atidengiama labai greitai ir 
lengvai.

P. Baranauskas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

ir man

li eturiu, 
170, se-

Gyvenimo Pakaita

Brangus daktare, darbinin
kų prieteliau! Skaitau “Lais
vę” ir žėdną Jūsų aprašymą. 
Prašau, kas atatinka, 
patarti per “Laisvę.”

Vedusi, kūdikių 
aukščio 5 pėdų, sveriu
numo 44 metų. Veik visą savo 
amžių turėjau skaudžias mė
nesines, neilgiau, kaip po 4 
dienas. Jau kokie 6 mėnesiai, 
kaip kada jaučiu skaudėjimą 
galvoje, rankose, sąnariuose, 
daugiausia kojų pėdose per 
riešus. Ir šiaip jaučiu visame 
kūne nedidelius skaudėjimus.

Esu farmerka. Saulės karš
čio, tyro oro ir darbo gaunu 
įvalias. Valgau, kas papuola, 
ir viskas gardu. Svaigalų ne-

narius patrinu alkoholiu ar 
kokia mosčia, bet gerumo ne
jaučiu. "

Atsakymas.

Galima daleisti, kad Jums 
artinasi gyvenimo pakaita. 
Jums ir pirmiau kiaušidės 
(ovarai) veikiausia nebuvo to
kios jau smarkininkės, kai 
Jums visuomet skaudžios bū
davo mėnesinės ir kūdikių ne
turėjot, gal ir nėščia pastoju
si nebuvot. Netik liaukos, bet 
ir skydinė (tiroidinė) liauka 

• tokiais atsitikimais esti nekaip 
labai veikli.

Gaukite Thyroid gland, 1 
gr., P. D., 1OO tablets. Imkite 
po vieną prieš valgį, gal bent 
keletą mėnesių. Tarp kitko, 
tatai paakstins Jums kiaušides

vartoju. Viduriai dirba gerai. jjr šiaip medžiagų apykaitą.
Ar tik nebus man permaina 
gyvenimo ? Kai žiemą, tai dau
giau pasilsiu. Skaudamus šą

United Press pranešimu iš Maskvos, 
nuo 2 d. sausio, 1936 metų, Sovietų Są
junga 1935 metais atsistojo pirmoji ga
myboje po Jungtinių Valstijų, pralenkda
ma Vokietiją, Angliją, Franci ją, Japoni
ją, Italiją ir kitas šalis. Vien elektros 
pagaminimas virš 10 kartų pralenkė 1913 
metų pagaminimą!

Bet “Naujienoms” visi faktai nieko ne
reiškia. Jų redaktorius jau devyniolikti 
metai skelbia melus apie darbininkų ir 
valstiečių demokratiją, jų laisvę, jų at- 
siekimus.

Kad užtikrinus reikalingą 
nariams kalkių ir vitaminų A 
ir D kiekį, imkite Cod liver oil 
—10 D, P. D., bent po šaukštą 
kas diena. Calcium lactate, 10 
grs., 1OO tablets, po vieną tab
letę, stikle vandens, po valgio, 
ir gi kelis mėnesius. Tadae ga
lėtumėt kokį mėnesį praleisti, 
o paskui ir vėl. Būtinai imkite 
iodo tinktūros, po lašą kas 
diena kokią porą mėnesių, 
paskiau kas antra ar trečia 
diena, visą gyvenimą.

Daugiau daržovių ir vaisių, 
žalių, nevirtų, šviežių. Galima 
ir konservuotų pirktinių ir 
džiovintų.



thisiapis Trečias. pirtnaij., Sausio Žt, 10Ž6

1935 METAMS UŽSIBAIGUS net mūsų priešai, 
siekti šalis, kurioj 
geležinė vadovybė.

Kova Su Visais

galėjo at-, daug užkariauta jame 1935 
yra stipri, metais.

Priešais
Praėjo metai laiko, žmoni-'šies pranašus—kad šiek 

jos istorija dar truputėlį pail
gėjo. žingeidu pažiūrėti nors 
bendrais bruožais, kaip gyve
no ir ką įgijo žmonija per 
1935 metus. Bet kadangi šių 
dienų žmonija pasidalinus į 
dvi puses, į du pasauliu—į 
kapitalizmo pasaulį ir socia
lizmo pasaulį, tai paimsime

SSSR per 1935 mc'ns žy- 
save nuraminus kas link savo miai sustiprino ne tik savo ša- 
ateities, kuri apsupta didžiau- lies ryšius su daugeliu kapi- 
sia migla.

žodžiu sakant, kalbėti apie 
kapitalistinį pasaulį—tai kal
bėti apie žmonijos regresą 
(puolimą), o kadangi žmogus 
visuomet stengiasi eiti pirmyn, 
tai daug žingeidžiau pažvelgt

keletą sulyginimu iš tų dviejų ten, kur gyvenimas žygiuoja 
priešingų socialinių sistemų.

Jų Svajonės Neišsipildė

Ar išsipildė buržuazijos

, talistinių šalių (Francija, če- 
choslovakija, Pabaltijos vals
tijos ir kt.), bet žymiai pasi
darbavo sustiprinimui Tautu 
Lygos autoriteto, šitie atsieki- 
mai tarptautinių santikių su-! 
stiprinime buvo galimi vien tik 
tuo, kad socializmo pasaulis 
n e j ieško jokių užkariavimų | 
svetimų žemių, ir nenori pa

pirmyn, kur kultūra auga, kur 
žmonės diena iš dienos užka
riauja gamtos iki šiol dar ne- vergimo svetimų tautų. SSSR 
žinomus įstatus. Tą viską mes užimta savo socialistinės ku-

svajonė apie geresnius laikus galime matyti tiktai augančio rybos darbu, savo kultūros 
1935 metais? štai kaip pra-.socializmo pasaulyj, 
našavo metai atgal vienas iš 
stambiausių komersantų Bos
tone E. Filensas, sutikdamas
1935 metus: “Pirma, laike 
pirmų trijų mėnesių 1935 me
tų bus mažai permainų. An
tra, nors konjektura (padėtis 
k.) bus pavasarį ir vasarą 'bus sunku 
maždaug geresnė, negu 1934 
metais, bet ši permaina bus 
visai nežymi, kad pasikeisti į 
tikrą atstatymą ekonominio 
gyvenimo. Trečia, rudenį pra
sidės tikras pakilimas, 
turės vis daugiau 
stiprėti. Ketvirtas,
1936 metų mūsų 
ant tiek pagerės, 
sų bus aišku, kad 
jome ant kelio 
gimo.”

Taigi mes matome, kad mis
teris Filensas savo pirmus du 
punktus atspėjo neblogai. Bet 
kas link trečio, nepasisekė, 
šiandien mes matome, kad vi
sam buržuaziniam pasaulyj 
nėr to pageidaujamo kampe
lio, kur ekonominis gyvenimas 
kasdien kiltų augštyn. Be abe
jo, kad ir ketvirtas punktas 
misterio Filenso turi tiek šan
sų išsipildymui, kaip žmogui 
norinčiam pašokti augščiau sa
vo juosmens. Kas šiandien, už
sibaigus 1935 metams, aišku, 
tai tas, kad buržuazinis pa
saulis slenka vis žemyn ir že
myn į savo prapulties bedug
nę. Kapitalizmo merdėjimas 
vis darosi didesnis ir. dides
nis. šimtai ir tūkstančiai vi
suomenės pasireiškimų tą aiš
kiai patvirtina. Paimkime del 
pavyzdžio turinį Vokietijos 
fašistinių laikraščių ir tuojaus 
pajusime, kaip dvokia puvė
sių smarve.

Štai kuo užsiima laikraštis 
“Vest DeiČe Beobachter.” Jis 
vienam iš savo numerių patal
pino anoniminį laišką, gautą 
nuo savo skaitytojos, kuri ra
šo štai ką: “Jūs susitinkate 
su žydu. Manome, kad jūs 
neduodate sau atskaitos savo 
elgesiams ir perspėjame jus. 
Jeigu šis perspėjimas neatneš 
jums naudos, ir jūs praktikuo
site susitikimą toliaus, tai jūsų 
vardas bus įneštas į sąrašą 
moterų, pas kurias nėra rasiš- 
ko išdidumo. Naujoj Vokieti
joj panašios moterys, del to, 
kad žinotų jas visi, bus pažy
mėtos antspauda ant veido, 
joms išdegins ją įkaitinta ge
ležim arba išgraviruos. Ne
manykite, kad tai yra juoka
vimas arba tuščias baugini
mas. Jus perspėjome. žinoki
te, kad jūs esate tėmijama.”

Štai kokiais “kultūriniais” 
išradimais auklėja savo skai
tytojus fašistų laikraščiai. Ar
ba paimkime Japonijos krikš
čionių žurnalą, kurį leidžia 
Kačava Toechiko. Vienam nu- 
meryj patalpinta specialė mal
da kapitalistų karo pramonės 
su šitokiu turiniu: “Viešpatie, 
padaryk taip, kad mūsų karo 
pramonė vystytųsi ir plėtotųsi, 
kad įplaukos mūsų augtų kiek
vieną dieną. Del to, kad įvyk
tų karas, mes nepagailėsime 
jokių aukų.

“Kare—laimė. Amen !”
Čia mes matome pilną puo-

Mūsų Tėvynes Laimėjimai

auklėjimu, savo šalies gerbū
vio pakilimu ir todėl jai yra 
neapkenčiama politika, kuri 

ir žmonijos 
kultūros griovimo, šiandien 

Įviso pasaulio pirmeiviški žmo-

kuris 
ir daugiau 
iki rudenio 
padėjimas 

kad del vi- 
mes atsisto-

negirdėto au-

Jeigu mes trumpai sulygin- veda prie karo i 
sime, kas dedasi socialistinėj 
tėvynėj, kuo šis naujas žmo
nijos pasaulis gali pasidžiaug-' nės gerai supranta, kad SSSR 
ti užbaigęs 1935 metus, tai 

įsivaizdinti tuos 
milžiniškus maštabus, kurie 
skiria socializmą nuo kapita
lizmo. Kaip diena skiriasi nuo __ ______
nakties, taip skiriasi visuome-1 pitalistinių šalių. Tarpe 
nės gyvenimas tų dviejų pa- skaičiaus svečių buvo 
saulių.

1935 metai socialistinei tė
vynei buvo metais didžiausių 
atsiekimų ir laimėjimų viso
se gyvenimo šakose.

SSSR 1935 metus 
panaikindama kortelių 
mą ant duonos, o 
spalio mėnesio buvo 
kinta kortelių sistema ant vi
sų maisto produktų ir žymiai matų, aktyvus darbuotojas 
sumažintos jų kainos. Tuo lai- Tautų Lygos, dabar Čechoslo- 
ku, mes žinome, kad Vokieti- vakijos prezidentas, pareiškė: 
joj įvedė šiais metais kortelių Į “Galų gale aš norėčiau pa- 
sistemą ant sviesto, riebalų ir'sidalinti savo įspūdžiais apie 

SSSR. Tie įspūdžiai puikiau
si. Mane nustebino plotas ir 
tempai kūrybos SSSR, milži
niški atsiekimai ir galimybės 
kūrybos šitos didelės šalies 
visose srityse ir—kas daro di- 
džiausį įspūdį—tai neišsemia
ma energija ir darbo entuziaz
mas.”

sutiko 
siste- 

pradžioj 
panai-

pirmi 
į apgalėtojų eiles 
dienos perviršija 

planą. Čia žymią 
paskyrimas 

liaudies

Be abejo, kad kova už so
cializmą turėjo ir savo nepa
sisekimus ir savo liūdesius. 

11935 metai išrovė iš kovotojų 
eilių už socializmą drg. Kuibi- 
ševą, vieną iš uoliausių dar- 

•buotojų planavime socialisti
nes kūrybos, organizatorių iš- 

> čeliuskiniečių, se
nos bolševikiškos gvardijos 
narį. Mirė vienas iš karščiau- 

! šių kovotojų prieš fašizmą, di
džiausias entuziastas ir gynė-Į 
jas SSSR, žymus revoliucinis 
rašytojas Barbusse. Taipogi ( 
Sovietų Sąjunga neteko dvie-j 
jų žymiausių mokslinčių—Mi- 
čurino ir Ciolkovskio. Jie buvo 
revoliucionieriai k i e k v ienas 
savo mokslo srityj ir su pasi
šventimu dirbo naudai 
lizmo.

Lietuvos darbininkų 
irgi neteko savo vieno 
miausių revoliucionierių 
votojų už Lietuvos darbininkų 

partijinių bilietų parodė, kad | klasės reikalus—drg. V. Kap- 
į partiją neteisėtai pralindo' suko, 
klasinis priešas pasinaudoda
mas betvarke toj srityj.

Išvalytų eilėse laike pertik-

“Mainos Jau Tam Sutvertos, Kad Tur 
Kasėjai Žūti”

Bolševikų Partija visuomet 
savo atsiekimus užkariaudavo 
griežtoj kovoj su savo prie
šais, kaip viduj partijos, taip1 
ir už jos sienos. Taip ir per! 
1935 metus Bolševikų Barti-’

L jai prisiėjo vesti kovą pirmoj gelbėjimo 
~l vietoj už gilų valymą savo 

eilių ir pakėlimą budėjimo vi
sos partijos.

Taip pradžioj šių metų pri
siėjo didelę grupę zinoviečių 
ir trockistinių elementų prie
šakyj su Zinovjevu ir Ka- 
menevu išvyti iš partijos ir at
iduoti praletariniam teismui 
už dalyvavimą taip vadinamame 
“Maskvos Centre,” kuris sa
vo darbu prisidėjo prie nužu
dymo drg. Kirovo. Toliaus pri
siėjo pertikrinti visos partijos 
ūkį. Toj srityj buvo atrasta 
daug padarytos žalos iš pusės 
mūsų priešų. Pertikrinimas

socia-

klasė

ir ko-

blėdinga kasėjams visais at
žvilgiais.
Mainieriai, Branginkim Savo 

Gyvastis!

Nežiūrint, kad ir taip pras
tai ir blogoj vietoj gamta pa
liko mums kasyklas, vienok 
mes galim tas sunkenybes ap- 

ibūtų ir moderniškiausios, nėra eiti kasdami anglį/jeigu mes 
nieko, kas galėtų akį patrauk- susirūpinsim savo gyvasčių li- 

i ti. štai juodas plieninis 
kerys” (laužykla), 
ramsčių (propų), keli pasenę lapčių ir sunkenybių. Tam rei- 
trobėsiai, krūva nudėvėtos ma-.kėjo mokslo ir jis atliko. Mai- 
šinerijos, ilga linija stovi va
gonų (freitų) ir didelis kalnas 
išmatų. Tai ir viskas. Bet vis
kas jau taip paprasta, viskas 
sena, lyg kad būtų kokio bied- 
nioko nuosavybė. Taip tatai 
išrodo lauke, kur gamta ran
kų nepridėjo tvėrime šio vaiz
do ir įmonės. Stebėtiniausia
yra tas, kad čia, šioje įmo-1 pavojų prašalinti. Mainierius 
nėję, kur pagaminama tūks- ryja paskubos sistema, kurio.- 
tančiai tonų anglies į dieną, je vyrauja kontraktoriai. 
darbininku visai mažai tedir
ba ir tos anglies nesimato vi
sai. Sakysite: “Neišmanėli, 
juk anglis po žeme.” Taip, ji 
po žeme, po uola, labai giliai 
ir ją sutvėrė gamta savo ran
komis. O jau šis gamtos tva
rinys tai yra prasčiausias iš 

,visų tvarinių, kokius ji paga-

kalbant apie mainas—an
glių kasyklas—nėra kuomi 
pasigirti, kaip kad galėtų 
miestų fabrikų darbininkai. 
Ten yra didžiuliai budinkai ir 
daugelis puikios išžiūros; bu- 
dinkuose įvairios mašinerijos 

į ir daugumoje, užlaikoma šva- 
1 riai. Prie kasyklų, nors jos

“brei-1 kimais. Juk jau iki šiol yra 
krūva nugalėta įvairių gamtos pas-

yra šalis naujos civilizacijos.
Svečiai Apie Sovietų Kraštą

1935 metais aplankė SSSR 
■tūkstančiai svetimtaučiu iš ka-

to 
gana 

žymių ypatų, kaip pritarėjų, rinimo mes randame buvusių 
taip ir priešų socialistinės sis- kulokų, baltagvardiečių, afe- 
temos. Bet nežiūrint skirtumų ristų, kontr-revoliucinių ele- 
politinėse pažiūrose, visi jie mentų iš trockizmo ir 'Zinov- 
buvo stebinami tais milžiniš-1 jevo eilių ir tt. Tas valymas 

sustiprino partijos eiles ir pa
kėlė jos aktyvingumą.

Tarptautinė Kova

Bet kalbant apie socializmo 
pasaulio atsiekimus, mes ne
galime apsirubežiuoti vien S1 sakomingumu 
SSR, nes kova už socializmą1 tos jėgos žmonijos gyvenime, 

kuri galėtų panaikinti augantį 
ir stiprėjantį socializmo pa
saulį. Mums nėra jokio rei
kalo, sutinkant naujus 1936 
metus, abejoti apie tai, ką at-

kais atsiekimais socializmo ša
lies. '

Paklausykime kaip kurių 
nuomonės apie SSSR. Benešąs 
—vienas iš žymiausių diplo- 

aktyvus

Darbininkų klasė SSSR ir 
visam pasaulyj pasistengs ko
voj už socializmą išauklėti 
savo eilėse tokius revoliucio
nierius, kurie galės su pilna 
atsakofnybe užimti kovos vie- 
tasz pasitraukusių draugų, ir 
toliaus tęsti su dar didesne 
energija ir pasišventimu 
va už galutiną laimėjimą 
cializmo visam pasaulyj.

Darydami išvadą klasių ko- mino, 
vos lauke per pereitus 1935 
metus, mes galime su visu at- 

pareikšti—nėr

ko-
so-

I noms mokslo mažai reikia, 
kad gyvastis apsaugoti. Reika
linga tik taisyklių ir biskį gud
rumo. Gudrumą galime atsiek
ti per savo uniją pareikalau
jant baronų, kad jie, vietoje 
milionus krovę sau, mums su
teiktų užtenkamai laiko apsi
žiūrėti, apsisaugoti ir esanti

Prie gerai sutvarkytos siste
mos, nelaimės būtų tik rete
nybė arba visai nebūtų. Tas 
daug kainuotų baronams. Bet 
tai ne mūsų dalykas. Mūsų da
lykas įvertinti savo gyvasčias 
ir gyvasčių apsaugai mes už
dirbame užtenkamai. Todėl 
meskime tą seną, baronams 
naudingą mintį, o vietoje to, 
priverskim baronus pildyti 
įstatymus ir suteikti laiko ap
sisaugoti.

Melas, kad mainos jau taip 
sutvertos, kad kasėjai turi žū
ti.

štai, giliai po uola, suslėgta 
anglis net į septynis skirtingus 
sluogsnius, vienas po kitam gi
lyn. Tie sluogsniai vieni žemi, 
žmogui neįlendami; kiti augš- 
ti, neprisiekiami. Nors yra ir 
lygių sluogsnių, bet daugumo
je jie kalnuoti, verpetuoti, su
simaišę su išmatomis; vienur 
sausa ir troškinančiai dulka, 
kitur—pilna vandens ir neper
stojančiai lyja iš viršaus; vie
nur stogas skambus ir drūtas, 
kitur—supuvęs, suskilęs, nesi
laiko; anglį, kokios rūšies ji 
nebūtų, reikia ją sprogstančia 
medžiaga atskelti, nes ji kie
ta ir kitaip nesiduoda išimti. Į11’ ls ..aKl/viaasiU draugų,- KU-

Tokiame tat gamtos tvari-'118 P1 nai atliko savo užflUoįą 
nyje prisieina kasėjams dirbti klasiniai susipratusio darljinin- 
ir tik ten jų darbaviete, giliai °' Visapusiškai imant, 
po žeme ir toli nuo “breike- 
rio',” o ne ant paviršiaus žemės 
ir “breikeryje.”

Kietųjų anglių produkcija 
užsibaigia “breikeryje” s« ixC- XT . , 
bais darbininkais, o minkšto-. Nors..ir buvo_ sdpnos syeika- 
sios anglies produkcija užsi- Į'os’ J.1S ne ar® išsisukinėjimu, 
baigia ten, kur prasideda— ,ar
mainose.

Matote, tą anglį nereikia 
prirengti rinkai: iškelta 
iš kasyklų ir degink.

Mainų Nelaimės

Dėka gremėzdiškam gamtos

yra tarptautinė kova. 1935 
metai ir čia atnešė žymių at
siekimų. Apie tai užtenka pa
minėti vien tik VII Kongreso 
K o m u n i s t ų Internacionalo 
nutarimus ir jų reikšmę darbi-Įneš tie metai. Tegul užsiima 
ninku klasės kovai. Kova su spėliojimais buržuazija. Mes 
fašizmu privertė daugelyj ša- gerai žinome, kad 1936 me

tai bus metais dar didesnių at
siekimų socializmo pasauliui. 
Tą mums garantuoja teisinga 
linija bolševistinės partijos ir 
tarptautinio proletarinės re
voliucijos vado draugo Stalino 
stipri lęninistinė vadovybė.

K. Klioris.

Mes

Požeminis.

Minersville, Pa
lių darbo žmones sudaryti 
liaudies ir darbininkų bendrą 
frontą. Puikiausių vaisių su
silaukėme kovoj prieš fašiz
mą Francijoj. Ten liaudies 
frontas sutraukė po savo vė
liavomis milžiniškas mases 
darbo žmonių ir sudarė galin
gą jėgą prieš fašizmą. Bet di
džiausių atsiekimų 1935 me-' 
tais turėjo Chinijos raudonoji 
armija. Pradžioj šių metų bu-i 
delis Chiang Kai-shekas die-' 
na iš dienos laukė, kuomet 
apsupta iš visų pusių raudono
ji armija provincijoj Cian-Si 
bus galutinai sumušta ir So
vietų judėjimas Chinijoj 
išrautas su šaknimis. Bet kar-l rašeio “Respublika” leidyklą 
žygiškumas raudonosios ar- • • •
mijos sudaužė Chiang 
sheko planus, o taipogi ir jo 
armiją nuvijo 3000 kilometrų 
į žiaurės provinciją Sičuan ir, 
užėmė dar didesnę teritoriją,

Sausio 8 d. 1936 m. liūdna 
žinia perbėgo per minersvillie- 
čius, pranešdama apie mirti’ 
d. Antano Levanavičiaus! At
siskyrė vienas, galima pasaky
ti, iš aktyviausių draugų, ku-

Albertas šošer, Sorbonos, 
profesorius — delegatas tarp
tautinio fiziologijos kongreso, 
įvykusio Maskvoj — pasakė : 
“Aš manau, kad taika ant že
mės ir ateitis žmonijos negali 
būti atsiektos kitaip, kaip įmo
nėmis ir dvasioj Sovietų Są
jungos.”

Romen Rollanas, garsus ra
šytojas ir ištikimas draugas 
SSSR, savo laiške drg. Stali
nui rašė: “Aš išvažiuoju su 
pilnu įsitikinimu tame, ką aš 
ir atjaučiau važiuodamas čia: 
kad vieninteliai teisingas pa
saulinis progresas neatskiria
mai surištas su likimu SSSR, 
kad SSSR yra liepsnojantis 

Interna- 
, kuriuo turi būti ir 

kuriuo bus visa žmonija...”
Štai tos bendros mintys, ku

rias tokia ar kitokia forma 
pareikšdavo didelė didžiuma 
apsilankiusių į SSSR. Tokių 
milžiniškų atsiekimų, su ku- 

! riais yra priversti skaitytis, to- 
atsitikimų ar kitokį duoti įvertinimą, socializmo pasaulis

drg. 
komi-

LENKŲ FAŠISTŲ BOM
BA ŽYDŲ LAIKRAŠČIO 

LEIDYKLOJ

ko. Visapusiškai imant, jis

ju- 
kaip 
turi 
Tas

bus

VARŠA VA.—Vienas len
kas jaunuolis hitlerinis fa
šistas sausio 22 d. atėjo su 
bomba į žydų lenkiško laik-

sišventusiai ir teisingai, kurią 
ljam organizacija uždavė at
likti. Niekur neatsisakė, ir tėi- 

su ke- Siarnai atliko su ištikimybe.

rengiasi nustatyti normą kitų 
produktų. Faktai, kurie ne
reikalauja aiškinimo. 10 spa
lio Sovietų metinis planas 
grūdų rinkimo buvo išpildytas 
ant 101 nuošimčio. Beveik ant 
mėnesio anksčiau negu per
nai ir ant 2 mėnesių anksčiau 
negu 1933 m.

Geležinkelių darbas 
metai išėjo 
ir diena iš 
savo darbo 
rolę sulošė
Kaganovičiaus 
sąru transporto.

Anksčiau paskirto laiko iš
pildė valstybinius planus sun
kioji ir lengvoji pramonė.

Svarbiausiu įvykiu socialįz- 
mo gyvenime 1935 m. reikia 
pripažinti stachanoviečių 
dėjimas. Tas judėjimas, 
draugas Stalinas sako, 
didžiausią istorinę vertę,
judėjimas rodo, kad darbinin
kų klasė pakilo, apsišvietė, 
pažabojo naują techniką ir 
yra pilnai pasirengus aplenkti 
kapitalizmo pramonės atsieki-i lydinys proletarinio 
mus visose srityse. Paskutinis cionalo, 
plenumas centralinio komite-'' 
to VKP (b), tarp kitko, savo 
rezoliucijoj apie stachanovie
čių judėjimą rašo sekančiai: 
“Stachanoviečių judėjimas pa
kelia k u 11 ū r iniai-technikinį: 
laipsnį darbininkų klasės, lau-j 
žo senas technikines normas,1 
sumuša daugely! : 
darbo produktyviškumą pir
meiviškų kapitalistiniu šalių, 
aprūpina smarkiu augimu var
tojamu produktų gamyba ir 
jų papiginimą, 
pakeitimą mūsų šalies į la
biausiai turtingą šalį ir sustip
rina tokiu būdu socializmo po
zicijas viso pasaulio maštabe.” |

Kokioj šalyj, kokiam žemės 
kampelyj galima surasti tokį 
darbininkų klasės išsivysty- į 
mą ? Socializmas ir tiktai so- Į 
cializmas gali sudaryti darbi
ninkų klasei ir visiem darbo | 
žmonėm tokias sąlygas, kur- 
jų darbas daro stebuklus.

garantuoja

Sovietų Kova Už Taiką 
Paimkime tarptautinių san- 

tikių reikalą SSSR su kitomis 
limą lygsvaros kapitalistų kla- šalimis. Kuomet santikiai ka- > 
sės eilėse. Matyt, ant tiek nu-> pitalistinių šalių tarp savęs vis 
puolė pasitikėjimas savo jė- aštrėja ir nekurtose vietose 
gomis, kad priseina kreiptis daėjo iki atviro susirėmimo. 
I religiją, burtus, visokios rū-lkaip tai, Italijos su Abyssini-|

ar-
Kai-

ir tapo suimtas.' Leidėjai 
buvo išanksto apsirūpinę 
detektyvais, nes buvo gavę 

J grūmojančių laiškų.
Tokia bomba lenkiškas >

negu , buvo provincijoj Cianš hitleriškas būtų galėjęs iš- sutvėrimui J<asyklų jrjcapita- 
Si. Tas parodo, kad jėga rau
donosios armijos Chinijoj ant 
tiek galinga, kad anksčiau ar 
vėliau proletarinės j 
jos pergalė Chinijoj neišven-1 krautuvė.j ir dvi moterys 
giama. | ko pavojingai sužeistos.

štai kaip galingas ir platus < Lodziuje suimta 60 tero- 
ir kaip rištinių lenkų fašistų.

sprogdint visą spaustuvę, lizmo godumui, kas metas tūk-i 
Keletą dienų pirmiau pana- stančiai angliakasių lieka už- 

____  _ ši bomba buvo išsprogdinta m^štų ir desėtkai tūkstančių 
revoliuci-! žydės Blimos Barowieckos sužeistU- Nors kasyklos 

, |įw desėtkus įstatymų, kurie 
goja dirbančių gyvastis, 
tas nieko negelbsti, nes 
rus anglies baronai tuos 

Į tymus puikiai apeina. r

Eksplozija pagimdė gaisrą vienam fabrike Tacoma, Wash., prie pat 
jūrų, padarė nuostolių už $250,000.

sau 
bet 

gud- 
įsta- 

. Tiesa, 
baronai turi samdyti bosus ir 
samdo kasyklų operavimųi ir 
gyvasčių saugojimui, bet jau 
ta jų išgverusi sistema, kuri 
verčia darbininkus skubėti, 
sulaužo įstatymus daugelyje 
atsitikimų ir pasekmės yra va
dinamos kruvinos.

Del nuolat ištinkančių ne
laimių, pas baronus ir kasėjus, 
yra įsigyvenusi mintis ir labai 
neigianti mintis: “Mainos jau 
taip sutvertos, kad tur ka
sėjai žūti.” Nežiūrint, kieno 
kaičia būtų nelaimei ištikus, 
bosai ir darbininkai, visi sykiu 
dūsauja 
niekas 
mažinti, 
negręsia 
sužeisti, 
naudinga. Naudinga tuomi, 
kad kasėjai tuomi pasitenki
na, o jiems pigiau išeina. Jie 
gerai žino, kad apsauga daug 
kainuoja. Bet ta mintis labai

I dirbo iki paskutinei valandai 
jam uždėtą partijinį darbą. 
Nors velionio gyvenimo aplin
kybės gana sunkios buvo visa
pusiškai imant, bet jis jas nu
galėjo—tas parodo, kad mir
damas paliko dvi tuščias vie
tas: iždininko Komunistų 

I Partijos kuopelės ir ALDLD 
kuopos. Del greito ligos pris
paudimo ir staigios mirties |i- 

turt £°ninSL 4 dienas įdegimu 
plaučių sirgus, velionis neturė
jo progos nei draugams pra
nešti apie iždų stovius; tik 
jam mirus, duktė perdavė vis
ką draugams geriausioj tvar
koj palikta. Taigi su mirčia d. 
A. Levanavičiaus, minersvillie- 
čiai neteko žymaus klasiniai 
susipratusio draugo. Todėl ne
galima praleisti neatvaizdavus 
platesnės biografijos jo viso 
gyvenimo, kaip žymaus darbi
ninko.

minėta minčia ir 
nesirūpina nelaimes 
Baronams, kuriems 
pavojus užmušti ar 

ši mintis yra gera ir

Iš Kur Paėjo A. Levanavičius
Kiek man teko sužinot iš 

paties d. A. L. pasiaiškinimo 
apie jo paėjimą, jis gimęs Lie
tuvoj, 1888 m., Suvalkų rėdy- 
boj, Kalvarijos apskrityj, Rau
donių valsčiuj, Palnyčios kai
me, diktoko buožės Levanavi
čiaus šeimoj, žingeidu sužino
ti, kodėl jis buvo negeistinas 
toj šeimoj ? Jis pasisakė, kad 
nuo jo kūdikystės iki 6 m. 
amžiaus jį auklėjo teta. Suka
kus 6 metams, teta atidavė į 
Motskavos dvarą už vergutį 
bandą ganyt. Tenai tarnavo

(Tąsa 4 puslp.)



jo
PROTOKOLAS

su fondo nedatekliaus. Dova-

ku laikraštį, “Darbininkų žo-

A1.D.LD. REIKALAI
Išreikšta nepasitenkinimas

PROTOKOLAS

apskritys

Iš 20

nesveikumas bus jums išaiš-
tas

Gasiunas, Centro Sekr.

Minersville, Pa.

gyveni- 
nebuvo

4 
k

d i r- 
ap-

Kuopos, ne- 
užduoties, gavo

29
30

tus. Iš raportų, pasirodė, kad 
didžiuma kuopų veikia labai

Reikalinga vyry ir motery 
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių 
Palangos ir taip visokių žolių ir šak
nų. Geras uždarbis. Rašykite tuojaus 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
6 iki 13 metų, kaipo ver-

Medzijano ro- 
buvo šio vaka-
Jiems garbė 

kad jie pagal 
moka judėti ir

D. Lukienė,
ALDLD 7-to Apskr. Sekr.

o ne 
Raportas

prieš piknikui įvyksiant.
aiškinta, kad šiame darbe 
bo atskira komisija, 

komitetas.
priimtas.

Raportuota, kad
turėjo “Daily Worker” vajuj ; $2165.10. Visas turtas 
sukelt $100.00, bet tūlos kuo
pos labai silpnai veikė. Kitos

Išlygos Yra Prieinamos 
Tyrimai, Laboratoriniai Iš- 

X-spinduliai, Serumų ir 
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI. 
Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

parengimus.
Nutarta kviesti 3, 7, 8, 12 ir 

17 kuopas prisiųsti atstovus

Kuopų Raportai
Visos dalyvaujančios kuopos

Vasario
” 2

mas iš reakcijinės valdžios pu- aP*e 300, nes tą dieną la
sęs, d. A. L, nesudrebėjo ir.
nesitraukė iš klasių kovos lau-,?1^ kaį labai užsiganėdino 
ko.

pomirtines' dalyvauti šaukiamoj 
neaiškumo Felicijoj ir tolimesniam darbe.

Posėdis uždarytas su pasi-

PirmacL, Sausio 27, .1936
i .R „ ,,,,, Į , . Į.***

Atydai ALDLD 7-to Apskričio Kuopų A. P. L A. REIKALAI kanTšę p^vyždirigo paliko, tas’ 
pamiršta 

iš

Puslapis Ketvirtas

Drg. M. Guobos Maršrutas
Massachusetts Valstijoj

Centras pranešė, kad mūsų 
apskrityj lankysis drg. Broga 
5 dienas, tuomet aš parašiau 
laiškus didesnėm 5 kolonijom, 
kad visas 5 dienas užpildžius. ! 
Dabar Centras vėl pranešė, 
kad Drg. Broga vietoj lan
kysis drg. Guobas ir kad jis 
galįs ilgiau pas mus pabūti. 
Kadangi valdžia drg. Brogos 
neįleido į Jungtines Valstijas, 
tai maršrutas buvo laikinai 
sutrukdytas. Užtat, draugės 
ir draugai, laikas dabar pasi
darė trumpas susirašinėjimui; 
rengkite prakalbas bei pla
tesnius susirinkimus, nes drg. ' dyk i m, kad mes remiam Kana- 
Guoba jūsų kolonijoj vistiek dos vienatinį lietuvių darbinin- 
lankysis. Laiškus pasiunčiau 
ALDLD k uopoms, patardama 
rengti prakalbas sekančiomis 
dienomis:

Sausio 28 d. Worcester, Mass, 
d. Gardner, Mass, 
d. Boston, Mass.
d. Norwood, Mass.
1 d. Brockton, Mass, 

d. Bridgewater, Mass, 
d. Stoughton, Mass.
d. Lowell, Mass.
d. Lawrence, Mass.
d. Haverhill, Mass.

7 d. Nashua, N. II.
Draugės ir draugai I 7-to 

Apskričio komitetas prašo jū
sų nesigailėkite spėkų, kad 
prakalbos bei susirinkimai bū
tų padaryt pasekmingais, nes 
kanadietis draugas pirmu 
kartu pas mus lankosi. Paro-

APLA CENTRO KOMITETO ka paliūdijima, kad jis atsako 
TRI-MĖNESINIO POSĖDŽIO už juos.

Kadangi kovo 27 sueina ly
giai 25 metai, kaip APLA. in- 

C. K. posėdis įvyko sausio korporuota, tai nutarta skelbti 
20, 1936, Centro raštinėje. 25 metų sukaktuvių apvaikš- 
Visi komiteto nariai dalyvavo, čiojimus per visas kuopas. Tuo 

Atlikta išmokėjimai ir per
žiūrėta Centro knygos ir visas 
stovis. Surasta viskas tvar
koj.

Pereito trimėnesinio posė-

negali būt niekad 
be ėmimo pamokų 
venimo.

jo gy-

Svarbiausia, prie 
mo aplinkybių, jam 
lemta lankyt jokia mokykla. 
Jis buvo tik savamokslis, bet 
ant tiek prasilavinęs, kad ne 
tik liet, literatūrą studijavo, 
bet ir anglų kalboj. Atėjęs į 
šią šalį jaunų, metų^ anglų kal-

laiku skelbiamas vajus nuo 
kovo 1-mos iki liepos 1-mos su 
numažintu per pusę įstojimu, bą išmoko pilnai, kai su jau- 
Taipgi nutarta išleistai dova
nų laimėjimus ir pasiųsti į vi- 

džio protokolas skaitytas ir,sas kuopas, kad tuomi sukė- 
priimtas, kaip buvo užrašy- lūs kiek pinigų išlyginimui lė
tas.

Centro Komiteto nariai iš- nos: radio ir 10 pinigais. Ti- 
davė raportus iš savo veikimo. | kietukas 10 centų. Nutarta 
Visi sakėsi atlikę jiems pa-'surengti centralinį koncertą 
vestas pareigas. Sekretorius išdavimui tų dovanų, taipgi 
raportavo, kad baigiąs tvar-, kviesti, kad visos kuopos ir 
kyt Apdraudos Department-, apskričiai rengtų kokius nors 
tu i raportą. APLA fondai' 
stovi sekamai: pomirtinės— 
$33,400.23, pašalpos $707.22, 
lėšų $67.95. Pomirtinės ir 

I pašalpos fondai gerai stovi. 
Lėšij trūksta apie 400 dolerių. 
Pereitais metais narių mirė 15, 
išmokėta $2,550, sirgo 180, iš
mokėta $6,668. Prirašyta 70 delei C. pirm, ir C. sekr. kriti- 
naujų, 15 sugrįžo, kurie buvo kų per organą “Laisvę” ir nu
virs 6 mėn. nemokėję. Iždo ‘ tarta ateityj visus kritiškus 
globėjai raportavo, kad per spa- [ straipsnius visada perduoti 
Ii, lapkritį ir gruodį įplaukų bu-| Seimo išrinktai redakcinei ko
vo $3783.86, išlaidi! $2044.00,' misijai.

'su nuošimčiais uždarbio lieka: 
siekia' Nutarta varde APLA. dai- 

$35 116 65 | lyvauti bendram fronte ap-
Svarstoma pašalpos-pomirti- ■ vaikščiojime Lietuvos nepri- 

nės. 12 kp. narys Adomonis' klausomybės, kad ten pasi- 
reikalauja pašalpos. Kuopa.sak*us gynJmą Lietuvos ne- 
priešinga mokėt, nes nuo ris-. Priklausomybės ir sykiu už 
tyniii susižeidęs. Palikta to- j demokratines teises Lietuvoj, 
limesniam tyrinėjimui. 12 kp. Atstovu išrinktas J. Gasiūnas 
nario Podžiuno pomirtinės' dalyvauti šaukiamoj konfe- 
mokėjimas, del 
kam mokėt, palikta toliau. 20 
kp. nario J. Namovich pomirti- žadėjimu daugiau veikti APL 
nės mokėjimas apsvarstytas ir’A. labui ir aktyviai dalyvauti 
nutarta pomirtinė nemokėti 'm hi ėjime 25 metų sukaktuvių 
todėl, kad jis įsirašydamas į nu0 įsikorporavimo APLA. or- 
APLA. tiksliai pasijauninęs ' ganizacijos. 
net septynius metus. Pomirti-1 
nės fondai! sumokėtos duok

lės nutarta grąžinti kuopai.
. . .. , . . , | Laiškai. LDS. laiškas vie-Raportai priimta ir patarta1 , _ ., . n,. j . , nybes klausimu, nurodantis,sekr. paskelbti spaudoj ben- , , , , 

.drai visų kuopu kartu. 'kad ^^uojamas. uz vxeny-
7) Neužbaigti Reikalai. n. i b? «« dz.augsmu prnmtas K.- 

ti laiškai bondsų, advokato irgokai kalbėta apie kuopų ra- . ., .. ,. . iportus ir jų veikimą. Daryta k!tl) Pnim Į’, vU^.rt.a M 
nastabos kad knonoŠ turi na- P|anas Sautl lokalini carterp | 
gelbėti savo artimoms silpnės-1 . a ®lsau c‘ Pia'Y a*'na žiaus, atkeliavo 

, . a •. $300 paskolos ant namo. Nu-nems kuopos, ir dar daugiau:.; . , *. . a--. 4 a a., tarta duoti pagal APLA pa-. plėsti judėjimą ten, kur dide-1, . 1 , .
lės kolonijos lietuvių, o ma
žos kuopos ir silpnas veiki- 

. . mas, kaip tai: Maspethe, Rid- 
u\o lagina- gewoocje> Apskričio kom.

spauc ą 4 Įajpgį įurį gjuo reikalu rūpin- 
! tis.

8) Moterų reikalai. Kad 
pakėlus moterų darbininkių . . A 
judėjimą II apskrityj, nutar-41 1 APL,A-. lr ykanmam Cen
tą turėti prie ALDLD kuopų I 10 ,P°s5d” Kal«tma. uzba.gti 
ir savo atskiras kuopas, jei to 
moterys šioj organizacijoj rei
kalaus bei pageidaus, ir vyrai 
turėtų joms padėti ir akstint

ALDLD II Apskričio Metinės skričio 
Konferencijos, Įvykusios 12 
Dieną Sausio (January), 1936, 

Brooklyn, N. Y.
1) Konferenciją atidarė or

ganizatorius A. Gilmanas, 11
valandą ryte. Mandatų sutvar-! visai nieko neveikė. Kol kas 
kymui paskyrė komisiją iš šių sukelta tik apie $40.
draugų: Depsienę, Sungailą, kuopų apskrityj, tik 4 kp. su- 
Bieliauską. Kol mandatai su- kėlė savo kvotas.
tvarkyti, kalbėjo šie asmenys: atlikę savo
StasRilis, Petkienė, Juška, J. ■ pabarimą už apsileidimą; ki- 
Bimba, Skairus ir D. M. šo- tos dar dabar renka, kuomet 
lomskas. kalbėjo organizaci-1 formaliai vajus jau užsibaigė, 
niais ir bėgamais reikalais.

2> Pirm, išrinkta d. Gilman, I 
23 balsais prieš Dobinio 15.

3) Spaudos, bei rezoliucijų šioj konferencijoj davė iš sa- 
komisijon išrinkta: dd. šolom- vo metinės darbuotės rapor- 
skas, J. Bimba, ir Skairus.

4) Mandatų komisija pra-
— neša, jog viso dalyvavo 48 at- gerai.
. stovai nuo 16 kuopų. Taipgi 

4 komiteto nariai, tai kartu 
52 atstovai. 7-ni rinkti kuopt] 
atstovai nedalyvavo, tai blo-| 
gai. Dar blogiau, kad 4 kuo- » 
pos nedalyvavo metinėje kon
ferencijoje: 221 kp., Bloom
field, N. J., 185 kp., Rich
mond Hill, N. Y.; 118 kp., 
White Plains, N. Y., ir 235 kp. 
Freehold, N. J. Ne tik kad 
jos neturėjo atstovybės, bet ir 
raportų iš savo veikimo nepri- 
siuntė, nors ir 
mos laiškais ir per 
padaryti.

Draugės-gai! šis 
nėra snūduriavimo, 
vaus veikimo kol dar galima 
veikti, judėti. Dar viena pa
staba kuopoms. Tūlos kuopos 
gali siųsti skaitlingesnes atsto
vybes, o siunčia tik po 1-2 at
stovus.

5) Skaitytas 
konferencijos protokolas ir 
priimtas su maža pastaba.
Apskričio Komiteto Raportai

Org. d. Gilman davė ilgoką bės reikalu su opozicija, t. y., 
raportą iš metinio apskričio su LDD.
stovio, kuris lietė visą organi-j 10) Nutarimai. Nutarta ren- 
zacinį apskričio veikimą abel- gti ateinantį sezoną 2 bendrus 
nai. • i 
sekretorius davė raštišką ra-.čiams kartu, 
portą. Priimtas.

Iždo sekretorius raportavo,' “Laisvės
kad kuopos gerai mokasi į kalais šaukti visų trijų aps-

momentas 
bet akty-

. tvarkymus paskolų klausimu.
I Sekretorius raportavo, kad 
buvęs 8 kp. sekr. Stačinskas 
dar vis neatmoka $27.52. Nu
tarta per kuopą reikalauti at
mok ėjimo.

Nutarta, kad Lietuvos Sūnų 
Draugijos narius baigti rašy-

nuoliais prie darbo visuomet 
reikėjo kalbėt, bet mokyklą 
taip pat nebuvo progos lan
kyti* Nuolatinis buvo skaityto
jas “Laisvės” (pirmiau “Ko
vos”) ir visos darbininkiškos 
literatūros, taip pat 
“Daily Worker” ir 
komunistinę- literatūrą anglų . šia. 
kalba.

Waterbury, Conn.
Iš Lošimo Operetes “Tamyla”

Sausio 19-tą dieną, 1936, 
Venta svetainėje Vilijos Cho
ras lošė penkių veiksmų ope
retę “Tamylą”. Lošimas iš
ėjo puikiai, nes, mat, rengė
jai dėjo dideles pastangas jos 
sulošimui. Iš lošėjų, tai la
biausiai atsižymėjo Kostancija 
Jegeliutė, Tamylos rolėje, ir 
S. Valentinas, 
Įėję. Jie abu 
ro žvaigždės, 
tenka už tai, 
žodįų prasmę
gražiai lietuviškai kalba. Ne- 
kurie man pasakojo, kad K.

sė apielinkės miestuose. Gi 
New Haveno ir Bridgeporto 
menininkai, kad susimokintų 
kitus kokius veikalėlius ir su
loštų Waterbury. Tada gi ei
tų labai gerai meno veikimas 
toj apielinkėj.

Pas jus, waterburieciai, yra 
meno spėkų ir dirva veikimui. 
Taigi, draugai ir draugės, me
nininkai, dirbkit dar su dides
ne energija proletarinį meno 
darbą. J. Juška.

Prisirašė prie Lietuvių So
cialistų Sąjungos 15 
1918 m., ‘ 
nuo tb laiko ]

vasario 16 peržiūrėjimui visų ; dienų be pertraukos žengė 
metų atskaitų ir viso APLA. pirmyn; ifiirė, būdamas nariu 
turto.

skaitė
abelnai' Jegeliutė dar pirmu sykiu lo- 

Jei taip, tai toji mergai
tė tikrai verta pagyrimo. Rei
škia, waterburieciai turėsite

i vieną iš jaunuolių gerą aktor- 
. kuopos Taipgi reikia pasakyti, 

gegužes menesi n- kad gerai )oš- jr sekanti ak.
toriai bei aktorkos: L. Žemai
tienė, Lakri rolėj: V. Krasnits-

_ . įkas, Lakrašo; K. Krasnitskas,
<omunistų Part jos. Marabuto; J. Tamošaitis, Ak-

Susiorganizavus Komunistų Ho; M. Ališauskiutė, Jaminos; 
partijai, 1919 m., perėjo prie A« A- 
Komunistų Partijos su LSS 15 B.
kuopa. Reakcijos metu, kada j Cipliauskas,
K. P. likos nustumta į palė
pę, stovėjo su partija, ir išti
kimai atliko nelegalį darbą 
partijos nurodytu keliu plati
nime literatūros. Nors už ta 
darbą gręse ilgų metų kalėji-

A. Marožiutė, Fatumos; 
Shimkus, teisėjo—ir M. 

ždoje rolėje. 
Taipgi visas choras gana gra
žiai padainavo operetės dai
nas. Už tai reikia garbę ati
duot režisieriui ir sykiu dai
nų mokytojui K. Strižauskui. 

Publikos buvo nelabai daug,

sės, d. A. L. nesudrebėjo’ ir, bai snigo, bet kuri buvo, tai I _ j j 1 1 - - X __ - J
Rengėjai del publi- 

Jie 
sy
ti k

lošimu.
kos mažumos nenusiminę.

Buvo naiys ALDLD ir pa- sa]<0> mes sulošim dar 
šalpinės progresyvės Lietuvos 
Sūnii draugystės. Ir tose viso
se organizacijose visuomet 
valdyboje buvo. Nebuvo tokio 
parengimo, kuriame nebūtų 
jis pastatytas prie vienokio ar 
kitokio darbo, ir

kį ir bus viskas gerai, by 
mes gerai išsimokinom lošt.

Pas waterburiečius yra 
geras dalykas, kad jie kiekvie
nas labai ščyrai stengiasi at- 

i likti savo roles. Ir kada taip
niekuomet labai stengiasi, tai ir atlieka, 

nesiskundjj, kad jam persun- (y/[.mo patarimus, kaipo meno 
centro režisieriaus, jie ne tik 
kad su mielu noru priėmė, bet 
ir išpildė.

Aš patarčiau, kad waterbu
rieciai “Tamylą” suloštų New j 
Havene, Bridgeporte ir kituo- <

ku. Tik tuomet nesimatė Le- 
vanavičiaus parengimuos prie 
darbo, kada, buvo ligos pagul
dytas į lovą.' šitokio atsidavi
mo savo klasės reikalams vi
si darbininkai turėtume mo
kintis nuo velionio A. L.

Iš Šeiiiiyniško Gyvenimo
Drg. A. L. vedė už moterį 

i Kastanciją Kučinskaitę, 1910 
į Jungtines Išgyveno su ja 24 metus,

I nuo 
j gutis be motiniškos priežiū
ros, tik sukakus 13 metų am-

Valstijas, į Mahanoy City, Pa.,1 
pas savo motiną.

Ar Atrado Jis Čia Savo 
Laimę?

Paliuosuotas iš dvarponio 
vergovės, kur nebuvo jam nei 
tėviškos nei motiniškos pa
guodos ir užtarties prieš žiau
rumus dvaro valdininkų, jau-, . —
nas vaikas viską turėjo panešt ko be turto, be sveikatos, be 
kantriai, be mažiausio 
priešinimo. Pribuvus

kaipo pavyzdinga šeima, iš 
kurios nebuvo girdėti jokio 
nedraugiško pasisakymo prieš 
vienas kitą. Buvo ramus ir 
draugiškas jų gyvenimas.

Moteris mirė 1934 m., ba
landžio mėnesį. Pasilikęs vie- 

'nas, būdamas menkoj sveika
toj, jis žymiai pablogėjo. Li-

i ta d arba.
| Nutarta bonai, mortgicių . vadinamon laisvon Į mažiuke

.. dokumentai ir kiti svaibesni gajjn> £ajp paį sutiko ta patį ■
APLA. dokumentai p ’ ■

pasi-1 jokio susiraminimo,, vien tik 
Ameri-'su savo dviem dukterimis ir 

s našlaituke, kurią 
Levanavičiai nuo gimtos die-

V VI 1 WU JKZAKKJ jytVMWA A A- laikyti 'skurdą, negavęs nei atsilsėti, nos auklėjo kaipo savo kūdikį,
pusmetinės moteris prie aktyvesnio veiki- lAPLA saugioj šėpoj (safe) ir |nei susjpažint

kad sekretorius duotų raštiš-mo.
9) Nauji reikalai. Užgirta 

vienbalsiai ALDLD centro ko- kas ir Klimas. Ta pati kom. 
miteto žygiai daromi vieny-1 peržiūrės ir apskričio knygas.

su šios šalies 
aplinkybėmis. Greitai jį pri
statė prie darbo laužykloj an
glį valyt. Reikėjo dirbti po 10

Vyriausia duktė, kuri 
ligoninėj tfž slaugę, po 
nos mirčiai, per metus 
negavo darbo, ligoninėj.

dirbo 
moti- 
laiko 
Jau-

Sergančiy Vyry ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų 
kintas.
Mano
Kraujo 
bandymai,

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

.MM?- iMlt .ML Wl, Ml MM MM MB Ml mi ĮM

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖL1OMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

valandų per dieną didžiausio- nesnioji sunkiai susirgo ir da- 
se dulkėse, už atlyginimą la- bartiniu laiku serga igoninėj. 
bai menką — 50c. dieną. Bet i Visoms toms nelaimėms susi- 
motina, del skurdaus gyveni- .dėjus, visai pakirto jo spėkas 

vaiką užsidirbti ir į 1 metus 9 mėnesius laiko 
nežiūrint to, kad atsigulė amžinai atsilsėti šalę 

toks darbas labai pavojingas mylimos draugės. Jų dukrelės

14) Išrinkta atstovas d. J.
Stasiulis atstovauti II Apskri
tį “Laisvės” dalininkų suva
žiavime.

15) Nutarta paaukauti Ka
nados “Darb. žodžio” mašinai 
įsigyti $10.00 ir ant vietos buvo

naudai ir šiais- rei-1surinkta $8.00. Viso $18.00.
16) Priimtos rezoliucijos šiais 

apskritį ir ižde randasi šiuo kričių bendrą komitetų posė- klausimais: ALDLD reikalu, joj 30 metų, dulkėse, ir kasyk-
bendro fronto, Lietuvos, spau-’lų dujose, sugadino plaučius,

11) Nutarta skirt $10 do- dos ir moterų organizavimo ir visą sveikatą taip suardė,'

Priimta vienbalsiai. Sus. i piknikus visiems trims apskri- 
' . Vieną savo, t. 

y., apskričių naudai; antra

sykiu $87.93. Raportas už-. dį.
girtas.

Iždininkė d. Lideikienė suti- vanų kuopoms už gavimą dau-; reikalais, 
ko su turto sekr. raportu.
Specialės Komisijos Raportas

giausiai naujų narių vajuj, 
•kuris prasidėjo su 1 diena sau-
■ šio ir baigsis 1 dieną gegužės.

Už komisiją ALDLD centro Kaip bus dovanos skirstoma, 
knygų peržiūrėjimui už 1935 komitetas išdirbs taisykles ir

mėnesius, praneš per spaudą.
12) Trumpai kalbėjo d. nis. Alternatai:

25 m. ju-' Bieliauskas.
bilėjaus reikalu ir bazaro, ku-!

Raportas iš įvykusių dviejų ris įvyks 24-25 ir 26 sausio
apskričio piknikų. Raportavo dd.
dd. Dobinis ir Jamison. Prie 13)
raporto daryta pastabos, kad žiūrėti
Skietai ir garsinimai siųsti kutinį 
kuopoms tik keliom dienom ' Kom.:

metų pirmus šešis 
raportavo d. A. Lideikienė. 
Knygos aiškiai ir tvarkiai ve-'Buknys “Laisvės” 25 m. 
damos. Raportas užgirta. 1

Išrinkta komisija per- 
centro knygas už pas- 
pusmetį 1935 metų, 
dd. Kovas, Višniaus-

mo, siuntė vaiką 
duona sau, :

ir augintinė pasiliko labai di
deliam nuliūdime, taip pat ir 
kritiškoj padėtyj, netekusios 
globėjo.

Laidotuvės atsibuvo sausio 
12 dieną, laisvos, be religinių 

j kad paskutinius 4 metus jau ’ prietarų. Susirinko gana skait- 
17) Išrinkta naujas apskri- neturėjo spėkų jokį sunkesnį lingai draugų ir pažangiosios 

čio komitetas iš 9 dd., vietoj'darbą dirbti, i...- ii; .
pirmiaus buvusių 
Gilman, Depsienė, Stelmokie- 
nė, Petkienė, Lideikienė, Buk- 
nys, Jamison, Skiparis ir Dobi- 

Stasiukaitis,

sveikatai. Tas ir nedavė nuo 
kūdikystės jam tvirtai subręs
ti. Išdirbęs anglies industri-

7. Įeina:

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS

VISADA ATDARA
DIENĄ IR NAKTJ

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

mankštymai, restauracija, barbernė 
ir prirengimai miegojimui.

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

Paskutiniu’lai- publikos išreikšt’simpatiją Ii-! 
ku labai suvargusiai gyveno,1 kušiai šeimai ir atiduot pas- • 

kutinį patarnavimą palydint' 
į kapus savo draugą.

Ant kapų atsisveikinimo 
prakalbą sakė d. K. Arminas, I 
kuris prakalbos tema buvo 
pasibrėžęs gana plačiai apUj

tik iš menkos pašalpos, kurią 
gaudavo.
Drg. A. L. Apšvietos Klasinio 

Tobulinimosi Keliai

MOTERŲ DIENOS
Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v. dieną iki 11 vai. vaka

re. Po 11 vai. vakare vyrams.

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktj.

18) Nutarta turėti kitą kon
ferenciją ten, kur įvyks pikni
kas.

Konferencija užsidarė 6:15 
vai. vakare.

Pirm. A. Gilman, skurde, atsiskyrė __
Sekret. J. A. Jamison. Bet ką jis mums, darbinin-l

Kaip peržvelgi visą d. A. L. i 
gyvenimo istoriją, tai nuo kū-(budint velionio biografiją, ir 
dikystės iki mirties jam nešvie- sukelt pažangiosios publikos 
te laimės žvaigždelė. Pergy- simpatiją linkui velionio ir jo 
venęs 48 metus, tam pačiam likusios šeimos. Deja, tikslas 

nuo mūs.1 neatšiėktas:
J. Ramanauskas.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St., Brooklyn
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite ant Flushing Ave. stoties 
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant 

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick karais iš
lipkite ant Cook Street.



L. Koresp. Biuras.
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

surengti

J. GARŠVA

4
kon-

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

(Daugiau bus)

Lawrence, Mass BROOKLYN LABOR LYCEUM

4

gyvenimo

vien-
4

ninku šaudymas ir

pažymėti, 
rengiant

st., 
visų

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

para- 
Sabina 
lietuve

atsirado užstojančių
pasipriešinimą,

PITTSTON, PA.
priežasties blogo oro vakarie-

puses Vokietijos fa- 
iš kitos Lenkijos, 
pasivergti Lietuvą, 
šalis nuo priešų ne-
Kad pasekmingai

j apskriti 5 centus nuo nario. Taipgi 
prirengkite raportus.

Sekr. F. IndruJis.
(22-23)

CLEVELAND, OHIO
Masinis susirinkimas prieš karą ir 

fašizmą įvyks ketvirtadienį, 30 d. 
sausio, 7:30 vai. vakare, po numeriu 
6835 Superior Avė. Bus išduota ra
portas iš pereito kongreso prieš karą 
ir fašizmą, taipgi yra kitų svarbių 
klausimų apsvarstymui.

Kviečia Komisija.
(22-23)

ir 
kalbų, 

rezo- 
kopūs-

’, nes pabėgo nuo 
ir daugiau nepasiro-

WILKES BARRE— 
SCRANTON, PA.

ALDLD 12 Apskričio metine 
fercncija įvyks nedčlioj, 2 d. vasario,
D’Aquino Hall, Providence Td. Kvie
čiam visas kuopas 12-to Apskričio ri
bose išrinkt delegatus—1 nuo penkių

J. Lukas, 
15 Hooper Rd.

Dedham, Mass. 
(22-24).

Pranešėjas.
(22-23)

Komisija.
(21-22)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. rengia prakalbas 

del drg. M. Guobos iš Kanados, se- 
redoj, 29 d. sausio, Lietuvių svetai
nėje, 7:30 vai. vakare. Drg. Guoba 
mums daug ką svarbaus turės pasa
kyt apie Kanadoj .gyvenančius lie
tuvius, apie jų darbus ir meną ir 
bendrą gyvenimą. Kviečiam visus at
silankyti kuo skaitlingiausia. Visi iš-

DARBININKŲ ĮSTAIGA
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

j Iš .
' ne neįvyko 19-tą dieną sausio. Todėl 
vakarienė perkelta ant 2-ros dienos 
vasario, tai bus nedėlia, po numeriu 
23 Miller St., Port Blanchard. Va-, 
karienė prasidės 5 vai. vakare. Ti- 
kietai tie patys bus geri.

Kviečia ALDLD 12 kp.
(21-23)FOTOGRAFAS

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Cortlalndt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

DETROIT, MICH.
Sausio 30 d. 8 vai. vakare, 

Rusų restauranto, 9219 Russel 
yra rengiama debatai, bus iš 
sriovių kalbėtojai, bus nuo socialis
tų, komunistų ir dar kitų. Pirmą 
kartą Detroite bus toki debatai, tad 
visiem svarbu ateit ir išgirst, ką 
šios skirtingos partijos turi mums 
darbininkams pasakyt. \

Kviečia Komitetas.
(22-23)

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
plaukų nrp 
KIRPIMAS ZlO"

J.

Pirmad., Sausio 27, 1936 Puslapis Penktas

MAVRIKI SLIEPNEV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

TĖVO PATARIMAS
Pradžioje prakalbų, Vai at-ve valdonu. Toks pamynimas nepaisant, kad ir Lietuvos ne- girsite naujų ir svarbių žinių.

(Tąsa)

—Yes, sir, — atsakė mechanikas ir 
įlindo į orlaivį.

Trys amerikiniai orlaiviai stovėjo su 
veikiančiais motorais. Ant bokšto prie
plaukoj iškelta Sovietų Sąjungos vėliava 
lygioje augštumoje su žvaigždėta vėlia
va. Merginos apdovanojo mus raudono
mis gėlėmis. Sutauškėjo judamųjų pa
veikslų aparatai ir “Fleister” sukriokęs 
šoko iš vietos.

Dideliame ir sunkiame orlaivyje, už
krautame visokiais reikmenimis iki sto
go, buvo du žmonės. Vienas nuo kito at
skirti durimis, kuriose atidaromas lan
gelis, prie to jie vienas nuo kito atskirti 
savo pažvalgomis ir visuomenine tvarka. 
(Tai buvo Sliepnev ir Laveri. Laveri 
amerikietis, nes Sliepnevas čeliuskinie- 
čius vyko gelbėti iš Amerikos su ameri
konišku orlaiviu.—Vert.).

Bet orlaivininkystė naikino tuos skir
tumus. Mechanikui Bill Laveri 21 me
tai. Lakūnas gi jau 20 metų skrajoja, o 
viso turi apie 40 metų.

Pilotas (lakūnas) šypsojosi, žiūrėda
mas į jauną mechaniką ir prisiminė, kad 
savo laiku Gatčinoje oficięrius Korniev 
taipgi šypsojosi, žiūrėdamas į jauną šių 
dienų lakūną.

“Fleister” storu balsu kriokdamas, 
pykdamas ant sniego ir šalčio, nešė juos 
virš ledų, drebėjo ir veržėsi visais tri
mis tonas sunkumo į augštį prie 150 ki
lometrų spartos. Abu kompasai rodė, 
kad jis eina į šiaurius.

Amerikinis orlaivis, kuris mus lydėjo, 
prisiartino ant 20 metrų prie mūs, nu
traukė paveikslą, o žmonės pamosavo 
rankomis, paskrido kiek laiko gretimai, 
o paskui povaliai pradėjo leistis žemyn.

Mechanikas Laveri pakėlė didžiulį pir
štą į augštį. Tas reiškė, kad mūsų or
laivio motoras veikia gerai. Skridome į 
šiaurius, iš kairės matėsi kraštas. Aš 
antru kartu vedžiau orlaivį per Beringo
vo perlają. Pirmu kartu tai buvo 4 d. 
kovo, 1930 metais, o dabar 31 kovo, 1934 
metais. Pirmu kartu aš nešiau du lavo
nus amerikiečių lakūnų.

Pulkininko Ben Eielson ir mechaniko 
Borlando, vieną sutrėkšta širdžia, o ant
rą su perskelta galva. Jie buvo pavirtę 
į ledą prie 35 laipsnių šalčio, įsukti į 
amerikines vėliavas, turėjo atgal savo 
kelionę iš Sibiro. Pulkininkas Eielson 
padarė žygį per Beringovo perlają, kad 
išgelbėjus žmones ir tavorus nuo laivo 
“Nanuk.” Bet atgal iš Sibiro aš jį ve
žiau. Sovietų lakūnai surado jį prie An- 
gueno upės po trijų metrų sniego storiu.

Uola Sliež pasiliko kairėje. Priešaky
je pasirodė sala vardu King. Orlaivis 
jau buvo augštumoje 3,000 metrų, apa
čioje nelygūs ledai. Sibiro kraštas pa
dengtas rūkais ir Diomido salos nesima
tė. Orlaivį vedžiau pagal kompasą.

Jau ir ledus padengė rūkai, orlaivis 
skrido debesiuose, apačioje viskas pa
dengta pilkais rūkais. Jau artinosi va
landa, kaip buvome kelionėje. Mes bu
vome kur tai ant šiaurinių jūrų. Iš vir
šaus spaudė debesiai. Ant lango pirmu 
kartu pasirodė apšalimas, tas pat buvo 
su visu orlaiviu, jis apšaldinėjb ir darėsi

sunkesnis.
Jau antra valanda kaip skridome. Be

ringovo perlaja pasiliko už mūsų pečių. 
Priešakyje buvo balsvi rūkai, orlaivio 
apšalimas ir mirtis. Pasukau mašina 
ant 180 laipsnių, kažin kur ji pasisuko, 
bet aparatai rodė, kad ji eina gerai. Mo
toras dar smagiau suūžė ir mechanikas 
ką tai užsirašė į knygelę. Už-15 minučių 
apačioje pasirodė ledai ir jų tarpe pro
švaistės. Skridome į šiaur-vakarus. Pa
skui pasitraukėme nuo žmonių, kurie bu
vo ant ledo ir jau trečiu kartu perskri- 
dome Beringovo perlaja. Už 30 minu
čių pasirodė amerikoniškas kraštas 
York, ten rūkų visai nebuvo. Aš veik 
uždariau akis, orlaivį nuo 3,000 metrų 
leidau stačiai žemyn, tik apie 20 metrų 
nuo žemės pasukau jį vėl į šiaur-vaka- 
rus.

Ir vėl skridome per Beringovo perla
ja, laikydami kryptį prie žmonių, kurie 
gyveno ant ledo. Mus apsupo jau ne bal
ti, bet pilki rūkai. Iš lede prošvaisčių 
kilo pilki rūkai. Minutės skridimo bu
vo amžinastimi.

Buvo aišku, kad jeigu suges motoras, 
tai gyvenimas baigtas. Jau 42 minutės 
kaip vėl skridome. Kur tai toli pasiliko 
Diomido sala. Senai laikas, kad pamaty
tume Dežneva, bet matėsi ne toliau, kaip 
už pusės kilometro ir “Fleister” galėjo 
atsimušti į skalas, kad tik šipuliai iš jo 
liktų. Langai ir vėl pradėjo apašaldi- 
nėti, priešakyje pasirodė kokia tai tamsi 
siena, aš apverčiau orlaivį kūliu ir vėl 
paėmiau kryptį atgal—į ryt-šiaurius.

Vėl traukiamės atgal! Už valandos 
laiko po orlaiviu matėsi sniegas ir mies
telis Taylor, ant sniego stovėjo miestelio 
gyventojai užrietę galvas ir žiūrėjo į 
mūsų orlaivį.

Ir taip šiuom kartu negalėjome įveikti 
Beringovo perlaja.

Mūsų orlaivis nusileido, motoras susto
jo, eskimosai ant rogių atvežė bačkas 
kuro. Mechanikas ant pirmgalio orlai
vio iškėlė raudoną vėliava su kūju ir 
pjautuvu.

Ponas Anderson savo raštinėje pavai
šino mane degtinės stikleliu ir sakė, kad 
tokiu metų laiku niekas ant Beringovo 
neskrajoja, kad ant jo ir Sibiro krašto 
yra nuolatiniai rūkai. Jis mus ramino, 
kad už kelių savaičių oras persimainys.

Bet sekantį ankstyva ryta “Fleisterio” 
motoro kriokimas pažadino miestelio gy
ventojus ir mes vėl skridome į šiaur-va
karus, prie žmonių, kurie mus laukė gy
vendami ant ledo.

Šiuom kartu matėme Diomido salas. 
Orlaivis sėkmingai nugalėjo ketvirtų 
tūkstantį metrų augštumos. Dežnievo 
išsikišimas buvo pridengtas rūkų, kur tai 
po rūkais buvo mūsų miestelis Ullen, pir
mu kartu pamačiau uolas Serce-Kamen.

Toliau ir vėl buvo rūkai; po tais rū
kais kur tai buvo sugedęs Levanevskio 
orlaivis ir draugas Ušakovas šunų pagel- 
ba norėjo pasiekti Smith o logerį.

Aš nenorėjau ten važiuoti šunimis. 
Norėjau orlaiviu pasiekti žmones ir todėl 
4,000 metrų augštumoj per rūkus skri
dau linkui Ulleno.

ka, kalbėdamas, neišstojo at- šalies žmonių, jų pilietinių ir priklausomybė gali dėlto žūti, 
virai prieš Lietuvos liaudį. Ta- ekonominių teisių, padaro aš- Tad mūsų yra būtina pareiga 
raška savo kalboj nurodinėjo trius prieštaravimus tarpe pi- remti Lietuvos liaudį už atstei-1 
lietuvių kunigų pataikavimus liečiu ir valdžios, kurie veda girną demokratijos Lietuvoj ir! 
ir užtarimus Smetonai, atsisa- prie atvirų susikirtimų piliečių už gynimą Lietuvos nepriklau- 
kymus kunigų nuo bendro vei- su valdžia, o tas reiškia šalyje somybės.
kimo ir nuo gelbėjimo Lietu- pakrikimą; gręsia šalies nepri- 
vos liaudžiai. Nurodinėjo Sme- klausomybei.
tonos režimą. Vienas-kitas gir- Lietuvos žmonės reikalauja, 
tas laike Taraškos kalbos pra- kad jiem būtų leista išsirinkti! 
dėjo atsiliepinėti. Tas, mato- šalies valdžią, kuria jie galėtų; 
mai, padrąsino kun. Valatką, pasitikėti, kuri atstovautų visą' 
Bet kada jis baigė savo “karš- šalį. Tokia valdžia labiausia 
tą” pasipriešinimą rezoliucijai, dabar reikalinga Lietuvoj, nes, 
pasijuto ne vietoj išsišokęs, iš vienos 
nes keliolika rankų pakilo šizmas, o 
svetainėj —žmonės reikalavo rengiasi 
balso. Na, ir kunigas turėjo Pakrikusi 
pasiklausyti “pamokslų.” Tu- apsigins.
]as draugas jam pasakė: kad gintis nuo priešo ir kad gauti 
kunigas negyveni darbininko pritarimo ir pagelbos iš kitų 
žmogaus gyvenimo, dėlto tau šalių, reikalinga pavyzdingai 
atrodo menkas daiktas darbi- tvarkytis, reikalinga didelio 

kankini- susitarimo šalies piliečių su 
mas. Iš kalbėtojų išstojo prieš šalies valdžia.

Lietuvos liaudis to nori, ji 
Bet Smetona 

užsispyrusiai nusistatęs nesis
kaityti su Lietuvos žmonėmis,

grupių ir pavienių 
iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau sv 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Valatką Sabina Bush ir 
Taraška. Gi Dr. Mikolaitis,'to reikalauja, 
kuris pats tą rezoliuciją rašė 
ir kuris kalbėdamas susirinku
sius išvadino “kopūstų galvo
mis”, liepė sėdėti, tylėti 
mokintis iš kalbėtojų 
Valatkai išstojus prieš 
liuciją, pats pasirodė ‘ 
to galva 
estrados 
dė.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby jriven that License No. 
A-10412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of . 
the Alcoholic Beverage Control Law at 487—1 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County of i 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY KAEHLER
487 5th Ave., Broooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E-161 has been issued to the undersigned 
to sell liquor at retail under Section 132 , 
A of the Alcoholic leverage Control Law 1 
at 1551 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STUYVESANT LIQUOR SHOP. INC. 
1551 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10447 has been issued to the imdersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of , 
Alcoholic Beverage Control Law at 424 Sum- 
ner Ave. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS BRE1MAN
421 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NEW HAVEN, CONN.
New Haveno LDS jaunimas žada 

gražiai pasitikti drg. J. Ormaną, ku
ris čionai atvažiuoja sekmadienį, va
sario 2 d. Jis kalbės 2:30 valandą 
po piet Lietuvių Svetainėje, 243 
Front Street. Apart jo prakalbos 
dainuos visų mylimas Dainos Cho
ras, taipgi LDS jaunimas perstatys 
trumpą gražų scenišką veikalą. Visi 
prašomi dalyvauti. įžanga bus veltui 
visiems.

Tiesa, 
ir Valatkos 
ypatingai kelios štarkios mote
riukės ėmėsi ginti kunigiuką. 
Atrodė, kad bus karštų ginčų, 
bet gerai, kad sumanūs ir są
žiningi pirmininkai buvo; jie
du tuojau apramino visus, vie
toj rezoliucijos pasiūlė susi
rinkimui užgirti buvusių Lietu
vos prezidentų ir ministerių 
pirmininkų pareiškimą, kuris 
savo turiniu nuo rezoliucijos 
veik nieku nesiskyrė.

Lawrenco lietuviai, sureng
dami šias prakalbas, padarė 
gerą pavyzdį daugeliui kitų

1 kolonijų, kuriose nieko iki šio- 
liai dar nebuvo veikta del gel-

: bėjimo Lietuvos žmonėms. Vi
sos kolonijos turėtų 
tokius parengimus.

Ypatingai svarbu 
kad šias prakalbas
daugiausia darbavosi neprigul
mingos parapijos nariai, bei 
pritarėjai ir komunistam pri
tariančių organizacijų nariai. 
Vieni ir kiti dirbo nuoširdžiai, 
su pasitikėjimu, kad darbas 
neš nors kiek naudos Lietuvos 
žmonėms. Taip viskas būtų 
baigęsis gerai, sutartinai, jei 
kun. Valatka nebūtų išėjęs su 
pasipriešinimu, del kurio pas 
tūlus pakilo klausimas, ar iš- 
tikro mes nedarome blogo Lie
tuvai, norėdami padaryti ge
ro ?

Lai ant šio klausimo neap- 
sistoja nei vienas ir nepasi
traukia nuo pradėto didelio 
darbo, juk per devynius rne- narių ir vieną nuo kuopos. Prašome 
tus Lietuva valdydamas Sme-^ele8'at,:}.atslvešt mokesti ?uomnarill 
tona vis mažiau ir mažiau ten
ka įtekmės Liet, žmonėse. O 
tai reiškia, kad Smetona turi 

| vis labiau ir labiau spausti ša
lies piliečius, kad išlaikius sa-

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parom, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del imi šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. I

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuoue; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui. 

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

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

Juozas Levanda
( LEVAN DAUSK AS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

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.

Jau Turėjome Bendras Pra-» 
kalbas Klaipėdos ir Lietuvos 
Reikalais; Kun. Valatka Stojo 
Už Smetonos Režimą Lietuvoj

Dvylika Lavvrencio lietuvių 
draugijų, sausio 19 dieną, su
rengė bendras prakalbas išne
šimui protesto prieš Vokieti
jos hitlerininkus del kėsinimo
si užgrobti Klaipėdą ir del 
pareikalavimo Lietuvos prez. 
A. Smetonos, kad sušauktų 
Lietuvos seimą, atsteigtų Lie
tuvos žmonėms pilietines tei
ses, civiles laisves, paliuosuo- 
tų priešfašistinius kalinius ir 
tt.

Surengimui šių prakalbų 
buvo susirišusios visų sriovių 
draugijos, išskiriant Rymo ka
talikų kunigo įtakoj esančias 
porą draugijų, kurios atsisakė 
prisidėti kunigui išstojus prieš.

laujant šaukti seimą, atsteig- 
ti Lietuvos piliečiam pilietines 
teises, civiles laives ir tt., kun. 
Valatka šokosi prieš šią rezo
liuciją. Bandė aiškinti, kad 
“sąžiningi, ištikimi” lietuviai 
neprivalo to reikalauti. Girdi: 
“Dabartinė valdžia nors ir nė-

Kadangi Rymo katalikų veiki- vo perskaityta r e z o 1 i u cija 
mas čia yra menkas, tad ga- prieš Smetonos valdžią, reika- 
lima sakyti, kad kalbamas 
prakalbas rengė viso Lawren- 
co lietuvių draugijos.

Kalbėtojai buvo: kun. Va
latka (neprigulmingos 
pijos), A. Taraška, 

. Bush-Baušiutė (jauna
advokatė) ir Dr. Mikolaitis.

Kalbėtojams užbaigus pra- ra jau taip gera, bet ji yra 
kalbas buvo skaitomos ir pri-I Lietuvos valdžia. Ji dabar per
imamos rezoliucijos, būtent: I gyvena sunkiausi 
Prieš karą ir fašizmą; prieš' laikotarpį; šiuo laikotarpiu ji'
Lenkiją, reikalaujant grąžin- • ir taip kankinasi, lig tas Kris
ti Vilnių Lietuvai; prieš Hitle- tus ant kryžiaus, o mes, pri-1 
rį, reikalaujant atsitraukti nuo imdami tokias rezoliucijas ir 
Klaipėdos; ir prieš Smetonos siųsdami jai, lig tie budeliai 
valdžią Lietuvoj, reikalaujant pervertume, 
sušaukti seimą, atsteigti pilie-i Lietuvos 
tines teises Lietuvos gyvento
jams ir civiles laisves, paliuo- 
suoti priešfašistinius kalinius 
ir tt. Perskaičius tris pirmu
tines rezoliucijas buvo
balsiai priimtos be jokių pa- įvyksta streikų, visur būna nu- 
sipriešinimų. Bet kaip tik bu-,šautų darbininkų.

PAJIEŠKOJIMAS
I Pajieškau švogerio, John Michael.' 
Jis 1933 metais turėjo saliūną po 
numeriu 125—42nd St., Brooklyn, N. j 
Y., kartu su Rauba. Vėliaus girdė-1 
jau jis pardavė bizni ir pats gyveno 
New Yorko didmiestį, bet dabar ne
žinau, kur jis randasi. Turiu svarbų 
reikalą su juo. Prašau jo paties at
sišaukti arba kas apie jį žinote, ma
lonėkite pranešt, už ką būsiu labai 
dėkingas.

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

besikankinančiai 
valdžiai, šoną, kad 

ištekėtų paskutinis lašas krau
jo.” Valatkai menkas daiktas 
ir valstiečių šaudymas, šim
tais areštavimas, ilgiems me
tams kalinimas. Girdi, visur

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Telephonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

stei%25c4%258dius.su
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
IŠ Bedarbių Tarybos Daktare Aldona Šliupaitė 

(Duos Prelekciją Moterų 
Sveikatos KlausimaisVeikimo

{kalino už Džiaugimąsi 
Palisades Scenerija

ne-
Sausio 22 buvo labai svar

bus Williamsburgo bedarbių ir 
pašei pinius darbus dirbančių
jų darbininkų susirinkimas, 
kuris nepaprastai buvo Į ' 
mus. Bedarbių Tarybos nariai įaj 
sugeba plačiai apkalbėti bė
gančius darbininkų reikalus.

Bedarbių Tarybos nauja 
valdyba didžiumoje susideda 
iš jaunimo ir per tą 
laiką labai daug atsiekė 
gyje dviejų mėnesių gavo 75 
naujus narius ir senieji, kurie 1 
buvo pakrikę, nariai grįžta įiir y’sos šeimos džiaugsmas, 
bedarbių organizaciją. Susirin
kime matėsi daug merginu ir, 
moterų, didžiumoje jaunimas, sisaugojimo ir gydymosi prie- 

Įmones pasižadėjo aiškinti Dr.
Aldona Šliupaitė. Jinai nuo 
pat kūdikystės yra susipaži
nus su tais klausimais, kadan
gi jos tėvas buvo gydytoju ir

Moterų sveikatos ir higije
nos klausimai yra labai svar
būs moterim-merginom. Jeigu 
kiekvieno žmogaus laimė daug 

įdo- ‘priklauso nuo sveikatos stovio, 
...i moters dar labiau. Tik 
sveika moteris gali būti pilnai 
graži, pilna gyvumo i)' apsu
kri, kas labai reikalinga mo
ters keleriopose pareigose, 

trumpa kaipo darbininkei, šeimininkei, 
Be- į žmonai ir motinai. Tad nuo 

moters sveikatos daug pri
klauso ne tik jos pačios, bet

Smagu girdėti, kad trimi- 
tiečiai taip pasiryžusiai žada 
dirbti. Linkėtina, kad antrą 
koncertą rengiant Trimitas tu
rėtų ne mažiau 50 narių.

Korespondentas.

tu- Iš “Laisves7’ Bazaro

Apie moterų ligas ir jų prie
žastis, taipgi apie nuo jų ap-

Pirmiau susirinkimuose bu
vo leidžiama rūkyti. Kamba
rėlis mažas, o dar prirūkytas, 
tai po 
kotino 
namo, 
rūkyti 
barelis 
švarus,
kimo eigos klausytis. Todėl ir 
publika taip gausiai susirinki
mus lanko.

susirinkimo visi nuo ni- 
nuodų apsvaigę eidavo 
Dabar susirinkimuose 
uždrausta. Nors kam- 
mažas, bet šiltas ir 
malonu jame susirin-

Plačiai buvo kalbama apie 
šaukiamą negrų kongresą Chi- 
cagoje. Kelionė iš 
į Chicagą ir atgal 
vienam delegatui, 
delegatų kelionei 
išleistos stampos, 
davinėja po 5c. Bedarbių Ta
ryba platina tas štampas.

Antra svarbus tarimas, tai 
prisirengimas prie vasario 15 
d. demonstracijų, kurių tiks
las yra išreikalauti iš bedarbių 

’ ‘Šelpimo biuro drapanų suau-: 
gusiems ir vaikams. Be drabu-' 
žiu vaikai negali lankyti mo-' 
kyklos, o suaugusieji—jieškoti 
darbo.

ji pati pačioj jaunystėj pabai-1 
gė mokslą ir pradėjo prakti
kuoti gydytojo profesijoj.

Ta svarbi prelekciją įvyks 
šį ketvirtadienį, 30 sausio, 
7:30 vakaro, “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. įžanga 10 
“Laisvės” skaitytojai 
pranešti 
“Laisvės” neskaitančioms mer
ginoms ir moterims.

ALDLD Moterų Komitetas.

centų. Visi 
prašomi 

apie tą prelekciją
New Yorko 
lėšuoja $30

Sukėlimui, 
pinigų yra 1 
kurias par- šaukia Ginti Scottsboro

Į Jaunuolius
NewKomunistų 

Yorko Distrikto organizatorius 
I. Amter išleido atsišaukimą 
į visas distrikto organizacijas 

į protestuoti tą linčo terorą ir 
i reikalauti Scottsboro jaunuo
liams laisvės.

Sekmadienį, 26 sausio, 2 v. 
; po pietų tapo sušauktas ma- 

Nutarta pirm vasario 15 sinis protesto mitingas viešbu- 
djenos surengti masinį susirin- tyje Delano, 108 W. 43rd St. 
kimą ir jame apkalbėti kas 
link dabartinių gyvenimo na
mų. šiandien bedarbiai turi 
gyventi skiepuose ir pusiau 
griūvančiuose namuose, todėl 
mūsų yra užduotis išreikalauti 
bedarbiams gerus, elektra ap
šviestus ir garu apšildytus na
mus.

Jį sušaukė platus Scottsboro 
Gynimo Komitetas.

Žymūs Liberalai Smerkia 
Puolimą Ant “D. Workerion

Išrinkta komitetas eiti į 
darbininkų organizacijas su 
prašymu, kad darbininkai iš 
organizacijų iždų ar asmeniš
kai aukotų kas mėnuo Bedar
bių Tarybai įsigijimui dides
nės svetainės. Dabartinė per- 
maža, jokiu būdu negalim^ 
pasitenkinti esančia svetaine.

darbininkai ir darbininkės 
turėtume visais galimais bū
dais paremti Bedarbių Tary-, 
bą, nes kad ne šiandien, tai 
rytoj mes patys būsim privers
ti tapti jos nariais. Nedarbas 
kas dien didėja ir vis daugiau 
ir daugiau darbininkų išmeta 
iš darbo.

Iš visų pusių pasipylę prieš 
New Yorko apskrities proku
rorą Dodge protestai tebesitę
sia. Dodge užsimojo persekio
ti “Daily Workerj” ir kitas 
darbininkų įstaigas. Tam jis 
susirado senoviška kriminalės 
anarchijos įstatymą, šiuo sy
kiu atėjo aštrus protestas nuo 
profesoriaus Geo. F. Counts, 
Corliss Lamont ir Roger Bald
win. Pastarasis yra Civilių 
Laisvių Unijos direktorium.

Creightoniene ir Applegate 
Pripažinti Kaltais

M.

Protestas Prieš Naziy 
Terorą Turi Pritarėjų
.Ateinantį trečiadienį 

gi am am masiniam protesto mi
tingui prieš nazių terorą ran
dasi daug pritarėjų. Mitingas 
įvyks St. Nicholas Palace, 68th 
St. ir Columbus Ave., New 
Yorke, 29 sausio. Paskiausia 
gauta pareiškimas nuo paket- 
bukų ir Portfelių Dirbėjų Uni
jos 48-to Lokalo. Iki šiol daug 
unijų ir masinių organizacijų 
užgyrė tą mitingą ir pasižada 
jame dalyvauti. Bus eilė žy- 
Jjpių kalbėtojų, tame skaičiu
je ir generolas Smedley D. , 
Butler. /

ren-

“Laisvės” Jubilėjinis Baza- 
už- ras prasidėjo penktadienį, 24 

sausio. Paskutinė jo diena 
sekmadienį, 25 sausio nuo piet 
iki vėlybos nakties. Kas va
karą šokiai ir dainų programa.

Man tenka prisiminti įspū
džius iš pirmų dviejų dienų.

1 Penktadienio vakarą buvo 
skaitlingai svetelių bet jau 
šeštadienį, tai nei praeiti ne
galima, taip pilna žmonių. 
Ūpas geras. Jaunimas šoka, 
retkarčiais bardamsis, kad 
“Laisvė” nepastatė didesnės 
svetainės bazarui, ir ant suau
gusių, kam jie vis siaurina šo- 

’ kėjų užimtą vietą. Vieni ren
kasi atminčiai daiktus—o jų 

i buvo gražių—kiti šiaip links
minasi, šnekučiuoja. Buvo ne 
tik darbininkai, bet ir dauge
lis biznierių bei profesionalų. 
Buvo svečių iš apielinkės. Bu
vo gražus būrys jaunų Brook-. 
lyno kriaučių, parodydami, j 
kad jie įvertina “Laisvės” pri
tarimą jų reikalams.

Mačiau, pribuvo ir naujų 
dovanų, bet apie jas parašys 
administracija. Kas liečia do
vanas, tai, man rodos, “Lais
vė” turės skelbti pabaigą ba
zaro vėliau, kadangi bazaro 
metu vieni išeina su nupirk
tais daiktais, kiti ateina su 
naujomis dovanomis. Taigi, 
ne tik kad buvo įvalias iš ko 
pasirinkti laike bazaro, bot 
bus likę ir po bazaro.

Biskį apie programą:
Penktadienio vakaro progra

mą pildė jaunas Trimito Cho
ras iš So. Brooklyno, vadovy- 
beje Helenos Mantuškaitės. 
Choras jau gražiai prasilavi- 

Bet

“Joks sveikas žmogus 
vėpso į scenerijas,” užgriovė 
policistas, apkaltindamas be- ( 
darbį, kuris ilgai žiūrėjęs į 
Palisades. Už tai bedarbis 
rėjo praleisti 24 valandas 
Įėjime.

Nėra įstatymo, kuris
draustų gėrėtis Jersey Palisa
des gražumu, bet jei žiūrėsi 
perilgai, gali atsidurti tamsioj 
Fort Lee policijos stoties ka
lėjimo celėj.

Bent taip atsitiko bedarbiui 
Edwin Weichmanui, 601 E. 
178 St., Bronx. Neturėdamas 
ką veikt, pereitą antradienį jis 
sumanė apžiūrėti Hudson upės 
krantus Jersey pusėj. Bet 
Weichmanas buvo areštuotas, 
nuimtos pirštų nuotraukos, nu
fotografuotas ir išlaikytas 24 
valandas kalėjime. Jo vienin
telis prasikaltimas buvo tame, 

suolo ir 
žiūrėjo į Palisades.

“Kaipo Amerikos pilietis aš 
norėjau pasidžiaugti Wash
ington Tilto architektūros 
stebuklais,” pasakojo Weich
manas “Daily Workeriui.” “Aš 
perėjau per jį ir atsisėdau, 
grožėdamasis sceniška propor
cija. Bet kada aš pasikėliau 
apleisti krantą, kas nors bė
gom mane pasivijo ir smar
kiai griebė už kalnieriaus.

“Išpurtęs, raudonas veidas 
atsistojo prieš manąjį ir tuo
jau pradėjo grasinti ir reika
lauti, kad aš pasisakyčiau, ką 
darąs. Automatiškas revolve
ris ir ant krūtinės ženklas liu
dijo, kad raudonaveidis atsto
vauja įstatymus ir tvarką.

“ ‘Joks sveikas žmogus ne- 
vėpso į scenerijas.’ šaukė rau
donveidis. ‘Už du centu aš ga
lėčiau tave peršauti.’

“Tad mes ir numaršavom 
; Fort Lee policijos stotin 
siaiškinti”.”

i Weichmanas buvo įmestas j nęs ir turi gerų balsų, 
kalėjiman be teisės gauti ad-jchorui dar reikia augti, kad 
vokatą ar susisiekti su šeimy- susilyginti su Aido ir kitais 
na. Jis būtų galėjęs įrodyti sa- L.

į vo asmenybę į 5 minutas. Ka- teisingai pastebėjo to vakaro 
I da išlaikė kalėjime alkaną 24 pirmininkas d. P. šolomskas.

didžiaisiais chorais, kaip kad

valandas, tada paleido.

Iš Trimito Choro Koncerto 
Ir Baliaus

Sausio 18 Trimito Choras 
turėjo pirmą savo koncertą ir 
balių. Svetelių prisirinko gana 
daug, kaip iš So. Brooklyno, 
taip ir iš apielinkių, ir gana 
žymus skaičius iš “Laisvės” 
pastogės, be redakcijos.

Pribuvus iš Newarko Siety
no Chorui, apie 10-tą valandą, 
prasidėjo programa. Trimito 
Chorui sudainavus tris daine
les, sveteliai gražia pasitiko 
ir iššaukė daugiau dainuoti, o 
mokytoją H. Mantuškaitę ap
dovanojo gražių gėlių bukie
tu. Paskui sekė Max žižunas,keturių valandų

džiūrė pripažino 'smuiko solo; G. Klimas, teno-
Po arti 

svarstymo 
Mrs. Mary Creighton ir Mr. iras; Stalla Rochka ir Felix Le- Y A. . X1. A „ . I L _ • i i i i • * • • •Applegate kaltais’ pinsky, duetas; pastarieji visi 

žmogžudystė-| Trimito nariai. Taipgi progra
moj 'dainavo Anna Norman ir 
H. Schnevich, southbrookly- 
niečiai.
Choras dainavo penkias dai
nas ir taip puikiai, kad pui-

i Everett C.
I pirmo laipsnio f 
je, kas reikalauja mirties bau
smės elektros kėdėj.

Applegate, buvęs Am. Le
giono viršininkas ir veikėjas, 
su žmona ir dukterim, gyveno 
vienuose namuose su Creighto- 
nais ir jų dviem vaikais, 12 
Bryant Pl., Baldwin. Jisai 
“meilavęsis” su Mrs. Creigh
ton ir sykiu lytiškai naudojęs 
josios 13 metų mergaitę Ruth | Trimitiečių ūpas dabar pa- 
Creightoniutę. A p p 1 egatienė į kilo. Jie tik ir kalba: 
tuos dalykus pastebėjo ir pra
dėjo, anot to karšto legionie
riaus, “prastai apie jį kalbė
ti.” Tad jiedu su Creightonie
ne ir nunuodijo Mrs. Applega- 
tę 26 rugsėjo pereitų metų.

Bausmė būsianti paskelbta 
130 sausio. >

Paskutinis, Sietyno

užsimokėti duokles į apskritį 
už 1935 metus. Išsiuntinėjau 
laiškus kuopų sekretoriams, ra
gindamas užsimokėti duokles. O 
tačiaus dar yra kuopų, neužsi- 
mokejusių tą mažytę duoklę-— 
5 centus nuo nario į apskritį, 
ir iki šiol nedavė jokio atsaky
mo.

Draugai, kodėl nekooperuoja
te su apskričio valdyba? O gal 
manote, kad nieko bendro netu
rit su apskričiu ? Jeigu taip, tai 
praneškite. O kitaip mes jums 
neduosime ramybės. Mes nega
lime laiškų siuntinėti kas mene- 
sis. Mes paskelbsime per “Tie
są” kuopas, kurios neužsimoka. 
Draugai ir drauges, dar k Artą 
prašome, praneškite priežastį- 
neužsi mokėjimo.

Apskr. Fin. Sek r.
(tco. Klimas

SO. BROOKLYN, N. Y. 
LDS 50 Kp. Rengia Gražų 

x Koncertą

LDS 50 kuopa rengia penk- 
metinių sukaktuvių parengimą 
—koncertą ir šokius, 2 d. va- 
sario, Darbininkų Centre, 723 
5th Avė. Koncertinė programa 
susidės net iš 14 punktų: bus 
šokiai, dainos, muzika. Koncer
tas prasidės 7:30 vai. vakaro. 
Durys atsidarys 5 vai. po pietų.

Šokiams grieš Wm. Norris or
kestrą.

Visi 
50-tos

būkite tame puikiame 
kuopos parengime.

LDS 50 /rp. narys

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Leonas Marelis, 20 m. amž., I 
1377 Atlantic Avė., mirė sau
sio 24 d., daktaro Wade ligo
ninėj. Bus palaidotas sausio 27 , 
d., šv. Kryžiaus kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius Matthew P. Bal-, 
las (Bieliauskas).

Ypatingai turi gaut daugiau 
vaikinų. Neabejotina, kad jie 
tą ir padarys greitu laiku 
sprendžiant sulyg to, kiek jie 
padarė progreso tuo trumpu-| 
čiu laiku, 
jie gražiai 

Trimito 
Rochka ir 
taipgi buvo publikos gražiai 
sveikinami. Linkėtina jie-1 
dviem lavintis ir toliau. Tą 
pat vakarą dainavo ir visų jau 
žinoma ir mylima solistė L. 
Kavaliauskaitė, akompanuo
jant A. Depsiutei.

šeštadienio vakaro progra- ' 
mą pildė Aido Choras vado
vybėj B. L. šalinaitės. Aidas 
jau visiems puikiai žinoma, 
tad netenka daug ir kalbėti 
apie jo sėkmingą dainavimą, 
nors toli ne visi choristai be
buvo, kadangi pograma pildy
ta jau gana vėlai.

Bazare Buvęs.

Sulyg mažo būrelio 
pasirodė, 

duetistai
Feliksas Lepinskas

LDS 3 APSKR. KUOPAS 
PRAŠOME UŽSIMOKĖTI

PARDAVIMAI
PARSIDUODA VIŠTŲ 

FARMA
Parsiduoda labai puiki vištų farma 

New Jersey valstijoj, iš New Yorko 
nuvažiavimas per lį vai. 11 kamba
rių moderniška stuba, daug budinkų, 
visi geriausiose sąlygose. 250 me
džių sodas, 75 aviliai bičių, 4 karvės, 
400 vištų, kiaulės, antys ir žuvys. 
Ideališka laukų namai, lietuviškoj 
kaimynystėj. 2000 svarų medaus gau
nama Į metus, 1000 bušelių obuolių, 
burdingieriai atneša $1000.00 vasa
ros sezone. Vertės $9000.00. Nusilei- 
džiame iki $6750.00, nėra agento. 
H. F. Welenc, 562 7th St., Brooklyn, 
N. Y.

(19-26)

PARSIDUODA MEDUS
Tikras, tyras medus. Be jokio prie- 

maišo ir nekvarbuotas, tirštas ir 
1 skanus, kaip Lietuvoje. 60 svarų 
kenas už $6.75, kvortinė bonka—75c. 
Perkant po tuziną ant syk 60c už-; 
kvortą.
“OUR FARM” HAMPTON, N. L 

i arba telefonuokite .South 8-4875.
I (19-26)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpo 12th ir 13th Sts,, N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai,: nuo 10 :30-8 ; Sekmnd.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-8294

PAIN-EXPELLER
Ų.š.

Gerbiami draugai ir draugės: : 
11CIO IX UC41£^ L41XX1 Cll? Atltl j ° ® l
kiau ir būti negali. Jų moky- tašiau Tiesoj , kda LDS 3-čio 
toja B. šalinaitė taip gabiai apskričio valdyba prašo kuopas I
diriguoja, kad vargiai 
turn jai lygų dirigentą 
kytoją.

beras- 
ir mo-

“Natijų narių mums reikia 
gaut.” Kitas vėl sako:

'‘Visi po vieną naują narį 
gausim, tai jau mūsų Trimi
tas bus didelis.” Dar kitas sa
ko :

“Ne po vieną, bet po du ir 
į tris, kiek tik galėsim gauti.” j

Nuo Muskulų Gėlimo Ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kurie suteikia greitu ir tikrą 

■______ palengvinimą į

IŠVALYK SAVO VIDURIUS

•
 Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš
valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 
HERB TEkA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino,, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

HUDSON COAL
357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.

Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos
Kainos pakils nuo vasario 1. Užsisakykit iš anksto.

Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite 
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI
Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 

svoris, 2000 svarų į toną.

Šaukite 04^ 1 Klauskite
Sterling 3-4700 BEN DUB,N

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Whisk.y A Blend 
ALL LTKLICHT rflllllllL

I •' I II............ ..  u
NO PHRS FOR 50 Y£»«

License L-1370

Tat

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

kF naujoje vietoje

LWUVBK4
’G E RI fl i) srn U O N 4
\SCIiOLES BAKING į

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisves” Name)

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

r SB




