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KRISLAI
Sovietai Apsigins, 
šaltis ir Sniegas. 
Nutilo Vargonai. 
Jaunimas.
Moterys Pakitėjo.

Nuo pat pirmos dienos įsikū
rimo Sovietų tvarkos Rusijoj 
bolševikai žinojo, jog tik stipriu 
apsiginklavimu ir su tarptauti
nio proletariato talka tebus ga
lima atmušti priešų visus puoli
mus.

Priešai žino, ką reiškia revo
liucinė ugnis, prie kurios kas 
prisilies, sudegs jos liepsnose. 
Imperialistiniai banditai, tą ma
tydami, ruošias atsargiai, bijo
dami sutirpti naujų revoliucijų 
krosny j. BRUSSELS.—Pagal Ver- 

salės sutartį, Vokietijai bu
vo uždrausta laikyti armiją 

turime New Yorke/ tai tik taip ir turėti šiaip kariškus įren- 
sau šalčiukas, palyginus su bu-j gimus Rheino upės ruože, 
vusiu speigu 1888 metais Ame-į Franci j OS pasienyj. Bet,

rikoj. Tais metais New Yor-Įkaip vasario 2 d. paduoda 
ke ir kitur buvo sniego tiek j laikraštis “Soir” faktus iš 
daug priversta, kad net tų laikų. tikru šaltiniu, tai hitlerinių- 
visokia transportacija turėjo su-1 kai dabar tame ruože laiko 

PaciammieHtesme^bu-Į. 250 000 sav0 kareivių 
ve iki karietų viršaus, o kai kuri“ . . ’ .bei karui įsmustruotų na

zių. Tame skaičiuje yra še
ši pulkai motorizuotų, šar
vuotais automobiliais aprū-

Tokis šaltis, kokį mes dabar 

stoti. Pačiam mieste sniego bu- • 
vę iki karietų viršaus, o kai kuri 
Ixmg Islande 20 pėdų gilumo.

Per East River ir Hudson 
upes žmonės ėjo pėsti, nes jos 
buvo užšalusios. 400 žmonių 
sušalo šio didžiojo miesto vie
toj. Sniegas išstovėjo 2 mėne
sius.

Paskutiniais laikais net val
diški oro žinovai Amerikoj daž
nai neįspėja oro atmainų. Jos, 
matyt, priklauso ne tik nuo že
mės paviršiaus, bet ir nuo stra
tosferos ir dar didesnių augš- 
tumų. O tų augštumų moksli
niais tyrinėjimais daugiausia 
pasižymėjo Sovietų mokslinin
kai.

-------  WASHINGTON. — Re-
Tūkstančiai dolerių kainavo publikonų vadai džiaugiasi 

įdėjimas vargonų į didesnius te-1 pusiau-fašistine kalba, kll- 
atrus, bet dabar, f 
siaučiant, jie nutilo, nebevirpa i7,V Z, n™Šc “ 
, . , v , • • • . . . į iv U Lev I 1 III C V Ois jų gražiausi muzikos akordai.
Nesą iš ko apmokėt muzikams- -- 
vargonininkams. K a p italizmo' L 
sistemoj viskas laipsniškai nyk
sta, lūžta, pūva.

Kas metai Amerikoj mokyk
los išmeta milionus jaunų žmo
nių į gatves, o darbų jiems nė
ra. 390,000 New Yorke yra to
kių jaunamečių piliečių, kurie 
galėtų dirbti, bet jie negali rasti Bankininkų Sąjungos; J. J.
sau darbo mieste.

Eiti augštesnius mokslus 
džiumai studentų, kilusių 
darbininkų klasės, negalima, 
nėra lėšų, o šiandien visokių a^s ovlb
profesijų mokslas, kaip mato-| Al. Smithas mulkiškai rė
mą, pasunkintas augštosiose kė, būk Rooseveltas vedąs 
mokyklose. i Amerika linkui “socializ-

Tai ir nedyvai, kad dabar mo ” nors Rooseveltas veta- * • v t • • 1 _ • _ ..   * 1 _ X „ _   ~ 'taip žydi visokios piktadarystės VQ zatmetė) net ex-kareivių
miestuose.

Išdeportavimas iš Amerikos 
svetimšalių, kaip reikalauja 
įvairūs politikieriai, nepataisy-
tų vietos būklę kapitalo siste- pojant paramą Joedaibiams 
moj.

Seniau, būdavo, jeigu kur 
nors moteris papildydavo žmog
žudystę, pasireikšdavo žmonių 
didelis nusistebėjimas, o dabar 
jau tas paprasta naujiena, nes 
šių dienų laikraščiai papuošti 
žudikių paveikslais ir aprašy
mais. Blogas progresas... Kas 
nors yra negero kapitalistinia
me sviete.

Sovietų Piliečiai Geriau 
Apsirengę Negu Rumunai

NEW YORK “Times” ko- 
respondentas Harold Denny 
sausio 2 d. pranešė iš So
vietų Sąjungos, kad, atsi
naujinus gelžkelių susisie
kimams tarp Rumunijos ir 
Sovietų Respublikos, y*- 
pagerėję santikiai tarp tų
dviejų šalių. Jis tėmijo, 
kaip gyventojai atrodo vie
noj ir kitoj pusėj sienos, ir 
atrado, iog Sovietų piliečiai 
yra geriau apsirengę negu 
Rumunijos gyventojai.

Nazią Ginklavimasis
Francijos Pašonėje

Palei Rheino Upę Jie Laiko 
250,000 Savo Armijos

Čia naziai taipgi tiesia ka
riškus kelius, kuriais gali 
sykiu pravažiuot po šešis 
automobilius iš vienos pusės grobė iš jų daugybę ginklų 
ir tiek pat iš kitos. . jr amunicijos. Ethiopų va-

______ i dai pasirodė gabesni už fa
šistų generolus Badoglio, 

Al. Smithas Kaip Banką Delmasso ir Dimanti, nekal- 
r c bant jau apie ethiopų karei- 

į vii] narsą.
Pietiniame fronte italų 

generolo Graziani’o armijos 
pulkai, maršavę linkui Alin
tos, vasario 2 d. praneši
mais, tapo priversti pasi
traukt net 50 mylių atgal. 
Bijojo, kad juos neapsuptų 
ir nesunaikintų partizaniš
kai kariaujantieji ethiopai. 
Jie matė sau pavoju vpač iš 
ethiopų greitų raitelių ko r-į tynis pribaigė liūtys, per 
puso, kuris naudoja kupra- kurias jie prigėrė, 
nugarius (verbliūdus) vie- taip smarkiai pylė, jog per 
toj arklių. 15 minučių prilijo 15 colių.

ir tiek pat iš kitos.

—Fašistu Įnagis

pereitą šeštadienį pasa- 
žmoniu drau-

* gas” Al. Smith, buvęs New 
' Yorko valstijos gubernato

rius. Jis kalbėjo fašistinės 
Liberty Lygos pokilyj. Ten 
sėdėjo ir delnais Smithui 
plojo amunicijos fabrikan
tai duPontai; W. W. Aid- 
rich, Rockefellerio-Morgano 
bankų atstovas; R. V. Fle
ming, prezidentas Amerikos

Raskob, General Motors 
d*" i korporacijos direktorius, ir 

eilė kitų didžiojo kapitalones

bonų atmokėjimą! Smithas 
reikalavo sumažint turčiams 
taksus, griežčiausiai nuka-

ir vargingiems farmeriams. 
Jis, pagal Liberty Lygos 
programa, išstojo prieš soči-1 drėgni šilti 
alę apdraudą. Jis gynė įgausiu purvynu, bet bied- 
Augščiausio Teismo pasisa
vinta galią naikinti kongre
so išleistus įstatymus.

Sykiu Al. Smithas, pana
šiai į Hitlerį, šaukė, būk jis 
stojąs už “žmonių” reika
lus.

Jis čia aiškiau negu bet 
kada pasirodė fašistėjančio 
kapitalo įnagis.

Alkis Vokietijoj Didėja
BERLYNAS?— Visiškai 

pritrūko kiaušinių. O ir pir
miau vos-nevos buvo galima
gauti pirkt tik po 3 ar 4! pasisaidinimui vietoj cuk- 
kiaušinius per savaitę, atsi-1 rau.s» kuris jiems neįperka- 
žvelgiant į šeimos nariukai brangus. Saldumo pa- 
skaičių i sigaminimas namie, mat,
. Ilgiausios eilės žmonių su- j Skomas nusikaltimu prieš 

st.nip lankia nrio krniitiiviu CllkiaUS biznio monopolį.
Kiek Gyvena Kaune

Kaunas šiuo laiku turitrustai.

stoję laukia prie krautuvių 
sviesto, mėsos, riebalų, kiau
šinių ir kitų maisto daiktų.

Ethiopai Privertė 
Italus Pasitraukti 
Net 50 Mylių Atgal
ETHIOPAI ATėMe TRIS 

DRŪTVIETES

ADDIS ABABA, vas. 2.
— Ethiopai š i a u r i n iame 
fronte, pagal Daily Worke- 
rio korespondento praneši-.
mą, šiauriniame fronte iš-Išimčiai katalikų vaikų lan- 
mušė italus iš eilės sustip
rintų pozicijų ir užėmė 
svarbias drūtvietes Chou- 
man Bera, Erba Woine ir 
Kessa Damba, netoli Maka- 
lės.

Tame didžiame mūšyje, 
kuris tęsėsi nuo sausio 19 
iki 31 d., ethiopai užmušė 
bei sužeidė 9,000 italų ir pa-

Lietus

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lietuvoj—Pavasaris

ALYTUS.— Atšilus orui, 
gamta pradėjo rodyti gyvu
mą: plaukia alyvos, pradėjo 
žaliuoti rugiai ir pievos ir 
kitkas.

Kaimo žmonės, ypač kur 
keliai blogesni, labai daug 
nuo tokios žiemos kenčia. 
Visi stebisi tokiu “sausu” 
sausiu.

Visai šilta žiema
MARIJAMPOLĖ.— Nors 

orai įkyrėjo

nuomenė džiaugiasi, kad 
bent vieną kartą atpuolė 
reikalas rūpintis, kaip reik 
susispausti, kad mažiau 
susinaudotų kuro, kuris šie
met ypač brangus.

Jaunuomenė ilgisi žiemos 
sporto, bet nesivilia šiemet 
jau žiemos sportui tinkamų 
sąlygų.

Gaudo Melasų Saldumo 
Gamintojus

MARIJAMPOLĖ.— Poli
cija visu įnirtimu užsiundy
ta gaudyti ir areštuoti žmo
nes, kurie gaminasi melasus

Katalikai Priversti Leist 
Vaikus į Nazių Mokyklas

MUNICH.—Hitlerininkai 
apskaitliuoja, kad 65 nuo- 

ko nazių mokyklas, ir tik 
35 nuošimčiai parapijines 
mokyklas. Bet juk katali
kams neleidžiantiems savo 
vaikų į nazių mokyklas jie 
grūmoja išmetimu iš darbų 
ir jau yra išviję iš valdžios 
tarnybų tėvus, neleidžian
čius vaikų į hitlerines mo
kyklas. Taigi parapijonai 
siunčia vaikus į nazių mo
kyklas ne iš noro, bet iš 
prievartos.

Arbūzą Dydžio Ledai 
Užmušė 26 Žmones

JOHANNESBURG, Pietų 
Afrika.—Vasar. 2 d. Tran- 
svaalyje lijo ledais tokio dy
džio, kaip kokosinis riešutas 
arba nedidelis arbūzas. Le
dai tiesioginiai užmušė de
vyniolika žmonių, o dar sep-

120,000 gyventojų, neskai
tant kariuomenės, kaip pa
duoda “Lietuvos Žinios.”

General Motors Korp 
Ugdys Fašistų Lygą
NEW YORK. — J. J. Ras- 

kob, fašistinės Liberty Ly
gos bosas, plačiai išsiuntinė
jo laiškus, šaukdamas stoti 
LmtiŠas\ąko\rreSsni!orglą- A™’’°„S Fa,Š’Stai

nizuot tokią jėgą, kad išvy
tų “radikalus” iš valdžios. 
Prie “radikalų” jis priskaito 
net Rooseveltą ir tūlus jo 
ministerijų narius. Pasak 
Raskobo, tai jie “prirengiu” 
kelią komunizmui, o komu
nizmas, girdi, atimtų žmo
nėms norą dirbti ir pasižy
mėti.

Tas du Pontų amunicijos 
ir General Motors Korpora
cijos šulas yra perdidelis 
mulkintojas, kad jis prisi
mintų apie Sovietų Sąjun
gos Stachanovus, O.Schmid- 
tus, Mičurinus, Pavlovus ir 
kitus pramonės, mokslo ir 
tyrinėjimų didvyrius, nuvei
kusius ir veikiančius tokius 
milžiniškus darbus komuni
stų vadovaujamo] šalyj.

Raskobo-Al. Šmitho Li
berty Lygai stovi už pečių 
didieji General Motors, du 
Pontų amunicijos ir kiti

Didis Negnj Kongresas Lenkai Nesideda prie i 
1/s*zv I /l I nv/mrfAvVasario 14 Chicagoj

Dalyvaus ir Miesto Majoras 
ir Ethiopų Atstovas

CHICAGOTinT— Aštunto 
pulko kareivinėj čia vasario 
14-16 d. įvyks Nacionalis Ne
grų Kongresas, kuriame da
lyvaus virš 1,000 delegatų iš 
visos šalies nuo įvairių tau
tinių, kultūrinių negrų or
ganizacijų, darbo unijų, ne
grų mokytojų ir kt.

Šiame didžiame negrų 
kongrese pasižadėjo daly
vauti ir Chicagos miesto ma
joras Kelly. Mat, prispaus
tų negrų judėjimas jau išau
go iki tokio laipsnio, kad su 
juomi turi skaitytis ir bal
tieji buržuazijos politikie
riai.

Pranešama, kad į kongre
są atvyks ir ethiopų atsto
vas Lij Tarsfaye Zaphiro, 
Ethiopi jos atstovybės sekre
torius iš Londono. Taipgi 
bus broliškų delegatų iš Ku
bos, Haiti ir kitur.

Washington. — Orlaiviai 
numeta maisto gyventojams 
Tangier salos, prie kurios 
per ledus negali priplaukt 
laivai. Gyventoju ten yra 
1,500.

Buožė Mokytojas Nužudė 
Jaunų Pionierių Vadovę

SVERDLOVSKE, Sovie- 
tų Sąjungoj, mokytojas 
Ivan Asibayer, buožės-kūlo- 
ko sūnus, vasario 2 d., tapo 
areštuotas, kad įmetė j šuli
nį ir akmenimis užmušė mo
kinę Olgą Janaliną, 10 me
tų amžiaus, vadovę Jaunųjų 
Pionierių grupės.

Mergaitė jau senai skun
dėsi, kad Asibayeris sklei
dė prieš-sovietinę, kontr-re- 
voliucinę propaganda tarp 
mokinių. Jis bandė jai už-
Čiaupti burną, bet mergaitė VHI^ nepajėgė suprasti, 
nesutiko slėpti Sovietų prie
šą. Buožė mokytojas, todėl, 
buvo galų gale pavarytas iš 
tarnybos. Keršydamas gi už 
tai, jis ir nužudė mergaitę.

i

Vadai ir Vėl Bruzda
fa-ATHENAL— Grupė 

šistinių Graikijos armijos 
vadų stengiasi priverst ka
ralių Jurgį II atiduot pa
garbą ūmai mirusiam gen. 
Kondyliui, buvusiam šalies 
diktatoriui.

Nors Kondylis daugiau
sia pasidarbavo karaliaus 
valdžios* sugrąžinimui, bet 
dabar karalius nenori ati
duot jam pomirtinės pagar
bos. Bijo susikelt prieš sa
ve liberalus ir šiaip žmonių 
minias.

Kondyliškiai generolai ir 
oficieriai aiškiai bruzda 
prieš karalių.

Tokio.— Japonija siunčia 
vis daugiau savo tautiečių, 
ypač atsarginiu kareivių, 
apsigyvent Mahchukuo. 
Mat, ‘rengiasi karui prieš 
Sovietus.

Aliejaus Uždraudimo
Italijai iš Svetur 2

Du Amerikonai Bankieriai 
Žulikai Nuteisti Chinijoj

SHANGHAI, vasario 3.— 
Vietinis Jungtinių Valstijų 
teismas priteisė po 5 metus 
kalėti amerikonams Židi
kams bankininkams F. J. 
Ravenui ir J. W. Brownui. 
Jiedu mekleriškai prisivilio
jo iš žmonių milionus dole
rių Į savo bankus, o gegu
žėje pernai metais juos nu- 
bankrūtavo.

Nors Shanghai yra Chini- 
jos miestas, bet amerikonai 
ir europiečiai šeimininkauja 
vadinamoj tarptautinėj jo 
dalyj, turėdami savo teis
mus ir kitus vietinės val
džios organus.

Edward VIII Negabus! j pries iviussoiiių remuuivi C 1 n/i i •• • i tuom, kad, girdi, Italija ir dako lu. Litvinovas šiaip “negaunanti” iš Len
kijos aliejaus; daugiausia 
savo aliejaus ji išvežant! į 
Čechoslovakiją.

Bet juk Lenkija daug alte-' 
jaus išsiunčia ir j Vokieti
ją, o iš Vokietijos gali jo 
gauti Italija. ‘

Nesidėjimas į bendrą- 
veiksmą delei aliejaus UŽ* 
kirtimo Italijai vėl liū<fŲa> 
kad Lenkijos fašistai palai
ko skerdiko Mussolinio pu
sę prieš Ethiopiją. . ><> - -

LONDON, vasario 2. — 
Anglijos politikieriai rūs
tauja ant Sovietu užsienių 
reikalų komisaro M Litvino- 
vo, kam jis, po pasikalbėji
mo su karalium Edwardu 
VIII, paskui pasakė tūliems 
artimesniems žmonėms, jog 
naujasis karalius yra men
kų gabumų žmogus.

Po karališkų svečių poki- 
lio palociuje, Edwardas 
VIII “suteikė” pasimatymą 
įvairių šalių diplomatams, 
tarp jų ir Litvinovui. Nau
jasis karalius klausinėjo, 
kodėl Rusijoj buvo reikalin
ga revoliucija ir kodėl caras 
buvo nužudytas. Drg. Lit
vinovas bandė jam išaiškin
ti, bet, matyt, Edwardas

Litvinovas sako, kad ka
ralius Edwardas nieko dau
giau neskaito kaip tik vieną 
laikraštį per dieną.

Anglų politikieriai rokuo- 
ja, kad Litvinov padaręs 
kaip ir “šventvagyste.” iš
duodamas, apie ką kalbėjosi 
su karalium.

Skleidžiasi Auto. Gumą 
Darbininką Streikas
AKRON, Ohio, vasario 2. 

—Prasidėjo naujas automo
bilių gumų darbininkų “sė
dėjimo” streikas Goodyear 
Rubber Kompanijos fabri
kuose. Streikuoja prieš 10 
nuošimčių algos numušimą 
dirbantiems nuo kavalkų. 
Streikas apimsiąs bent 2,000 
darbininkų.

Streikieriai sėdi prie ma
šinų, kozyriuoja, šnekasi ir 
nedirba.

Kelios dienos atgal jau 
buvo laimėtas pirmas sėdė
jimo streikas dirbtuvėje 
No. 1. Streikieriai tada 
privertė kompanija sugrą
žint vieną pavarytą unijis- 
tą darbininką ir užmokėt 
pusę algos visiems už iš- 
Streikuotas valandas.

TAIGI LENKŲ FAŠISTAI 
REMIA MUSSOLINĮ

GENEVA, Sausio 3. ~ 
Tautų Lygos Taryboj prasi
dėjo svarstymas apie už
kirtimą aliejaus bei gazoli
no išvežimų Italijai iš kitų 
šalių. Tatai taikoma, kaip 
nauja drausmė, idant pri
verst Italiją sustabdyt ka
rą prieš Ethiopiją.

Į komisiją svarstymui 
aliejaus sustabdymo Italijai 
buvo pakviesta atstovai 
dvylikos šalių, kurios gami
na žibalą-aliejų. Tarp tokių 
šalių yra ir Lenkija. Bet 
Lenkų valdžia atsisakė leis
ti savo atstovą į tuos svars
tymus delei žibalo išvežimų 
uždraudimo Italijai.

Lenkijos vyriausybė savo 
atsisakymą nuo to veiksmo 
prieš Mussolinį remianti

Korporaciją Pelnai Per
nai Stambiai Pakilo
NEW YORK.— 200 Ame

rikos trustų ir monopolijų 
pelnai, kaip parodo jų apy
skaitos, stambiai pakilo 
1935 metais. \

General Motors Korpora
cija gavo 75 nuošimčius 
daugiau pelnų negu 1934 
metais ir apie 1,000 sykių 
daugiau negu 1932 m.

Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacija 1935 m. dar 
pirmą sykį nuo 1931 m. iš
brido iš nepriteklių ir gerai 
pasipelnė.

Du Pontų amunicijos biz
niai pernai atnešė savo šėri- 
ninkams po $5.04 pelno nuo 
paprasto šėro, tai yra, be
veik 50 nuošimčių daugiau 
negu 1934 metais.

O dar tie rykliai rėkia, 
būk Roosevelto valdžia var
žo jų biznį ir “apsunkina” 
mokesčiais. ? \ *

f

MAISTO KLAUSIMAS 
PIETINĖJ ETHIOPUOJ

STOCKHOLM.— Dr. Eric 
Smith, švedų Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės natys, 
savo laiške rašo, kad pieti
niame fronte ethiopams ka
reiviams trūksta maisto. 
Tas apsunkina jų armijai 
laikytis. Del to turėję Vie
noj vietoj išsisklaidyti 12,- 
000 ethiopų kareivių.

U

V
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f Pirma Graži Parama Italijos 
Komunistų Partijai

Nesenai šioje vietoj buvo rašyta, kad 
Amerikos Komunistų Partija stengiasi 
sukelti penkis tūkstančius dolerių para
mai Italijos Komunistų Partijos kovai 
prieš Mussolinio diktatūrą. Buvo sakyta, 
kad ir mes, lietuviai, turėtumėme parem
ti šitą gražų mūsų partijos sumanymą. 
Išgirdo šitą balsą mūsų geri Shenandoah 
draugai ir pasiskubino talkon. Drg. Že
maitis rašo, kad tenykštis Komunistų 
Partijos vienetas tam tikslui paaukojo 

$2, o -Literatūros Draugijos 17 kuopa — 
$3. Matote, kaip puikiai mūsų draugai 
įvertina tarptautinio solidarumo svarbą. 
Nereikia daug aiškinti draugams ir 
draugėms, kaip svarbu yra remti Italijos 
komunistus jų didvyriškoj kovoje prieš 
kruvinąjį Mussolinį ir prieš jo vedamą 
karą Afrikoje.

Kiek mums žinoma, Literatūros Drau
gijos Centras jau paaukojo $5 į šitą fon
dą. Taip pat Komunistų Partijos Lietu
vių Centro Biuras nutarė paaukoti $5 iš 
Agitacijos Fondo. Tai turėtų būti pa
vyzdys ir paraginimas visoms mūsų or
ganizacijoms nors po nedidelę auką pa
skirti tam labai svarbiam tikslui.

bolševikai turi pavergę kitus kraštus. 
Dabar to nebesako. Vadinasi, jau nebe
tiki i savo tą seną ir neteisingą filozofi- 
ją, nes jeigu tikėtų, tai nesakytų, kad rei
kia ginti tą kraštą, “kuris turi pavergęs 
kitus kraštus.” Nebūtų jokio senso.

Labai gerai, kad Grigaitis atsižada sa
vo praeities sapaliojimų, bet turėtų būti 
vyras ir pasakyti, kad jis tada skelbė 
neteisybę prieš Sovietų Sąjungą, kad da
bar jis jau įsitikino, kad Sovietų Sąjun
ga yra paremta broliškumo ir tautų ly
gybės pamatais, kad Rusija neturi pa
vergus nei Ukrainos, nei Gruzijos, nei 
Baltgudijos.

Dar kits pas Grigaitį prieštaravimas. 
Pasakęs, kad Sovietų Sąjunga reikia gin
ti nuo užpuolikų, kituose tų pačių “Nau
jienų” numeriuose (pav., sausio 30 d.) ji
sai dar kartą sušilęs kartoja savo senus 
melus apie vidujinę Sovietų Sąjungos 
santvarką. Jis tebetvirtina, kad Sovietų 
darbininkai esą “pavergti,” kad prie ca
ro buvę daug daugiau laisvės, negu prie 
Sovietų valdžios, kad dabartinė Sovietų 
krašto santvarka nieko bendro neturinti 
su socializmo idealais ir t. t. Vadinasi, 
kalba taip, kaip Amerikos Hearstai, Ja
ponijos imperialistai ir Vokietijos hitleri
ninkai, kurie ruošia užpuolimą ant So
vietų Sąjungos, kurios gynimą Grigaitis 
pripažįsta. Grigaitis nesusikalba su Gri
gaičiu !

Pekla ant Ratų ir 
Jos Likimas

Italijos fašistų didžiausios per Mogadishu prieplauką. Nuo 
karo jėgos prieš ethiopus yra;jos iki Dolo yra virš 2Q0 mylių, 
šiaurių fronte. Ten jau virjHb' čia dar į Ethiopiją įsibriovė 
du mėnesiai eina dideli mūšiai j 290 mylių. Tankai, trokai rei- 
ir ne tik italai fašistai negalėjo į kalauja kuro. Kareiviai amuni- 
sumušti ethiopus ir nusiirti gi- ei jos ir maisto. Ties Wadara

Kuomet “N.” Redaktorius Nesusi
kalba Pats su Savim

Chicagos “Naujienose” 29 d. sausio 
-ahaitome sekamą: .....

Milžiniška dauguma socialistų visuomet 
stojo už tai, kad Sovietų Sąjungą reikėtų 
ginti, jeigu ją užpultų Japonija arba kuris 
kitas priešas. Taigi yra netiesa, kad tik 
dabar socialistai už tai pasisakė; ir netiesa, 
kad už tai pasisako tik “socialistinių vadų 
grupės.”

O pati priežastis, del ko socialistai stoja 
už SSSR gynimą, neturi nieko bendro su 
“soVietine pasauliožiūra.” Juk socialistai 
reikalauja taip pat, kad būtų ginama Ethio- 
pija! Tai nejaugi Prūseika darys iš to iš
vadą, kad socialistai pritaria ir Ethiopijos 
“karalių karaliaus” Haile Selassie pasaulio- 
žiūrai? Kad reikia ginti užpultą šalį nuo 
užpuoliko, tai sena tarptautinio socializmo 
idėja, kurią ypatingai karštai skelbė nabaš- 
ninkas Jaures (žores).
Tai bus pirmu kartu į aštuonioliką me

tų Grigaitis pasisakęs už gynimą Sovietų 
Sąjungos. Iki šiol jisai simpatizuodavo 
Kautskio filozofijai, kad bolševizmas 
esąs didžiausia žmonijos nelaimė, ir kad 
Sovietų valdžios sunaikinimas esanti pir
ma sąlyga darbininkų pasiliuosavimui 
visam pasaulyje.

Bet dabar išeina taip, kad Grigaitis 
pats su savim nebesusikalba. Jis pats 
save kankina ir muša. Pav., pateisinimui 
savo atsivertimo prie Sovietų Sąjungos 
gynimo, jis bando svietui įkalbėti, kad 

į tas nieko bendro neturi su sovietine pa
sauliožiūra. Girdi, mes giname ir Ethio
piją, nors ten karalius viešpatauja. Tai 
i>ra juokingas palyginimas. Ethiopiją 
eina. į mažųjų tautų kategoriją. Tuo 

Vtarpu Sovietų Sąjunga yra viena iš di
džiausių šalių visam pasaulyje. Tai jau 
aišku, kad jos gynimas turi turėt visai 
kitą pagrindą, čia jau turi būti klausi
mas tam tikros pasauliožiūros. Taip ir 
yra. Kada nors ir pats Grigaitis turės tą 
pripažinti. Net ir dabar, pavyzdžiui, 
mes dar negirdėjome, kad Grigaitis agi
tuotų už gynimą hitlerinės Vokietijos 
nuo liberališkosios Franci jos. Vadinasi, 
jis nestoja už gynimo principą abelnai.

Gal jis pasakys, kad Sovietų Sąjunga 
negrūmoja užpuolimu kitoms šalims, o 
Vokietija grūmoja. Bet tada kyla klau
simas, kodėl gi Sovietai negrūmoja už
puolimu Japonijai arba kitoms šalims? 
Ot, čia ir nebus pasauliožiuros klausi
mas?

Be to, Grigaitis visados sakydavo, kad

Sudegino 20 Negrų!
Naujas visapasaulinis prakeiksmas tu

rėtų būti paleistas Alabamos valstijos 
baltųjų ponų adresu. Jie papildė naują 
baisią kriminalystę. Pančiuose surakin
tus ir sugrūstus į vieną vežimą gyvus iš
kepė dvidešimts negrų kalinių.

Valdžia paskelbė, kad tai buvus nelai
mė! Kokia nelaimė? Tam pačiam užda
rytam plieniniam vežime, kuriame vežė 
surakintus negrus, vežė kelis viedrus 
gazolino. Gazolinas užsidegė ir suspir- 
gino kalinius. Baltveidžiai sargai, vietoj 
atidaryti vežimo duris ir išleisti negrus, 
leido jiems iškepti uždarytam vežime!

“Nelaimė” įvyko prie pat Scottsboro, 
iš kur devyni negrai jaunuoliai, visai ne
kalti, laukia mirties budelių rankose.

Tai šitoks teroras prieš negrus Alaba
mos valstijoje. Ar ilgai tos didžiosios 
juodveidžių masės kentės ir neš ant savo 
pečių žmogžudžius ir parazitus, kurių 
rankose šiandien yra Alabamos ir kitų 
pietinių valstijų valdžia?

rin

nuo 
dn.

Apskričių Seimelių Rinkimai 
Klaipėdoje

Smetonos valdžios leidžiamas Klaipė
dos “Darbininkų Balsas” (sausio 18 d.) 
praneša apie tvarką apskričių seimelių 
rinkimų. Rinkimai eisią sekamomis ce
remonijomis:

1. Iki šeštadienio, 1936 m. sausio mėn. 
18 d. paskelbimas apie rinkikų sąrašų at
skleidimą.

2. Nuo pirmadienio sausio mėn. 27 d. iki 
vasario mėn. 3 d. imtinai: rinkikų sąrašų 
atskleidimas.

3. Iki pirmadienio vasario mėn. 3 d. pie
tumis 12 vai.: kandidatų sąrašų įteikimas 
(apskrities tarybos raštinėje).

4. Iki pirmadienio vasario mėn. 10 d. 12 
vai.: kandidatų sąrašų sujungimas.

5. Trečiadienį vasario mėn. 12 d. pietumis 
12 vai.: kandidatų sąrašų ir sujungimų 
kimo komisijos nustatymas.

6. Pirmadienį vasario mėn. 24 d. 
pirmpiet 9 v. iki popiet 8 v. rinkimo

Renkama bus senąja rinkimo tvarka — 
kiekvienas rinkikas privalys tik vieną rin
kimo ženklelį į urną įmesti.

Apskrities seimelio rinkimuose gali bal
suoti ir tas Lietuvos pilietis, kuris krašto 
požymio neturi. Rinkimo įstatymo antras 
paragrafas aiškiai pasako: Teisės rinkti turi 
visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir moters, be 
skirtumo tikybos, kurie rinkimų dieną yra 
pabaigę 21 amžiaus metus ir toje apskrityje 
ištisus metus gyvenę, čia gana aiškiai pa
sakyta, kad rinkimams į a£sk. seimelius ne
reikalinga jokių Klaipėdos krašto požymių, 
tik reikalinga būti sukakusiam 21 metų am
žiaus, ir ištisus metus apskrityje išgyvenu
siam.

Matomai, apskričių seimelių rinkimai 
eis tokia pat tvarka, kokia buvo pravesti 
Klaipėdos seimo rinkimai, kurie puikiai 
pasitarnavo Hitlerio šalininkams. Ne
prasčiau jiems pasitarnaus ir šie apskri
čių rinkimai. Smetoniniai Klaipėdos glo
botojai nieko nepasimokino.

'/prasideda tik už 200 arba 250 
mylių atstumoje nuo rubežiaus. 
Fašistų mechanizuotos armijos 
visais trimis keliais daro įsi- 
briovimus gilyn, tačiaus kaip 
tik pasiekia kalnus, gamtines 
kliūtis, taip greitai būna atme
stos atgal.

Ir peklos “ant ratų” meti
mas pirmyn buvo Mussoliniui 
reikalingas tik demonstravimui 
karo jėgos. Per virš du mėne
sius fašistai nieko nelaimėjo, 
turėjo parodyti, kad jie dar ga- 

. Kad jų tas 
j “maršas” ant Addis Ababa tu
rės susmukti, tą kiekvienas su- 

I prato, kas tik pasirūpino susi
pažinti su pietų fronto padėčia 
ir supranta iki kiek toli manev
riniai žygiai galimi ir kam jie 
Mussoliniui reikalingi. i

Fašistinė Italija Rengia
si Ilgam Karui

Italijos fašistai kiekvieną die
ną naujus tūkstančius juodmar- 

straipsniuose škinių ir kareivių siunčia į 
“Italai Gudravoja” ir “Fašistų Ethiopiją pavergimui to kraš- 
Pasigyrimai” nurodėme, kad

liau, bet eilėje punktų jie patys italai jau susidūrė su kalnais. įį mu§įi ethiopus.
buvo atmesti. To pasekmėje ita
lai fašistai pristatė daug ir di
delių kanuolių Adowoje, Maka- 
lėje ir kituose miestuose, kad 
atremti ethiopus, jeigu ten bus 
padarytas general is puolimas, 
kad įsiveržėlius išmušus atgal.

Kitaip dalykai dėjosi pietų 
fronte. Karo įvykių eisena tei
kia nemažai pamokinimų. Pat 
karo pradžioje italai pagelba 
mechanizuotų jėgų—tankų, tro- 
kų ir orlaivių, po užėmimo Go-

1 čia reikia medžiagų kelių tai
symui, padarymui tiltų. Jų “pe
kla ant ratų” įsibriovė siauru 
ruožtu, iš piet-vakarų ir šiaur- 
rytų ethiopai pradėjo apsupti 
italus. Ir štai sausio 31 dieną 
pranešama, kad “pekla ant ra
tų” jau išmušta iš Wadara mie
sto, kad fašistų generolas Gra
ziani skubiai traukia savo jėgas 
atgal nuo Wadara linkui Nog- 
helli, kad jis bijo, idant ethiopai 
“peklą ant ratų” nesunaikintų.

rahai miesto, išilgai Fafan upę Į Mes Jau pirmiaus du kartus 
įsiveržė į Ethiopiją apie 250 šiame skyriuje .°1įsiveržė į Ethiopiją 
mylių gylio net užimant Dag- 
gah Būrą. Jų karo jėgos grei
tai maršavo pasinaudodamos ke- jieins gali būti nukirstas susi- 
liu, kuris eina Fafan upės kraš-, siekimas, kad ši fašistų armija 
tu. Bet ties Daggah Bur ethio- 8ali ŽQti, kad ji gali būti suva
pa! skaudžiai sudaužė italus irA’Y^ i Kenya, 
atmetė virš 100 mylių atgal,

Agitacijos Fondas
s

Tūlų kolonijų draugai 
gražiai pasitiko naujus me
tus, gausiai paaukodami 
Agitacijos Fondui. Draugė 
J. Aniolauskaitė, iš Dodge, 
Mass., prisiuntė trijų dole
rių čekį, kurį ji laimėjo pe
reitais metais kaipo 2 dova
na nuo ALDLD CK už pa
rašymą atsakymo į klausi
mą “Ką Moteris Turi Dary
ti, Jei Jos Vyras Neleidžia 
Jai Eit Į Darbininkų Susi
rinkimus?” Ačiū, Drauge, 
už Jūsų nuoširdžią auką.

Draugas J. Strižauskas 
prisiuntė $2.70 auką, nuo 
New Britain, Conn., paren
gimo.

Per d. John Baker gauta 
ALDLD 153 kp. $3 auka. 
Drg. A. Lipčius prisiuntė 
$5—auką nuo ALDLD 6-to 
Apsk.

Taipgi gauta $1 auka nuo 
ALDLD 143 kp. per d. T. 
Zembasiavičienę. Draugai J. 
B. Paserpskis, Jersey City, 
N. J., ir J. Galminas, Dear
born, Mich., aukojo po 50 

Sovietų Raudonosios Armijos centų.
Visiems draugams ir or-

to. Bet jie mato, kad karas bus 
ilgas. Mussolinis ruošia 100,- 
000 italų darbininkų pasiųsti į 
Ethiopiją pravedimui kelių, iš- 
budavojimui barakų, namų ir 

Jis nuAbelnai, pietų fronte italai atlikimui kitų darbų, 
tai yra veik prie pat tų pozici-, fašistai turi dirvą manevriniam mato ilgą karą, 
jų, iš kur fašistai pradėjo garsų 
puolimą.

Paskui italai metėsi į šiaur- 
vakarus keliu išilgai Webbe 
Shibelli upę. čia jie dasivarė 
apie 230 mylių gylio Ethiopijos 
žemėn, iki Imi miesto. Bet ir 
čia neilgai fašistams sekėsi, jie 
pajuto, kad gręsia apsupimas ir 
pasitraukė atgal.

Su 10 diena sausio italų fa
šistinės jėgos puolėsi nuo Dolo 
linkui vakarų—šiaurių, keliu, 
kuris per Allatą eina linkui Ad
dis Ababa. Italų armijos kairį 
šoną apsaugojo Dowa-Parma 
upė, o dešinį—Ganalc—Dorya 
upė. Italai, kaip dabar paaiš- 
ki, čia metė 15,000 italų juod- 
marškinių fašistų; 15,000 soma- 
lilandiečių, kolonialių vergų; 
panaudojo apie 50 visokio dy
džio tankų, 250 trokų ir arti 
50 orlaivių. Jėga didelė, labai 
apginkluota, turinti progą gerai 
manevruoti. Didelių kalnų šio
se vietose nebuvo. Kelias, kaip 
Ethiopijoje, geras. Italai pava
dino šią savo armijos dalį— 
“pekla ant ratų” ir vijo kuni
gaikščio Dėstą 
Reikia pasakyti, kad tik už 290 
mylių nuo Dolo Ethiopijos gy
lyje yra Wadara, kuri yra ant 
6,127 pėdų kalno. Dėstą Demtu 
ar blogais sumetimais ar 
silpnumu padavė italms ir 
darą.

Fašistai gyrėsi, šaukė,

karui. Trys keliai veda į Ethi
opijos gylį: vienas nuo Galedi, korespondentai, kurie yra karo j
linkui Jijiga, antras nuo Gale- Į fronte, sako, kad ethiopai galės ganizacijom tariame širdin- 
di per Girin linkui Addis Aba- kelis metus kariauti. Jų supra- gą ačiū ir prašome ateity- 
ba ir trečias nuo Dolo per Alia- timu ethiopai gerai kariauja ir 
tą linkui Addis Ababa. Kalnai teisingą taktiką vartoja.

Auga Karo Pavojus Tolimuose Rytuose
Japonijos imperialistai ir jos Buriatų šalis yra prie Baika- 

padaras Manchukuo vis bjau-11° ežero. Atstovai pareiškė, kad 
riau elgiasi ir karą provokuoja 1 Pe yra pasirengę atremti Japo- 
prieš Sovietų Sąjungą ir Mon
golijos Liaudies Respubliką. Jau 
nėra tos savaitės, kad japonai, 
mančukiečiai ir rusai balta
gvardiečiai, gyvenanti Mandžu- 
rijoje, nepadarytų puolimą ant 
Sovietų arba Mongolijos žemės. 
Seniau jie įsibriaudavo, pada
rydavo nuostolių, užmušdavo 
pasienio kolektyviečįus ir vėl j 
sėkmingai pabėgdavo atgal. Da-1
bar kaip Sovietų Sąjungos Spe-j LONDON. — Anglijos UŽ- 
cialė Tolimų Rytų Armija, taip sienių reikalų ministeris A * TV ĮT 1 * * I •— I -y ■■ -| • . • . 1 * • A

nijos ir Manchukuo užpuolimus.
Tolimuose Rytuose greitai au

ga karo pavojus. Tuom pat 
kartu vakarų fronte prie karo 
rengiasi Vokietijos ir Lenkijos 
fašistai. Todėl Sovietų Sąjun
ga yra priversta padidinti savo 
apsigynimo jėgas ir tam tikslui 
išleisti daugiau pinigų.

je neužmiršti Agitacijos 
Fondo.

Čekius ir “money orde
rius” išrašykite d. V. Zab- 
lacko vardu ir pasiųskite 
tiesiai Lietuvių Centro Biu
rui.

Lietuvių Centro Biuras.
46 Ten Eyck St.,

Parodysiu Savo Karo Laivų 
Planus ?

L O N D ON. — Anglijos, 
Amerikos, Franci jos ir Ita
lijos delegatai karo laivynų 
“siaurinimo” konferencijoj 
nutarė, kad tos šalys viena 
kitai išanksto priduos savo 
planus del manomų statyt 
naujų karo laivų. Bet tai

, Avninų IVJ'IU mimja, tcup OXtlllXU 1 tXX\dXU XXXXXllbUtX Xb Z1.

ir Mongolijos karo jėgos su-jEden pritaria stambiai An- 
drūtinta visu pasienio ruožtu ir gljjos pramoninei paskolai! yra tik bandymas kits kitą
įsiveržėlius apdaužo.

I Mongoliją buvo įsibriovę 
Demtu jėgas.' ap*e ^0 japonų ir manchu

kiečių išvien su rusais balta
gvardiečiais, bet jie išmušti at
gal. Į Sovietų Sąjungą, ties 
Gradekovo, pabėgo 109 man
čukiečiai kareiviai, kurie suki
lo prieš japonus oficierius ir 
keturis nudėjo. Sovietai pabė
gusius manchukiečius nuginkla
vo ir nugabeno toliau. Bet grei
tai ties siena atsirado japonų 
karo jėgos ir apie 100 japonų 
kareivių įsiveržė į Sovietų žemę. 
Čia juos sutiko Raudonosios Ar
mijos pasienio sargai ir po mū
šio išvijo atgal.

šitoki įvykiai juk tai yra 
Lj__ nieku nepateisinami

karo provakovimai. Sovietų Są- išeinamos turėjau 
junga priversta laikyti išilgai Pratrūkusi, J . 
bent 2,000 mylių rubežių ata- žaizda i------------

Sovietams.

A

savo
Wa-

kad 
dabar jie jau užduos Ethiopijai 
mirtiną smūgį. Nuo 11 d. sau
sio iki 27 dienai iš Romos buvo 
pranešta kiekvieną dieną, kad 
tūkstančius ethiopų išmušė. Į 
daiktą sudėjus tas skaitlines, 
gauni net 73,000 užmuštų. Bet 
27 d. sausio jau patys fašistai 
tą skaitlinę sumažino iki 10,000 bjaurūs, 
užmuštų. Apie tai mes čia ne
siginčysime, nors atrodo, kad 
dar ir ši skaitlinė perdėta. Ethi
opai sako, kad ten jų buvo ne- 
perdaugiausiai karo jėgų.

Bet kokis bus likimas 
“peklos ant ratų?” Italų 
chanizuota jėga atsitolino 
savo bazės ant virš 500 mylių. 
Pietų frontas gauna reikmenis' kurie buvo atatinkamai priimti

FISTULA—ŠVILPA

. R

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964
______

Drauge gydytojau, meldžiu 
duoti man patarimą per 
svę” arba per laišką.

Gal kokie trys metai, prie 
šunvotę.5 
mėnesių 
Pasiliko

i būt teisybė ? Ar negalima nors
I laikinai užgydyti, be to iš- 

Laį_ Į gramdymo ? šiaip aš esu gana 
sveikas..
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tinkamas karo jėgas, kad ap
sisaugojus nuo japonų ir jų 
pakalikų manchukiečių bei ru
sų baltagvardiečių užpuolimų. •

Į Maskvą atsilankė Sovietines 
Buriatų Respublikos atstovai,

Maskvos Botkino ligoninėje gydytojai ir slaugės daro 
bandymus maskų laike operacijos, kad apsisaugojus 
nuo nuodingų gazų. Jeigu Sovietų Sąjunga būtų už
pulta imperialistų, tai gydytojai ir slaugės yra prisi

rengę gelbėti raudonarmiečius.
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Visa, ką Jums, Drauge, tas 
gydytojas darė ir sakė, yra 

.. teisybė. Be operacijos, be iš- . skylutė, gal puses colio gilu-.
mo, ir i 
mas sunkdavosi. Skaudėjimo 
kaip ir nebuvo, tai aš taip ir 
laukiau. Pas gydytoją patari
mo nesiklausiau, dėl tų pačių 
priežasčių, dėl kurių šimtai 
tūkstančių darbininkų kenčia 
be medikalės pagelbos, ir tūk
stančiai gydytojų badauja, 
kad neturi pacijentų, šios ka
pitalistinės ekonomijos siste
moj.

Dabar staiga žemiau buvu
sios šunvotės iškilo guzas su- 
lyg geru riešučiu didumo. La
bai skaudėjo, turėjau karščio. 
Kai pratrūko, nuėjau pas gy
dytoją. Jis prapjovė ir laikė 
atdarą žaizdą 4 dienas. Pas
kui už dienos žaizda užgijo, 
bet sekamą dieną vėl pajutau 
skausmą ir tinimą, 
vėl trūko toj vietoj, 
toji skylutė.

Gydytojas sako,
yra fistula, ir kad panašius at-1 operacijos keliu

ą. Tai 
kol nebus išversta ir išgram-Į gaiškite, Drauge, 
dyta ta fistula.

, keletą 
neužsidarė.

var
gu bau kada kas gero išeitų 
iš tos Jūsų fistulos.

Fistula, lietuviškai išeina 
“švilpa”, “dūdelė”. Tai yra 
kanalas iš apatinės žarnos į 
kūno paviršių. Paprastai atsi
randa iš kokios žaizdos 
opos išeinamosios žarnos 
vėse. Tokia žaizda ar 
ima ir prakiūra, pasidaro 
ir daeina iki viršui, iki odai. 
Ir per taip pasidariusį kana
lą eina po truputį žarnos tu
rinio. Tokis ėjimas, varvėji
mas ir neduoda fistulai už
augti ir užgyti.

Operacija yra tame, kad 
išvalius, išgramdžius visą tą 
kanalą ir kad davus jam už
gyti, užaugti, kad per jį jau 
daugiau nebegalėtų sunktis 
žarnų skysčiai į paviršių.

Tas gydytojas, 
nai Jums galės

. . j.. į gramdymo, išskaptavimo iš ten koks tai skysti-1, U i . . i <rn na n kada kas irpro

Ir dabar 
kur buvo

bei 
plė- 
opa 
gili

manau, pil- 
patarnauti, 

užgydyti tą 
ilgai ir ne- 
Laukdami,

Ar tai gali nieko gero nesusilauksite.

ka d man

sikartojimus turėsiu bile kada, lįkiria fistula
1,«1 ______ ___________________ I ‘
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Devyni Fašistų Dikta
tūros Metai Lietuvoje

1935 metų gruodžio 17 d. i štai apie kokius 
suėjo devyni metai fašistų dik- jie gal girtis, 
tatūros viešpatavimo Lietuvoj. 
ĮCą atnešė Lietuvai, ką atnešė 
Lietuvos liaudžiai tie devyni 
fašistų viešpatavimo metai ? 
Kokiais pasiekimais gali pasi-

Smurto keliu atsidūrę val
džioj fašistai nesigailėjo paža-

pasiekimus

Didžiausią vargą ir skurdą 
atnešė fašistai Lietuvos liau
džiai. Bet šito jiems dar nega
na. Jie stačiai beteisiais ver
gais nori paversti Lietuvos gy
ventojus. Jie atima nuo liau
dies visas teises, visas demo
kratines laisves. Uždarė veik

dų. Pažadais jie tikėjosi pa-'visas netautininkiškas organi- 
traukt į savo pusę nors dalį zacijas ir partijas (Nesenai 

k darbo žmonių. Fašistai žade- uždarytos liaudininkų ir net 
jo pagerint visų Lietuvos gy- krikščionių demokratų parti- 
ventojų padėtį, žadėjo sustip- jos). Tik fašistai, tik jų par- 
rint tautos vienybę, 1 
kint tautos susiskaldymą, klesų ’

'kovą ir 1.1.
Įvykdyt 
laika, vėliau 
kad ‘ 
metų. Bet štai 
metai. Laikas 

* ką gi šiandien 
šiandien jie sako, kad devy
nių metu laikotarpis esąs per 
trumpas, kad pagerint krašto 

t gerovę; tam, girdi, esą reika
linga ne vienos kartos pastan
gų (“L.A.” n. 332). žodžiu, fa
šistams jau reikalingi šimtme
čiai, kad įvykdyt savo paža
dus. Tačiau fašistai nors 
nieko negali parodyt iš savo 
pasiekimų, vis tik giriasi, kad 
nemaža esą pasiekta. Girdi, 
žemės ūkyj, vidaus tvarkoj 
esanti didelė pažanga, lietu-

• vis pradėjęs jausti save kraš
to šeimininku, stiprėjanti tau
tos vieningumo dvasia.

Pažiūrėsim, kaip gi ištikrų- 
jų yra ir ko verti tie fašistų 
kliedėjimai apie pažangą ir 
pasiekimus. Pradėsim nuo 
darbininkų, apie kuriuos fa
šistai “užmiršta” savo pasigy
rimuose. I

Ką atnešė darbininkams fa-i
• šistų viešpatavimas? Pirmu

čiausiai darbininkai liko ati
duoti fabrikantų bei samdyto- kantų, bankininkų, 
jų malonei. Jiems draudžia-( kų. Fabrikantai ir kiti samdy
mą organizuotis į savo orga-! tojai gavo neribotas galimy- 
nizacijas. Profsąjungos uždą- ’ 
rytos. Ligonių kasos atiduotos 
į samdytojų ir fašistinių valdi
ninku rankas. Nuo darbininkų

« atimtos visos teisės, visos lais
vės. Darbo užmokestis, paly
ginus su 1926 m. numuštas be
veik ant pusės, o kaikur ir 
daugiau. Visoj šalyj tūkstan
čiai alkanų bedarbių.

štai ką atnešė darbininkams 
devyni fašistų viešpatavimo 
metai.

O ką gavo valstiečiai, kokia 
0jų padėtis? Skolų ir mokes

čių padidėjimą ir tūkstančius 
varžytinių kaimuose. “Mais
to,” “Pienocentro,” “Lietūkio” 
’r įvairiu sindikatu jungą, ku
rie čiulpia iš valstiečių pasku-!šistų veikėjai. Jie atsisėdę šil
tinius syvus. Suvalkijos vals- tose vietose vagia valstybės 
tiečių streikas, fašistų nužudy- lėšas, ima kyšius ir kitaip lu
tieji valstiečiai ir 

t sukištieji į kalėjimus ir
riuomenės teismai puikiausiai j Kaune. Kas

# parodo, ką neša valstiečiams 1 Tautininkų Sąjungos pirminin- 
fašistų viešpatavimas.

O tarnautojai? Ko jie susi
laukė iš fašistų ? Algų suma
žinimo, ponų ir viršininkų sau
valės, priverstino paskolos la
pu pirkimo ir išskaitymų įvai
riems fašistų fondams. O vals- 

» tybės tarnautojai verčiami at
sisakyt savo pažiūrų ir net 
priklausyt tautininkų partijai. 

Štai ko susilaukė tarnauto
jai nuo fašistų valdžios.

Nieko geresnio nedavė fa
šizmas ir kitiems liaudies 
sluogsniams. Smulkūs prekybi
ninkai, amatininkai ir laisvo
sios profesijos susilaukė nau
jų darbo ir pajamų mokesčių 

4 ir politinių bei pilietinių tei
sių suvaržymo, šimtai inteli
gentų atsidūrę bedarbių eilėse. 
Net studentai ir studentės pri
versti yra naudotis Darbo bir
žos patarnavimais. Pogromų ir

* tautinės priespaudos susilaukė 
žydai, lenkai ir kt. tautinės

* mažumos.
Tai štai kokią gerovę atnešė 

fašistai Lietuvos

Iš pradžių jie tai 
žadėjo per trumpą 

pradėjo sakyt, 
trijų—keturių 
praėjo devyni 
gana ilgas. Ir 
sako fašistai ?

reikėsią

panai- tijos veikėjai pripažįstami pil
nateisiais piliečiais, pilnaver
čiais žmonėmis. Kiti gi visi 
skaitomi arba tautos priešais 
arba beteisiais, nepilnaverčiais' 
žmonėmis, kurie neturi teisės 
nei protaut savystoviai, nei 
veikt, o turi tik aklai klausyt 
ir pildyt fašistų paskirtųjų 
“vadų” įsakymus. Užtat pilnai 
suprantamas tas pasipiktini
mas, kuris vis plačiau apima 
Lietuvos liaudį. Koks gi žmo
gus, nenustojęs savygarbos 
jausmo, gali nepasipiktint to
mis fašistų priemonėmis.

Taigi kartu su ekonominiu 
H' skurdu fašizmas atnešė Lietu

vos liaudžiai smurto ir sauva
lės viešpatavimą, žmogaus ir 
piliečio išniekinimą. Ir reikia 
tikrai fašistiško nachališkumo, 
kad po to girtis apie pasiek
tąją pažangą arba plepėt, kad 
lietuvis jaučiasi krašto šeimi
ninku. Beteisis vergas negali 
jaustis krašto šeimininku. Tie
sa, gal ir jaučiasi šeimininkais 
fašistų nugirdytieji chuliganai, 
kai jie daužo žydų langus ar
ba tepa degutu iškabas. Bet 
girtų chuliganų jausmais gali 
remtis tik tas, kas nebeturi 
kuo remtis.

Fašistų diktatūra atnešė ge
ras dienas tik saujelei fabri- 

dvarinin-

tvirtina ir Suvalkijos valstiečių 
streikas. Jau iš to, kas pasaky
ta, nesunku suprast, kad fašis
tų kalbos apie tautos vienybės 
sustiprinimą yra sąmoningas 
melas, jie skleidžia tą melą, 
kad plepalų apie tautos vieny
bę pagelba apdumt masių akis 
ir atitraukt jas nuo kovos 
prieš fašizmą. Kokia čia gali 
būt kalba apie tautos vieny
bę, kada eina aštri klasių ko
va, kada saujelė dykaduonių 
smaugia liaudį. Kokia kalba 
begali būti apie tautos vieny
bę, kada net pačių fašistų eilė
se eina didžiausios peštynės, 
kada vieni fašistai prieš kitus 
ruošia sąmokslus (Voldemaro 
pučas), vieni kitus kiša į ka
lėjimus. Ir taip dedasi ne tik 
Lietuvoj, bet ir kitose fašisti
nėse šalyse (Vokietija, Aus
trija, Estija).

Tai taip yra su pažadėtąja 
tautos vienybe.

Fašistai dar mėgsta girtis, 
? kad jie, girdi, iškėlė Lietuvos 

valstybės garbę, sustiprinę 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
stovį jos sargyboje. Jei krašto 
skurdas sudaro, fašistų nuo
mone, valstybės garbę, tai mes 
prapažįstam fašistams tą nuo
pelną. Bet apie nepriklauso
mybės sustiprinimą ir jos sau
gojimą fašistai šlykščiai me
luoja. Viena, privedę prie di
džiausio skurdo visą šalį, pa
vertę jos gyventojus beteisiais 
vergais fašistai labai susilpni
no Lietuvos valstybę. Antra, 
fašistams nerūpi Lietuvos vals
tybės saugojimas. Juk Lietu
vos nepriklausomybei didžiau
sias pavojus gręsia iš Hitlerio 
ir jo sąjungininkės Lenkijos. 
Tuo tarpu Lietuvos fašistai 
meilinasi prie Hitlerio ir arti
nasi prie Lenkijos. Aišku, kad 
taip daryti gali tik tautos išda
vikai, o ne jos nepriklausomy
bės gynėjai.

Vadinas, iš visu fašistu dar- 
bų per praėjusius devynerius 
metus mes matom, kad jie yra 
didžiausi Lietuvos liaudies 
priešai. Todėl ir į kovą prieš 
juos turi stoti visi darbininkai 
ir valstiečiai, tarnautojai ir 
inteligentija, plačiausi liaudies 
sluogsniai, be pažiūrų ir parti-1 
jų skirtumo. Tik suvienytomis

Antroji Suvalkijos
Valstiečių Byla

(Nuo “L.” Red. žemiau talpiname! 
iš “Lietuvos žinių” straipsnį apie 
teismą, ir nuteisimą valstiečių. Kaip 
matysite, straipsnis nenušviečia val
stiečių kalbi] ir kovos teisme. Pa
duoda tik valdžios pusę. Tas paro
do, kad Smetonos valdžia neduoda 
laikraščiuose talpinti nieko už val
stiečius. Tačiaus ir iš šio vienpu
siško aprašymo matysite, kaip soli- 
daringai valstiečiai laikėsi ir kovojo 
už savo reikalus, kaip solidaringai 
jie paliuosavo suareštuotus savo 
draugus.)

Sausio 8, kariuomenės teis
mas pradėjo nagrinėti antrą 
iš eilės Suvalkijos įvykių by-

Posėdžiui pirmininkauja 
pats Kariuomenės teismo 
pirm. pulk. Leonas, kaltina 
kariuom. teismo prokuroro 
pad. pulk Įeit. Matulevičius, 
sekretoriauja maj. Gruodis.

Kaltinamųjų suolan paso
dinti : š. Eidukaitis, A. Surma, 
A. Galeckas, Pr. Okas, J. Ko- 
chas, J. Berkubėnas, S. Ma- 
čiulskis, A. Koleva, J. Kurse
lis, D. Maknavičius, J. Iešman
tas, V. Maknavičius, Ed. Ge
rulaitis ir A. Ginteris.

bes išnaudoti darbininkus ir 
tarnautojus. Bankai, sindika
tai ir įvairios akcinės bendro-1 liaudies jėgomis galima nuga- 
vės iš visų pusių, kaip voratin-' lėti fašimą ir kurti šviesesnę 
kliu, apipynė Lietuvos gyven
tojus ir smaugia juos ir kaip 
pirkėjus ir kaip pardavėjus, 
ir kaip skolininkus. Dvarinin
kams fašistai padidino nelie
čiamosios žemės, dvarų cent
rų normas, jiems duoda atly
ginimą už išdalintąsias žemes.:
Be to, dvarininkams ir stam- nai kūbiškų mastų žemės; 
biesiems buožėms dar išmoka kasdien paslenka po du tris 
milionus litų priemijomis, mi-1 mastus arčiau miesto, ir jau 
lionus, kurie yra suplėšiami iš (visai užgriovė viena kanalą.

Žemei beslenkant susidarė 
didelis ežeras, kurio vanduo 
(Tręšia užlieti miestą. Į pie
tus nuo Grenoblio pradėjo 
slinkti visa kalva, kuri iš
stūmė vieną upę iš vagos.

valstiečių ir kitų darbo žmo-' 
nių įvairių mokesčių pavyda- 
le. Gerų dienų susilaukė ir fa-

valstiečiai ( pikauja. Užtat dygsta nauji 
ka-į dvarininkai ir nauji namai 

nežino buvusio'

ko ir “Maisto” direktoriaus 
vagysčių. O kiek tokių Lapenų 
fašistų eilėse! ?

Tai štai kam fašistai pageri
no padėtį.

O kaip gi yra su fašistų pa
žadėtąja tautos vienybe, su 
klasių kovos panaikinimu ? 
Klasių kova gali būt panai
kinta tik panaikinus klases. 
Tuo tarpu fašistų diktatūra 
yra stambiojo kapitalo dikta
tūra, tai yra žiaurus, žvėriš
kas, smurtu paremtas stambio
jo kapitalo viešpatavimas. Fa
šistų diktatūra tai yra bandy
mas pratęst, sutvirtint stambio
jo kapitalo viešpatavimą. Tai
gi aišku, kad čia negali būti 
ir kalbos apie klasių kovos pa
naikinimą, o gali būt vien kal
ba apie klasių kovos paaštrėji
mą. Ir kaip tik tą klasių ko
vos paaštrėjimą mes ir matom 
Lietuvoj. Tą patvirtina ir dar
bininkų streikų augimas. Tą 
patvirtina ir prikimštieji dar
bininkų ir valstiečių kovoto- 

liaudžiai.l jais Lietuvos kalėjimai. Tą pa-

ateitį.
Tiesa

Kalnas Slenka į Miestą
PARYŽIUS. — Visai arti 

Gapo miesto, Francijoj, pra
dėjo nuo kalno slinkti milio-

Ta prasme esąs ir Vyr. tribuno
las pasisakęs. Nuovados virši
ninkui tik grasinta, bet smurto 
nepavartota. Taigi, ši byla pri
klausanti ne Kariuomenės teis- 

Adv. Bulota dar plačiau išsi
tarė dėl bylos priklausymo ir 
tvirtino, kad byla Kariuomenės 
teismui neteisminga.

Prokuroras pulk. Įeit. Matule
vičius advokatams atsakė, kad 
ši byla teisminga Kariuomenės 
teismui. Be ko kita prokur. 
Matulevičius nurodo ir tai, kad 
Vyr. tribunolo esąs išaiškini
mas, jog kilus neaiškumams ką 
apima Įpat. Valst. aps. įstatai, 
bendrai jis taikomas ir B. Stat. 
123 str. ir kt. atatinkamiems 
straipsniams.

Išklausęs del bylos priklausy
mo pareiškimus advokatų ir 
prokuroro, Kariuomenės teismas 
padarė pertrauką ir po pusės 
valandos paskelbė, kad advoka
tų pareiškimai del bylos teis
mingumo esą nepagrįsti ir del 
to juos atmetė.

Ką Pasakė Liudytojai
Pirmu tardomas saugumo po- 

ilicijos vyr. valdininkas J. Bar- 
I niškis.

Jis sako, kad rugp. 18-19 d. 
atsišaukimai, 

kurstą ūkininkus streikuoti. Be 
to, rugs. 21 d. jam paskambi- 

apie 100 vyrų, jų tarpe dalis nęs į Vilkaviškį Gražiškių polic. 
Pakeliui vis bu- nuov. virš. Staugaitis ir paša-j 

j vę renkami vyrai eit į G ra- kęs, kad Gražiškiuose atlaikytos 
žiškius. I pamaldos už žuvusius Veiveriuo-

Kaltinamasis D. Maknavi- se ir kvietęs atvažiuoti kratų 
čius sakęs, kad ūkininkų vie- daryti. Barniškis atvažiavęs ir, 
nybė renkas pas Tamašauską pasikalbėjęs su Staugaičiu, nu- 
reikalo aptarti. Tą naktį pas tarę daryt kratas, kurių pasė- 
Tamašauską ir susirinkę apie koj sulaikę Eidukaitį, Kazlaus- 
200 vyrų.

Tardomi kaltinam, aiškinąs, 
kad juos varę užėję nepažįs
tami vyrai ir kaltais neprisi
pažįsta.

pat metu 
pasirodęs 
Mickevi- 

sargą pa-

rakinti duru. Tuo 
prie daboklės durų 
daboklės sargas D. 
čius; kai tik minia 
mačius, tuojau pradėjus reika
laut paleisti suimtuosius. Nuo
vados viršininkas sargą nusiun
tė raktų pas policininką Rad
zevičių, kur sargas su polici
ninku policininko kambary 
užsidarę. Negalėdamas ap
saugoti daboklės, nuov. vir
šininkas paliepęs policininkui 
Radzevičiui atiduot miniai 
raktus, bet minia raktų nei
ma: sako kas užrakino, tas 
turi ir atrakinti. Kai polic. 
Radzevičius atsisakė daboklę 
atrakinti, minia iškėlus lazdas. 
Polic. Radzevičius numetė 
raktus ir pasitraukė. Tada 
minia su didžiausiu triukšmu; 
nuėjus prie daboklės, padavė 
sargui raktus, kuris ir atraki
no daboklę.

Liudytojų pareiškimais nus-| 
tatyta, toliau sako kaltinamas buvę išplatinti 
aktas, kad tą naktį Vaitkaba-

Teisiamuosius gina šie ad-lių km. pas seniūną susirinkę 
vokatai: A. Bulota, L. Purė- ;
nienė, R. Gužas ir Grigaliūnas kaltinamųjų. 
—Glovackis. Byla sprendžia
ma viešai, ir kadangi ja su
sidomėjimas nemažas, o ka
riuomenės teismo posėdžių 
salė maža, tai į salę įeiti ka
riuomenės teismo sekretorius 
išduoda bilietus.

Pirmininkui patikrinus kal
tinamuosius ir prisaikdinus 
liudininkus, sekretorius per
skaitė kaltinamąjį aktą.

Kaltinamajame akte pasa
kyta, kad saugumo policijos 
Marijampolės apyg. vyr. val
dininkas J. Barniškis gavęs 
slaptų žinių, esą Pr. Eidukai
tis iš Bambinių km., K. Kaz
lauskas ir St. Subačius iš Ber
žinių km., visi Gražiškių vals. 
priklausą slaptai ūkininkų or
ganizacijai, kurstą ūkininkus 
streikuoti, platiną agitacinius 
atsišaukimus etc.

Barniškis šiuos tris asmenis 
areštavęs ir uždaręs į Gražiš
kių vals. savivaldybės dabok
lę.

Rugs. 22 d. apie 5 vai ryto 
į Gražiškių miestelį atėjęs 
200—300 žmonių būrys ir sus
tojęs prie policijos nuovados 
virš. J. Staugaičio buto. š. 
Eidukaitis beldęsis į duris ir 
reikalavęs atidaryti, o minia 
reikalavus paleisti sulaikytuo
sius ūkininkus. Eidukaitis 
nuov. viršininkui pareiškęs, 
kad jis esąs minios įgaliotas 
reikalaut, kad būtų paleisti 
areštuotieji ūkininkai, o minia, 
pasirodžius nuov. viršininkui 
ir ėmus reikalaut paleisti. 
Nuovados viršininkas su minia 
nuėjęs prie daboklės durų, bet 
nuėjęs pareiškęs, kad neturįs

1 daboklės raktų ir negalįs at-

Šis paveikslas yra atvaizdas muralinio piešinio, kuris 
randasi darbininkų Commonwealth kolegijoj, Mena, 
Arkansas© valstijoj. Jį nupiešė Joe Jones. Perstatoma 
mainierių gyvenimas. Kairėj pusėj vienas mainierys 
pilsto vandenį. Tai yra senai naudojamas būdas davi

mui signalo mainieriams, kad prasideda streikas.

I ką ir Subačių. Sulaikytuosius 
atsivežę į Gražiškius ir uždarę 
savivaldybės daboklėm

Ryto metą iš miego pabudinęs 
minios triukšmas. Daug žmo-

Jie kaltinami tuo, kad 1935,nių Barniškis pamatęs prie po-’ 
m. rugs. 22 d. apie 5 vai. ry-Įlicijos nuovados, bet kas toliau 
to Gražiškių miestelyje, esant'su ta minia ^atsitiko, liudytojas 
karo būviui, tarp savęs susi- nepasako, 
tarę ir bendrai veikdami, da
lyvavę viešame per 200 asme
nų sambūryje, veikusiame su
telktomis dalyvių jėgomis, 
grasinę policijos nuovados vir
šininkui Staugaičiui ir polici- • 
ninkui Radzevičiui, su iškelto- kas tą neramumą sukėlė. .. 
mis lazdomis ir prieš daboklės 
sargą pavartoję asmens smur
tą, nutvėrę jį už pečių ir nu
tempę prie daboklės, privertę 
atiduoti daboklės raktus, atra
kinti daboklę, ir paleidę areš
tuotus ūkininkus—P. Eidukai
tį, K. Kazlauską ir St. Subačių' kaįtį, Kazlauską ir Subačių) 
(B. St. 51 str., 123 str. ir Įpat. sulaikyti, ar tamsta padarei

pirmininkas 
statyti klau-

. Del to 
liudytojui pradėjo 
simus:

—Kodėl tamsta
pasiteirauti, ko minia čia susi
rinko ?

—Aš vėliau atvykau aiškinti,

nėjai artyn

Pirmininkas:—O iš ko suži
nojai? Vėliau visi sužinojo, 
bet juk tamsta vietoje buvai?

Prokur oras:—Ar išaiški
nai, kas aktingai dalyvavo?

—Vėliau buvo išaiškinta.
; Bulota:— O tuos tris (Eidu-

Valst. Aps. Įst. 14
11 kaltinamųjų

8 p.
ligi teismo

nutarimą ?
—Tokį nutarimą aš būčiau

laisvi—už užstatą arba poli- pajaręs per 24 valandas.
ei jos priežiūroj, o 
nes jie nepadėjo užstato.

Liudytojų iššaukta apie 20. 
Svarbiausi liudytojai — sau
gumo policijos vyr. valdinin
kas Barniškis ir Gražiškių po
licijos nuov. virš. Staugaitis. 
Manoma, kad bylos svarsty-1 
mas kariuomenės teisme užsi
tęs porą dienų.

Šiandie prasideda šalių gin- ces^ žvalgymo reikalu negali-

suimti, Bulota:— Bet vėliau ar pa
darei tokį nutarimą ?

—Nutarimą nepadariau, ir 
: jie suimti nebuvo.

Bulota klausia, ar kvotos ar 
žvalgymo reikalu darytos kra
tos.

—Išaiškinti (žvalgymo) rei
kalu—atsako liudytojas. Bu
lota priduria, kad pagal pro-

čai.
GINČAI DEL BYLOS 

TEISMINGUMO
Vakar vos pradėjus teismo 

posėdį adv. Purėnienė iškėlė, o 
prie jos prisidėjo ir visi kiti ad
vokatai, bylos teismingumo 
klausimą. Būtent, Purėnienė pa
reiškė, kad ši byla esanti spręs
tina ne Kariuomenės teisme.

Gražiškiečiai kaltinami pagal 
B. Stat. 123 str. ir Įp. Aps. Įst. 
14 paragr. 8 p. Tie str. kalba 
apie pasipriešinimą veiksmu 
valstybės valdininkui, einančiam 
pareigas (žinoiha, karo būvio 
metu). Ypat. V. Aps. Įst. pa
skelbtuose “Vyr. žin.” 4 nr. 
esą nurodyti tie B. Stat. str. 
str., kuriuos apimąs Įp. V. Aps. 
Įstatymas, bet “Vyr. žin. 
galutinėj 
jau nesą 
Stat. str. 
123 str.) 
Be to, pagal įstatymą valdinin
kų yra tas, kas veikia savaran
kiškai ir gali kitiems duoti įsa
kymus. Policininkas, eigulys buvus įniršus ir reikalavus su- 
etc., o šiuo atveju daboklės sar- imtuosius tuojau paleisti. Iš 

I gas neįeina į valdininko sąvoką, minios vieni šaukę mušti, o ki- Į

Barniškis su
turėję laz-

tie 3 asme- 
sulaikyti ir 

vėliau

5 nr. 
įstatymo redakcijoj 
nurodyta, kokius B. 
str. (jų tarpe kad ir 
apima šis įstatymas.

j m a kratų daryti.
Į Purėnienės klausimą, kuo 

remiantis kitą dieną buvo 
žmonės areštuojami, Barniškis 
atsako, kad pagal jo sudarytą 
sąrašą.

Paskui dar liudytojas klau
siamas, ar jis matęs ar minia 
turėjus lazdas,
ko, kad daugelis 
das.

Įdomu tai, kad 
nys, kurie buvo 
minia juos paleido,
dėl to (dėl ko pirmusyk buvo 
sulaikyti), nebuvo sulaikyti ir 
šioje byloj kaltinamasiais ne- 
figuruoja, nors dėl jų vadavi
mo visa ši byla kilo.

Gražiškių nuov. virš. J. 
Staugaitis atpasakoja iš pra
džios, kaip jis išsikvietęs Bar- 
niškį, kaip sulaikę tuos 3 as
menis, o paskui plačiau apsis
tojo apie suimtųjų paleidimą. 
Jis paleidimą vilkinęs, nes bu
vo paskambinta į rajoną ir iš 
ten laukę pagalbos, bet minia

ti raminę. Areštuotus iš da
boklės minia išėmus šaukus 
“valio”!

Bulota klausia, ar vėliau, po 
pietų susitikus su minia poli
cija ir jis, liudytojas, turėję 
šautuvus ir juos vartoję (to 
susidūrimo metu žuvo
Abramavičius). L i u dytoįas 
atsakė, kad policija turėjus 
šautuvus.

Policininkas A. Radzevičius 
papasakojo, kaip minia reika
lavus paleisti suimtuosius, 
kaip jis daboklės raktus ati
davęs ir t. t. Tada daboklėje 7^. 
ir daugiau buvę suimtųjų, bet. 
minia atsiėmus tuos tris, 
o kiti buvę iš daboklės išėję, 
bet sargas tuojau sugrąžinęs.'*

Pasienio policininkas J. Ži
lius tada civil, persirengęs ir
gi buvo Gražiškiuose ir savO” ' 
akimis matė minios judėjimą--L 
dėl to pašauktas liudytojų, bet. ... 
naujų aplinkybių neiškėlė.

Daboklės sargas D. Micke- 
vičius sako, kad Eidukaitis pa-*.*/ 
ėmęs jį už rankos ir liudyto- 
jas buvęs priverstas daboklę 

(atrakinti. • »»*
Šie penki liudytojai yra vai- 

dininkai arba tarnautojai ir jų . 
pareiškimai teisme skiriasi•• 
nuo pareiškimų liudytojų ūki
ninkų, kurie žymiai švelniau 
kalba apie teisiamuosius.

Liudytojas ūkininkas 
Staškevičius kalba kažkaip ... 
nenoromis, iš lėto, su pertrau- . 
komis. Tardytojui jis sakė,..,, 
kad į Gražiškius raginęs eiti.;;, 
teisiamasis Okas, o dabar, kad .... 
kažkoks nepažįstamas. Laz
das turėję žmonės tik pasi
remti (kriukius). Visi ėję 
prašyt nuov. viršininką, kad * 
kad paleistų suimtuosius. ~'i

J. Eidineris, bernas, pasako
ja, kaip visi rinkęsis pas Ta
mašauską ir iš čia traukę į 
Gražiškius išimt areštuotų.

K. Griškaitis sako, kad mi
nioje lazdų nematęs pakeltų. 
Prašę paleist areštuotus.

Jeringis tardytojo tardomas - 
sakė, kad į Gražiškius eiti ta- 
ginęs teisiamasis Maknavičius, ?

J, o teisme tvirtina, kad ne Mak
navičius, o nepažįstami vyrai.-- ■ 
Buvę sakoma, kad visas val-.<-- 
sčius einąs vaduot areštuotų.,. „

V. Domeika dar mažiau ter,,,« 
atsimenąs apie suimtųjų vada? 
vimą. , Y,

Pirmininkas.— Ar įvarėte 
policijai baimės?

—Daug žmonių 
rinkę, tai galėjo 
ti.. .
Antroji Suvalkijos

Byla Pasibaigė

Gražiškių apylinkės ūkinin
kų neramumų byloj vakar ry
tą prasidėjo šalių ginčai.

Atsikirtimai tarp prokuroro 
ir gynėjų dėl pasakytų kalbų 
nebuvo, 
kutiniam 
ti.

Teismo 
daugiau negu 3 valandas.

Paskelbta rezoliucija, pagal > 
kurią nutarta: Sergiejų Eidu
kaitį nubausti 5 metais s. d. . 
kalėjimo su pasekmėmis (be 
to jam pridėta kar. teismo 3 
mėn. karo kalėjimo bausmė iŠ 
karo tarnybos laikų ir jam 
lieka viso 5 m. 1 mėn. kalė- 
tį); Jurgį Karselį, Al. Galecką <■ 
ir Juozą Kochą—po 3 metus 
s. d. kai. su pasekmėmis; Pr. 
Oką, Arg. Kolevą ir Aug. Gin- 
telį—po IVz metų s. d. kai. , 
su pasekmėmis. Kiti 7 tei
siamieji : Alf. Surmą, Silv. Ma- 
čiulskį, Domą ir Vincą Mak- 
navičių, Juozą Berkubėną, J. 
Iešmantą, Ed Gerulaitį if 
Aug. Gintelį —išteisinti. Vi
si nubaustieji buvo teisme su
imti, nes liko pakeista kardo-”'* 
moji priemonė.

buvo susi- 
ir nusigas-

Neramumų

Visi teisiamieji pas- 
žodyj prašė išteisin-

pasitarimas, truko

New Yorko Miesto Kolegi
jos mokytojų Priešfašistinis 
Susivienijimas pasmerkė Tam- 
manės senatoriaus McNaboė' 
bilių, kuris reikalauja tyrinėti 
komunizmą mokyklose ir iška
binti vėliavą visuose susirinki
muose.



ves ir šviežią maistą ir vartoti Darbininkų Kalendoriaus

Puslapis Ketvirtai

Tarpe klausimų, iki šiam 
__ i paduotų aplikantams

Pulkininkas D. W. MacCor-l 
I 

mack, Imigracijos ir Natūrali-i laikui 
zacijos Komisionierius paskel- po įstatymo aprūpinimo, ku- 
bė instrukcijas, kurios šian-j 

pasirodė kasi ink:
ris reikalauja parodymo prisi- 

dien viešai pasirodė kaslink: laikymo prie konstitucijos 
aiškios ir vienodos procedūros principų, buvo sekantieji: 
išklausinėti pilietystės aplin- 
kantus. Tai pirma tokia pro
cedūra priimta į beveik 30 
metų nuo priėmimo dabartinio amerikoniško kvoterio ? 
pradinio natūralizacijos 
mo.

gerą sveikatą. Bet buržuazijos 
gončai nepataria, iš kur darbi
ninkai turi gauti pinigų, 
nusipirkus gero maisto ir 
bužio palaikymui geresnės 
katos.

kad 
dra- 
svei-

įstaty-

be jo- 
kaip, 
Ama-

Nebus klausiama toki 
kios vertės klausimai, 
“kiek galionų vandenio 
zon upė išlieja į valandą?”

Dabar bus reikalaujama, 
kad žmogus turi aktuališkai 
apsipažint ir užlaikyti šituos 
principus, o ne išmokti iš gal
vos visokius faktus ir ištari
mus.

Instrukcijos aprūpina, kad 
pilietystės reikalavimai bus 
toki, kuriuos reikalauja įstaty
mas, o ne ką mano atskiri or
ganizatoriai, ir kad žmogaus 
geras morališkas būdas, ir jo 
prisirišimas prie jo namo, šei
mynos, susiedų, miesto įstaigų 
ir viešos gerovės, bus skaito
ma, vieton žinojimo faktų apie 
valdžią.

‘J Kad nors konstitucija aprū
pina ir kongresas priėmė vie
nodą natūralizacijos įstatymą, 
bet jos užlaikyme jokio vie
nodumo nebuvo. Tą aiškiai 
parodė tyrinėjimas, vestas per 
visas Su v. Valstijas per per
eitus dviejus metus, kuris paro
dė, kad klausimai, duoti apli
kantams, tai buvo atskirų egza
minatorių nuožiūros ir ne reika
lavimai natūralizacijos įstaty
mo.

“Kaip augštas yra Bunker 
Hill Paminklas?

Kiek Žvaigždžiui yra ant

Kiek kojų turi Konstitucija?
Delko Airija kovojo?
Kaip ilgai Buto Atstovas 

sėdi ?
Ar Kongresas gali priimti 

įstatymą mane pasodinti ka
lėjime ant 40 metų?

Jeigu žmogus turi septynis 
vaikus, ar jis turi mokėti už 
viešas mokyklas?

Jeigu įstatymas nepriimtas, 
ar jis gali būti geru įstatymu?

Dabar pranešta, kad ateity
je klausimai privalo būti tei
singi, aiškūs ir lengvoje kal
boje, visų aiškiai suprantami, 
be jokių apsukimu ir prigau- 
dinėjimų ir nuo tų klausimų 
reikia spręsti ar aplikantas tu
ri geras pilietystės kvalifikaci
jas.

Egzaminatoriai turi praneš
ti kandidatams tinkamus vie
šų mokyklų sistemos vadus. 
Raginti aplikuotus naudotis 

mokyklos kursų proga.

parodo užbaigimą
prasilavinimo kurso

Pasarga duota,

tin- 
bus 
k a d 
dė-

viešos 
Viešų 
kurie 
k am o
priimta, 
visos pastangos turi būti 
tos apsaugoti pilietystės apli
kantus nuo politiško, finansiš
ko ir kitokio išnaudojimo.

Po nauja procedūra, pulki
ninkas MacCormack tiki, kad 

. natūralizacijos aplikantas ne-
TNet 54 senesnių egzaminą- turi žiūrėti į išklausinėjimą 

tbrių užklausti klausimai pa- kaipo į kokį baisų kankinimą, 
rtidė iš viso 848 klausimus ir ■ bet turi pasirodyti su pasitikė- 
nei vienas klausimas visų eg-jjimu, kad jis tinkamai prisi- 
zaminatorių ne buvo vartoja-į rengęs, ir kad jo aplikaciją 
mas. 566 klausimai, arba 67; spręs ne dėl jo žinojimo viso- 
nuoš. iš visų, tik vieno egzami- kių sauvališkų klausimų, bet 
natoriaus užklausta iš visų 54.1 kad jis yra žmogus gero po- 
80 nuoš. klausimų buvo fakti- būdžio, apsipažinęs su Kons- 
niai ir tik 20% reikalavo pa- titūcija. 
mąstymo. F. L. L S.

A.P.LA. REIKALAI

Visko Po Biskį
Apsilankius pas mus d. R. 

Mizarai ir daug pasitarus, pa
sikalbėjus su veiklesniais 
draugais, rodosi, kad dalykai 
pusėtinai pradeda taisytis į 
gerąją pusę. Sausio 15 d., lai
kytam Lietuvių Darbininkų 
Pašalpinės Draugijos susirin
kime, tapo išrinkta J. Dvylis 
ir S. K. Mazan, kad jie atsi
šauktų į kitas vietines draugi
jas sudarymui Draugijų Vei
kiančio Komiteto. Kaip ma
tyti, tai visos draugijos tam 
darbui pritaria ir viena po ki
tos renka delegatus.

Pereito Vajaus Pasekmės
Pereitas vajus tęsėsi nuo 

rugsėjo 1, 1935, iki sausio 1, 
1936. Iš pfadžių jis ėjo labai 
lėtai, tik į pabaigą kiek labiau 
įsisiūbavo. Per visą vajaus 
laiką gauta 54 nauji nariai ir 
keletas senųjų, nemokėjusių 
virš 6 mėnesių, užsimokėjo. 
Vajuj dalyvavo 29 kuopos.

Sekamos kuopos gavo po 
vieną ar daugiau naujų na
rių: 11, : 
po keturis narius;
41 ir 44 kuopos po tris na- madienį 10 vai. ryto, po num. 
rius; 4, 7, 12, 26, 48 ir 50 kuo- 920 E. 79th St. (Darbininkų 
pos po du nariu; kitos po vie- Svetainėje). Mokinama dainų

Taipgi smagu pranešti, kad Į 
sausio 26 d., su pagelba d-gės 
Valentukonienės, vėl pradėjo 
įvykti Lietuvių Darbininkų Su- 

•o pamo
kos, laikomos kiekvieną sek-

14 ir 53 kuopos gavo I sivienijimo vaikų chor 
•is narius; 17, 25,33,' kos, laikomos kiekvie

na. 23 kuopos 
vavo vajuj. Tai 
nesirūpino savo 
gerove. Jeigu

ir lietuvių kalbos. Svarbu, kad 
mokina mūsų pačių jaunuoliai, 
Adelina Seimaniutė ir Aleksas 
Niemurukas. Todėl visa ko
misija turi d-gei Valentukonie- 
nei padėti. Taipgi visi darb. 
tėvai prašomi atvesti savo vai
kučius į pamokas.

Sausio 27 d. buvo laikomas 
susirinkimas piknikų Daržo 

Valdybon išrink- 
pirm. K. Valeika, prot.
Ramond žiu kė-Stru peik ie- 

nū, finansų sekr. J. Kalakaus- 
Grigas. Nuo savęs

LAISVOJI SAKYKLA
po to, nors vienas ar kitas jau
nuolis bandė duoti pamokas, 
bet choras niekur nepasirodė 
ir savo parengimuose neišėjo 
ant scenos.

Į A.L.D.L.D. prigulėjau nuo 
susitvėrimo, bet tapau nužiū
rėtas kaipo sklokininkas ir ne-

Kaip Padėti Darbininkiškom 
Organizacijom ?

“Laisvės” No. 19 Korespon
dentas pataria man ‘Daugiau 
padėti darbininkiškom organi
zacijom vietoj tiem, kurie už
moka išmetinėjimais’ ir jau 
vienos ypatos ant susirinkimo pageidaujamas būti jos nariu, 
išreikšta keletas žodžių jam 
pasirodė dikčiai “vėjo”, 
Gerdauskas nuo to vėjo nei 
truputį nepašlijo. Visi moki- 
namės iš praeities įvykių, dėl
to malonėsite, gerbiama rė- 
dystė, patalpinti mano išsireiš
kimus, kaip, kame, kam padė
jau ir ką iš to pasimokinau.

• Darbininkiškom organizaci-
jom dirbu jau nuo susitvėrimo | ninkigkos... lietuvi organizaci. 
L.S.S. ii tada tui ėjome iš viiš svetainė nedarbininkiška, 

taigi, meldžiamas korespon
dente, malonėkie pranešt, kas 
dar

Dabar kokioj draugijoj san-1 
davė J. J. Gerdaus-I 

kui vėjo? Lietuvių Apšvietos' 
Piliečių Kliube, kurio jis yra 
pirmininku. Tai yra beparty- 
vė pašeipos organizacija ir 
užlaiko savo knygyną, ir pri
klauso prie ALDLD., bet jau 
“korespondentui” ji išrodo ne
darbininkiška. Lietuvių pašel- 
pinės organizacijos “nedarbi-

bet dariečiai

narių kuopą New Britaine. 
Su moksleiviu Bagočium marš- 
rutuodavom su prakalbomis ir 
literatūros pardavinėjimu. Už
sidėjus “Laisvei”, pirkau Šerų 
if su maža pertrauka esu skai- 
tytojum. Užsidėjus “Vilniai,” 
tapau šėrininku ir prenumera
torium, iki to laiko, kada pa
mačiau pranešimą per “Vil
nį,” kad, Strazdui ;
darbą prie “V.”, jo lizdelis j 
pradėjo smirdėt. Ar tai ne iš-; 
juokimas bedarbio per 
ninkišką laikraštį? Del 
stojau prenumeruoti.

Susitvėrė vietinis

liko darbininkiška?
John J., Gerdauskas..

Chester, Pa

mi pasirūpins knygius d. P. Pe
čiukonis.

Šiame susirinkime atsilygino 
P. Pečiukonis su ALDLD 85 
kp. P. P. laike deportacijos bu
vo skolingas draugijai $18.20 
už narių duokles, o jam drau
gija buvo skolinga $7.40, tai 
šiame susirinkime atmokėjo 
draugijai $10.80.

Nutarta surengti šokių vaka
rą delei padidinimo 85 kp. iždo. 
Tam darbui išrinkta komisija iš 
3 drg.: S. B., P. P., ir V. K.

Šių metų valdyba yra: org. 
—O. Pečiukonienė, nut rast.— 
S. Benkus, fin. rašt. — J. Kas
paravičius, ižd. —A. P. Dam
brauskas, knygius ir korespon
dentas — P. Pečiukonis.

ALDLD 85 Kp. Korespond,

paėjo iš Lietuvos, 
apskričio, Bojera- 
jis Amerikoj išgy-

moterį, sūnų, seseris ir toli
mesnių giminių Amerikoj ir 
Lietuvoj.

Velionis 
Panevėžio 
gio kaimo,
veno nuo 1912 m. iki mirčiai.

Buvo “Laisvės” skaitytojas 
ir rėmėjas darbininkiškos 
spaudos. V e 1 i o n is gyveno 
Westvillej, Bullpitt, Harts
burg; ten gyvendamas dirbo 
mainose, priklausė mainierių 
unijoj, ALDLD ir SLA, bet 
bedarbei užėjus, d. Misiūnas, 
persikėlė gyventi į Chicagą ir 
čia dirbo už agentą prie Mu
tual Life Ins. kompanijos.

V. Kovietis.

Rumunijos, kad, girdi, už
teksią net iki 1937 metų.

O vis dėlto Mussolinio fa
šistų laikraščiai grūmoja 
europiniu karu, jeigu Ang
lija ar kas kitas bandytų 
sustabdyt aliejaus įvežimus 
Italijai iš kitų šalių.

SKAiTYK LAISVE
ir kitiems užrašyk

Philadelph. Žinios
LDD ir ALDLD Bendros 

Prakalbos

ALIEJUS FAŠISTAMS
IŠ RUMUNIJOS

GENEVA, Sausio 30. — 
Italija užpirko didelę dau-

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

visai nedaly
tos kuopos 

organizacijos 
visos kuopos

būtų pasidarbavę, tai pasek
mės kur kas būtų geresnės.

25 Metų Jubilejaus Vajus

Kovo 27 sueina lygiai 25 
metai nuo AI’LA. inkorporavi-' 
mo. Centro Komitetas todėl Bendrovės, 
ir apsvarstė, kaip geriau pa- ta: 
minėti tą 25 metų sukaktuvių sekr 
jubilėjų. .Nusitarta rengti ju- 
bilėjinis vajus, kuris prasidės kas, 
kovo 1 ir baigsis liepos 1 d. darbininkam tėvam patarčiau, 
Taipgi bus išleista laimėjimų kad jie paimtų pavyzdį iš Ro- 
tikietai, ir išsiuntinėta visoms 
kuopoms pardavinėti.

Dabar jau reikėtų prie to 
vajaus rengtis. Iš anksto su-j 
daryti vajininkų būrius. Įsto
jimas vėl pusiau numažintas, 
tai proga gera 
Reikėtų sekamuose susirinki
muose plačiai apkalbėti tasai 
klausimas ir tinkamai prisi
rengti. Kiekviena kuopa tu
rėtų dalyvauti 
vajuj.

Šiame vajuj 
skyrių galima 
prirašyti iki 55 
Seniaus buvo prirašinėjami tik 
iki 50 metų. Pereitas Seimas 
nutarė prailginti penkiais me
tais ant kiekvieno skyriaus ir 
Pa. Insurance Departmentas 
tą užtvirtino.

Tod visi darbuokimės -gavi
mui naujų narių, darbuokimės 
budavojimui APLA. organiza
cijos.

pasidarbuoti, nimas I

jubilėjiniame

į pomirtinės 
naujus narius 
metei amžiaus.

J. Gasiunas,
Centro Sekr.

San Francisco, Calif

maudų, kaip išauklėti savo 
vaikus. Dabar turim gerti jau- 
nuolių-veikėjų, tarpe kurių 
yra: Seimaniutė, Romandžiu- 
kė, Nemura ir Valentukonu- 
kas. Valio Clevelando jau-

S. K. Mazan.

r. Valat- 
jie laike

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

S
 Patenkinančios ir 

greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu-* 
siipimo, 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- 

I tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.

i Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir

i Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

| Dr. L. ZINS 
i 110 East 16 St, N. Y.I

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
■ Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.
1 Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

Nedėlioję, 26 d. sausio, virš- 
minėtos dvi draugijos bendrai 
surengė prakalbas, kuriose 
kalbėjo irgi du kalbėtojai nuo 
abiejų draugijų. žmonių į 
prakalbas atsilankė apie pep- 
ki šimtai, nes tikėjosi išgirsti 
ką tokio naujo. Atidarius su
rinkimą, Lyros Choras sudai
navo kelias daineles, kurios iš
ėjo neblogai, vadovaujant jau
nam J. Bulaukai. Antras, tai 
buvo išduotas raportas iš 
prieškarinio ir priešfašistinio 
kongreso per jaunuolį Urla- 
kiuką. Trečias, Liaudies Cho
ro kvartetas sudainavo kelias 
sėkmingas daineles, vadovau
jant R. Merkiutei. Ketvirtas, 
buvo pasakyta prakalba, kurią 
atliko A. Bimba. Jo prakalba 
susidėjo iš agitacijos už ben
dra frontą ir veikimą visų 
sriovių priimtinais klausimais, 
už pozicijos ir opozicijos or- 
ganizacijinę vienybę. Prūseika 
ir gi panašiai kalbėjo apie 
bendrą veikimą, opozicijos 
vienybę, bendrą veikimą prieš 
karą ir fašizmą. Buvo priimta j 
keletas rezoliucijų, k. t. pa- 
liuosavimo Scottsboro jaunuo
lių, paliuosavimo įkalinto Stil- 
sono ir reikalavimas, kad Stil- 
sono gelbėjimo komitetas pri
siimtų ir nuo kitų sriovių at
stovybę, kurios prisideda prie 
bendro darbo. Buvo renka
mos aukos del padengimo pra
kalbų išlaidų, o likusios bus 
sunaudotos gelbėjimui Stilso- 
no. Aukavo sekamos ypatos. 
J. Nakutis 2 doleriu, Navar- 
dauskas, Misikonis, šeškas, A. 
Samulionis M. Birbilienė, A. 
Jatužienė, A. žubas, J. Urbo
nas, P. Sidabrienė, J. Rainys, 
po dolerį; V. Medelis, Anta
naitienė, F. Sirutienė, K. Pet
relė, po 50 centų. P. Virbilas, 
A. Bartašius, V. Bizulis, M. 
Bizulis, A. Slevinėlis, O. Ples- 
limas, C. Snukaras, Kališaus- 
kas, Martus, Stulas, Masionis, 
Papeliuška, Urbonas, Rama
nauskas, Sutkaitis, škačkaus- 
kas, po 25 c. Viso su smul
kiais $31.65 centai. Aukavu-į 
siems rengėjai taria ačiū.

Platesniam bendram darbui, 
viršminėtos organizacijos šau
kia plačią bendro fronto konfe
renciją ant 16 d. vasario, kaip 
2 vai. po pietų, 735 Fairmount 
Ave., Phila., Pa., kur tikimasi 
sukurt stipresnis bendras vei
kimas ir iš 
kovai prieš 
pavojų.

Reikalinga vyry ir moterų 
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.

VISOKIAS KNYGAS 
Lietuvių ir Anglų Kalba 

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdekite štampas.

J. BARKUS, 
111-40—128th St., 

So. Ozone Park, N. Y.

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

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

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

Tel.: Foxcroft •-6101

Haverhill, Mass.
Iš ALDLD 85 Kp. Metinio 

Susirinkimo
Nors metinis susirinkimas pri

puolė gruodžio mėnesį pereitų 
metų, bet del tam tikrų prie
žasčių tapo perkeltas. Todėl šis 
susirinkimas skaitosi metinis, 
nes jame buvo renkama kp. val
dyba.

Fin. rašt. S. Benkus raporta
vo, kad pasimokėjusių narių 
yra 22 ir dar 3 pasimokęs už 
pereitus metus, tai viso bus 25 
užsimokėjusių narių.

“Laisvės” vajaus komisija, J. 
Kasparavičius ir 
ka, pranešė, kad
vajaus gavo penkis naujus me
tinius ir pusmetinius skaityto
jus ir daugelį atnaujino. Prane
šimas priimtas su pagyrimu.

Užgirta vienybės klausimas, 
po perskaitymui blankos ir laiš
ko iš Centro, kur buvo nurodo
ma reikalingumas vienybės tar
pe Literatūros Draugijos ir 
Darbininkų Draugijos. Po rim
tų diskusijų vienbalsiai nutarta 
už vienybę.'

Taip pat užgirta Lietuvos 
prezidentų ir ministerių pareiš
kimas Smetonai. Mano suprati
mu, būtų gerai, kad visos Ha- 
verhillio draugijos ir organiza
cijos, ypatingai Gedemino Kliu- 
bas, sušauktų visuomenišką su
sirinkimą. tuom klausimu, taip, 
kaip yra daroma kitose kolo
nijose.

Atstovas d. A. P. Dambraus
kas užkvietė kuopą prisidėti 
prie surengimo J. Ormano pra
kalbų 14 d. vasario. Nutarta 
prisidėti. Draugas V. Kacevi- 
čius išrinktas į komisiją.

O. Pečiukonienė ir V. Rač
kauskas išrinkti kaipo atstovai 
į Lietuvių Jaunuolių Mokyklą.

Nutarta partraukti 25 egz.

ALDLD 153 kp. susirinki
mas įvyko 26 d. sausio, pas 
d. J. T. King. Susirinko ne
mažas būrelis draugų ir drau
gių. Protokolas pereito susi
rinkimo priimtas, kai skaity
tas. Vienbalsiai užgirta vie
nybė tarpe ALDLD ir LDD. 
Draugai Bernotai, Jurgis ir 
Ona, persikėlė į šią kuopą iš 
35 k p. Priimtas į šią ir Tofi- 
lius Latvėnas iš 28 kuopos; jo 
persikėlimas buvo suvėluotas. 
Po trumpų diskusijų, jis tapo 
priimtas kaipo naujas narys. 
Išrinkta nauja kuopos valdyba 
1936 metams. Nutarta ruoštis 
prie pikniko, bendrai su oak- 
landiečių kuopa arba atskirai.

Narys.

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

karo ir fašizmoČia iš pradinių mokyklų mok- 
i namo už 

netinkamus apvalkalus ir apau- 
tuvus. Darbininkes motinos 
Bedarbių Tarybų susirinkimuo
se nusiskundžia, kad neturi pi
nigų, kad pusnuogius mokslei
vius aprengus šiltomis drapa
nomis ir juos tinkami maitinti.

Čia, kaip bedarbių, taip ir 
dirbančiųjų darbininkų pragy
venimas yra sunkus. Darbinin
kai neturi iš kur tinkamai apsi
rengti ir pavalgyti, nes dirban
tieji prie WPA darbų mažai | ėmimo laikraštyje 
uždirba. Ypač sunku darbinin- diskusavimui. 7

apleidus i^s parvarineja
.. . . • ! nniinVomno ntu-nllznl J. Bendei

darbi- 
to nu- REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vilijos 

‘ Choras. Kaip buvo miela ma
tyti jaunimą lavinanties. Pa
sekmingi parengimai įvyksta, 
mokytojas V. Visockis visų 
mylimas, gabiai lavina; rėmė
jai pritaria. Aš paaukojau de
šimtinę ir tapau rėmėju. Bet, 
“revoliucijai iškilus”, _ 
sockis tapo nužiūrėtas kaipo ’ Kapitalistinė sistema per sa- 
iŠdavikas ir tapo nubaustas vo spaudą ir radio pataria var- 
prašalinimu iš mokytojaus, ir toti gerą maistą, valgyti daržo-

Susiedui, Hudson, Mass.— 
Atleiskite, drauge, bet tuo 
klausimu mes nemanome tal
pinti jūsų rašinio. Tai grynai 
vietos dalykas, kuris galima 
pilnai išrišti ant vietos be už- 

; vietos jo 
Įtalpinus jį

J. Misiūnas Užmuštas
sutiko d. J. Misiu- 
27 d., jis važiavo 
jo karas pradėjo 

sušalimo. Sustojo,

jau Vi- kams su didelėmis šeimynomis, kraštin, jis gali sukelti tik

Teatraliniais veikalais ir jų 
lai- leidimu užsiima Amerikos Lie- 
be-

reikalingų polemikų.

Jonyi, Hartford, Conn.

tuvių Proletarų Meno Sąjun
ga. Kreipkitės pas jos sekre
torių Pranas Pakalniškis, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Drg.
Nelaimė 

ną sausio 
namo, bet 
stoti delei
išlipo pažiūrėti, kas reikės da
ryti, kad apsigynus nuo šal
čio ir tuo sykiu kitas karas, 
važiuodamas pro šalį, užkliu
dė d. Misiūną ir primušė. Nu- 
vežus į ligonbutį—mirė. |

Drg. Juozas Misiūnas buvo I

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Teiephonai: 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.

•V Y
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“Laisvės” Bazaras Buvo Pilnai Sėkmingas
Jau po bazarui drg. A. kauskas, baksuką cigare

tę Gilmanas nusiskundė nega- tams sudėt; J. Žigaitis—ice- 
lėjęs dalyvaut bazare, auka-, skates; drg. Šidlauskiūtė — 
vo dolerį pinigais. Drg. A. ' didelę gražią lėlę; Misiūnas 
Valilionis su žmona atsilan-;—bonką vyno—Abe—bonką 
kė į “Laisvės” ofisą po ba-|vyno; Geo. Jesman—budi- 
zarui ir taipgi nusiskundė ninką (alarm clock); drg. 
negalėję dalyvaut bazare, ir Sakalauskienė—beskę gėlių, 
tam tikslui aukojo tris dole- beskutę susidėjimui dantų 
rius pinigais.

* Laike bazaro aukojo šie 
draugai pinigais: .
Hintz— $1; F. Kazokienė— 
$1; P. Bieliauskas—$2; drg. 
Sungailienė—$1; drg. Ado-

*• maitienė—$2. Iš Great Nec- 
ko P. Marcinkevičia—$1 ir 
S. Petkienė—$1. Iš Newar- 
ko priduota blanka kartu su

krapštukams, staltiesę su 
A j šešiais napkinais ir dvi gra- 

August žias paduškas; drg. Balku
vienė—moteriškus n a k t i - 
nius marškinius, arbatos 
puoduką, stiklų ir torielkų; 
Juozas Mačiuta—budininką 
(alarm clock); Geo. Ware- 
son—vieną porą vyriškų če
verykų; drg. Pranckaitienė 
—sidabrinį degtinės setą ir 
aštuonis gražius stiklus. Iš 
Great Necko drg. A. Lidei- 
kienė, moterišką ridukulą 
(pocketbook); A.čelkis, vik- 
trolą ir penkis sidabrinius 
kavalkus arbatos seto. Drg. 
Karlonas pridavė porą bran-

rieji, kaip ir abu senatoriai, traukti 
atstovauja visą valstiją).

Iš Chicagos ir priemiesčių 
Jungtinių Valstijų kongrese 
yre 11 kongresmanų. Jie yra 
sekami:

A. H. Mitchell, R. S. McKe- 
ough, Edward A. Kelly, Harry 
P. Beam, Adolph J. Sabath, 
Thomas J. O’Brien, Leonard i 
W. Schuetz, Leo Kocialkow-I 
ski, James McAndrews, Ralph 
Church ir C. W. Reed.

Kongresmanai “at large” 
yra šie:

Martin A. Brennan, ir Mit
chell Igoe.

Senatorial iš Illinois yra šie:
James Hamilton Lewis 

Wm. H. Dietrich.
Visų jų adresas yra:
United States Congress, 
Washington, D. C.
Jeigu norėtumėt gatavų 

pijų šios rezoliucijos,

plačiausias liaudies 
I mases; valstiečius, darbinin
kus, inteligentus ir kt. Reik 
organizuot susirinkimus, mi
tingus, kuriuose priiminėt pro
testo rezoliucijas su reikalavi
mais paliuosuot valstiečius ir 
nubaust tuos, kurie žiauriai el
giasi su valstiečiais.

* 9 I 11UUJUIIX jVaillVllJL VACVJilV/l 11 . \IUVVWXU,

Kartu reikia rūpintis Ol’ga- kvartetais, ir tt. O taipgi dalyvaus 
' yiivnnt m m m 9 n vpstiiofn iii iv visiems žinoma ii mylima d. D. Bau- nizuot paramą areštuotųjų 11 kifa5.Kvedariene. Durys atdaros 4:30

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES BARRE, PA.

Bendrai rengiamos diskusijos Vie
nybės Klausimu! Šias diskusijas rcn- 
Įgia ALDLD 43 kp. ir L.D.D. 15 kp., 
Darbininkų Centre, 325 E. Market
St., subatoje 8 d. vasario, 7 vai. va- ■CLEVELAND, OHIO

Lyros Choro žieminis koncertas 
nedėlioj, vasario 9-tą dieną, 1936, | 
Lietuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave. Programe dalyvaus viena lie
tuvaitė šokikė. Choras prisirengęs su 
naujom įvairiom dainom: duetais,

kare, ir tęsis iki 11 vai. 
Kviečiam visus skaitlingai 
šiose diskusijose, tai yra svarbus 
lykas, ir visi turėtų atkreipti 
į šį vienybės klausimą.

Kviečia Bendrų Kuopų
(28-30)

vakaro.

ir

nuteistųjų valstiečių Šeimoms. Iv. po piet. Programos pradžia 5:30'
“Tinaa” vai. vak. įžanga iškalno 30c. Priei

ntod ,......... „t- „.„i;™.. nno

Italija ir Jos Kolonijos

durų—35c. Tikietus galima gauti pas 
visus choro narius ir pritarėjus.

Kviečia Rengimo Komisija.
(29-31)

Daiktais laike bazaro au
kojo sekanti: Varpo Keptu- 
vė-tris didelius gražius kei- 
ksus; Am. Liet. Piliečių 
Kliubas—pusbačkį alaus, o 
jo gaspadorius Masiulis — 
dvi bonkas degtinės; M. Ma- 
žalienė — atsto, druskos ir, gių čeverykų nuo Milčiaus 
pipirų setą ir baksą įvairių 
veidu dažų ir muilo; J. Gru- 
bis—dvi bonkas degtinės; 
A. Skirmontas—bonką deg
tinės; Frank Zaveckas — 
♦smuiką ir muzikos standą; 
Mrs. Berger—bonką lietu
viškos valstybinės; J.Zajan-

krautuvių.
Bazaras tęsėsi tik 3 die

nas ir pelno davė virš pen
kių šimtų dolerių. Visiems 
aukojusiems ir dalyvavu
siems bazare reiškiame šir
dinga padėką.

“L.” Adm.

Visų Chicagos Draugijų Atydai
Atsišaukimas j Visas Chicagos reikia siųsti Illinois valstijos

Lietuvių Draugijas, Kliubus 
bei Kuopas.

Brangūs Draugai ir Draugės!
Chicagos Lietuvių Bendro 

Fronto Veikimo Komitetas pa
starajam savo posėdy j nūs-

ko
tai 

kreipkitės pas vietinio Veiki
mo Komiteto sekretorių šiuom 
adresu:

V. V. VASYS,
3121 S. Morgan St.,

Italija pasivėlavo prie impe
rialistų pasaulio persidalinimo. 
Ji tik antroje dalyje pereito 
šimtmečio metėsi į Afriką, bet 
du karus pralaimėjo su Ethi- 
opija (Abisinija), 
kė Afrikos kolonijų 
Algerijos, bet jas 
galingesnė Francija.

Italija vis vien

Ji sie- 
Tuniso ir 
pasigriebė

WILMERDING, PA.
Wilmerding ir apielinkės ■ 5-kiųĮ 

draugijų Bendras Frontas rengia 
smagų balių subatoj, 8 d. vasario, 
8 vai. vakaro, S. L. Svetainėje, 110 
State St., Wilmerding, šiame baliu
je šokiams grieš geriausia orkestrą. 
LDS jaunuoliai pasižadėjo duoti ge-i 
riausius muzikantus. Drg. Gasiunie-j 
ne prirengs skanių valgių ii’ visokių, 
užkandžių. Tad kviečiam visus skait
lingai atsilankyti ir linksmai vakarą 
praleist. Komitetas.

(29-30)

HAVERHILL, MASS.
ALDLD 85 kp. rengia

Cortlaindt 7-4305

Lietuviška Informacijų
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park How, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
Įstaiga

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
, PLAUKŲ OEr 

KIRPIMAS

Telephone: EVcrgreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

pasigriebė
Afrikoje Eritreą, kuri turi 45,- 

Chicago, III. 435 keturkampes mylias; So-
malilandą—190,000 keturkam
pių mylių plotą ir karu nuo

Whereas: The loss of work ( Turkijos paveržė Tripolitaniją 
ir Cyrenaicą (Libiją), kurios
užima 350,000 keturkampes my- i s’e’pš svarbu išgirst 47 • nrnknlhns Visi dnlvv 
lias.
14 salų Dodecanese nuo Tur
kijos. Visos Italijos kolonijos 
sudaro 871,416 keturkampes 
mylias plotį, arba septynis kar
tus yra didesnis už pačią Itali
ją. Bet tos kolonijos neskait-

A RESOLUTION.

means the loss of purchasing 
power with the subsequent 
impairment of health and 
wellbeing, and the lowering 
of the standards of millions of 
workers and their families. 
Moreover the loss of work re
duces wages and work oppor
tunities and lowers the stand-
ards of all workers, and thus dingai apgyventos, ten gyvena 

the national welfare, tik apie 2,500,000.injūres 
and

Whereas: The need for So
cial Insuranse (unemployment 
insurance and < 
sions, etc.) becomes increas-! 
ingly evident and urgent, and

Whereas: The Social Seen-1 
rity Act as adopted by the 74 
Congress is entirely mislead
ing, and

Whereas: The “Workers’ 
Social Insurance Bill” known 
as S. 3475 introduced into the 
74 Congress by Senator Lynn, įr’ atimant jos .kolonijas.

I J. Frazier, covers insurance į 
svarbus for jobless industrial workers, 

p r ofessionals, 
žinoma, farmers, widows, mothers and

svarbias 
prakalbas drg. Guobai, iš Kanados. I 
Prakalbos įvyks ketverga, 6 d. va-1 
sario, choro kambariuose, 199 Wash
ington St., 7:30 vai. vakaro. 
Guoba yra važinėjęs po visą Lietu
vą ir turės daug ką svarbaus pasa
kyt. Taipgi jis papasakos apie Ka-j 
nadoje gyvenančius lietuvius. Vi-j 

; drg. Guobos! 
.. . .... prakalbas. Visi dalyvauki! ir išklau-lPo pereito karo jai teko sykit svečio kalbos. v j

Kviečia Rengėjai. | 
(29-31)

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau pusbrolio, Wilnto Merec- 

kio, ir puseserės. Girdėjau, kad jis' 
atsiėmė seserį iš Lietuvos ir dabar i 
gyvena Chicagoje. Turiu labai svar-j 
bų reikalą su jais. Prašau jų pačių 
atsišaukti arba kas apie juos žinote, 
malonėkite man pranešti, už ką bū
siu

Drg

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių l

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(ŠALINSKAS) 

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

senatoriam ir to distrikto kon- 
gresmanam, kuriame randasi 
jūsų organizacija. Rezoliucijoj 
reikalaujama, kad senatoriai 
ir kongresmanai balsuotų už 
bedarbių ir socialės apdraudos

prendė šaukti visos Chicagos; bilių, S. 3475, kurį Jungtinių 
lietuvių organizacijų konfe-1 Valstijų senate įnešė 
renciją įvairiais visiem labiau- rius Lynn J. Frazier, 
šiai svarbiais klausimais, bū
tent :

« Gynimas Lietuvos nepri
klausomybės ir* pagelbėjimas 
Lietuvos liaudžiai iškovoti pi
lietines teises;

Kova prieš karą ir fašizmą;
Kaip geriau išgauti iš val

džios perleidimą Frazier-Lun- 
deen įneštas bedarbės ir socia
lės apdraudos bilius;

Kova prieš varžymą ateivių
♦ teisių.

Šie punktai dar galės būti 
dapildyti bei pakeisti, tas pri
klausys nuo susitarimo su vi
som masinėm lietuvių srovėm 
Chicagoj. Pereitame posėdyj 
Veikimo Komitetas įgaliojo at
stovus tartis šiuom klausimu 
su Lietuvių Socialistų Sąjungos I budavoti galingą bendrą fron- 
Centraline Kuopa ir Sandaros tą prieš karą ir fašizmą, nors į aforementioned members of

* apskričiu bei katalikų Fede
racija.

Konferencija įvyks apie pa
baigą balandžio mėnesio, tad 
jau laikas veikti, kad tinkamai 
prie jos prisirengtume. 1 

Gavę šį atsišaukimą svars-j 
tykite savo organizacijos susi-'finansų sekretoriui J. Rasins- 
rinkime ir padarę šiuom klau
simu tarimą praneškite Veiki
mo Komiteto sekretoriui že
miau paduodamu antrašu.

Šiame laiške taipgi prisiun
čiamo kopiją rezoliucijos an
glų kalboj, kurią privalo pri
imti kiekviena lietuvių orga
nizacija, kuri tik stoja už be
darbių apdraudą. Rezoliucijas

senato-

Daugiau kopijų šios rezo
liucijos galite gauti pas Komi
teto sekretorių.

Dar vienas labai 
dalykas, tai klausimas finan- self-employed, 
sų. Kaip jau visiem 
Chicagos Bendro Fronto Vei-,the aged, therefore be it 
kimo Komitetas tapo išrinktas' Resolved: That we endorse 
konferencijoj, kurioj dalyvavo 
47 organizacijos. Nė viena šių 
org. nemokėjo jokių privalomų 
mokesčių padengimui Komite
to lėšų, o jų susidaro be galo 
daug. Spausdinimas ir išsiunti
nėjimas laiškų bei kitokios iš
laidos Komitetą jau net į sko
lą įvarė.

Tad būtų geistina, kad or
ganizacijos, kurios pritaria 
šiam darbui, kurios geidžia iš-

Muusolinis pasiryžo užka
riauti Ethiopiją, kuri yra 350,- 
000 keturkampių mylių kraš- 

old-age pen- |.as su apįe 13,000,000 gyven- 
tojų ir turtinga gamtos turtais.

1 Pradėjo karą. Mussolinis gar- 
‘ šiai šaukia, kad jis “turi rasti 
vietą po saule”, kad arba turi 
pavergti Abisiniją ir kitas dar 
laisvas šalis; arba turi išaugti 
ant Anglijos imperijos griuvė
sių, atimant nuo Anglijos kolo
nijas; arba sumušant Francija

S. 3475 as the only genuine 
Social Insurance Bill now be
fore Congress, and be it 
th er

Resolved: That we call 
on the Congressman from 
district, and our State Sena
tors and the Congressman at 
large of this state to act in fa
vor of this bill, and be it fur
ther

Resolved: That we send a 
copy of this resolution to the

retkarčiais paaukotų po dole
rį kitą. Tas labai palengvintų 
Komiteto darbuotę.

Siunčiant aukas ar ypatiš- 
kai priduodant reikia priduoti 
Komiteto iždininkui J. Žalys, i 
10649 S. Michigan Ave., arba Signed

kas, 7039 S. Maplewood Ave.
Tikimės, kad bent didžiuma 

iš 47 organizacijų supras 
svarbą šio darbo ir ^prisidės 
prie jo vedimo.

Chicagos Lietuvių Bendro 
Fronto Veikimo Komiteto 
Sekretorius, 3121 S. Morgan 
Str., Chicagoj, III.

Ragina Chicagos Draugijas Reikalauti 
Bedarbių ir Socialės Apdraudos

Chicagos Lietuvių Bendro 
Fronto Veikimo Komitetas ra
gina visas organizacijas bei 
masinius mitingus priimti re
zoliucijos, reikalaujant Jung
tinių Valstijų kongreso per
leisti bedarbių ir socialūs ap- 
draudos įstatymą.

Kadangi tokis įstatymas jau 
yra pasiūlytas J. V. senate per 
senatorių Lynn J. Frazier, tai 
kiekvienas pilietis turi teisę ir

iwwwn wiill

422

dėkingas.
JOSEPH MERECKAS 

Ringwood Ave.,
Pompton Lakes, N. J.

HAMTRACK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

Įvyks penktadienj, 7 <1. vasario, 7:30 
vai. vakare, 
3014 Yemans. 
vimui naujų 
narys privalo 
naują narį į kuopą. Nepamirškite ir 
senas duokles užsimokėti, nes “Švie
sa” bus sulaikyta.

Yemans Svetainėje, 
Dabar eina vajus ga- 

narių, tad kiekvienas 
gauti nors po vieną

fur-

up- 
this

Congress, to the local press 
and call upon other organiza
tions to pass resolutions in fa
vor of this bill.
Name and Lodge Nr. Of Org.

Italijos užpuolimas ant Ethi- 
opijos iššaukė didelius susikir
timus imperialistų tarpe, nes 
tas pastatė į pavojų Anglijos 
susisiekimo kelius su Indija, o 
ir jos kolonijos atsidūrė po 
Mussolinio smūgiais. Francijos 
imperialistai nors ir mažiau pa
liesti, bet ir jie neturi ramumo.

Tačiaus, imperialistų baimė 
Italijoje fašizmo susmukimo, 
darbininkų įsigalėjimo, Ethiopi- 
jos ginklų pasisekimo apsigyni
me, kas akstintų kitas paverg
tas Afrikos ir Azijos tautas 
prie kovos už savo laisvę, pasi
rodo tame, kad Anglijos ir 
Francijos imperialistai stengia
si susikalbėti su Italija Ethiopi- 
jos lėšomis, trukdo Tautų Ly
goje teisingus pabaudos žygius 
prieš Italiją.

ŠYPSENOS
President or Chairman.

Secretary. 
Adopted , 1936

Ginkim Suvalkijos Valstiečius

Sekr. A. V. 
(28-29)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną 
Tol.: Algonquin 4-8294

KAM REIKIA ŽOLIŲ
Pupleiškių, Ramunėlių, Valierijonų, 
Pelūno, Šantmečių, Kadagių uogų, 
Lisninkų, čiobrelių. Šalavijų, Našle
lių, Senėsų, Trukžolių, Šaruočio, Lie
pos žiedų, Dievinmečių, Gumbažoliu 
ir kitokių. Atsiųskit 35c, o gausit 
bile kokių žolių. Atsiųskit 10c, o 
gausit surašą žolių.

M. ZUKAITIS
SPENCERPORT, N. Y.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Į Reikalui ' 
ir padidinu

1 kio 
kio 
ma. 
maliavoju įvai
riom spalvom 
STOKES
kamp. Broadway 

ir Slone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių B.MT l-*ne 

BROOKLYN, N. Y.
TrL: Glemnore 5-6191

esant 
i te 

dydžio, ko- 
pageidaujl.- 
Taipgi at-

512
JONAS

Marion Si.,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą. 
l*arsani<lau automobilius vestuvėm, 

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 
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 Būtlcginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 
svoris, 2000 svarų į toną.

ŠAUKITE . c<ov $ 1 "50 J
STERLING 3-4700 Nut * V

inru

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom 

fH KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškitė pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginamas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Tat

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS 
tada laikas valgyti medų, 

šalčiu.

Whiskey A Blend 
ALL STRAIGHT WMiSfltS

'■HMHADHOPttRŠm SOYf'tf

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996
Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Kad numalšint Suvalkijos 
valstiečių streiką, fašistai grie
bėsi žiauriausių priemonių. 
Prieš beginklius valstiečius bu
vo pasiųsti iki dantų apsigin
klavę policininkai, kurie, kaip 
žvėrys puolė valstiečius, mušė, 
šaudė. Bet kraugeriai fašistai 
nepasisotino valstiečių krauju. 
Jie dar sumanė pūdyti valstie
čių kovotojus kalėjimuose. 
Štai gruodžio mėn 19-21 d. d. 
įvykęs karo lauko ir kariuo
menės teismas nuteisė kelioli
ka valstiečių ilgiems kalėjimo 
metams, kaikuriuos net iki gy
vos galvos.

Negalima tylėti ir ramiai 
žiūrėt į tuos fašistų darbus.

• Reik organizuot plačią protes-

net privalumą reikalauti savo 
išrinktų atstovų, kad jie bal
suotų už šį bilių, kuomet jis 
bus svarstomas J. V. 
se.

Delei parankamo 
paduodame anglišką 
rezoliucijos. Jas priėmus rei
kia pasiųsti savo distrikto kon- 
gresmanui, abiem Illinois se-lto kampaniją prieš karo lauko 

ir.abiem kongresma- teismus, už valstiečių paliuo- 
ląrge” (šiedu pasta- savimą. Į tą protestą reikia

natoriam 
nam “at

kongre-

žemiau 
tekstų

Kąrvė Apsiriko
“Ir gyvuliai turi padėkos 

jausmą,” jis aiškino savo 
draugui. “Kuomet aš iš
traukiau iš upės skęstantį 
veršį, karvė palaižė man 
ranką.”

“Tai, čia nėra jokia padė
ka,” tarė draugas.

“Karvė apsiriko, manyda
ma, jog turėjusi dvynukus.”

Ne
kada jau apsergate

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Ir Jis Prisidėjo
“Jūsų Jurgutis, kūma, tu

ri nosį tėvo, o akis moti
nos.”

“O mano kelines!” sušuko 
kampe sėdintis jo brolis.

J. Šilingas.

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.25

už 10 svarų $2.25

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Surinko
ft
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Antradienis, Vasario 4,1036

šininko pagelbinmko darbą 
miesto teisme, Bronx. Darbas 
būtų apmokamas $6,000 me
tams. Kandidatą pasiskirtų 
viršininkai.NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Brooklyne Jaunieji
Kriaučiai Gyvuoja

Lietuviu Darb. Susivienijimo 
(LDS) Nariams

Apie So. Brooldyniečiy 
Lietuviu Koncertą

Lietuvių Artistų Bendrai 
Ruošiamas Vakaras

I

Kiek laiko atgal Brooklyne 
susitvėrė jaunų kriaučių 54 lo- 

4 kalo Sporto Grupė, ir tuojaus 
po susitvėrimui turėjo savo 
parengimą-šokius; pasekmės 
buvo puikios; jaunimo atsilan
kė daugiau, negu rengimo ko
mitetas tikėjosi.

Pereitą šeštadienį turėjo jau 
antrą parengimą-šokius. šis 
parengimas nusisekė šimtu 
procentų. Suėjo jaunimo pil
nutėlė K i b u r i o svetainė, 
Woodhavene. Programo, tie
sa, neturėjo jokio, bet šokiams 
turėjo puikią, naujai sutaisytą 
Kazakevičiuko orkestrą, kuri 
griežė nuo 8-tos vai. vak. iki 
2-ros ryto be perstojimo. Pub
lika b u v o -š okėjai-jaunimas. 
Laike šokių, Pranas Malašaus- 
kas ir Ch. Jankaitis, tarė su
sirinkusiems keletą žodžių, pa
dėkodami už gausų jaunimo 
susirinkimą ir kooperavimą 
naujai pradėjusiai gyvuoti 
jaunų kriaučių Sporto Grupei.

Sporto Grupės jaunuoliai 
šiw> tarpu smarkiai 
sporto srityje—lošia ‘

Pirmos kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, vasario 6 
d., 7 :30 vai. vakaro, “Laisvės” 
svetainėj. Visi nariai turi pri
būti laiku, nes bus centro ra
portas apie narių stovį, taipgi 
yra ir kitų reikalų.

Žodis tiem, kurie norite įsto
ti į LDS.

Ateikite į šį susirinkimą, nes 
dabar yra vajus. Vajaus laiku 
įstojimas labai nupigintas, tad 
stokite į LDS dabar, kol pigu 
įstoti. Į LDS yra priimami nuo 
2 metų vaikai ir iki 50 metų 
suaugę žmonės. Nepamirškite, 
kad LDS yra stipriausia pašal
pos ir apdraudos organizacija.

Kviečia,
LDS 1-mos Kuopos Valdyba.

Dresmeikeriai Davė Bosams 
Dar Vieną Dieną Liko

Nors dresmeikeriai pilnai 
pasirengę streikui, tačiaus jie 
sutiko dar padirbėti be kon- 

, trakto pirmadienį, kad duoti 
dirba bosų organizacijoms progą

basket- padaryti sutartis. Tačiaus iš- 
’ sy kitomis lietuvių gru-. reįkšta nepasitenkinimo sutar- 

- ;!4 - --1 Jau ties vilkinimu ir nusistatyta,
___ _______ __ i skelbiamas 
šią savaitę, jei derybos nebus

pėmis Brooklyne; taipgi jau : ties vilkinfmu ir 
užkviesti net ir kituose mies- kacĮ streikas bus 
tuose važiuoti.

Be to, gal būt, kad Brook- į paskubintos, 
lyno jauni kriaučiai tai bus 
pirmutinė jaunimo organiza- su dresių 
cija, kuri sujungė taip stipriai 
Įvairių įsitikinimų merginas ir 
vaikinus, iš Lietuvos atvyku
sius ir čia gimusius ir augu
sius, į vieną organizuotą kū
ną. Beje, jų yra vyriausias 
obalsis rūpintis savo duonpel-’D *1 1 • C v.

-nystės sąlygomis—darbo pa- KeikalaUja dUHiaZlIH 
d^ia- I Teisėjų Galią

.Linkėtina, kad šie jaunuo
liai ir jaunuolės nenuleistų' 
rankų, varytų savo pradėtą 
darbą pirmyn; kooperacija iš 
lietuviškos publikos puiki.

Veismūniškis.

Gal bus susitarta be streiko 
siuvimo firmomis, 

kurios samdo 40,000 darbi
ninkų, bet susitarti su bran
gesnių dresių fabrikantais, 
kurie samdo 65,000, vargiai 
bus susitarta be streiko.

Prisirengę Streikui
Bildingų aptarnautojai 

pereitą sekmadienį ganai 
Įtemptoj atmosferoj, laukda
mi žodžio iš unijos prezidento 
skelbti streiką. Jie turėjo pri-i 
sirengę skraiduolių būrius,! 
kurie tuojau perduos žinias 
šapų čermanam, taipgi gata- ■ 
vus komitetus, kurie pikietuos 
1,200 didžiulių namų.

Sužinota, kad Al Smith, fa
šistų Liberty Lygos vadas, sa
vo kontroliuojamam Empire 
State bildinge suorganizavęs 
kompanišką uniją, kuri užva- 
dinta: “The Empire State’s 
Employees Beneficial Asso
ciation.” Jos pagelba jis mano 
sulaužyti streiką.

pra-

Iš Bedarbių Konferencijos

Stambi grupė lietuvių artis
tų bendromis spėkomis ruošia 
vakarą, » užvadintą Muzikos 
Naujanybės. Suvaidins opere- 

pripa-ltę “Kaimiečiai,” parašytą J. 
kas Steponaičio. Taipgi bus muzi-

Southbrooklyniečiai pereitą 
nedėlią turėjo vietinės 
kuopos vardu surengę puikų 
koncertą, kuris reikia 
žinti pilnai pasisekusiu, __ ___ ..........
liečia publikos atsilankymą, | kos ir klasiškų šokių. Lietuvių 
kadangi publikos buvo pilna' artistų dalyvauja česnavičiūtė, 
svetainė. Didžiausią 
likos sudarė tiesios, 
lanksčios mergaitės; 
vo ir kavalierukų; 
buvo mažesnė dalis, 
programa buvo gan 
kad kai kurie numeriai pub
likos buvo iššaukti po kelis 
kartus, tai tas dar labiau pail
gino programą. Programoje'

LDS

Kailiasiuviai randasi ant 
streiko slenksčio. Visą ketvir
tadienio naktį vykusios tarp 
unijos viršininkų, Gold, Be-i 
goon, Luchi, ir bosų atstovų 
derybos neprivedė prie sutar
ties. Derybos tęsta šeštadie
nį ir jei nebus sėkmingai už
baigtos, streikas neišvengia
mai prasidės šią savaitę.

dalį pub- Stankūnas, Raišis, Hofmanas, 
jaunos ir: Galgauskas, šertvietytė, Ma
gana bu- žeikaitė, Retikevičiutė, Sad- 
senesnių lauskas. Bus ir kitataučių ar- 

Koncerto (tistų. Įvyks 15 kovo, Labor 
ilgoka, o Lyceum svetainėj.

; Atsakys į Veteranų
buvo gana puikių kavalkų, bu- K|ai|$inn|$
vo ir kiek silpnesnių, vienok 
publika komplimentų nesigai
lėjo nei vienam numeriui.

Aš manau, kad man south- 
brooklyniečiai plaukų nenu- 
peš, jeigu aš pasivėlinęs duo
siu kelias draugiškas pastabas, 
kas liečia jų parengimo tech-, 
niškus trūkumėlius:

1. Parengimo pradžia buvo 
garsinta net trečią vai. po pie
tų, bet publika susirinko tik 
apie 8-tą vai. vakare. Kažin 
kodėl taip?

2. Atrodo, kati visa publika

Rep.

Pasaulinio karo veteranai, 
kuriem kas nors neaišku kas 
liečia bonus, gali rašyti arba 
pamatyti Harold 
799 Broadway, 
New Yorke.

Hickerson as
' vadas ir senas
bonus, ir jis yra pasiryžęs iš- 

, aiškinti veteranams nesupran
tamus klausimus.

Du šimtu bildingų darbinin
kų, kurio buvo aną dieną su
streikavę, užbaigė streiką lai-; 
Riejimu, 
keltuvų ir kitų bildingų darbi
ninkų streiko, kuris paliestų 
22,000. Unijistai esą vienbal-l 
šiai už streiką, jei nebus su-l 
teikta 25% algų pakėlimas,1 
40 valandų savaitė ir pripa-, 
žinta unija. Vien iš didžiulio I 
Al Smith kontroliuojamo Em-, 
pire State b i Id ingo
320 darbininkų.

Laukiama didžiulio

išeitu

Hickerson,
Boom 221,

yra veteranų 
kovotojas už

Kailiasiuviai Balsuos
tik svečiai, o vienas-du ar keli Nauja Sutarti 
tik atsakomingi draugai pa-
rengimui ar ir visam lietuviš
kam South Brooklyno organi
zaciniam veikimui, kurie turi, sų narių susirinkimą šiandien, 
man atrodo, perdaug dirbti, kad apdiskusuoti sutarties pla- 
Ar negalėtų būti platesnė pa- na, prie kurio prieita su darb- 
gelba iš vietinių žmonių ?

3. Kažin su kokiu išrokavi-

Kailiasiuvių unija šaukia vi-

daviais pereitos savaitės pasi
tarimuose. Smulkmenos plano

mu laike koncerto taip demon- ^ol kas neskelbiama, kadangi
struojamos tos šviesos? Ypa dar nėra galutina sutartis ir
tingai man akis bade naujai sulyy narių reikalavimo gali
įtaisytos tos moderniškos mar- 
gos-spalvuotos šviesos. Jūs jas 
vely pakavokit visai kitą sykį. 
Ir abelnai su scena galima 
dar kiek “mandriau” apsieiti.

šiaip sou thbrooklynieeiai 
man labai patinka; jie ; ~ 
linksmus ir draugiški žmonės.

būti atmesta arba pakeista.

Richmond Hill, N. Y

MIRTYS—-LAIDOTUVĖS

Teiberis (Marijona
59 metų, 305

(Feb.) 2 dieną, 
laidota vasario

Mery
Teiberienė),
Wythe Ave., 
mirė vasario 
1936. Bus
6 dieną, Trejybės kapinėse. | 

Laidotuves prižiūri grabo-!
rius J. LeVanda (Levandaus-, 
kas).

Juozas Lipsi is, 43 m. amž., 
184 Varet St., Brooklyn, mi
rė vasario 2 d., Kings County 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Bieliausko J 
čioj. Bus palaidotas vasario 5 
d., Alyvų kalnelio kapinėse.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

SYKĮ ATSILANKĖ PERSIT1KRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisves” Name)

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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 TEA 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 pajrusius 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.

NAUJOJE VIETOJE

'JęVrn

V

J V

'1.

GERIAUSIA DUONA/

VĮĮĮĮĮz 532 Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Roply- 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.

Laidotuvių apeigomis tūpi- prįsfatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves
naši graborius Matthew 
Ballas (Bieliauskas).

PARDAVIMAI
Greitas Pardavimas

nuo-

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

Senosios Gvardijos” Socia
listui Partijos vadai taipgi pri
sidėjo prie protesto prieš ša
lies Augščiausio Teismo teisė
jų neribotą galią. Tuo tikslu
įvyko masinis mitingas Opera'aš labiau myliu South Brook- 
House, kur dalyvavo 3,000 
publikos.

George Meany, N. Y. valsti
jos Darbo Federacijos pirmi
ninkas, pabrėžė svarbą reika
lauti pataisyti konstituciją, 
kad būtų galima legalizuoti 

j tokius įstatymus, kaip NRA. Iš 
socialistų “SG” vadų kalbėjo 

i Solomonas ir Waldmanas. Pas- 
! tarasis sakė, kad visi progre
syviai žmonės turėtų susitarti 
tais dviem klausimais, būtent, 
“kad kongresui būtų suteikta 
galia priimti darbo ir socialius 
įstatymus, taipgi, kad kongre
sas turėtų galią nustatyti ir 

i kontroliuoti ekonomines 
gas.”

lyno parengimus, negu kur ki
tur—ypatingai jaunimas labai 
mandagus.

Ba-a-a-as.

Iš Lietuvių Mokyklos

įstai-

Į Proga Pamatyt {domų 
Lietuviškų Veikalą

LDD 9 kuopos susirinkime, 
laikytame 24 sausio, 1936, 

yra I Richmond Hill, vienbalsiai 
nutarta reikalauti, kad ' būtų 
įsileista į d. Stilsono-Butkaus 
gelbėjimo komitetą ir kitų 
sriovių žmonės, kurie sutinka 
prisidėti prie gelbėjimo.

Varde LDD 9 Kuopos,
Sekr. P. Rainys.

Parsiduoda bučeme-grocernė, 
savas namas. Prie to pat biznio yra 
ir 4 atskiri namai, viskas tik už 
$7500. Už 4 namų randą kas mėnuo 
gaunama po $90. Biznis geroj vietoj 
tarp lietuvių ir gerų kostumerių. Ga
lima ateit ir persitikrint. Priežastis 
pardavimo—vyro mirtis, ir mano pa
čios menka sveikata. Greitai atsišau
kite sekamai: Mrs. E. Kvederienė, 
726 N. 8th St., Philadelphia, Pa.

(29-31)

Trumpos Žinutės

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

DIENOS
ketvirtadieniais, 

Šeštadieniais ir

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

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS

VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbemė 
ir prirengimai miegojimui.

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

Pereitą šeštadienį įvyko pa
mokos, bet studentų skaičius 
žymiai sumažėjęs. Veikiausia 
dėlto, kad iŠ priežasties baza- 
ro, savaitė atgal, buvo netikė
ta pertrauka, tai yra neapsi
žiūrėta iš anksto ir nesusitar
ta, tad vieni atsilankė, kiti ne.

Sekama pamoka įvyks šeš
tadienį nuo 4 iki 6 vai. po pie
tų ir visi studentai turėtų su
sirinkti, nes ta proga ne ilgai 
bebus, už keletos savaičių 
baigsis. Prisirengimui pamokai 
reikia skaityti: “Komunistų 
Int. Uždaviniai Santikyje Su 
Imperialistų Prisirengimu Prie 
Naujo Pasaulinio Karo,” pus
lapis 28 iki 37.

Josios sūnelis, Anthony 
Newton Duke, 17 metų, “kan
kinosi” su $28,800 dolerių me
tinių išlaidų, tad Mrs. Corde
lia Biddle Robertson, nuo 895 
Park Ave., išreikalavo dadėti 
iš jo įplaukų $115,200, kad 
padengus paskutinių keturių 
metų jo išlaidų nedateklius.

Ar daug darbininkų šeimy
nų turėjo tiek išlaidų per visą 
amžių ?

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktj.

Vasario 16 d., Labor Lyce
um svetainėj, Brooklyno dar
bininkiškos organizacijos ben
drai ruošia vakarą su nepa
prastai puikia programa. Yra 
pakviestas Sietyno 
Newarko suvaidinti 

darbininkų organizacijos. De-ją.” Po vaidinimo 
legatų buvo 282, atstovavo1 prie puikios Wm.
25,000 organizuotų darbiniu-i kestros. Jau dabar laikas vi-, — - . “

siems pradėti rengtis į tą pui-'sus to amato neorganizuotus 
kų vakarą.

Didelis entuziazmas ir vie
ningumo dvasia matėsi bedar
bių konferencijos dalyviuose 
pereitą šeštadienį, Irving Pla
za svetainėje. Atstovauta visų 
žymesnių bedarbių ir projektų

Choras iš 
“Inkvizici- 
bus, šokiai 
Norris or-

1 **

Čionai David Lasser, Wor
kers Alliance vadas ir dabar-

pirmininkas, pranešė, kad pri- Areštavo 13 May’s Pilnėtų
tinio bendro fronto komiteto

eita prie apvienijimo bedarbių 
organizacijų. Sam Wiseman, 
Bedarbių Tarybos ir d 
bendro fronto komiteto sekre
torius nurodė, kad pasiskirs-

Stud.

Unija Šaukia Organizuotis
Metalinių lovų ir springsų 

dirbėjų unija atsišaukia į vi-

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.

Nuteisus Mrs. Creighton 
mirtin už nunuodijimą Mrs. 
Ada Appelgate, Ruth Creigh- 
toniutė, 16 metų mergaitė, ku
rią legionierius Appelgate 
naudojo 14 metų esant, pa
siųsta į Brooklyn Training- 
School for Girls. Dvylikos me
tų Jackie Creightonukui leis
ta apsigyventi su tėvu, kuris 
tapo išteisintas. Appelgatų 
mergaitė, kuri, sudeginus tėvą 
elektros kėdėj, pasiliks našlai
tė, pavesta auklėti Appelgato 
giminėms.

Lietuvių Anglią Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

butelį 

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, 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.
darbininkus susisiekti su uni
ja ir pasitarti, ką daryti, kad 
prašalinti ilgas valandas, pa
kelti algas ir apsaugoti savo 
darbus. Unijos raštinė randa- 

114 W. 14th St., New York.

Šalpos biuro tarnautojai ir
pašalpgaviai privertė Manhat- BROOKLYN LABOR LYCEUM 
tan Trust and Savings banko 
skyrių, 43rd St. ir 8th Ave., 
iškeisti jų čekius pinigais, nors 
iš karto buvo atsisakyta ir pa
šaukta policija. Matydami

simasinis 
depart- 
žymią

Pirkėjų 
pikiete 
tos or-

šeštadienį vėl įvyko 
dabar pikietas prie May’s 

mentinės krautuvės, 
dalį pikietų sudarė 

, kuriai 
vadovavo Helen Kay, 
ganizacijos sekretorė. Areštuo
tas Max Wade ir 12 kitų. Visi

a ko nuivuu, nau paotoniio- vaciiį

•tymas bedarbių judėjimo buvo Moterų Lyga,■J--Į
didelė skerspainė kovoje prieš
badą, ir kad suvienytomis spė
komis ruošiama vasario 16-tos 
demonstracija turės duoti be-. kaltinami “netvarkiame elgė- 
darbiams didesnių laimėjimų. | syje.”

Louis Ruhl tapo du sykiu 
peršautas, kad plėšikams už
puolus jo darbo vietą jis siekė griežtą užsispyrimą iš darbi- 
kišeniun nosinės. Plėšikai pa- ninku pusės, banko viršininkai 
manė, kad jis siekia ginklo, nusileido.
Pašautasis nugabentas ligon-' 
butin. Plėšaikai pabėgo su 
$100 grobio.

Piliečių Unija užprotestavo 
manomą padaryti “slapto vir-

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




