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KRISLAI
Naziai Gerinasi Kaunui.
Tai Kartieji Pipirai...
Remkim Savo Meną.
Cardenas ir Strazdas.

Rašo S. Brooklynietis.

Nėra ko džiaugtis Lietuvai, 
kad Hitleris, užmiršdamas sa
vo prakeiksmus prieš ją, da
bar jau kviečia Lietuvą į de
rybas delei prekybos praplati
nimo su Vokietija.

Prasidėjęs lenkų trynimasis 
su naziais, maisto daiktų sto
ka Vokietijoj ir Francijos 
tarpsavinio apsigynimo sutar
tis su Sovietais verčia Hitlerį 
jieškot ir Lietuvos draugišku
mo, traukt ją į bloką prieš So
vietų Sąjungą ir išnaudot, 
kiek galima, nazių. bizniui.

Bet šis hitlerininkų gerini
masis Kaunui dar nereiškia, 
kad jie atsisako nuo Lietuvos 
užgrobimo. Jie tatai juo grei
čiau padarytų, jeigu Hitleriui 
pavyktų nustatyt Lietuvos val
džią prieš Sovietus.

•“draugus chicagie- 
. kurie nuoširdžiai pa- 
Butkaus-Stilsono laisvi- 
dideliame suvienyto 

mitinge Chicagoj. 
Chicagos mitingas, su-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart

IN TWO PARTS
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Naziai Rija Frsncijos- Amerik. Kariuomenė Ko** ,Na™ D?™.Nau' Mongolai Lauk Išvijo
Vnirmlii \ailnw*Fino 1110 Vminfrri /armuo V * .Sovietų Sutarties Mokinama, Kaip SauPARYŽIUS, vįhs. 13.

Francijos seimo komisijos 
narys Henri Torres patarė 
atstovams užgirt tarpsavi- 
nės pagelbos sutartį su So
vietų Sąjunga. O jeigu Vo
kietija “bijo” tos sutarties, 
kodėl jinai pati neina į bend 
ra taikos-apsigynimo sutar
tį sykiu su Francija ir So- —Bediskusuojant kongrese n •____ n __ - i. i i v • • i

dyti Streikierius
NAUDOJASI “govėdas,” bet pilnomis kul-

(

SKEBŲ AGENTŪRŲ 
PATARNAVIMAIS

WASHINGTON, vas. 13..

jus Smurto Žygius T w ♦ ♦ T_ įsibnovusius Japonus;BERLYNAS, vas. 13 
United Press žiniomis, hit
lerininkai urmu areštuoja 
katalikų jaunimo organiza
cijų vadus, smarkiną vajų 
prieš žydus ir suteikia di
džiausią galią savo slapta-

Nukovė Dešimtį

Strazdas “Naujoj Gadynėj 
sveikina 
čius,. . 
rėmė” 
nima 
fronto 

Bet
rengtas bendrai socialistų, ko
munistų, opozicionierių ir kt., 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
kurioj reikalaujama preziden
to Roosevelto, kad paliuosuotų 
Stilsoną. Tame mitinge kal
bėjo ir drg. F. Abekas, “Vil
nies” redaktorius, žymus lietu-! 
vių komunistas.

O sklokos komitetas su Jan
kausku priekyje pereitą kartą 
išspausdino “Naujojoj Gady
nėj” reikalavimą, kad jokios 
panašios rezoliucijos nebūtų 
valdžiai siunčiamos ir uždrau
dė bet ką bendro turėti su 
“centrabluriais” (komunis
tais), kas liečia Stilsono laisvi
nimo darbą.

Todėl atrodo, kad, sveikin
damas chicagiečius už tokį 
mitingą, Strazdas nuryja sau
ją karčiųjų pipirų.

Ar norime padėti darbinin
kiškam teatro menui vystytis?

Jei taip, tad skaitlingai su- 
eikim į operetės “Inkvizicija” 
vaidinimą rytoj, vasario 16 d., 
Labor Lyceum, Brooklyne. 
Vaidins gabusis Sietyno Cho
ras iš Newarko.

Kūrinys scenoj statomas rū
pesniu poros desėtkų Brookly- 
no ir apielinkės liet, organi
zacijų.

Šia proga taipgi bus mini
ma Lietuvos nepriklausomybės 
diena, del kurios pakalbės 
drg. R. Mizara.

vietų Sąjunga? —užklausė 
Torres, nurodydamas, kad į 
tokią sutartį yra durys at
daros ir Vokietijai ir ki
tiems vakariniams Sovietų 
kaimynams.

Nežiūrint fašistų prieši
nimosi, Francijos seimas 
patvirtins sutartį su Sovie
tais.

Grūmoja Farmerių Mar- 
šavimu ant Washington

DES MOINES, Iowa, va
sario 12.—Francis Johnson, 
lowos Farmerių Biuro Są
jungos prezidentas, grasina 
sudaryt tokį galingą farme
rių maršavimą ant Wash- 
ingtono, kokio dar nėra ma
tęs šalies kongresas. Jis sa- 

j ko, jeigu kongresmanai ir 
senatoriai nenorės paremti 
Roosevelto sumanymų, tai
komų farmeriams pagelbė
ti, tai farmeriai savo masi
nėmis jėgomis privers 
gresą tatai padaryti.

Tik p. Johnson čia 
daug rodo entuziazmo
zid. Roosevelto programai. 
Ta programa, kaip kad ir 
pirmiau buvusioji AAA, juk 
vyriausiai skiriama patar
naut stambiems žemės savi
ninkams; o smulkieji ir vi
dutiniai ūkininkai gaus tik 
trupinius, jeigu Roosevelto 
planai ir bus- priimti kong
rese. Nors, antra vertus, 
vargingiems f a r m e riams 
prisieina kovoti ir už tuos 
pačius trupinius.

kon-

per- 
pre-

Roosevelto valdžios reika
lavimą paskirti armijai ir 
jos ginklavimui $543,341,-1 
000, kongresmanas Vito 
Marcantonio reikalavo, kad

Meksikos prezidentas Car
denas vas. 12 d. paskelbė, jog 
ne komunistai buvo “kalti”, 
kad išsivystė smarkus streikas 
Vidriera stiklo fabrike Monte
rey mieste ir paskui tūli žmo-

Ethiopai Laimėjo Mūšį 
Prieš Italus Pietuose
LONDON, vas. 13.—Ethi-

nės sukėlė riaušes prieš tą Opaį pietiniame fronte to
liau atakuoja dešinįjį ir 
kairįjį sparnus fašistų ge
nerolo Graziani’o armijos.

Ethiopai sumušė kairįjį 
italų armijos skverną ties 
Wujilli, į pietų-rytus nuo 
Noghelli ir atmetė fašistus 
atgal iki Parma upės klo
nio.

Ethiopai žygiuoja linkui 
Tuludimptu, į pietus nuo 
Saša Baneh. Pirmiau jie 
nukovojo italus ties Kurai- 
tu.

streiką.
Prez. Cardenas kaltina fa-, 

brikantus, kad jie laužo dar
bo įstatymus i.f sutartas su dar
bininkais sąlygas. Anot Car- 
denaso, tą streiką ne komu
nistai kaip tai sauvališkai iš
šaukė, bet darbininkai apskri
tai patys sustreikavo.

Prieš streikierius-komunistus 
per kelias dienas kėlė trukš- 
mus, demonstracijas ne kiti 
darbininkai,—kaip kad iš pra
džių skelbė kapitalistiniai lai
kraščiai. Tuos lermus darė 
fabrikantai ir šiaip kapitalis
tai su savo sekėjų govėdomis, 
sakė prezid. Cardenas.

Bet tuos įvykius visai atža
gariai “aiškina” “Naujosios 
Gadynės” dabartinis redakto
rius Strazdas. Jis rašo, būk 

“Streiką paskelbė Darbi
ninkų ir Valstiečių Konfede
racija, protestui prieš komu
nistus, kurių dualinė unija iš
šaukė muštynes.”
Gaudyti kapitalistinius šmei

žtus prieš komunistus, nebūtus 
dalykus primesti “stalinie-

MANCHUKUO TURČIAI 
BIJO KARO; JAPONAI 

GRASINA SOVIETAM
MASKVA, Vas. 13.— Ja- 

ponų-mandžurų padarytas 
įsiveržimas į Išlaukinę Mon
goliją pereitą trečiadienį, 
ties Bulum Dersu, labai 
jiems nepavyko, nors ja
ponai jau ir buvo pasigar
sinę, būk atėmę iš mongolų 
vieną sudrūtintą poziciją.

Dviejuose susikirtimuose, 
dešimt japonu-mandžurų 
tapo užmušta ir 20 sužeis
ta; o iš mongolų pusės kri
to tik vienas kareivis ir 7 
liko sužeisti. Laimėję ant
rąjį mūšį, mongolai išvijo 
500 įsiveržėlių atgal per sie
ną į Manchukuo.

Jie buvo įsibriovę su ke- 
j liais tankais, šešiais armi
jos trokais ir vienu lėktuvu.

i buvo

lios nuo rubežiaus, mongo
lai supliekė įsiveržėlius' ir 
privertė juos pabėgti atgal 
į Manchukuo.

Liaudiškos Išlau k i n ė s 
Mongolijos valdžia reika
lauja kad Japonija sustab
dytų panašius įsibriovimus 
ir nubaustų jų kaltininkus.

Shanghai, Vas. 14.— Pra
nešama, kad turčiai iš Man- 
chukuo skubotai bėga į 
Chiniją, bijodami karo su 
Išlaukine Mongolija bei So
vietu Sąjunga.

TOKIO, vas. 14. — Iš ja
poniškų šaltinių pasakoja
ma, būk Sovietų konsulas 
H s i n k inge, Manchukuo, 
taipgi liepiąs Sovietų pilie
čiams kraustytis iš to kraš
to.

Grasina Karu Sovietam
Japonijos karo ministeris 

Yoshiyuki Kawashima vas. 
14 d. pareiškė, būk, girdi, 
Japonija “norinti” taikos,

komis; iš policijos ir streik
laužių bei detektyvų agen- jai policijai todėl, kad nori 
turų gauti žinių apie “maiš- nukreipti žmonių atydą nuo 

jų skurdo ir maisto trūku
mo ir geriau prisirengt 
kriušint galimus minių iš
stojimus prieš nazius.

Žmonių nepasitenkinimas 
hitlerininkais diena dienon 
vis aiškiau auga.

tadarius,” juos užklupti ir

Kongresinės darbo komi- 
pirmininkas W . P. 

•, demokratas iš 
Mass., reikalavo, kad valsti
jų milicija nebūtų naudoja
ma streikams laužyti be 
Washingtono valdžios leidi
mo.

Progresyvis kongresma
nas Sauthoff ir demokratas

būtų uždrausta naudot ka
riuomenę streikams laužyti. 
Sykiu jis paskaitė tūlas vie
tas iš armijai išleistų val
diškų vadovėlių su tokiais 
patvarkymais: s k 1 a i d ant 
“govėdas” (streikierius, de
monstrantus ir t.t.) “šaudyt Zioncheck reikalavo suma- 
žemai,” kad nekliudžius to- žinti siūlomą karinių lėšų 
liau stovinčių nekaltų tėmy- sumą; bet jųdviejų pataisy- 
tojų; niekad nešaudyti tuš- mai-reikalavimai tapo at- 
čiais šoviniais (gilzėmis) į įmesti.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Išgama Kun. Kuprevičius 

Menkai Tenubaustas
PANEVĖŽYS.—Prieš dve

jus metus Biržų parapijos de
kanas kun. Kuprevičius sujau-

liko daug mažų našlaičių. Visi 
nelaimingieji važiavo iš Obe
lių jomarko ir iš pramogos— 
arklių sporto. -

Malūnas Sumalė žmogų
ROKIŠKIS.—Sausio 23 d.

Zameto malūne į valcų ratus 
papuolė vietos malūno darbi
ninkas, kuriam valcai nutrau
kė abi kojas ir vieną ranką; 
nelaimingasis tuojau mirė. Už- 

| muštasis buvo pasirengęs išva- 
išaiškintas šis' žinoti į Palestiną, bet dėl akių

Jo nusikaltimas visuomenei 
iš spaudos žinomas: lytiškai 
gašlaudamas apkrėtė lytine li
ga pirmajai išpažinčiai ruoštą 
11 metų mergaitę, kurią buvo 
įrašęs į angelaičius.

Kada buvo i________  __
nusikaltimas , k a n a u n inkas' ligos laikinai gyveno Lietuvo- 
Kuprevičius iš Lietuvos pabė-Į jo
go į Latviją. Čia neradęs už-' 
tikrinto saugumo—persikrau- ’ 
stė į Lenkiją, bet ir iš ten buvo 
grąžintas į Lietuvą, kur pra
ėjusią vasarą buvo sulaikytas. 
Vienam šv. Vincento a Paulo 
d-jos skyriuj už jį davus lai-

Kilęs buvo nuo Kauno.

M

JAPONŲ ORLAIVIAI 
PRIRENGTI KARUI 
PRIEŠ MONGOLIJĄ

i C

TOKIO, Vas. 14.—United 
Press praneša, kad Japoni
jos ir Manchukuo karinių 
oro laivynų viršininkai jau 
prirengę savo jėgas karui 
prieš Išlaukinę Mongoliją, Jaįonų-mandž u r ų ...... 
Liaudies Respubliką. Sako-. penkis syk daugiau, negu 
ma, kad Manchukuo kraš- pasieninių Išlaukinės Mon- __
te esą užtenkamai japonų gOiįjoS kareivių toj vietoj; bet jeigu Sovietai toliau 
ir mandžurų kareivių tam todel mongolai 
žygiui. mūšyje, įvykusiame apie 

puspenktos mylios nuo sie- 
40 BILIŲ PRIEŠ AUGš- nos, buvo priversti pasit- 

ČIAUSIĄ TEISMĄ ’ ‘ ‘ ”

x p* >x-. p nau negaietų naiKinn ko Salciuose-rllgose turo- greso išleistus įstatymus.

raukt. Bet jie gavo grei
tos pagelbos, ir antrame 

WASHINGTON, Vas. 14. (mūšyje, už pusaštuntos my- 
—Jungtinių Valstijų kon
gresui įteikta jau 40 suma
nymų, kuriais reikalauja
ma apkapot Augščiausio 
Teismo galę, idant jis to
liau negalėtų naikinti kon-

pirmame taip stiprinsią savo kariš
kas jėgas Sibire, tai japonai 
būsią priversti “permainyt” 
savo politiką.

Čia, vadinasi, jau atvirai 
grūmoja karu Sovietų Są-• • jungai.

Uždarė Tris Prancūzų Alkaniems Bedarbiams
Fašistų Organizacijas

1

po j Žuvo 200
SOFIJA, Bulgarija, vas. 

13.—Per nepaprastus šal
dą, buvo paliktas dvasiškijos ^ius. ir sniego pūgas^Bulga- 
žinioje, kuri Kuprevičių patai- rij°j ŽUVO 100 žmonių, 
pino Franciškonų vienuolyne, i Graikijoj 60 ir Italijoj 40. 
Kaune.

Šiemet sausio 27 d. Pane
vėžio apygardos teismas, iš
žiūrėjęs Kuprevičiaus bylą, 
pripažino kaltu ir nubaudė 1 
metus ir 6 mėn. sunk, darbų 
kalėjimo su pasekmėmis. Taip 
pat patenkino nukentėjusios 
tėvų civilinį jieškinį 2,000 lt. 
sumoje. 1000 litų jau buvo 
davęs dar prieš bylos iškėli
mą, o 2,000 lt. pasižadėjimo raš- !Francijos ministerio Bar- 
telj, kurį teismas ir patvirtino. | th dabar duoda apeliaci. 
“oooTtX“ kurHnTreikalaudami sumažint 
šus vienam iš 
revičius paliktas laisvas!

Karaliaus Aleksandro Nužu- 
dytojai Prašo Mažiau Baust

AIX-EN - PROVENCE, 
Franci ja. — Trys kroatai, 
Mio Kraj, Zvonimir Pospe- 
sil ir Ivan Raitič, (kurie yra 
nuteisti visą amžių kalėt už 
nužudymą Jugoslavijos ka
raliaus A 1 e k s a n d ro ir

šus vienam iš dvasiškių Kup- ^usmę. Sako, kad jų tau- 
revičius paliktas laisvas! tiecių persekiojimas 1S Ale- 

Teisme Kuprevičius kaltu ksandro pusės pateisino jo 
prisipažinęs ir prašęs pasigai-1 nužudymą.
Įėjimo.

Pasakojimai, kad kun. Kup
revičius būtų protu pakrikęs,

MORGANO “LOGIKA”
Kuomet Morganas buvo

Italai besirengdami atei-' nepas^v^r^no‘ Visa tai yra ne 'klausinėjamas delei karo pel- 
’ įkas kita kaip dvasinio išgvęri-Inu ir taksų, tai tas milionie-

_ m M » M ' . a . - . . _ « - ■ w a Mnančiam nuolatinių liūčių 
sezonui, dabar daugiausia 
stengiasi apsaugoti savo ke
lius ir susisiekimo linijas.

mo, žiauraus būdo, 
gyvenimo vaisiais.
TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 

TRIS ŽMONES
ADDIS ABABA, Vas. 13. . ROKIŠKIS.-—Sausio __ ... 

—Ethiopai atėmė iš italų tarp Obelių ir Noreikių grei- 
Kora Ali, į pietus *nuo Saša tasis traukinys užlėkė ant va- 
Baneh

Goering vėl Važiuos 
Lenkijon “Medžioti

Grūmoja Milicininkais 
—

TOPEKA, Kansas, vas. 
12.—Pas gubernatorių Alf. 
Landon atsilankė 20 delega
tų nuo bedarbių įvairių tf!* 
ganizacijų. Jie nurodė, kad 
gręsia tiesioginis badas 25 
tūkstančiams bedarbių, iš 
kurių tapo atimta visokia 
pašalpa.

Gubernatorius, fašisto 
Hearsto kandidatas į šalies 
prezidentus, perspėjo alka
nųjų atstovus, kad bedar
biai nebandytų užpuldinėti 
krautuves ir patys pasiimti 
sau maisto. Jis pagrūmo-

PARYŽIUS, Vas. 13. — 
Fašistai, ėjusieji savo sėbro 
J. Bainville’o laidotuvių 
procesijoj, užpuolė taxi-ca- 
bą, kuriuo važiavo seimo 
atstovas Leon Blum, žvmus 
socialistų vadas. Išdaužė 
automobilio langus ir taip 
Blumą sužeidė, kad jis tu
rėjo būt nuvežtas į ligoni
nę.

Del to fašistų žygio kai
rieji atstovai seime sukėlė 
protestų audrą su reikala
vimais, kad ministerio pir
mininko Sarraut’o valdžia 
uždarytų padaužų fašistų jo tuojaus pašaukti milici 
organizacijas. Jie grasino 
suardyt Sarraut’o vyriausy
bę, jeigu jinai nesuvaldys tarė bedarbių delegatams 
fašistų.

Taigi valdžia užpuolė tri
jų aršiausių fašistinių orga
nizacijų centrus, padarė 
kratas, suėmė kelioliką jų 
vadų ir uždarė tris kraš
tutinių “karališkų” fašistų 
sąjungas: Action “ 
caise, Camelots du Roi ir!

MASKVA, vas. 13.—Vo
kietijos orlaivyno ministe
ris, slaptosios policijos gal
va, gen. H. Goering andai 
važiavo “medžioti” į Lenki
ją, o iš “medžioklės” parsi
vežė karišką ir prekybos 
sutartį su Lenkija. Dabar 
“Pravda” rašo apie Goerin- 
go naują žadamą keliavimą 
“pamedžioti” su Lenkijos 
ponais. Šiuo atveju bus ban
doma išlygint atsiradusius 
šiurkštumus tarp Hitlerio 
ir Lenkijos.

“Pravda” primena, kad 
po padarymui minimos pre
kybos sutarties 1934 m. iki 
šiol Vokietijos išvežimai į 
Lenkiją pusiau sumažėjo, o 
Lenkijos produktų išgabeni
mai į Vokietiją nupuolė net 
trimis ketvirtadaliais.

Hitlerininkų spauda pilna 
nurodymų, kaip Vokietijos 
kapitalas galėtų “atgaivint”

ją prieš tokius “išsišoki
mus.” O tuo tarpu tik pa-

grįžti namo ir reikalauti, 
kad apskričių komisionie- 
riai išleistų bonus bedar
biams šelpti. Komisionierįąį 
gi kiek įmanydami spiriasi 
prieš pašalpos bonų leidi
mus.

4K.1

r
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JA APKARPYT TEISMŲ 
SAUVALIAVIMĄ

Fran-1 ____________

Fašistinių Studentų Fede-1MEZGĖJAI REIKALAŪ- 
raciją TA addvt Hni?TC!ivr^T

palaido rius išsireiškė, kad ne turčiai, 
bet vidurinė klasė būtų dau
giau taksuojama padengimui 
įvairių šalies reikalų.

Mat, jo manymu, žmonės, 
kurie turi įplaukų tik keletą 
tūkstančių, dolerių į metus, tai 
gali taksus mokėti. Bet toki 
Morganai, kurių įplaukos 
skaitoma milionais—yra “per-'

23 d.

žiuojančių skersai geležinke
lį žmonių ir užmušė Borisienę

MEKSIKOS D A R B ININ- 
KAI NORI PATYS VEST 

Lenkijos pramonę, ypač ka- ELEKTROS PRAMONĘ
ro pabūklų gamybą.

MEXICO CITY. —Fede- 
raliai Meksikos elektros

WASHINGTON, vas. 13. 
Federaliai apskričių teis
mai įvairiose vietose už
draudė valdiškai Darbo 
Komisijai priiminėti ir 
spręsti darbininkų skundus

Philadelphia, Pa. — Mies
to taryba išleido vietinį darbininkai rengiasi reika-' 

I įstatymą, kad visi buvusieji lauti, kad prez. Cardenaso. prieš kompanijas.
Amerikos Mezgėjų Fede-juk tai yra ypatingas (našlę), Morkovą ir Borisovą biedni”. Tokių ponų “logika” kalėjime už kriminalius nu- vyriausybė pervestų j jų
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I nai buvo vedę; Morkovą pa- nium. ruoti policijoj. ir telegrafų pramones.

čiams” 
specialumas sklokos 
naujojo redaktoriaus.

organo'mirtinai’ sužeidė. Borisai nese- vaduojasi ne protu, bet kiše- sikaltimus turi užsiregist- valdybą elektros, telefonų racija per savo valdybą at
sikreipė į senato teisių
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Lietuvos Nepriklausomybės 
Reikalu

Vasario 16 dieną minima Lietuvos ne
priklausomybė. Šiemet yra 18 metų, 
kaip- Lietuva atgavus nepriklausomybės 
teises. Fašistiniai elementai, minint ša
lies nepriklausomybę stengiasi užmiršti 
tikrą istorinę praeitį, net melus skelbia 
apie bolševikus (komunistus) ir mūsų 
nusistatymą Lietuvos, kaipo šalies, tau
tinės laisvės reikalu. Jie bando svietui 
įkalbėti, kad komunistai yra priešai Lie
tuvos laisvės, nuduoti, kad būk tik jiems 
tautinė laisvė apeina.

Bet faktai kalba ką kitą. Dar caro 
viešpatavimo laikais, kada klerikalai ir 
tautininkai pataikavo carui arba kalbėjo 
tik apie autonomiją, tada Rusijos bolše
vikai kovojo už caro nuvertimą ir reika
lavo visų pavergtų tautų išlaisvinimo. 
Lietuviai socialdemokratai, dabartinių 
komunistų pirmtakūnai, kovojo už caro 
nuvertimą ir pirmieji kėlė klausimą tau
tiniai laisvos Lietuvos.

Karo metu, nuo pat jo pradžios tik bol
ševikų sriovė tikrai reikalavo Lietuvai 
laisvės, tuom metu, kada tautininkai ir 
klerikalai garbino carą ir jo dėdę Niko
lajų Nikolajevičių, pažadėjusį Lietuvai 
autonomiją. Vokiečių okupacijos Lietu
voj metu mes tą pat matėme, kad ir da
bartinis Lietuvos žmonių pavergėjas 
Antanas Smetona važinėjo pas kaizeri- 

jnnkus ir rūpinosi Lietuvai gauti auto
nomiją arba paklusnų kaizeriui vokišką 
karalių.

Pabaigoje 1918 metų Lietuvoje steigėsi 
dvi valdžios, viena išnaudotojų, su Sme
tona priešakyje, kita darbininkų, darbo 
valstiečių visų biednųjų—Sovietų val
džia, su drg. Kapsuku 'priešakyje. Buvo 
kovos. Ir vieni ir kiti stojo už Lietu
vos nepriklausomybę, bet smetoninė 
valdžia buvo išnaudotojų, o Sovietų val
džią darbo žmonių valdžia. Laimėjo iš
naudotojai, nes jiems gelbėjo vokiečiai 
ir lenkai.

Dąbar Lietuvoje viešpatauja fašistai, 
darbo žmonių neprieteliai , jie smaugia 
darbininkus, darbo valstiečius, inteligen
tus, drasko organizacijas, šaudo kovo
jančius valstiečius. Mes prieš tai ko
vojame, mes šaukiame lietuvius darbi
ninkus protestuoti, reikalauti paliuosuoti 
revoliucinius politinius kalinius, sušauk
ti Lietuvoje seimą, grąžinti gyventojams 
spaudos, organizacijų ir susirinkimų lai
sves.

•Smetoniniai elementai tą bando išaiš
kinti kaipo kovą prieš Lietuvos tautinę 
nepriklausomybę, bet kiekvienas sveikai 
mąstąs žmogus žino, kad tai yra kova 
tik prieš fašistinį režimą.

Idetuvai grūmoja hitleriniai fašistai. 
Mes sakome, kad tik atsteigus Lietuvoje 
demokratines teises galima sėkmingai 
ginti Lietuvos tautinę nepriklausomybę. 
Mes gauname daug laiškų iš Lietuvos, 
kur žmonės rašo, kad jie nepaiso, kas 
Lietuvą valdys, nes jau aršiau nebus. 
Prie to privedė žiaurusis smetoninis fa
šistinis teroras, kuris visus spaudžia. 
TŽk atsteigus Lietuvoje žmonių teises, 
atgims ir tų žmonių noras ginti Lietu
vos tautinę laisvę. Mūsų pareiga remti 
visaįs galimais būdais Lietuvoje prieš- 
fasistinį bendrą frontą, nes kova prieš 
fašizmą yra tuom pat kartu kova ir už 
Lietuvos tautinę laisvę, kova už švie
sesnį, geresnį, malonesnį mūsų brolių 
gyvenimą I

JCą LSS Pild. Komitetas Mano
‘ Apie Bendrą Frontą'!

So. Bostono “Keleivis” (vas. 12 d.) 
patalpino protokolą Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Pild. Komiteto. Komitetas lai
kęs susirinkimą sausio 30 d. ir svarstęs 
du klausimu, būtent: Stilsono reikalus ir

bendrą frontą su komunistais.
Stilsono reikale socialistų komitetas 

nutarė “pasiūlyti, kad nuo LSS Pildomo
jo Komiteto įeitų vienas atstovas į Cent- 
ralinį Stiisono-Butkaus Liuosavinio Ko
mitetą.” Taigi, Strazdas “Naujojoj Ga
dynėje” melavo, kuomet jis sakė, kad so
cialistai visai neprašė vietos Stilsono 
Gelbėjimo Komitete, kad jie net purtėsi 
nuo tos vietos ir t. t. Dabar pasirodo, 
kad LSS Pild. Komitetas pasiūlė jo at
stovą įsileisti ir savo atstovu išrinko 
brooklyniškį Glavecką. Protokole ne
skamba, kad Jankausko komitetas būtų 
kvietęs socialistus paskirti savo atsto
vą ir kad LSS Pild. Komitetas tik priėmė 
Jankausko pakvietimą.

Išėjo kaip tik priešingai. Socialistai 
turėjo pasiūlyti arba pareikalauti, kad 
jų atstovas būtų įsileistas į Stilsono Gel
bėjimo Komitetą. Jankauskas, Strazdas 
ir Steponavičius sutiko socialistų atsto
vą įsileisti. Tuo gi tarpu mūsų srovės 
panašų pasiūlymą atmetė. Dar daugiau: 
netik pasiūlymą atmetė, bet dar paskel
bė mus viso Stilsono laisvinimo “kenkė
jais,” “sabotažninkais,” “provokatoriais” 
ir kitais pavadinimais ir oficialiai su
traukė visus ryšius su mūsų judėjimu tik 
už tai, kad mes siūlėme sudaryti platų 
bendro fronto komitetą.* * *

LSS Pild. Komitetas, kaip matyti iš 
protokolo, ilgai apsistojo ant bendro 
fronto klausimo. Sužinome, kad komi
tetas buvo gavęs visą eilę laiškų bendro 
fronto reikalais. Komiteto susirinkime 
daugiausia kalbėjo “Naujienų” redakto
rius. Kaip jau žinoma, jisai yra reakci
nės “senosios gvardijos” šalininkas, grie
žtai nusistatęs prieš Socialistų Partijos 
pereitos konvencijos tarimus, prieš Na- 
cionalį Komitetą, prieš Norman Thoma- 
są ir prieš visą kairįjį sparną. Taigi, aiš
ku, Grigaitis taip pat griežtai nusistatęs 
prieš bendrą frontą su komunistais. Jis, 
tarp kitko, surado, kad “bolševikai gavo 
įsakymą iš Maskvos ir todėl dabar varto
ja naują strategiją.” O kas svarbiausia, 
kodėl, girdi, nereikia bendro fronto su 
komunistais, kad, pasak Grigaičio, “prie 
dabartinės Maskvos politikos bolševikai 
turi žlugti.” Taip sakoma protokole, 
kad taip sakė Grigaitis!

Be to, Grigaitis, priprastu jam būdu, 
j vienus faktus iškraipė, o kitus paslėpė. 

Pav., sakė jis: “Bendram frontui prita
ria tiktai išeivių organizacijos užrubežy, 
kurie miršta iš bado. Bet tvirtos orga
nizacijos, kaip Bundas, Italų ir 1.1, at
meta...” Gi faktas yra, kad Italai so
cialistai (kaip išeiviai, taip tebeveikią 
Italijoj) jau senokai yra sudarę bendrą 
frontą su komunistais. Pagaliau, Gri
gaitis tiksliai visai pamiršo paminėti ga
lingą bendrą frontą tarp socialistų ir ko
munistų Franci j oje. Nieko jis nesakė 

! apie bendrą frontą Austrijos komunistų 
ir soc. Galų gale Grigaitis priešingas 
bendram frontui su komunistais ir todėl, 
kad jie, komunistai, neišsižada savo prin
cipų, savo galutinųjų tikslų ir nepriima 
tos Grigaičio filozofijos apie demokrati
ją, kurią (filozofiją) jau didelė didžiu
ma pačių socialistų senokai atmetė.

Visai nereikėtų čionai šiuos Grigaičio 
griekus paminėti, jeigu ne tas faktas, 
kad, matyt, jis nustato pamatinę LSS 
Pild. Komiteto liniją. Bent taip matos 
iš komiteto protokolo.

Kalbėjo ir kiti komiteto nariai. Skai
tome :

“Dr. Montvidas sako, kad reiktų kai 
kuriais klausimais su bolševikais susi
dėti.

“J. Mickevičius sako, kad į bendrą 
frontą neiti, bet neatsisakom nuo susi
tarimo bendrais reikalais. Pataria iš
rinkti komitetą, kuris tuos klausimus su
redaguotų.”

Taip tas klausimas ir baigta, išrenkant 
tokį bendro fronto klausimo suredagavi- 
mui komitetą iš Grigaičio ir Montvido.

Kaip atrodo, tai visgi LSS Pild. Ko
mitete bendro fronto klausimas yra skai
tomas labai svarbiu. Nuo savęs mes 
duotumėte du pasiūlymu: (1) Lietuvių 
Komunistų Centro Biuras ir LSS Pild. 
Komitetas turėtų pradėti oficialius pa
sitarimus bendro fronto klausimu. Iš- 
tikrųjų, jeigu dar negalima susitarti del 
bendro fronto visais opiausiais dienos 

• klausimais, tai gal būtų galima prieiti 
prie bendros veiklos tik tam tikrais klau
simais. Gal bendra veikla tam tikrais 
atskirais klausimais laipsniškai išdildytų 
dar esančius tarp komunistų ir socialis
tų nesusipratimus, neliančiant nei vienų, 

nei kitų pagrindinių programos dėsnių

Kongresas už Tikrą 
Socialę Apdraudą

Nacionalis Bendros Veik
los Komitetas del Tikros 
Socialės Apdraudos šaukia 
Washingtone kongresą ba
landžio 4-6 dienomis. Ko
miteto sekretorius Herbert 
Benjamin praneša, kad pri
siruošimas prie kongreso 
varomas pirmyn visu smar
kumu.

Kaip žinoma, socialistų 
vadovaujamas bedarbių 
Workers Alliance yra taip 
pat suplanavęs šaukti Wa
shingtone Nacionalį Kong
resą del Darbininkų Teisių. 
Benjamino pranešimu, Ben
dros Veiklos Komie tetas 
gavo laišką nuo Workers 
Alliance, kuriame siūloma 
pasitarti del sujungimo tų 
dviejų kongresų. Aiškus da
lykas, Bendros Veiklos Ko
mitetas tuoj aus nutarė tar
tis su Workers Alliance at
stovais ir dėti visas pastan
gas, kad įvyktų vienas vi
sos Amerikos darbininkų, 
farmerių ir profesionalų 
kongresas kaip kovai už so
cialę apdraudą, taip gyni
mui darbininkų klasės tei
sių abelnai. Kuo pasibaigs 
pasitarimai tarp tų dviejų 
organizacijų, parodys trum
pa ateitis.

Tuo tarpu prisirengimas 
prie Nacionalio Kongreso 
Už Socialę Apdraudą turi 
eiti savo keliu. Jeigu abi 
organizacijos susitartų del 
vieno kongreso, tai šitie 
prisirengimai bus lygiai ge
ri bendro fronto kongresui. 
Kongresas Už Socialę Ap
draudą remiamas Frazier- 
Lundeen bilium, kuris yra 
įneštas į šį Jungtinių Vals
tijų Kongresą. Tas bilius

buvo išspausdintas “Lais
vėje” ir dabar yra išleistas 
lapelio formoje. Visos lie
tuvių organizacijos turėtų 
tuoj aus parsitraukti to la
pelio paskleidimui tarpe lie
tuvių. Tai bus vienas žygis 
prisirengime prie Washing
tono Kongreso. Tegul lietu
viai susipažįsta su tuo bi- 
liu, tai paskui jie supras ir 
būsimo kongreso reikšmę 
daug lengviau. Lapelius ga
lima gauti “Laisvės” admi
nistracijoj.

Bet to neužtenka. Jau 
laikas visose lietuvių orga
nizacijose Wash i n g t o n o 
Kongreso reikalus iškelti ir 
apsvarstyti. Greitu laiku, 
be abejonės, organizacijos 
gaus nuo Bendros Veiklos 
Komiteto oficialį kongreso 
šaukimą. Mūsų Lietuvių 
Veikimo Komitetas irgi im
sis už darbo pravedime pri
sirengimo prie kongreso. 
Kaip žinome, Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Visuoti
nas Suvažiavimas priėmė 
savo programoje punktą už 
bedarbių ir socialę apdrau
dą. Taigi, šis Washingto
no Kongresas už Socialę 
Apdraudą kaip tik supuola 
su mūsų suvažiavimo užsi
brėžtais tikslais.
Lietuvių organizacijos ga

na gražiai pasirodė nesenai 
įvykusiam Prieškariniam ir 
Priešfašistiniam 
do Kongrese, 
rengtis prie 
pasirodymo 
Kongrese už 
draudą. Čia mes turime to
kį klausimą, kuris turėtų 
suvienyti plačiausias Ame
rikos lietuvių mases.

čiai, suteikėme kanadie
čiams draugams nemažą 
pagelbą ir jie atsiteis dar
bininkišku veikimu ten or
ganizuodami lietuvius dar
bininkus.
Paremkime Italijos Drau

gus
Mes išsiuntinėjome apie 

50 blankų rinkimui aukų 
Italijos Komunistų Partijos 
paramai. Mussoliniui už
puolus ant Ethiopijos, Itali
joje prasidėjo smarkesnis 
revoliucinis darbininkų ju
dėjimas.

Jungtinių Valstijų revo
liuciniai darbininkai greitu 
laiku nori sukelti $5,000 pa
ramos Italijos Kompartijai. 
Mes išsiuntinėjome blankas 
tik didesnių kolonijų kuo
poms. Ten yra ženkleliai 
po 5 ir 10 centų. Prašome 
kuopas platinti ženklelius, 
renkant aukotojų vardus.

Kuopos, kurios negavo 
blankučių, tai jeigu gali ir 
taip paaukokite tam tiks
lui.

Knyga Jau Verčiama
Garsaus rašytojo Ilino 

knygą “žmonės ir Kova su 
Gamta” jau verčiama į lie
tuvių kalbą. Knyga bus 
apie 300 puslapių ir labai 
naudinga. Mes apie ją dau
giau parašysime vėliau.

Prašome visus draugus ir

drauges mokėti duokles už 
1936 metus, pasimokėti už
vilktas, jeigu dar kurie ne
sumokėjote už 1935 metus, 
taipgi darbuotis vajaus me
tu gaunant daugiau naujų 
narių.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.«■»

New Kensington, Pa.
APLA 9-tos kuopos susirin

kime, apkalbėjus visus drau
gijos reikalus, buvo pakeltas 
klausimas, kad yra reikalinga 
parinkti aukų Lietuvos politi
niams kaliniams, kuriuos Sme
tonos fašistinė valdžia kanki
na visokiomis priemonėmis ka
lėjimuose ir koncentracijose. 
Aukavo sekamai:

J. Yesadavičia $1, P. Kriš
čiūnas 50c., A. Sheiris, P. Po
vilaitis ir C. Stašinskas po 25c. 
Viso $2.25. Ši suma pasiųsta 
per “Laisvę”.

Taipgi tame pačiame susi
rinkime buvo pardavinėjami 
Amerikos žymesnių politinių 
kalinių paveikslėliai. Jų par
duota už $1.30; vienas pavei
kslėlis po 5c. Minėta suma 
yra pasiųsta į Tarpt. Darbinin
kų Apsigynimo Pittsburgh© 
Distriktą. Nors ir mes patys 
esame bedarbės nuvarginti, 
bet visgi reikia atjausti ir po
litinius kalinius, nors ir su ma
ža auka.

APLA 9-tos Kp. Fin. Rašt.
J. Yesadavičia.

ALDLD. REIKALAI

Clevelan- 
Dabar reikia 
dar geresnio 
Washingtono 
Socialę Ap-

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

Tel.: Humboldt 2—7964

A

DARBININKŲ 
SVEIKATA

SKILVIO OPA IR KITI 
NESMAGUMAI

Drauge gydytojau, patarki
te ir man per “Laisvę”. Aš esu 
vedęs 12 metų ir gyvenu su 
pačia labai gražiai. Sveriu 172 
5 pėdų ir 6 colių, 39 metų se
numo. Vaikų, neturim, neži
nom, dėlko.

Kokie 4 metai, kaip aš labai 
sirgau ant vidurių. Vietinis gy
dytojas lietuvis pasakė, kad 
tai “katar želudka.” Jis mane 
gydė per pusantrų metų, bet 
pasekmių nebuvo, tai pasida
viau į ligoninę, buvau 4 mė
nesius, ir tada padarė man 
operaciją. Sake, kad rado 
“uleerį”.

Ir man labai spiegia, cypia 
ir ūžia galvoj ir ausyse, ir 
skauda mane visą, o ypatingai 
kojas per riešelius, patinsta. 
Viduriai veikia gerai, bet pu
čia gazai ir diegliai varsto. 
Daug negeriu, nepasigeriu. 
Rūkydavau labai, dabar nebė
ru k au.

Labai esu nervuotas, ir man 
visą kūną niežti, bet išbėrimo 
nėra.

Man daktaras leisdavo į 
ranką su adata.

ATSAKYMAS

Tai Jums lietuvis gydytojas 
pasakė “katar želudka”,—tai 
mūsiškai išeina skilvio sloga. 
O čia paskui pasirodė da ar
šiau : skilvio opa.

Skilvio opa visuomet yra 
rimtoka liga. Ir Jums dabar 
tie visi negalumai, skauduliai, 
niežuliai, gazai, diegliai, ner
vingumai ir gal net ūžimas,— 
visa tai turi ryšių su Jūsų skil
vio opa. Tai kas, kad Jums 
padarė operaciją—opą išpjo
vė? Tai tik dalis darbo. Bet 
juk operacija Jums į skilvį 
naujo pamušalo, naujų plėvių 
negi įsodino. Vidaus plėvės te
bėra liaunos ir opios, plonutės.

Jums 
galima 

išpjovė, 
kada ir 

nebent
skirstys kuopoms kvotas ir 
duos dovanas. Taipgi 2-ras 
apskritys šaukia į lenkty
nes ALDLD 6-tą apskritį 
(Philadelphijoj) naujų na
rių gavime.

ALDLD 4-tas apskritys, 
Pittsburgh apielinkėj, stoja 
į darbą ir jis mano, kad 
kuopos atliks savo pareigas.

ALDLD 7-tas apskritys, 
Mass, ir Maine valstijose, 
turi gerą dirvą darbuotis.

Iš eilės kitų apskričių 

ką jie veikia. Bet mes ma
nome, kad visur planai pa
daryti. Taigi, dabar reikia 
visiems stoti darban, kad 
juos pravedus gyveniman, 
nes vajus baigsis su Pirma 
Gegužės.

Gal geriausiai išdirbo pla
nus vajui, tai ALDLD 1-as 
apskritys, kaip rašo jo se
kretorė drg. E. Drobienė. 
Apskritys paskyrė kuopoms 
ir nariams dovanas, kuopos 
viena kitą šaukia į lenkty
nes ir to bus geros pasek
mės.

Ačiū už Paramą
Ačiū draugams už suteik

tą širdingą paramą svečiam 
kanadiečiam drg. A. Mer
kiui vakaruose ir M. Guo
bai rytuose. Pasirodo, kad 
drg. Morkis sukėlė virš 500 
dolerių “Darbininkų žo
džiui,” o drg. M. Guoba virš 
$600. Taigi, mes amerikie-

ALDLD Vajus ir Kanada.
Amerikos Lietuvių Dar

bininkų Literatūros Drau
gijos vajus už naujus na
rius kol kas dar silpnokai 
eina. Tik Chicagos ALDLD 
19 kuopa jau yra gavus 8 
naujus narius. Kitos kuo
pos dar tinkamai neatsi
liepė.

Bet matosi, kad pradžia 
padaryta, planai visur su
daromi, tik jie reikia pra
vesti gyveniman. Kanado
je draugai pasiryžę gauti cenįre žinios negauta
apie 200 naujų narių, kaip 
rodo kuopų tarimai. ALD
LD 47 kuopa, Montreale, 
nutarė gauti 40 naujų na
rių; veik tokį pat pasibrė- 
žimą turi ir kita Montrea- 
lo 137 kuopa. Toronto 162 
kuopa rengiasi gauti dau
giausiai naujų narių.

Iš Ohio valstijos, ALDLD 
15 apskričio komiteto, rašo 
drg. J. Rudis, kad jie nori 
suorganizuoti ALDLD kuo
pas Toledo, St. Clairsville, 
Daytone, Lorain ir kituose 
miestuose.

Iš ALDLD 1-mo apskri
čio, Chicagos, rašo drg. E. 
Drobienė, kad jų komitetas 
nutarė, kad 1 
gautų nemažiau 
narių.

ALDLD 2-ras
Brooklyno apielinkėje, savo 
konferencijoj nutarė sėk
mingai pravesti naujų na
rių vajų. Komitetas pa

apskritys
200 naujų

apskritys,

ir prašalintų tas skerspaines, kurios simu. 7 ‘
šiandien stovi skersai kelią. (2) Reikėtų giškoj dvasioje vedamos diskusijos labai

Mes esame įsitikinę, kad drau-

O tatai paeina nuo netikusio 
maisto, nuo stokos vitaminų 
ir mineralų. Tai, jei Jums ope
racija ir padaryta, bet, jei 
Jūs vis taipo pat negyvą mais
tą tebevartojate, tai 
menkai ką geriau 
laukti. Vieną opą 
bet, jeigu kokia, gali 
daugiau opų atsirasti,
Jūs susiprasite ir pradėsite pra
šalinti pamatinę ligų ir Jūsų 
negalavimų priežastį: pradėsite 
šalintis netikusio maisto.

Drauge, valgykite visa ko, 
kas tik tebėra gamtiška, nesu
gadinta: daugiau visokių švie
žių, nevirtų daržovių ir vaisių, 
taipgi pieniškų, kiaušinių, jū
ros žuvų, šviežios mėsos, ypač 
kepenų, čielo grūdo duonos. 
Nepadarykite, Drauge, klai
dos: nevartokite vien tik tuos 
švelnučius, minkštus, gluotnu- 
čius valgius, tyres, košes, vi
ralus, blynelius. Galite varto
ti ir šiurkštesnių valgių, tik 
kramtykite, sunką nurykite, o 
rupieną palikite.

Nevartokite labai karštų, 
smarkių, deginančių daiktų, 
taipgi labai skaudžiai rūkščių 
ar saldžių ir labai riebių.

Po' kiekvieno valgio priim
kite prepared chalk, po treč
dalį šaukštelio.

Prieš valgį imkite Brewers 
yeast tablets, po 10 tablečių. 
Žuvų aliejaus po gerą šaukštą 
kas diena. lodo tinktūros po 
lašą kas pora dienų—visą gy
venimą. Manau, kad ir gele
žies toniko bus Jums naudin
ga. Iron ammonium citrate, 
% lb. ir Copper sulphate 1 gr. 
ištarpinkite puskvortėj van
dens ir imkite po arbatinį 
šaukštelį, stikle pieno, po val
gio, per keletą mėnesių.

Vyras, kad metėte rūkymą! 
Jūs sau ir įsivaizdinti negalite, 
kaip daug prisidėjo tas per
dėtas rūkymas prie J ūsų opos 
atsiradimo. Rūkymas, kaip ir 
gėrimas svaigalų, padaro 
prastesnę visą kūno medžia
gą, nuodina ją, gadina. Nebe
rūkykite ir nebūkite kamba-

didesnėse kolonijose surengti bendromis daug prisidėtų prie nušvietimo ir išaiš- ?yj, jei jame prirūkyta: tai
spėkomis diskusijas bendro fronto klau- kinimo visos eilės klausimų. irgi žalos daro.
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BRITAIN DEVELOPS ‘BULLET-PROOF’ PLANE
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PORT SAID, Egypt (YNS)—Only 
30 of the 8,000 Port Said Italians 
have enlisted in the Italian attack 
on Ethiopia, despite a campaign by 
the Italian consul for voluntary en-
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Connecticut Dist Committee 
Of IDS Discusses LDScribe 

And Membership Drive

The meeting of the Conn. District 
Council was held January 19th in 
the Clubrooms of the Waterbury cho
rus with Biruta Ramoška of Hart
ford, and Bernice Didjun and Ben 
Medley of New Haven present. It 
was discouraging to find that the 
two committee members of Water
bury could not be present. It snow
ed of course, but Hartford and New 
Haven were represented. Overcom
ing all obstacles, the meeting got 
under way, and reports of the exe
cutive committee were made. So 
very informal was the meeting that 
it resembled a fireside talk between 
three friends of perfect understand
ing. How we all agreed with one 
another, and barely a contradiction! 
Very comradely indeed. To avoid 
confusion and overburden, the agen
da for the discussion, was slight; all 
topics relative to the problems that 
had immediate affect on the district: 
the membership drive, Johnnie Or
man’s tour, the district affair, and 
anything of importance the com
mittee members could suggest.

Membership, Drive
The membership drive was the 

first thing on the table for discus
sion, and it came to the knowledge 
of every one present that the re
sponse to the combined committees 
of the NLYC and the Connecticut 
district’s call for new members was 
meeting with little success. The 
staggering sum of only three new 
members into the New Haven branch 
was the only material evidence of 
work for new members.

However, Hartford had in line 
some contacts that were being ap
proached and these were promised 
to soon be in our ranks. Although 
Bridgeport and Waterbury were not 
present, it is know that up to now, 
no new members have been recruit
ed into the branches. The members 
were urged to bend all their efforts 
in securing more members for the 
LDS, and do the utmost in fulfill
ing the quota as well as surpassing 
any competition the New Jersey dis
trict might offer in carrying out 
challenge that they 
Connecticut District 
cepted.

Johnnie Orman’s 
next topic of discussion and with 
tie discussion outside of the branch 
reports on what was being done for 
the meetings, it was passed over to 
other problems of importance. It 
was evident that the committee in 
charge of the tour (Nat’l Comm.) 
was very lax (?—Ed.) in supplying 
the Connecticut district with ma
terial for the propagation of his 
meetings; leaflets reaching the 
branch about aweek before the sche
duled date left to the members in 
charge only the last minute rush to 
bring together a successful meeting. 
Bridgeport was a good example. 
(Leaflets were mailed as soon 
order was received.—Editor)

LDScribe Report
The LDScribe followed the 

and the editor Ben Medley 
report on the Connecticut 
publication. It sems as though the 
comrades and members are not tak
ing a full interest in the LDScribe 
and this is evidenced by the lack of ta. v
contributions and branch material hstment. There are 30 000 Italians 
for the scribe. Therefore the Janu- Alexandria alone. Already 7,000 
ary issue remained a vision and did, have for
not make its appearance, 
bruary 
left to 
in by

The Fe- 
issue of the LDScribe was 
depend on the material sent 
the branches and members,
(Continued on>page 4)

NAZI PROFESSOR 
UNWELCOME

COPENHAGEN, Den. (YNS) by 
mail—Fred Domes, German profess
or and ardent Nazi, is not a welcome 
guest at Jutland University in Aarh- 
hus. The headmaster of the Uni
versity received strong protests from 
the students when it was learned 
the professor had been invited to 
lecture at the school.

The protest stated: “It is an in
sult to Danish students to invite a 
Nazi ‘scientist’ to lecture in a free 
university and propagate a system 
that in principle is the reverse of 
everything hitherto understood as 
culture”, the protest asserted. “The 
last election proved the Danish peo
ple were anti-Nazi, and they will not 
tolerate Nazis lecturing publicly in a 
Danish University.”

Resembling a lean and hungry hawk, this new bullet-proof plaMe of 
Britain’s Royal Air Force circles over an English flying field in 
practice spins. -The monoplane, constructed of wafer-thin spars 
and tubes, may be riddled with bullets without collapsing, military 
authorities say, and may lead to far-reachi!ng developments in anti

aircraft practices.

BRANDON, Vt. (YNS)—A unique 
“war horror scroll” graces the ves
try of Brandon’s Congregational 
Chuych.

On a large scroll are posted the 
names of 95 men and) boys in the 
parish who might be called in case 
of war. At the top is the inscrip
tion, . “Would your loved one re
turn?” Below the names is written: 
“Work now to make war impossible”,

NEW YORK (YNS)—Seven states 
still allow boys and birls of 14 and 
15 years to work 51 to 60 hours a 
week,

&

AIR RESERVE BILL QUIETLY PUSHED; ANTI 
MILITARIZATION PROTESTS INCREASE

WASHINGTON, D. C. (YNS)-—Professional patriots aided 
by a number of Congressmen are swiftly and quietly pushing 
a bill to draw American Youth between the ages of 17 and 
24 into a reserve military aviation corps.

Executive hearings have already been held despite the fact 
that the law requires public hearings. According to observers 
here the bill has an excellent chance of passage.

The bill authorizes the Secretary of War to organize a “ci
vilian reserve component for the U. S. Army”, to be officially 
called the “Air Reserve Training Corps”, and to take other steps. Young 
men, between the ages of 17 and 24, who are high school graduates will 
be recruited and, in order to make the proposition even more attractive 
they “shall be entitled to receive such emblem or designation to wear upon 
the clothing as the Secretary of War may prescribe ...”

All graduates will be kept listed as to their “addresses, business occur 
pations, and other pertinent ffects”, reads the bill, “so that same may be 
available on shortest notice for service in the national defense in the event 
of a national emergency”.^

NEW YORK SCHOOLS 
OVERCROWDED

NEW YORK CITY, (YNS)—Great 
portions of New York’s- 1,250,000 
school children trooped back to their 
classes after the mid-term holidays 
to find themselves faced with even 
worse overcrowding than before.

In many schools triple sessions 
will be needed to accomodate the 
large number of students.

Rfefusal of the school system heads 
to grant the pleas of the Interna
tional Brotherhood of Electrical 
Workers that union labor be employ
ed on school repair jobs resulted in 
many schools being unprepared to 
receive their pupils. The jobs were 
delayed by a strike which ended in 
victory for the union.

POUGHKEEPSIE, N. Y. (YNS)— 
A chapter of the American Student 
Union was formed this 
are 200 members in 
Constance Dimock was 
man. ,

The introduction of the bill has 
been accompanied by strange ma
neuvers motivated, according to in
formed sources, by strong criticism 
of similar bills, by youth, labor, pro
gressive and radical groups, espe
cially those aimed at introducing in
tensive military training in the 
schools and Civilian Conservation 
Corps.

Attention was first called to the 
bill by a statement made by Eugene 
L. Vidal, Air Commerce chief, who 
stated, “Serious consideration is be
ing given to a proposal to include 
basic instruction in aviation in the 
CCC educational program”. The 
statement was made at his appear
ance before the House Military Af
fairs Committee in connection with 
the present bill which was not intro
duced until almost a week later. 
There existed the situation of a bill 
open to hearings before its introduc
tion, and no proper public hearing 
after its introduction.

It is believed that both plans, the 
air reserve corps plan, and the plan 
to introduce military aviation came 
from the same quarters—government 
departments.

Protests are already beginning to 
pour into Washington from youth 
organizations, individuals, pacifist 
groups and others. The Youth Sec
tion of the American League against 
War and Fascism announced its pro
test and called upon youth and1 paci
fist groups to “help kill the bill”. 
The bill is seen as “a further at
tempt to implant a w’ar spirit in the 
youth of the nation”.

The bill, H. R. 10662, was intro
duced by Chairman McSwain, (D., of 
N. C.) of the influential House Mili
tary Affairs Committee. McSwain is 
also the sponsor of two other bills, 
introduced in the last session of Con- 
gres calling for intensive military 
training for CCC enrolees and for 
increasing and maintaining a large 
enlisted U. S. reserve.

HONOR AMONG 
STUDENTS

CHAPEL HILL, N. C. (YNS)— 
University of North Carolina’s honor 
system, fallen into discard for many 
years, snapped back into life and re
sulted in the expusion of almost 40 
students from the college.

Most prominent among them is 
Jack Pool, senior and head of the 
school’s student council. Pool, after 
confessing1 that he had obtained 
answers to questions in examinations 
during his freshman year, was order
ed suspended. Sitting in a student 
council meeting, he voted for his own 
dismissal.

An organized ring which secured 
copies of examinations before they 
were given to the students and then 
sold them has been revealed on the 
campus by the wholesale exposes.
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SPORTS SNORTS
By DUPLEX

worker for

Nick Barnath

I
W. J. BERSK

Lawrence, Mass-

Stoop”

Brooklyn lift’s Buzzer

Hartford, Conn

uses

:lass as basketball is concerned, for this 
The I is his first year in basketball and

to

“You

That Tony Trackimas is negotia
ting a deal with the L. I. U. team 
after he gets thrown out of Pratt. 
(You can’t tell even water boys have- 
to be college graduates nowadays).

the 
five

is studying 
be no more

That Simeion Bayer is on the 
ket for a pair of red paints. (I 
der if he really is a fag).

That Walter Bersk gave up his 
evening school time so that he could 
help out and make goodi with the 
Liths. (this is really drama more 
than a joke).

cizing the men who are on the floor 
during a game. (Zelen being one of 
the unlucky lads).

means a daily 
Get it).

That Johnny Kaires is finally go
ing to hang up together with Jack 
Sharkey, (one his gloves the other 
his UNIFORM).

The team is really going to get 
uniforms. Pants satin green, shirt 
yellow with red engravings.

mar- 
won-

That Al Podaris might not smoke 
another cigar again because his lit
tle boy (oh, yes he’s married) 
them up for toothpicks.

Sticks and stones may break my 
hones but names will never hurt 
me. (The motto of this column)

Things I never knew till now 
about the Lith. Basket Ball team.

ĄUD.
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the boys who risk-life-and-limb for 
Alma Mater,..and gate receipts?

From Naziland we hear that Jew- 
baiting signs will be removed from 
the premises of the Olympic games. 
BiUys will be painted with red and 
white stripes to make them look like 
maypole candy and concentration 
camps will become nurseries. Hitler 
may even act masculine.

In Character.—The eminent alien
ist recognized the thug who was 
holding him up.

“Look here”, he protested, “I’m 
your benefactor. Don’t you recall 
that I once saved you from a life 
sentence by proving you crazy?”

“Sure, I remember you now”, the 
thug said as he continued his work. 
“And ain’t holdin* up your benefactor 

. * crazy thing to do ?” s

£ IK)

Boston has long occupied a posi
tion of undisputed eminence in the 
American scene. We youngsters who 
haves only recently been expelled 
from the lovely schools took leave of 
the whacky schoolmarms this coun
try nobly provides for us, may well 
remember our History. Ever since a 
bunch of howling, feather-dustered 
ancestors of ours poisoned the help
less Codfish by dumping some of 
that gosh awful British tea into the 
bay, the hubtown has been well 
known.

More recently, Boston has come 
into great fame apd renown through 
its obligating services to theatrical 
press agents and others of that ilk. 
Many plays which might at best be 
called rancid, have sold a mess of 
dueats to suckers who believed the 
Bludgeoning Bluenose censors infer- 
ations that the play was “tainted”.

But that doesn’t end the score for 
the town where the Lowells nod only 
to the Cabots, the Cabots nod only 
to the Lord, and the Lord just takes 
it. Bob Quinn of the Boston Braves 
it seems, is certainly not among the 
aristocracy of baseball, decidedly not. 
Due to the influence of the plebian 
beans and apple-knockers, the Bos
ton Braves (R.I.P.),, are considered 
among the lower’ elements in the 
baseball world.

So Quinn set forth to remedy the 
situation. And how? Very simply, 
he changed the name from the Bos
ton Braves to the Boston Bees. The 
better to sting the customers.

Another Bostonian foible is the 
Glenn Cunningham affair. It seeems 
Mr. Cunningham has been accused of 
kicking a follower in a race in the 
face, or something. At any rate, the 
blood of many track fans is said to 
be boiling and many faces are the 
color of lobsters, deceased. Mr. Cun
ningham heatedly denies the charges.

Mr. Cunningham, besides being a 
distance runner, earns another dis
tinction. He is the one member of 
the Advisory Committee of the Nat
ional Youth Administration who does 
not have one foot in the grave and 
one on a banana peel. He is saidi to 
be, “i n d i s p u t a bly youthful”. His 
training probably consisted of long 
distance running at the slightest sign 
of approach of a needy youth.

Our gimlet eyed informer tells us, 
in fact whispers to us in our one 
good ear, that Mr. Joe Louis will 
probably: have a chance to wipe up 
the brave-talking champion of the 
world, Mr. James Braddock. Mr. 
Braddock is overjoyed at the chance 
to prove his ability to last at least 
one minute more than any other vic
tim of the Dark Death.

Trainer Fallon of the Wisconsin 
U, football squad fessed up to put
ting a stimulant .into the boys’ cof
fee before games. The stimulant, 
for those of our readers who would 
rather try it than read about it, is 
whiskey and brandy. Fallon says Dr. 
Clarence Spears, the coach, com
manded him to do it. The plot is 
to bowl over opposing players by 
whiskey breath. A terrible thing, you 
know, if you read ads. During the 
war soldiers were given a quaff or 
so before battle. Why not some for

Brooklyn BuiLDerS Five Win 
Two, Lose One

Tuesday, January 21, 1936, 
“Tailors” played the BuiLDerS 
at the Jackson St. Settlement House. 
The score was 80-4 in favor of the 
Brooklyn “Tailors”. Al Purvenas 
headed the BuiLDerS lineup of Tony 
Navikas, Pete Janis, Tony Yakštys, 
Joe Dobrow and Vincent Kunigenas. 
Although our team wasn’t much of 
a match for the Tailors, the score 
might not have been s.o low of our 
captain Al Purvenas had not been 
tired! because of a previous game 
which he played the same afternoon.

On Tuesday, January 28th, we 
played a friendly game with a local 
team called the “Cyclones”. This 
game has given us more spirit, be
cause this time the score was in our 
favor 34-20. Because many members 
had threatening colds, only five ap
peared. These were Tony Navikas, 
Al Purvenas, Joe Dobrow and Vin
cent Kaizer (Kazakevich to you).

On Tuesday, Feb. 4th, we played 
the “Black Shadows”. The score was 
16 to 13 in our favor. On February 
11th, the “BuiLDerS” basketball 
team engaged the “Black Shadows” 
as a return game. This time the 
scrimmage lasted two .solid hours. 
We were at a great disadvantage 
because we had no substitutes, while 
the other team was able to replace 
their men as often as they needed. 
We hope to have a more complete 
team in the future.

That Vincent Zelen is making goo 
goo eyes at the team’s mascot, 
Louise. And is getting them right 
back, (with apologies to Pete Wal
lace and Nick Barnath).

That Phil Gernis might become a 
good ball player if he stopped criti-

That Pete Wallace is going to 
stop growing. Yea, his feet are go
ing to take the rest of the punish
ment. (What a man. Lover, Radio
announcer, ball-player, and G-man). 
G-man 
Ginks.

That 
elocution and their will 
prevaracation of the part of the 
distinguished person, (a guy who can 
take it mentally and physically, and 

mean it!).

The Liaudies Chorus has finally 
come together and started rehear
sals. On Feb. 2 most of the girls 
appeared and a few men. Old songs 
were rehearsed with vim. So be 
sure and come to rehearsals. Bring 
new members. Old members that 
have not appeared for years are pro
mising to join again.

Mrs. M. DvaretskienS is at the 
Clover-Hill Hospital for an opera
tion. Since she has worked for both 
the chorus and other organizations at 
outings, dances and etc., we should, 
as many of us as can do so, visit her. 
She is always a willing worker and 
a great friend.

Chorus rehearsals will be held on 
Sundays, at 4 p. m. Rehearsals 
are held at Lyra Hall, 41 Berkeley 
St., Lawrence.

Here’s hoping that we see many 
new and many old faces Sunday.

Violet

At last, the Laisvės Chorus decid
ed1 to provide some form of indoor 
sport for the youth at the chorus 
hall. Within a short while, there 
will be a beautiful Ping Pong table 
at the hall for the use of the chorus 
members and LDS’ers. With this 
good beginning, we ought to soon 
be on our feet again stimulated by 
sports, to revive the chorus and 
build up the largest and best cho
rus in the Prolet-Meno in Conn.

The Russian-Ukrainian, Lithuanian 
and Jewish Concert was held on 
Feb. 2nd, at Foote Guard Hall. The 
.Lithuanian chorus was very poorly 
represented in comparison to the 
other two singing groups. The Rus
sian-Ukrainian chorus, recently or
ganized- is making very good pro
gress and they looked especially 
striking as the girls all wore red 
tunic blouses and black skirts. The 
Jewish chorus also did a fine piece 
of singing, their outstanding num
ber was a song written by class 
war prisoners in Nazi Camp, 
concert was well attended and the 
people of Hartford look forward 
another concert of this type.

“B. R.”

Ignorance Is Bliss.—Oiler: 
know the difference between a taxi 
and a bus”?

Girl: “No.”
Oiler: “Fine; we’ll just take the 

bus”.

BTdyn lifts Quintet Gird for 
League Battles

Edited by Walter J. Bersk 
Assisted by Vincent J. Zelinsky 
When the Brooklyn Lith’s quintet 

return to Klashus Clinton Hall to 
play the Blissville Jordans, Sunday, 
Feb. 16, they will be a vastly im
proved club. It seems that the 
Brooklyn Lith’s have gained more 
spirit and show more fight in their 
games than they have previously 
displayed.

Under the able guidance of John 
Kaires, their manager and Al Po
daris, their captain and the Presi
dent of the Lithuanian-American 
League, one can easily understand 
why the Lith’s have shown a decid
ed improvement in their style of 
play in their recent games.

The Lith’s are getting sufficient 
practice in the School Settlement 
Association where they are also en
tered in a League. Up to date their 
record at the Sch.ool Settlement 
House, which is located at Jackson 
Street and Manhattan Avenue, is 
two games won and one game lost, a 
fair record in any league.

In Al Podaris, the Liths have one 
of the most dependable shooters in 
the league. A leader and a fighter, 
Al has shown that he’s not through 
by a long shot.

When Simmie Bayer, their for
ward has a night on, there are few 
guards who can hold him.

“Ginger” Kaires seldom scores, 
but proves his usefulness to the 
team in various other ways. He’s 
a very aggressive ball player and 
perhaps the best dribbler on the 
team.

Vincent Zelinsky and Phil Gimis 
are the fastest boys on the team, 
and can be seen frequently cutting 
for the basket when the Lith’s are 
on the offense.

Pete Wallace is perhaps the tallest 
center in the entire league. Being a 
great interceptor of enemy passes, 
his usefulness to the team or rather 
his services to the team are indis- 
pensible.

Tony Trakimas is another tall 
Brooklyn Lith player. He is a good 
pot shot and proves his value as the 
best pivot shot on the squad.

George Heiderich is a newcomer 
to the team. Built along the lines 
of a handsome wrestler, George will 
no doubt prove his services as a 
fighter and also be a great help in 
the guarding department. Not to 
mention plenty of offensive help 
from this husky chap.

Nick Barnath and Walter Bersk 
are two dependable substitutes. Nick 
being a veteran on the team, it is 
no novelty for him to replace some 
of the regulars when necessity pre
vails.

Walter Bersk is still green as far 

mut be given ample time to prove 
his worth to the club. A tall indi
vidual, he will be a great source of 
help in asistihg Pete Whllace in the 
center duties.

After carefully reading this arti
cle, I am sure that you will agree 
with me that the Brooklyn Lith’s are 
sufficiently improved to give the 
other teams a battle for the league’s 
championship.
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Lincoln and the Struggles 
of the American Workers

(Continued from Page 3) 
little happened. It was only when 
more free states were added to the 
union that the South began to feel 
bitter. This bitterness precipitated 
into secession on the part of the 
Southern states. Such was the scene 
when Lincoln entered. That he was 
sympathetic to the North, there can 
be no doubt. He was always in fa- 
vpr of a high protective tariff and 
the national bank.

Before taking office, the people of 
America had had already a taste of 
the fighting character of Lincoln. 
It was in 1857 when Lincoln voiced 
his opinion on the decisions of the 
Supreme Court concerning Dred 
Scott, a Negro slave. In his Spring
field speech, Lincoln denounced the 
Supreme Court quoting Jefferson to 
the effect that if we consider the 
judges as the “ultimate arbiters of 
all constitutional questions” we 
would be placing ourselves under the 
“despotism of an oligarchy”. Lin
coln went a little farther and quot
ed Jackson, that arch rebel, who 
made an act of the Supreme Court 
null and void in the particular in
stance of the National Bank. Here 
we have Lincoln challenging the 
power of men* who are as Jefferson 
stated not responsible to the public 
because they are appointed for life.

In his inaugural address we have 
Lincoln expressing views which are 
exceptionally dangerous to express 
today, and he obtained! the essence 
of his ideas from the Declaration of 
Independence. Said Lincoln:

This country, with its institu
tions belongs to the people who 
inhabit it. Whenever they shall 
grow weary of the existing go
vernment, they can exercise their 
constitutional right of amending 
it, or - their revolutionary rights 
to dismember it or overthrow it.

Certainly such expressions rich as 
these should not be thrown among 
swine. As Dimitroff says we should 
not “sneer at all national sentiments 
of the broad toiling masses”. To 
sneer at an expression such as this 
because it happened to come from a 
republican president of the United 
States would be sheer insanity and 
not at all in keeping with the teach
ings of Lenin and Stalin on the na
tional question.

In office, Lincoln did! carry out one 
part of his speech quoted above—the 
amending yof the Constitution “in the 
only way that it has been fundamen
tally amended.” The 14th and 15th 
amendments were added during his 
term of office—freeing the slaves 
and guaranteeing them their rights 
as citizens.

That Lincoln left much undone 
when his life was cut short by the 
bullet of an assassin is very evident 
to all of us today. A second re
volution is necessary to complete 
what Lincoln started and to put at 
the same time in force such changes 
that he did make in the Constitution 
but which never have been enforced, 
notably, the 14th and 15th amend
ments. It is our duty to lead the 
black and white masses to the strict 
enforcements of these amendments, 
then and then only will the Negro 
enjoy his democratic rights. At the 
same time we must fight against 
Jim-Crowism and give to the Negro 
masses their full social, political, and 
economic equality. We must also 
fight for the anti-lynching amend
ment to the Constitution.

As for us, we must be forever 
on guard against and fight decaying 
capitalism, the Liberty League and 
Hearst. We must wage an untiring 
battle against the autocratic power 
of the Supreme Court as Lincoln 
did in the Dred Scott decision. This 
autocratic power has been used and 
successfully so by the Supreme 
Court in its decision to declare all 
progressive legislature unconstitu
tional. We must intensify our ef
forts toward the creation of a pow
erful mass Farmer-Labor Party 
which will effectively resist fas
cism and reaction.

Shenandoah, Pa.
H’ya there comrades? All’s well 

that ends well. Boy, isn’t it just 
gr-an-d out? Ah well, it’s quite 
late and I better get started .

What no practice last Sunday? 
Well, the weather is to blame and 
it sure is mighty cold out today. 
Let us look forward for a good prac
tice this coming Sunday. What say, 
choristers?

What seems to be the trouble 
with our congenial announcer? He 
seems to be slipping. Come on, an
nouncer, let’s hear your voice over the 
“mike” on Sunday. Hope you don’t 
disappoint us, as we’ll be waiting to 
hear your sw-ee-eet voice.

" “Gotta feelin your foolin”. Dot, 
are you ? Try and come up to re
hearsals sometime, we all miss you 
very much and hope you will be 
with us again soon. Won’t you try 
just once more? Ah, I know you 
will.

Come, come, choristers let’s see if 
we can’t hold a little affair of some 
kind before Easter. Even if the 
weather is cold, we could have a nice 
skating party, can’t we? It really 
is dull around here sometime. Don’t 
you think so?

February 22, the ALDLD 17 br. is 
holding a dance for the benefit of 
sending delegates to the “Laisve” 
Convention which will be held in 
Brooklyn, New York on April 5th, 
1936.

The time is 7:30 p. m. Saturday 
evening Feb. 22nd. The Place is 
Naja’s Hall, 302 South Main St., 
Shenandoah, Pa., admission is only 
25 cents.

A large crowd is expected to at
tend this dance and the general pub
lic is invited.

My, my better say “Gerą Dieną”, 
as I’m quite late.

Just “TOOTS”

Waterbury, Conn
Hurrah! hurrah! hurrah! Where 

did I hear this before? Oh well, it 
doesn’t matter—and I wouldn’t re
member, anyway—not after all that 
wild and wooly masquerading in 
New Haven from whence we’ve just 
returned after presenting Tamyla 
there. I’m sorry to say though that 
the operetta wasn’t presented half 
as well at it should have been. The 
whole thing started wrong when the 
choristers decided to get tempera
mental—or what have you—Friday 
night at rehearsal. It’s hard to say 
what is the cause but I’ve come to 
the definite c.onclusion that our prof 
should use an iron hand in this. We 
have fine members and fine voices 
but no discipline. Come on, com
rades, let’s have some cooperation 
between choristers, prof, and com
mittees. We want to make Vilijos 
Chorus the best in Connecticut. So— 
heads up!

The United Front gave a very suc
cessful dance Saturday nite to raise 
funds for defraying expenses of the 
delegate who recently went to the 
Congress against War and Fascism 
in Cleveland. A short report was gi
ven out by Miss Kukanskis and 
dancing followed into the wee-wee 
hours of the morning to the scintil
lating music of the Merry Makers.

COMING EVENTS:—
Valentine party—Feb. 15th.
Banquet given by the adult LDS— 

February 22nd.
Play—“Motinos širdis”, with danc

ing—March 8th.
2nd Presentation of “Tamyla”— 

March 22nd.

What is this strange fad that all 
our male choristers have initiated 
for wearing all sorts of beautifully 
striped sox? Oh yes—how could I 
forget the flashing red scarfs when 
I was just counting them yester
day—now, let’s count the noses.

What young lady was seen chew'- 
ing a nice juicy steak for break-

We’ve a couple of candidates for 
the firing squad here in Waterbury. 
If anyone considers himself a good 
shot, he’di better apply.

What happened to the chaperones 
on the way home from New Haven 
Sunday? Tsk! Tsk! They Were in 
great demand when Al S. and the 
baby of the chorus started collect
ing fares.

Well, I came the closest to hell 
that I ever did when our bus went 
off the road and almost hit a tree 
Sunday on our way to New Haven.

It seems that Millie is taking ad
vantage of Leap Year— at least, 
that’s what I surmised when she 
asked the bus driver whether he was 
married.

And—girls, what do you think of 
the dashing new Romeo— Johnny 
Polmon ?

Dear, dear, I know I forgot to in
clude something in this— something 
that is just too good to be skipped. 
Esther Kukanskis and Beansie Shim- 
kus, seing the sea in back of the 
hall in New Haven couldn’t resist 
the temptation to go in swimming 
despite the fact that it was zero 
weather. Next time, Esther, take 
your bathing suit along so that you 
wouldn’t have to go in with your 
dress and coat on. Funny way to go 
in swimming, if you’re asking me— 
and of course, you’re not.

So, until I come pestering again I 
remain, sincerely (???).

Volunteer III and IV.

Smarty.—During history class the 
teacher asked: “What happened in 
1483?”

“Luther was borri” answered a stu
dent promptly.

“Correct! What happened in 1847?”
After a long pause: “Luther was 

four years old”.

Comment Cęrner
V. E. Eugenia Kaross graced our 

Laisve Youth Section for the first 
time, I believe, in last week’s issue. 
Her article “Putting the Capitalist 
System on the Spot”, stood out like 
a gem lost in the rough of the 
fourth page. It is my sincere hope 
that Eugenia continue writing to our 
paper and that other young workers 
and students begin to do so if only 
to prove that our English sections 
are not the official organs of our 
wise cracking party-going youth, but 
that among the class conscious Li
thuanians we have young people who 
are serious and sensible and who are 
doing things in the working class 
movement.

Eugenia was able to write such a 
good essay only because she has stu
died conditions of youth in America, 
interested herself in finding a way 
out and perhaps has even become ac
tive in a working class youth orga
nization. When our LDS clubs and 
choruses begin to mix study-classes, 
lectures, debates with social activity 
and sports, (and it is possible) the 
nature of the correspondence will 
change. When this happens report
ers, short story writers, poets, ar
tists and musicians will be developed 
and they’ll bombard our editors with 
so much material that the question 
of a youth magazine will be inevita
ble.

And speaking of the magazine, it 
is my opinion, that until the youth 
editors have more material than 
space instead of the opposite, as is 
the case now, the magazine is out of 
question (a point in favor of my 
contention is the fact that the Conn. 
LDScribe has had to suspend its 
January issue because of lack of ma
terial).

I, for one, am certainly glad to 
see Lillian Shelley back in the pag
es of the youth section. Lillian or 
Bunnie, as she is commonly known, 
haą.had much experience and school
ing in the cultural line. She is one 
from whom all of us can learn. It 
is for this reason, if for no other, 
that we must insist that she write 
more often.

In her column “Food for Thought” 
Bunnie says that “Most of the blame 
for £hou|^tl^icturfts,. hoyeve^gia

Connecticut Dist. Comm. 
Discusses LDScribe and 

Membership Drive

(Continued from Page 1) 
and unless this came about, the is
suance of the February issue rested 
solely upon the editors ambition to 
make it. up himself.

What Lacks in LDS?
Following the completion of the 

agenda, the committee discussed 
amongst themselves the LDS move
ment in Connecticut and in general. 
A quick digest of what was discuss
ed might be put ito a very few sen
tences.

The LDS movement in Connecticut 
and Nationally seems to lack the en
thusiasm it once possessed. The Na
tionally sponsored activites lack the 
inclusion of every member and sym
pathizers' interest; i. e. the activity 
of the NLYC catered to the political
ly minded youth instead of the en
tire array of different minded youths 
in our' organization. Connecticut will 
in the future forget that she used 
the tactics of the political' minded, 
organizer and turn to the more light 
and more entertaining tactic will 
reach twofold the number of youth 
the - political tactics reached. The 
youth want entertainment and light
er activity, and the Connecticut dis
trict realizes the error of depriving 
them of what they ask for, they are 
going to get it here in Connecticut.

District Sec’ty
Ben Medley

How Ma|ny?.—John: “My brother 
thinks a football coach has four 
wheels”.

Albert: “Ha! ha! And, how many 
wheels has the dam thing?” 

to be placed on the stories”. That our 
Hollywood pictures are thoughtless 
there can be no doubt. It is a crime 
that such an educational medium as 
the screen should be wasted on riff
raff. Yet, the question seems to re
main unanswered by just blaming 
the st.ories. There is plenty of real
istic material to choose from. Our 
proletarian literature, for instance, 
is so real that a buddy of mine could 
not finish James T. Farrell’s “Judge
ment Day” because, in his own 
words, “Christ, that guy must have , 
written about me!” Why doesn’t 
Hollywood snatch these stories up? 
Because if it did and without distor
tion, it would be putting a noose 
around its neck. This capitalist sys
tem is able to survive only because 
Hollywood, together with the press 
and radio, does its part for the “rul
ing clawss”. A more fundamental 
reason for thoughtless pictures is— 
capitalism.

Just as stories won’t change Holly
wood neither will actors and play
writes change it as the unnamed au
thor of “Camera Eye” of the same is
sue, seems to think. Because two ac
tors who’ve had parts in working class 
plays and Clifford Odets, author of 
“Waiting for Lefty” have gone out 
to the cpast to work for Hollywood. 
“Camera Eye”, feels that “One of 
these days we’ll wake up and find 
Hollywood making real honest to 
goodness social films.” My idea is 
that “Camera Eye’s ” snooze will 
have to be a long one. I say this 
because the movie industry is in the 
hands of the capitalist class which 
has forced many a sincere young li
beral pack up in disgust and go 
home. “Real honest to goodness so
cial films can only come from the 
working class—the only class inter
ested in the welfare of society be
cause it itself makes up the major 
part of society. Compare the pic
tures made in the Soviet > Union with 
those from Hollywood. The reason 
for the difference is obvious.

I believe that Vete Zablackas, our 
editor, should make “Comment Cor
ner”, a permanent feature and ask 
our youth sections /readers, both 
youth and adult to contribute to it.

< ■ FrwHWltta. į
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D.

Klaidos Pataisymas LOWELL, MASS.
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Paterson, N. J Lewiston, Me
Karą ir Fašizmą
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o j jų.(Apie
. ..’leidžiame, nes tuo pačiu klau- dga, gyventi | simu / korespon-

f norynvinimo i *■ *

Kliubietis.

Gardner, Mass
Unė Reinas ir Franciia

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Adam Siekis.

I,

KETURIŲ AKTŲ OPERETĖ Sergančių Vyru ir Moterypačiu

Fašistai Bijo Blokados

LICENSES

PO VAIDINIMO ŠOKIAI, GRIEŽIANT NORRIS ORKESTRAI.
kintas.

sušaukė 
Amerikos 

ir Fašizmą.
pravesti

ga- 
bet

sus ateiti ir išklausyti šio kalbėtojo.
Komitetai

visi dalyvaukite šiame parengi- 
subatoj, 15 d. vasario, 7 vai. 
smagioj svetainėj po numeriu 

Bridge St.
Koresp. J. M. Karbonas.

(38-39)

(Apie J. Dutkų pastabą 
praleidžiame, kadangi apie tai 
buvo rašyta kito koresponden
to.—“L.” Red.)

HAVERHILL, MASS.
L.D.S. 136 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 17 d. vasario, 7 vai. vak.1

PHILADELPHIA, PA.
David Feliz, pirmininkas Socialistų 

Partijos, iš Philadelphijos, kalbės 
masiniame mitinge prieš karą ir fa
šizmą, nedėlioj 16 d. vasario, 8 vai. 
vakare, Peoples Forum, 1626 Arch 
St. Kiti kalbėtojai bus Frank Hellman. SKUTIMAS J C

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

fašizmą, nuo Machine Tool and Fo
undry Workers Unijos. Taipgi kal
bės De Fazio, kuris buvo delegatu 
pasauliniame kongrese prieš karą, 
kuris atsibuvo Brussels, Belgium. 
Kviečiam visų pažiūrų visuomenę da
lyvauti ir išklausyti šių kalbėtojų.

Komitetas.

eikalu plačiau buvo rašyta Chroniškos ir Staigios Ligos 
4 jūsų rašinį!
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Gal jūs svajojat, kad jūsų kuris buvo išrinktas kaipo delegatas 
’ 1 ' ’ į kara? Gal l Clcvelando kongresą prieš karą ir

Rezoliucija Užgyrimo Am.

apskaičiavimą, 
J. bedarbių randasi 

asmenys.
Ukrinas.

bangiečių. vakarą ap-

šeštad., Vasario 15, 1936 Puslapis -enktaš.

Pittsburgh, Pa.
Lietuvos politiniams kali

niams aukavo sekami drau
gai :

A. žvirblis 50c., C. Stašins
kas ir J. Gasiunas po 25c., J. 
Mažeika 13c. Viso $1.13.

J. Gasiunas.

Laisvės Choro svetainėje 
buvo surengta draugiška pa
re paminėjimui draugų Mar
šalų 5 metų ženybinio gyveni
mo sukaktuvių. Draugai Mar
šalai yra “Laisvės” skaityto-. 
jai, priguli Tarptautiniame 
Darbininkų Apsigynime, ir, 
rodos, kitose darbininkiškose 
organizacijose. Jie yra drau
giški ir simpatingi, sueina su 
visokių pažiūrų žmonėmis, to
dėl ir jų parėn suėjo visokių 
pažiūrų žmonių, tad ir parė 
buvo įvairi ir smagi.

Bevakarieniaujant, belinkint 
draugams ilgo gyvenimo ir ge
ros kloties d. Vilkas priminė 
apie Lietuvos politinių kalinių 
padėtį ir reikalingumą jiems 
paramos, su kuo draugai su
tiko ir paaukavo pagal savo 
išgalę. Čia aukavusiųjų var
dai :

Ar ištikrųjų Eliz.abcthc dar
bai pagerėjo ? Tūlas laikas at
gal pastebėjau “Vienybėje” 
žinių iš Elizabetho. Ten rašo
ma, kad Elizabethe darbai tik
rai pagerėję, nes penkios po
ros lietuvių apsivedė. Del ap- 
sivedimo vienos kitos poros 
sakyti, kad darbai gerėja, tai 
blogas argumentas.

Štai keli faktai, kurie sumu
ša tuos “Vienybės” argumen
tus: Singerio kompanijoj se
niau dirbo tarpe 7,000 ir 8,-1 
000 darbininkų, o šiandien tik
3.500 arba 4,000. Per pusę, 
vadinasi, mažiau dirba ir tie 
patys ne visi dirbą pilną lai
ką.

Kitas įrodymas: šiomis die
nomis užsidarė Brown’s gele
žies išdirbystė. čia pirmiau 
dirbdavo 200 darbininkų, o 
šiandien—jie išmesti iš darbo.

Duranto automobilių išdir- 
b y st ė j—m i 1 ž i n i š k as fabrikas— 
seniau dirbo 10,000 darbinin
kų, o šiandien uždarytas fab
rikas.

šitokių palyginimų būtų 
Įima surasti ir daugiau, 
užteks.

Dabar klausimas: kaip
darbininkai gyvena, netekę 
darbo? Vieni gyvena miesto 
išmatose—dumpuose, kiti gau
na šiek tiek pašalpos ir šiaip 
vargsta. Elizabethe randasi
2.500 šeimynų, gyvenančių iš 
pašalpų.

Visoj New Jersey valstijoj, 
pasak paties gubernatoriaus 
Hoffmano pareiškimo, gyvena 
iš pašalpų 400,000 asmenys. 
Manoma, kad ši skaitlinė dar 
yra sumažinta. Pagal bedar
bių komiteto 
viso N. 
540,463

T. Maršalas ir S. Laurinai
tis po $1, Ambrasas ir F. Pet-! 
rušiunas po 50c.; P. Giraitis, 
M. Vilkienė, M. Nekzentaitie- 
nė, Malinauskienė, Peterson, 
Sekis, K. Vilkas, D. Verketis, 
Svečias, O. Vilkaitė, V. Vasi
liauskienė ir J. Vasiliauskas 
po 25c. Viso aukų surinkta 
$7.50.

Atsiprašau draugų, jei ku
rių vardai negerai užrašyti. 
Varde Lietuvos politinių kali
nių visiems aukavusiems ta
riu širdingą ačiū. Draugam 
Maršalam linkiu i 
ir daug kovoti už pagerinimą j dentas _Red 
savo ir visos darbininkų kla
sės būvio. Mexico City. — Atsidarė 

Darbininkų U n i v ersitetas 
su revoliucinių inteligentų 
parama.* Įsirašė 1,000 darb. 
studentu.

Montello, Mass Easthampton, Mass

Vasario 10 d. laidoj, kores
pondencijoj iš Montello, Mass, 
įvyko klaida. Joj pažymėta, 
kad rengtoj vakarienėj ser
gančio P. Putvinckio naudai 
pelno liko $10, o turėjo būt 
$200 su viršum.

“Laisves'’ Red.

Vas. 5 d. čia įvyko prakal
bos, kuriose kalbėjo J. Orma- 
nas apie Lietuvą ir Sovietų 
Sąjungą. Pagal tokį mažą 
miestelį ir nedidelę liet, kolo
niją, tai žmonių susirinko ne
mažai; apie pusė buvo jauni
mo. Rinkta aukos padengi
mui lėšų, o kas liks—politka
liniams. Surinkta $3.15.

Prakalbose Buvęs.

Tautų Lygos šalių, nes jo gau
na užtektinai Jungtinėse Vals
tijose. Jie bijos, kad Tautų Ly
ga nepaskelbtų Italijai blokadą, 
tai yra, kad pagelba karo laivų 
nesustabdytų aliejaus įvežimą.

ington St. Visi nariai dalyvaukite, : 
nes turim daug svarbių dalykų ap- j 
svarstymui.

Fin. Sekr. A. P.

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

Masinis Patersono lietuvių 
susirinkimas/ sušauktas septy
nių vietos draugijų, vasario 9 
d., 1936 metais, 62 Lafayette 
St., Paterson, N. J., vienbalsiai 
užginame Trečią 
kurį 
Ohio, 
Kara 
dame
Kongreso tarimus 
visas lietuviškas organizacijas 
prisidėti prie minėtos Lygos 
ir stoti į kovą prieš karą ir 
fašizmą.

Varde masinio susirinkimo.
Pirm. E. Kinder.

Kongresą, 
Clevelande, 
Lyga prieš 

Mes pasiža- 
gyveniman 
ir ra gi n am

Liet. Ukėsų Kliubas, kurio 
daugelis narių yra “Laisvės” 
skaitytojai, iki liepos 1 d. pri
ima į kliubą jaunuolius—tar
pe 18 ir 25 m. amžiaus—be 
jokios įstojimo mokesties. Ge
ra proga jaunuoliams!

Girdėjau, kad ALDLD 84 
kp. rengia tuojau po Velykų 
linksmą pokilį, kuriame daly
vaus ir Newarko “Sietyno” 
Choras. Patersono darbinin
kai ir vėl baisioj padėtyj, nes 
šilkų dirbtuvės uždarytos, 
kitokių darbų kaip ir nėra, 
apart orlaivių dirbtuvės, kuri 
smarkiai dirba kariškus pa
būklus.

Puikiai pavyko d. Jono Or- 
mano prakalbos, kurios buvo 
surengtos Lietuvių Salėje. Su
rinkta $5.54 aukų padengimui 
išlaidų. Po 25 centus aukavo 
šie: A. Siekis, S. Yokubenas, 
I. Granskis, Netselis, K. Dir- 
da, A. Gelbočius, K. Balsevi
čius, M. Sliekienė, J. Yurisai- 
tis, B. Netselienė ir A. A. 
Belskienė. Visiem aukavusiem 
tariam ačiū.

Huntsville, Alabama. — 
Sustreikavo 1,600 Lincoln 
Mill audėjų; reikalauja N- 
RA algų ir unijos pripaži
nimo.

Washington.— Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
tas Lewis liepia dirbt 
šeštadieniais, nes, 
‘-trūksta anglies.”
darbu laužoma unijinė su
tartis.

ir 
girdi, 
Tuom

Skaitydamas “Laisvę” užė
jau draugo Liaudansko kores
pondenciją iš Lewiston, Me. ir 
noriu pasakyti, kad jisai pa
rašė tikrą teisybę. Ir mane 
stebina, kad mūsų tėvai taip 
trumpai temato. Argi jie mū
sų taip neapkenčia, kad jie 
mus leistų eit į karą būt ka- 
nuolėms pašaru ? Kaip “ne
kaltom panelėm” ir baltra- 
miejiečiams patiktų matyti 
savo sūnus ir dukteris par
ėjusius iš karo be rankų, be 
kojų, gazų gavę, “shell sho
cked”—nervų sužeidimas nuo 
kamuolių, bombų, granatų ir 
kitų sprogstančių medžiagų ?

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Choras, Liet. Jaunuolių kp., 

L.D.S. ir A.L.D.L.D. Apskričių Pil
dančiųjų Komitetų Bendras posėdis 
įvyks nedėlioję, 16 dieną vasario, 11 | 
vai. ryto, 775 Bank St. Pageidautina, | 
kad ne vien tik valdybos nariai pri
valo būti, kurių susidaro apie 20, bet 
visi nariai visokių organizacijų daly
vaukite, taipgi mūsų darbininkiškų 
laikraščių skaitytojai dalyvaukite, 
čia bus apsvarstoma visos organiza
cijos, jų darbai ir veikimas, taipgi 
kaip būtų galima padaryti visas dar
bininkiškas organizacijas veiklesnes. 
Kviečiam organizacijų valdybas da
lyvauti ir pavienius narius ir simpa- 
tikus, kad galėtume rimtai šiuos ir 
kitus klausimus apsvarstyti.

J. Ž.

BINGHAMTON, N. T
Darbininkų Kliubas rengia masinį 

mitingą nedėlioję, 16 d. vasario, B 
j vai. vakare. Central I>abor Union 
Hali, 91 State St. čia kalbės Merle 
Wilson. Jis kalbės apie krizį ir su- 

Svarbus pranešimas visai vietinei į darymą bendro fronto. Kviečiam vi- 
ir apielinkės lietuviškai visuomenei. 
Subatoj, 15 d. vasario, yra rengia
mas nepaprastai gražus parengimas. 
L.D.S. 110 kp. rengia koncertą ir 
šokius. Koncerte dalyvaus visiems 
mylimas radio dainininkas Ignas Ku
biliūnas. Tokios koncertinės progra
mos, kokią turėsim šiame parengi
me, dar niekad neturėjome pirmiaus. 
Tad 
me, 
vak. 
361

BINGHAMTON, N. Y.
Workers Educational Kliubas ren

gia prakalbas ir šokius nedėlioj, 16 
d. vasario, 2 vai. po pietų. Kalbėto
jas M. Wilson sakys prakalbą Endi
cott Hall, 24 Squires Ave. šokiai bus 
laikomi delei parėmimo šių prakalbų 
ir atsibus po numeriu 358 Clinton 
St., įžanga 25c. Visi įsitėmykite pa
rengimų vietas ir dalyvaukite.

Komisija.
(38-39)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
ari i Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedeliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ve» < 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.!

dukteris neims į karą?
joms nereikės kariaut, bet vis- 
tiek reikės “norsių” ligoni
nėm, o dabar jau laikraščiuo
se rašo, kad italai bombar
duoja ligonines Ethiopijoj. Tai 
ar manot, kad čionai bus ge
riau ? Niekas nėra apsaugotas 
nuo skerdynių; bus pavojus 
tiek kareiviui, tiek “norsėm”, 
... . ... v - ■ • jin niuujuni, 1.1 u. vaisai io, / vai. vate,tiek Civiliam žmonėm ll jų i,ajsvgs Choro .svetainėje, 199 Wash- 
vaikam. Kad sulaikius tokias 
skerdynes, visi tėvai, sūnūs ir 
dukterys turim organizuotis į 
darbininkiškas organizacijas 
ir išvien kovot prieš tą pavo-1 

Aš' aiškiau už d. Liau-| 
danską negaliu rašyti, bet ar. 
jum, tėvai, nesarmata balsuo-j 
ti už karą? Draugas Liaudan- 
skas ne tik del savo gerovės tą 
rašė, bet del mūs visų.

Tėvai, neužmirškite savo 
vaikų! Kiekvienas stokit prieš 
karą ne rytoj, ne vėliau, bet 

.dabar! Rytoj gali būt jau per- 
vėlu.

Lewistono Jaunuolis.

grupių ir pavienių.! 
Iš senų padarau^ 
naujus paveikš- 
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
5)2 Marion St., k a m p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mae.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Otr 
KIRPIMAS

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

JOS CAMPA U AVE., DETROIT, M1CH.8701

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

522 Bedford Ave. Brooklyn,

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Sercdomis ir Subatomia 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Po pereito karo Francija iš
reikalavo, kad Vokietija neturi 
budavoti tvirtumas išilgai Reino 
upės ir nelaikyti ten didelės 
armijos. Bet dabar Vokietijos 
fašistai būdavo j a ten tvirtu
mas, orlaivių nusileidimo lau
kus, aerodromus, pravedė stra
teginius karo tikslams kelius. 
Jie skubiai ruošiasi atkeršinti 
Francijai už Vokietijos sumu
šimą pereitame kare.

--------„——---------------------- -------------------------------------------------

ANTRAS BENDRAS BROOKLYNO DARBININKŲ ORGANIZACIJŲ PARENGIMAS

“INKVIZICIJA”
PARAŠĖ PALANTA; MUZIKA ŠALINAITĖS IR ADOMIAN

Pirmu Kartu Bus Vaidinama Brooklyne; Suvaidins Newarko Sietyno Choras

Sekmadienį, Vasario-Feb. 16 d.
BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y.

Lošimas prasidės 4:30 valandą po pietų. Durys atviros 3 vai. popiet.

Operetė “Inkvizicija” vaizduoja tikrus įvykius Lietuvoje, kaip darbo žmonės ko
voja už savo klasės reikalus—už pagerinimą savo, būvio. Gi tuo pačiu kartu fašis
tiniai valdininkai juos žiauriausiai persekioja, daro prieš juos įvairius suokalbius, 
areštuoja ir įkalina. Kalėjime įvairiais būdais kankina ir verčia juos išduoti savo 
draugus.

Kiekvieno pareiga paremti šį taip labai svarbų parengimą.

įžanga: 75c ir 50c; j šokius 40c. Rezervuotas sėdynes įsigykit “Laisvėje”.

M. Pukiui, Oregon City, 
Ore.—Įspūdžius peržiūrėsime 
—ačiū.

R-kei, Jersey City, N. J.— 
Tamstos “įspūdžių” netalpina
me laikraštin, kadangi nepri- 
siuntėte savo pilno vardo-pa- 
vardės ir antrašo.

Komisijai, Philadelphia, Pa. 
—Prakalbos įvyko sausio 20 
d., o aprašymą jų tegavome 
tiktai šiomis dienomis—labai 
pavėluotai, todėl nesunaudosi
me. Kitą kartą prašome pa
našias korespondencijas pri
siųsti tuojau, po įvykio.

Drg. J. Ž., Waterbury, 
Conn.—Kadangi tuo
n 
kito draugo, tai jūsų 
įtalpiname tik kaipo praneši
ma. 4.

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

Gastritonc 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.

gydomos naujoviškais būdais
Patenkinančios ir 

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

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran-

Italijos fašistai nebijo už- 
! draudimo aliejaus įvežimo iš

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No.
B 5415 has been issued to the undersigned , , ....... . , .. -____
to soil beer at retail under Section 76 of | tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 9-14 jr jūsų nesveikumas bus jums išaiš- 
Ilalsey St., Borough of Brooklyn, County of • - - 
Kings, to be consumed on the promises.

BROADWAY SPORT CENTRE, INC „„ n . .
944 Halsey st., Brooklyn, n. y. Mano Išlygos Yra Prieinamos
NOTICE is hereby given that License No. Krauio Tvrimai. our <>r.i i..... u. n.,. ....i...... i J •>RW 951 has been issued to the undersigned , 
to Hell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 210—42nd St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
tho premises.

FERDINANDO ELEFANTE
210—42nd St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10509 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 945 
Jefferson Ave., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK SEUFERT
045 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiopų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

Valandos—-10 A. M. iki 8 P. M.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telcphonai: Bell—Dewey 5136 
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.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kumpas E. 23rd St.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergrecn 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
'SUSIRINKIMAI

Streikas 5 Projektuose šiandien Didysis Maršavimas už DarbusPopiel’Lietuviy Mokykla i

Į Brooklyno ir Apielinkės Lietuvių 
Veikimo Komiteto susirinkimas įvyks 
nedėlioję, 16 d. vasario, 1:30 vai. 

'po pietų, “Laisvės” svetainėje, 419 
Lorimer St. Visi komiteto nariai da
lyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyti. Kiekvienas na- 

, rys privalo dalyvauti.
' Kom. Sekr. G. Kuraitis.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Virš 600 
kiuose WPA 
oklyne, New 
Efong Island 
yirtadienį.

Ir Pašalpą Bedarbiams

prie maudynių 
atsisakė dirbti, 
Tų patį padarė 
projekte. Jie nu-

Nežiūrint policijos depart- 
mento atsisakymo išduoti lei
dimą, bedarbių organizacijos 
vis vien smarkiai rengiasi 
maršavimui.

Maršavimas 
dien, tai yra 
vasario, 1 vai.
dison Square Park, New Yor
ke. Baigsis masiniu mitingu 
prie centralinės WPA raštinės, 
111 8th Avė.

prasidės šian- 
šeštadienį, 15 

diena, nuo Ma- f

darbininkų pen- 
projektuose Bro- 
Yorke, Bronx ir 
sustreikavo ket-

Jų pareikalavimai 
buvo įvairūs, pradedant rei
kalavimais didesnių algų iki 
apmokėjimo už sugaištas die
nas del šalčio.

Dirbantieji 
btldavojimo 
nes peršalta, 
ir Bronx Zoo
Sprendė nedirbti, pareikalavo 
už dienų apmokėti ir gavo pa
žadų, kad bus apmokėta.

Didžiuma darbininkų netu
ri šiltų drabužių, daugelis 
kiaurais batais, todėl jie atra
do negalima dirbti sniegui 
krintant .

Canarsie rynų projekto dar-
bininkai sustreikavo už didės- nieriaus 
bes algas. Streikierių vadai 
nurodė, kad reguliariai darbi
ninkai tokiuose darbuose gau
na $8 į diena, kuomet WPA 
darbininkams moka tik $55.84 
už 112 valandų mėnesį.
- St. Albans, L. L, rynų pro
jekto 100 darbininkų sustrei
kavo atsisakydami dirbti del 
šalčio ir reikalaudami atmo
kėti už sugaištų laiką.

Šešios dešimtys merginų su
streikavo socialės tarnybos 
samdymo projekte, 130 E. 
23rd St., ir numaršavo centra- 
linėn raštinėn pareikalauti ne- 
damokėtų algų, užvilktų net 
nuo birželio mėnesio.

Tikimasi streiko žaislaviečių 
ir parkų projekte, kadangi 
jiems 
30 iki 
ties.

Delegacija iš penkių bedar
bių ir šalpos tarnautojų bei 
WPA darbininkų atstovų su 
Lasser ir Davidow priešakyje, 
buvo nuvykę policijos komisio- 

raštinėn reikalauti
leidimo. Jiem pasakyta, kad 
komisionieriaus Valentine “nė
ra” ir juos pasiuntė pas ko
misionieriaus sekretorių Ir
win.

Irwin pasakė delegatams, 
kad leidimo neduota dėlto, 
kad esama perdaug sniego ir 
ledo gatvėse.

“Mes suteiksime 1,000 vyrų 
nuvalyti tas 
mes norime 
lė Lasser.

Tas biskį
rių, tačiaus jis laikėsi origina- 
lio pareiškimo, kad “leidimo

gatves, kuriomis 
maršuoti,” pasiū-

sumaišė sekreto-

pakelta valandos nuo 
40 be pakėlimo mokes-

Nori Uždaryt Jūrininku

New Yorko eiliniai jūrinin- 
išleidžia savo laikraštukų 

“The I.S.U. Pilot.” Laikraštu
kas smarkiai platinasi tarp jū
rininkų, kadangi jis uoliai gi
na jūrininkų reikalus, 
laikraštukas pasidarė 
pkšonėj reakciniams 
viršininkams.
/.Dabar laikraštuko

gavo nuo Federalės Pirklybos 
Komisijos iš Washingtono pra
nešimą, kad įteikta skundas, 
jog tas laikraštukas “gadinąs 
biznį” unijos viršininkų lei
džiamam žurnalui “Seamen’s 
Journal,” mažinąs jo cirkulia
cijų.

neduodama.” Į tai Davido- 
was pareiškė :
Delegacija Šaukia Protestuot

“Toks policijos departmen- 
to atsinešimas, uždraudimas 
mūsų konstitucinių, teisių pa- 
radavimo ir peticijos, reika
lauja dar didesnės masių pa
ramos.” Lasser taip pat atsi
šaukia į visuomenę paskelbti 
plačiausią masių protestą, 
prieš atėmimų teisės maršuoti. 
Kiti delegacijos nariai, Flaxer, 
Morgan ir Goldberg irgi pilnai 
pritarė protesto politikai.

Vėliau komitetas šaukė po
licijos inspektorių 
kurio
vimo distriktas. 
atsisakė matyti 
pasisakė manąs, 
mas nekliudąs 
teisių. Jis davė
lyma tik laikyti mitingus, bet 
nemaršuoti. žinoma, komite
tas tokio pasiūlymo nepriėmė 
ir prisirengimas maršavimui 
vedamas visu smarkumu.

Bedarbiai žino, kad gatvės 
nepriklauso vien policijos de- 
partmentui, bet visiems pilie
čiams, ir jie panaudos tą tei
sę. Visų kitų pareiga juos 
paremti skaitlingu dalyvavimu 
maršavime.

Šeštadienį nuo 4 iki 6 bus 
Kominterno kongreso rezoliu
cijų studijavimas. Pamokom 
vadovauja d. A. Bimba. Vieta; 
“Laisves” svetainėje, 419 Lo-1 gyventi. Yra r

REIKALAVIMAI !

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

Reikalinga pora be vaikų sykiu 
5 dideli kambariai su 

. o - . i visais įtaisymais, mes tik abu ir ga-
nmer bt., Brooklyne. Dar Re- • na vietos bus del Visų. Namų rakan- 
lios pamokos ir studijavimas dų nereikia, nes visi kambariai 
baigsis, tad visiems svarbu da
lyvauti dabar.

nišiuoti. Renda menesiui $20.00 
sišaukite sekamai: J. Žilinskas, 
So. 151b St., Newark . N, J.

(39-42)

for- 
At- 
411

Žodis Sietyno Choro 
Simpatikams

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill. Viskas 

naujai įtaisyta. Parduosiu už labai 
j žemą kainą. Greitai atsišaukite se- 
kainai: Rechner, 3220 Fulton St., 

sekmadienį, Brooklyno tarpe Richmond ir Chestnut Sts.,šį
Labor Lyceum salėje, Sietyno Broooklyn 
Choras, vadovystėje d. B. L. I
Šalinaitės, vaidins operetę “In-----------

(35-40)

Anderson, 
žinioje randasi marša- 

Andersonas 
komitetą ir 

kad draudi-' 
konstituciniu 1 
paiką pasiū-

Operetė “Inkvizicija” Jau Rytoj

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

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisvės” Name)

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

kvizicija.” Brooklyno lietu-: 
viai darbininkai moka įverti n-1 
ti gerus veikalus, įvertins ir. 
“Inkviziciją,” atsilankydami 
ja pamatyti.

Del šios operetės Sietyno 
Choras labai daug pasiauko
jo, neatsižvelgiant į savo fi
nansinę padėtį. Mat, kitais 
metais vakarienes surengdavo 
sausio mėnesį, pasirinkdamas 
sau tinkamas dienas, bet šįmet 
geriausią laiką sunaudojome 
operetės pamokoms, o vaka-1 
rienei liko tik 23 d. vasario.; 
Atsižvelgiant j vietines susidė-' 
jusias aplinkybes, tai minėta j 
diena chorui bus labai žalin-l 
ga. Vienok jau kitos išeities 
nėra, kaip tik rengti vakarie
nę—kaip bus, tain bus.

Visgi Sietynas dar turi viltį, 
kad taip keblioje padėtyje, 
kitų kolionijų draugai ir or
ganizacijos, kurioms yra pasi
tarnavęs, jo nepamirš. Paren
gimas jau tik už savaitės lai
ko, todėl, paskelbimą pastebė
ję, rimtai pagalvokite ir vasa-

23 d. dalyvaukite su Siety- 
o jis visuomet su jumis.

Vakarienes Rengėjos.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

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

Cortlalndt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City liuli 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo 
ištaiga

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

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 prieinamų kainų.

W NAUJOJE VIETOJEtuvos nepriklausomybės diena.
Taigi Brooklyno ir apielin- 

kės lietuviai visi ir visos rytoj 
eikim į Labor Lyceum svetai
nę pamatyti lošiant “Inkvizi
ciją”, pasiklausyt prakalbę!ės 
ir bendrai pasilinksminti Bro
oklyno draugijų parengime | 
prie puikios W. Norris orkes- 
tros.

Operetė “Inkvizicija” bus 
lošiama jau rytoj, tai yra sek
madienį, vasario (Feb.) 16-tą 
dienų, 4:30 po pietų, Labor 
Lyceum svetainėje, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyne.

Operetę loš Sietyno Choro 
aktoriai iš Newark, N. J., 
Brooklyno susivienijusių drau
gijų parengime. Operetė bus 
sulošta gražiai, nes newarkie- 
čiai deda dideles pastangas 
jos sulošimui.

Lošimo pertraukoje bus pa- 
t trumpa prakalbėlė 

? apie Lietuvos nepriklausomy
bę, nes tų dienų' pripuola Lie-

Tas 
diegliu ' 
unijos sakyta

leidėjai

Įžanga 75c. ir 50c. šokiams 
40 centų.

Kviečia,
Brooklyno Darbininkiškų
Organizacijų Parengimų

Komitetas.

rio 
nu,

'Atsargumas Apsimoka
šįTrafiko stotis “I” per 

laikraštį nori jumis supažin
dinti su trafiko nelaimių skai
tlinėmis. Štai jos:

1935 Metų Sausio
Nelaimių buvo . .

Tikimasi Dresmeikeriu 
Sutarties su Bosais

Dresmeikeriu unijos 
ninku pranešama, kad derybo
se su bosais pasiekta šiokio to
kio progreso, ir kad tikimasi 
prieiti prie sutarties. Sakoma, 
jei sutartis įvyktų, galimybė 
general i o streiko atpultų. Ko
ki tie sutarties punktai, kol 
kas galutinų žinių nėra, tik 
bendrai pažymėta, kad apri- 
įbavimas kontraktorių, tiesiogi
nis tarimasis su darbdaviais ir 
^sVeika kainų sistema” esą 
įrašyta sutartyje.

Buvusio Gaisro Aukų Jau 
Priskaityta Iki 15
į Lakewood, N. J., viešbučio 
gaisre žuvusių iš sykio buvo 
paduota 8, bet dabar priskai
čiuojama mažiausia ‘ iki 15 
žmonių. Galimas daiktas, kad 
bus ir daugiau žuvusių. Tas 
paaiškės vėliau, o apie kai ku
riuos, kurių nėra kas jieško, 
gal ir niekad nebus sužinota.

Žuvusiųjų giminių advoka
tai reikalauja pravesti tyrinė
jimų ir patraukti kaltininkus 
atsakomybėn.

AIDED II Apskričio Svarbus Pranešimas 
Kuopoms ir Nariams

Antro Apskričio komitetas 
turėjo savo posėdį 7 dieną va
sario, kur dalyvavo ir nuo 
LDS apskričio atstovas ir nuo 
meno apskričio. Besvarstant 
3-jų apskričių bendrus du pik

nikus, pasirodė, kad meno ap
virsi- skritys negali duot konkretaus 

atsakymo, iki savo konferen
cijos, kuri įvyks pradžioje 
kovo mėnesio. Gi šie du ap
skričiai nutarė rengti, jeigu 
menas ir neprisidėtų bendrai.

Išrinkta naujas, arba aiš
kiau sakant perrinkta komite
tas šiais metais visas tas pats, 
t. y., org. d. A. Gilman, susi
nėsimų raštininkas G. A. Ja
mison, turto rašt. J. Skipa- 
ris, ižd. A. A. Lideikienė. Ko
miteto nariai: O. Depsienė, 
Petkienė, Buknys, Dobinis ir 
Stelmokienė.

Susitvarkius komitetui, eita 
prie tarimų. Nutarta rengtis liuosesnio.
prie moterų darbininkių die-į j darbą visos ir 
nos 8 kovo, kaipo tarptauti- taip svarbaus idealo.

skiria 3 dovanas toms kuo
poms, kurios proporcionaliai 
išpildys savo kvotų.

Proporcionaliai reiškia ta, 
kad kuopa turi gaut ketvirta
dalį naujų narių, tai yra: 
Jei kuopa turi sakysim 30 na
rių, tai turi gaut 10 naujų. 
Pavyzdžiui: 1 kuopa turi 150 
narių, ji turi gaut 50 naujų. 
5 kuopa turi 65 narius, turi 
gaut 20 naujų ir taip toliaus. 
Taigi draugės-gai, vajus yra 
prasidėjęs su pirma diena 
sausio ir baigsis su pirma die
na gegužės. Visos kuopos ne
laukiant daugiaus raginimų 
stverkitės darbo.

Kiekviena kuopa gaus šiuo 
reikalu specialius laiškus, kur 
bus išaiškinta nuodugniai ver
bavimo narių reikalas ir 
smulkmenos, taip greit, 
sekretorius atpuls kiek

Menesį
2144

66
2537
Menesį

1555
40

1795

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. I., N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

moterų darbininkių die-j į darbų visos ir visi

kad visos kuopos priside-nes, 
tų ir pagelbėtų moterims po 
visų antrų apskritį minėti įvai
riais būdais darbininkių šven
tę.

Antra ir svarbiausia, apkal
bėta būdai Antram Apskrityj 
naujų narių verbavimo vajuj 
per visas kuopos. Tam tiks
lui centras duoda tris dova
nas irwll Apskritys taip pat gus Lum’s Chinese American

128

kitos 
kaip 
laiko

prie

Draugiškai,
G. A. Jamison,

II Apskričio Sekr.
Roosevelt Ave., 

Livingston, N. J.

Žuvo 6 Restaurano Gaisre
Trečiadienio vakarų užside-

LWUV|K4

Sužeistų i ............
1936 Metų Sausio

Nelaimių..............
Užmuštų ............
Sužeistų ............
Sumažėjimo nuošimtis 27.4 

nelaimėse, 29.4 mirtyse, 29.3 
sužeidimuose.

Virš paduotos skaitlinės įro
do, kad policijos department© 
saugumo kampanija nenuėjo 
niekais. Panaujinamos pa
stangos palaikyti publikų už- 
interesuota saugumu ir ateity
je. šis departmentas yra nu
sistatęs padaryti 1936 metus 
rekordiniu saugumo metu. To
je linkmėje prašoma jūsų pil
niausia kooperacija.

“Visi už saugumą ir saugu
mas visiems.”

MIRTYS-LAIDOTUVĖS

George Zunnel 66 metų, 53 
Montieth St., mirė vasario 13 
d. Vakario 17 d. kūnas bus iš
siųstas į Mahanoy City, Pa., 
palaidojimui.

Laidotuvių, apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

restauranui, 59th St. ir Lex
ington Ave., žuvo šeši žmonės. 
Daugelis kitų yra skaudžiai 
apdegusių bei sutremptų, su
triuškintais kaulais, laike mi
nios besiveržimo prie durų. 
Daugumoje nukentėjo restau
rano darbininkai.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409 I

A. Radzevičius j
GRABORIUS Į 

(Undertaker) £
Vedu šermenis ir palaidoju tin- 1 
karnai ir už prieinamą kaihą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem m 
reikalam. j

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

Tel. Stagr 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.

iltSxgeriausia DUONA 
M^mSCHOLES BAKING
^^^^^^532 Grand St., Brooklyn^ųjjB^

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

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

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

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

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

Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

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

svoris, 2000 svarų į tonų.

ŠAUKITE . Egg $ | 0.50 
STERLING 3-4700 jĮjut ° * "

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 pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

JOHN W. THOMSON 
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.




