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KRISLAI
Kur Japonijos Armija?
Flemingtono Sensacijos.
Šventųjų Gaminimas.
Kamčatka Dabar.
Baltasis Teroras.
Europoj Radio Stotys.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Imperialistinė 
daugiau veržiasi 
karą provokuoja 
Sąjungą, 
kareivių stovi Mandžurijoje, 
70,000 Korėjoje ir tik 80,000 
pačioje Japonijoje. Tas rodo, 
kad ji pasirengus dideliam ka
rui Azijoje, tai yra prieš So
vietų Sąjungą. Sulig 1905 me
tų taikos sutarties, Japonija ne
turi teisės laikyti armiją Man
džurijoje, bet ar ji to paiso? 
Imperialistų žygiai atves juos 
prie galo.

Japonija vis 
į Chiniją ir 
prieš Sovietų 

Jos armijos 100,000 
stovi

“Pravda” tinkamai pajuokė 
Flemingtono sensacijas, kur da
bar eina Hauptmanno byla. Ten 
suvažiavo 300 buržuazinių re
porterių, pravesta j tą miestelį 
100 ekstrinių telegramoms vie
lų ir iš ten pilasi visokios sem 
sacijos apie Ilauptmanną ir 
Lindberghų vaiko vagis. Kaip 
kas pagarsės ir paskui darysis 
pelnus. Jau dabar tūlos fir
mos “džiūrimanams” !
$300 į dieną, jeigu jie po to 
teismo pribus joms į pagelbą 
biznį garsinti. Daugelis grūda
si vidun, moka brangiai, kad 
nors viena akim gavus pažiūrė
ti į tos bylos “didvyrius”.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis
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Bedarbiai Pasmerkia
Wagnerio Bilių, Sako

Drg. Israel Amteris
WASHINGTON. — Be-'del vienintelis tinkamas be

darbių Tarybų centro sek
retorius, d. I. Amter pasakė 
kongresinei lėšų komisijai, 
kad “bedarbiai atmeta ir 
smerkia Wagnerio - Lewiso 
bilių, kadangi jis nieko 
jiems nežada.” Nes pagal 
tą bilių niekas iš dabartinių 
16 milionų bedarbių negau
tų nei cento pašalpos; ne
gautų jos ir dauguma nau
jų bedarbių po to biliaus 

siūlo po [priėmimui kaipo įstatymo;
" 'o dirbantieji būtų privers

ti mokėt dalį savo algų j 
bedarbių apdraudos fondą.

Drg. Amter išdėstė, ko-

darbiams, nesveikiems ir 
nusenusiems darbininkams 
apdraudos sumanymas yra 
bilius H. R. 2827. Sulig šio 
sumanymo visiems neturin
tiems darbo arba nepajė
giantiems dirbti turėtų būt 
mokama tokia savaitinė 
pensija, iš kurios jie galė
tų be vargo pragyventi, ir 
visos lėšos būtu imama tik 
iš kapitalistų ir valdžios.

Tokioj dvasioj kalbėjo ir 
David Lasser, Bedarbių 
Darbininkų Unijos atsto
vas.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Keistos pasakos apie senovės 
“šventus”. Bet tie nors turė
davo pirma kentėti; vieniems, 
pagal tas pasakas, skūrą nulup
davo, kitiems galvas nupjauda
vo, o trečius dar kitaip kan
kindavo. Dabar to nereikia. 
Rymo popas kepa vieną po ki
tam “šventąjį”. Tik šiomis die
nomis paskelbė “šventais” An
glijos turčių lordą John Moo- 
rą ir buvusį' Rochesterio vys
kupą John Fisherį už “tinka
mą” gyvenimą. Civilizacijos 
laikais ir “šventiems” yra leng
viau.

Caro laikais pusiausalis 
Kamčatka buvo dykuma, kur 
tik meškos viešpatavo. Sovie
tų valdžia Kamčatkos pakraš
čiais išbudavojo daug fabrikų 
ii- dirbtuvių, kur žuvis ir vė
žius “kenuoja.” Ten šimtai 
laivų užsiima žvejojimu, o ir 
pačioje Kamčatkoje sėja mie
žius, rugius, avižas ir jau net 
kviečius; sodina bulves ir kit
ką. Yra įsteigta 117 pradinių 
mokyklų, 8 vidurinės mokyk
los, 2 technikumai, 95 nuošim
čiai rusų vaikų ir 75 nuošim
čiai vietos gyventojų lanko 
mokyklas. 1934 metais ten 
išlavinta 5.000 automobilių, 
traktorių ir kitokių specialis
tų. Vietos gyventojai savo 
kraštą myli ir d. Melnikov, de
legatas visos Sovietų Sąjun-

• gos suvažiavime, pareiškė :
“Dirbantieji Tolimų Rytų 

užtikrina jus, kad jeigu prie
šas pabandys peržengti Sovie
tų Respublikos sieną, tai jis 
sutiks tokį pasipriešinimą, apie 
kurį kalbėjo drg. Stalinas 
Kom. Partijos' XVII suvažia
vime.” 1 ' 1 * '

Buržuazinė spauda labai 
myli šaukti apie terorą Sovie
tų Sąjungoje, del sušaudymo 
kontr-revoliucionierių teroris
tų. Bet štai Jungtinėse Valsr 
tijose 1932, 1933 ir į 9 mėne
sius 1934 metų buvo Užmušta 
217 darbininkų ir darbininkių 
kovose; 6,310 sužeista, 34,$22 
areštuota, 28 nuteisti teismų 
pagalba nužudyti; 2,241 pa
siųsti ilgiems metams- į kalėji
mus ir katorgą. Tai šitokis 
buržuazijos teroras prieš dar
bininkus! Dar čia nėra pris- 
kaitliuoti negrai darbininkai, 
kuriuos kas metai desėtkais 
lynčiuoja.

Į paskutinius 5 metus Eu-

VOKIETIJA DUOSIANTI $80,000,000 PRA
MONES KREDITO SOVIETŲ SĄJUNGAI

BERLYNAS. — Vokieti
jos spaudoje matosi džiaug
smo, kad nutrūko derybos 
del caristinių ir kerenskinių 
Rusijos skolų atmokėjimo 
Jungtinėms V a l.s t i j o ms. 
Jaučiama, kad toms dery
boms nutrūkus lengviau bus 
susitart Vokietijai su So
vietais delei ‘ 200,000,000 
markių (apie 80 milionų do
lerių) paskolos. O paskola 
būtų tokia: Sovietų Sąjun
ga bėgyje devynių mėnesių 
duotų Vokietijai užsakymus 
įvairių mašinų, ir kitų 
kalingų daiktų sumoje 
milionų markių. Taigi 
skola būtų ne pinigais, 
užsakytais dirbiniais, 
jčią sumą Sovietai Vokie
čiams atmokėtų už penkių 
metų; tuo tarpu jie mokėtų 
po 6 nuošimčius palūkanų.

Sovietų Sąjunga visuose 
atsimokėjimuose užsieniams

yra įrodžius tokį teisingu
mą ir akuratnumą, kad net 
Hitlerio valdžia pilnai pasi
tiki, jog Sovietai išpildys 
savo sutartį. Todėl Vokie
čių vyriausybe žada apmo
kėt 70 nuošimčių tos pasko
los savo pramonininkams, 
jeigu go vie tų Sąjunga neat- 
siteist;i. Tai yra padrąsini
mas jiems, kad neturėtų jo
kios baimės kai del atsitei
simo iš Sovietų pusės.
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ropoję radio perdavimo stočių 
kiekis paaugo nuo 200 iki 270. 
Tuom kartu jų pajėga pakilo 
nuo 420 iki 6,000 kilovatų. 
Kiekviena šalis vis stengiasi 
daugiau ir galingesnių radio 
stočių pasigaminti, nes radio 
bangomis gali perduoti žinias 
ir propagandą. Sovietų Sąjun
ga turi apie 60 stočių, bet jos 
dydis to ir reikalauja.

Francijoje vienas knygynas 
už T.125,000 frankų supirko 
300 Napoleono laiškų, rašytų 
Marei Buizai. Jie daugiausiai 
rašyti 1812 metais iš Kauno, 
Vilniaus, Vitebsko, Krasnyi, 
Smolensko ir Maskvos, kada 
Napoleonas kariavo su Rusija. 
Tai meilėj. laiškai. Knygynas 
veikiaušiai pasilups nemažai 
pinigų iš žmonelią, kada tuos 
laiškus perspausdins.

Jungtinėse Valstijose 1934 
metais suimta 8,000,000 dė
žių apelsinų. Kapitalistinė 
valdžia mano, kad tai per
daug; tad jos įsakymu 2,000,- 
000 dėžių (su .. apelsinais 
naikinta.
bių vaikų negali n'ei mąstyti 
apie tokius “raškažius,” kaip 
apelsinai. .

su-
O milionai bedar- 

j .< . • ...

Patriotės Reikalauja
Išvyt Komunistus ir
Bedievius iš Mokyklų
WASHINGTON. — Pat-'tvarkymo Administracijos 

iriotiška Moterų Konferenci-; advokatas Gardner Jackson 
i ja delei Šalies Apgynimo :įr P^alpų biurų prižiūteto- 
priėmė rezoliucija, re;kalau- Skeiskeisky, . ,

A ’ , - .... los impenahstes sako,dama, kad kongresas jsleis- k d šie t asm davg 
tų ^statymą, n^a kuri bu- Į„uku kokiam tai 
tų 1S Visų mokyklų ISVV.l nnri„ marSo.
komunistiniai ir bedieviški 
studentai ir mokytojai bei 

! profesoriai.
Kitoj rezoliucijoj jos rei

kalauja, kad būtų iš val
džios vietų išmesti,kaipo ko
munistų rėmėjai, miškų biu
ro direktorius Robert Mar
shall;

Tos imperialistės sako, 
kad šie trys asmenys davė 

lauku kokiam tai “komunis
tiniam eilinių nariu marša- 
įvimui” į Washingtoną, 
Gardner Jackson atsako, 

ikad tai jo paties dalykas 
aukoti, kam jis nori; ir pri
duria, kad jis nežinojo, ko
kios partijos žmogus buvo 
maršavimo vadas; esą, aš 
tik tiek žinojau, kad buvo 

žemdirbystės Per- maršuojama prieš fašizmą.

JUNGTINĖS VALSTIJOS BENT KOI. KAS
NEIADA NUTRAUKT RYSIU SU SOVIETAIS i

s
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Be Karo Mokslo Nebus 
Studentams Diplomy
ROMA. — Italijoj nuo va

sario 1 d. įvesta verstina 
kariška mokyba visiems mo
kiniams ir studentams mo
kyklose ir kolegijose. Ofi- 
cieriai jau dėsto karinę is
toriją, karinius skaitliavi- 
mus (matematiką), karinę 
geografiją, karo taktiką ir 
manevrus. Nei vienam 
augštesnę mokyklą baigian
čiam studentui nebus duo
dama diploma, jeigu jis ge
rai neišlaikys kvotimų iš ka
riško mokslo šakų.

Švedy Karaliaus Sėbras 
Didelis Zulikas

STOCKHOLM. — Švedi
jos karąliauą Gustavo drau
gas, jo palociaūs valdinin
kas Stiernstedt, suklastuo- 
damas dokumentus, pasisa
vino 100,000 kronų svetimų 
pinigų. Augštasis vagis at
statytas iš tarnybos. Kito
kios bausmės jam nebūsią.

RADIO TELEVIZIJOS 
PROGRAMOS

Anglijoj žada plačiai 
skleisti ‘televizines radio 
programas, kur su tam tik
rais prietaisais galima bū
tų namie ne tik girdėti, bet 
ir matyti dainininkus, akto
rius ir kitus programų da
lyvius. Amerikos radio 
kompanijos ketina neatsi
likti nuo anglų.

AinerikenS Elsa Silici džiaugiasi sugrįžus New 
Yorkan iš Vokietijos, kur buvo nuvažiavus pa
sižiūrėt Hitlerio “kultūros”. Vokietijoj ji kuom 
tai įžeidė Hitlerio “garbę”, ir tuoj buvo įmesta 
10 dienų kalėjimam “Never again,” buvo jos 
atsakymas laikraščių reporteriams, kurie už

klausė, ar ji vėl kada važiuos Vokietijon.

LIETUVOS ŽINIOS
' I

kų samdos įstatymą, jei įmonė 
nesutinka mokėti darbininkams 
nustatyto minimum atlyginimo, 

.darbo inspektorius bylą perduo- 
randasi komuMsti-! ?a 1!Omifijai P™ vidaus reika-

Kasė Kitam Duobę, Bet 
Pati į Ją Įkrito

ROKIŠKIS. — Panelė N. pra
nešė policijai, kad pas vietosi 
gyventoją J. r 
nio turinio lapelių. Policija kaip 
tik pas J. už paveikslo ir rado 
tokių lapelių. Bet policijai to 
neužteko. Ji areštavo i

lų ministerijos ir komisija atly- 
giniitao minimumą nustato.

Dabar darbo inspektoriui iš 
pačią provincijos atsiuntė apie 100 

skundėją, kuri ir prisipažino,,1^1! Komisija pradėjo bylas 
kad ji tuos lapelius gavusi Ro- svarstyti. Išspręstos tik 4 by- 
kiškio gelžkelio st. ir keršto su- l°s- Minimalinio atlyginimo 

J. butą, hiormos priimtos tokios: Kaune: 
ininkui 4 lt. per dieną, mo-

metimu juos įkišusi į
Tas, žinoma, pasitvirtino ir pa-;darb 
n ei ė dabar tupi kalėjime.

Piemuo Apiplėšč Dvaro
Berną 
dvaro bernas Į J.i Apnarų

Kriaučiūnas aną dieną grįžo va
žiuotas iš. Kauno pardavęs dva
ro pieną. Dvaro laukuose i (ne
toli Pažaislio) bernui užstojo 
kelią jaunas vaikėzas ir prasi
dėjo kova.i Iš pradžios bernas 
spyrės, bet paskui buvo priglu- 
šintas. Vaikėzas iškraustė ber
no kišenes, paėmė kiek radęs 
pinigų ir dokumentus.

Kadangi bernui buvo sarma
ta, kad jį piemuo apiplėšė (be 
ginklo)., tai jis policiją klaidino, 
sakydamas, kad jį užpuolė (rys 
plėšikai.

Policija išaiškino, kad tas 
jaunas plėšikas yra Krošnos 
miestelio gyventojas Pranas
bianskas, 17 metų amžiaus. B?- 
bianskas areštuotas ir uždary
tas į kalėjimą.

O dar fašistai giriasi, kad 
jų “tvarkoj ” geriau išauklėja
ma jaunuoliai...

Ba

Kiek Uždirba Lietuvoj
Darbininkas

KAUNAS.-^Pagal darbiAin-

teriaL— 3 lt., mokiniui 2 lt.
’Šiąuliuoce, Panevėžyj, 

mergėj, Vilkaviškyje, Marijam
polė, 
pusė

vent i iš tokių ąlgų,;
stato snįątojiiška komisija?

Uk-

WASHINGTON.-Jung-'paskolas ne tik iš Anglijos, 
tinių Valstijų ministe ris j Franci jos ir kitų buržuaži- 
Hull buvo užklaustas, ar ši 
šalis nenutrauks diplomati
nių ryšių su Sovietais todėl, 
kad Sovietai nutraukė dery
bas del senosios Rusijos 
skolų atmokėjimo Ameri
kai. Hull atsakė, kad jis 
“dar pirmą sykį” girdįs to- jas savo piliečių paskolas 
kią mintį. Tuomi jis leido Sovietams. • TaČiaus, nebū- 
sunrasti, kad'Jungtinių Vai- šią draudžiami piliečiai nuo 
stijų vyriausybė bent kol davimo kreditų-paskolų Šo
kas nežada atšaukt Sovietų vietams delei biznio tarp tų 
pripažinimą. i dvieių šalių.

Kapitalistinių laikraščių, (Tėmykite “L.” drg. D. 
reporteriai praneša, jog I M. Šolomsko straipsnį apie 
tarp Washingtono valdovu .Amerikos paskolas Rusijai, 
susidarė supratimas, kad;kuris tilps šiomis dieno- 
vargu bus galima atgriebti mis.)

jos šalių, bet ir carines-kč-; ! 
renskines skolas iŠ Sovietų 
Sąjungos. į j j

Pagal kongreso prumtįĮ \ 
Johnsono įnešimą,, .sakė, : 
Amerikos valdžia negale-’ 
sianti užtikrinti jokias nau-

Mankština Lynčiuotojus 
prieš 18 “Raudonyje”

SACRAMENTO, Cal. — 
Milicijos pulkininkas 
lestaedt, pasižymėjęs 
Francisco marininkų 
ko laužytojas, dabar 
paskirtas Sacramento

So-
Mitt- 

San 
strei- 
tapo 
poli-

Nutrūko Sov. Derybos 
del Skobi Amerikai
WASHINGTON.

vietų Sąjungos ambasado
rius Al. Trojanovski sausio 
31 d. pranešė Jungtinių 
Valstijų užsieniu , reikalų 
ministeriui Hull’ui, jog So- 

cijos viršininku. Po jo ko- vietai negali priimti Ameri- 
manda šimtai fašistų (“sar-ikos reikalavimų delei atmo- 

įkėjimo carinių ir kerenski- 
nių Rusijos skolų ir del at
lyginimo Amerikos kapitar 
listams, kurių nuosavybe 
buvo Sovietų konfiskuota.

5ungt.( Valstijų yyriauby- 
bė priskaito tokįų skolų su 
nuošimčiais net $700,000,- 
000. Sovietai būtų sutikę

J • A A AK 1.4 V A f J 1 V ) X ’ JL lAAA^lAAAl

e: darbininkui vyrui 3 ir.gU”) muŠtruojasi miesto 
lito, moteriai 2 ir pusė Ii- I daržuose ardyti darbininkų 
Kaip gali., žmonės pragy- susirinkimus, r e i kalaujan- 

kurias nu-

38,132 Politiniai Areštai
T I 'i . J f '

Austrijoj per 22 Mėnesius

čius-paliuosuot 18 “raudo
nųjų”, kurie yra. teisiami,už 
veiklumą laike San Francis- 

I co visuotino streiko. , Jeigu 
tie darbininkai bus negana 
aštriai nubausti, : tai iš- 

i mankštinti fašistai planuo- atniokėt kokia septintą da- 
Per paskuti-Ha padaryt užpuolimą ir nu-jį, ka(j įr nesavų skolų, jei-VIENA. .

nius 22 mėnesius Austrijoj lynčiuot juosius, 
buvo areštuota 6,722 komu
nistai, 12,270 socialistų dar
bininkų ir 19.090 hitlerinin
kų. Bet hitlerininkai jau 
beveik visi paliuosuoti.

Bet hitlerininkai jau

gu Amerika būtų davusi 
jiems- užtikrinto kredito 
pramonės reikalams ir bū- Japanai Karu Priversią sudariusi žmoniškas są- 

— - - - - lygas prekybai su bovietaiSrI pi • •• p JI • 1 1 piCAVyMO.! OU kJVVIUVRUp.

JlCniS i aSlfluiat Taigi dabar nutrūko dery- 
OTTAATATTAT TT‘ bOS RUSUOS SkolU Allie-

SHANGHAI. Y\er]as | rikai. O tuom pasinaudo-
darni, patriotai smarkiną 

kas užreiškė, kad jeigu Chi- agitaciją, 'kad Amerika pa-
Kalkina Drg. Rakosi ,J^onij°s vald™n-' 

** . ii7roiRkp kan loiom (ihi-

BUDAPEST. — Teisėjas į nįja .gražiuoju, nepadarys i naikintų ir Soviėtų pripa- 
pali^pe drg. Matą^ 'Rakosi, paiankiOs j Japonams politi-! žinimą. 
vienuolikai dienų įmesti į i 
tamsų kambarį. Rakosi yra 
antri_____u_________ , __  t
po dalyvavęs buvusioj Ven- verst Chiniją patenkint Ja- kariškus manevrus su tanr 
grų

nes ir biznio sutarties, tai
u atveju Teisiamas, kai- Japonija gales ginklu pri-

Sovietų valdžioj. ponų reikalavimus.
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Tokio. — Japonija ‘daro W
jį wOkais ant ledo.
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Rusai Darbininkai Ruošiasi prie 
Leidimo Dienraščio

' Vėliausiam rusu komunistu savaitraš
ty j “Novyj M i r” telpa rusų komunistų 
frakcijų Centro Biuro rezoliucija dien
raščio klausimu, kur be kitko skaitome: 
“Kuoveikiausiai padaryti ‘Novyj Mir’ 
kasdieniniu.” Kompartijos rusų frakcijų 
Centro Biuras šaukiasi į visus rusus ko
munistus, “Novyj Mir” skaitytojus ir ! 
šiaip klasiniai sąmoningus darbininkus 
darbuotis, kad kuoveikiausiai šį pasimo- 
jimą įkūnijus gyvenimam

Mes manome, kad šis AJV Komparti
jos Rusų Frakcijų Centro Biuro žygis 
yra nepaprastai didelės svarbos ir jis tu
rėtų būti remiamas visais būdais. Jung
tinėse Valstijose rusų ir rusiškai skai
tančių darbininkų, be abejo, yra kelerio
pai daugiau, negu lietuvių ir todėl, prie 
gerų pastangų, prie gerai organizuoto 
darbo būtų (ir turi būti!) galima palai
kyti vienas geras dienraštis.

Todėl mes sveikiname šį draugų rusų 
pasirįžimą ir raginame visus darbinin
kus padėti jiems išleisti “Novyj Mir” 
dienraščiu!

Klausinėjimas apie H. R. 2827 
Bilių

Pirmadienį, vasario mėn. 4 dieną, Wa
shingtone prasidės klausinėjimas (hear
ings) reikale Darbininkų Bedarbėj ir So- 
cialės Apdraudos Biliaus (H. R. 2827). 
Tyrinėjimas ir klausinėjimas bus daro
mas J. V.- kongreso sub-komisijos, kurios 
pirmininku yra kongresm 
Dunn, iž^Par

Nacionalis
tas, išrinktas darbininkų kongreso, įvy- 

b kusio Washingtone, pradžioj sausio mė
nesio, pasiųs į šį tyrinėjimą visą eilę sa
vo žmonių, kurie įrodinės, kodėl reika
linga šis.bilius padaryti įstatymu. Tyri
nę jimas-klausinė j imas, sakoma, tęsis apie 
porą savaičių.

’ Tolydžio, įvairios darbininkų draugi
jos ir organizacijos privalo dėti pastan

gų, kad pasiuntus savo distriktų kong- 
Yesmanam ir senatoriam reikalavimo re
zoliucijas, raginančias užgirti šį bilių.

as Matthew 
asįstrkęš'Trž'šį bilių.
endras Veiklos Komite-

Lietuviškų Laikraščių Istorija
Tautininkų spauda • paduoda sekančią 

lietuviškų laikraščių istoriją:
Pirmasis lietuviškas laikraštis buvo išleis- 

'tas 1832 m. Jis vadinosi “Nusidawimai 
apie Ewangelijos Praplatinimą • tarp žydų 

.” Jį leido Fridrikas Kelkis, Kre- 
vėliau Karaliaučiuj ir Klaipėdo- 

ėjo 86 metus ir sustojo

4 / Nuo. 1832 
fnetuš, ] 

įsaulio' Šąlys*

f Arne

hL' ligi šio laiko, .tai yra per 
voje ir įvairiose kitose pa- 

. lietuviškų laikraščių. buvo iš
loto skaičiaus išleista: Prūsų

ir Klaijpedos krašte—158; Didžio- 
j-—913; žiemių Amerikos Jungti- 

Valstybėse—161; Rusijoj—44; Pietą 
j—35; 'Latvijoj—26; Anglijoj—10; 
j—7; Šveicarijoj—3;-Kanadoj—3; ..

: Prancūzijoj—2; Lenkų okupuo- 
j—38. • \

Problemos

i ‘ Ą L*
' • • ‘ V- . • '■/
•k / f • . r k A

»». . v r ’ * T “
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Dabartiniu laiku lietuviškų laikraščių iš
leidžiama: Nepriklausomoj Lietuvoj—146; 
žiemių Amerikos Jungt. Valstybėse—26; 

, Rusijoj—4; Pietų • Amerikoj. (Argentinoj, 
Brazilijoj, Urugvajuj)—9; Latvijoj — 2; 
Italijoj—1; Vokietijoj—1; Anglijoj — 1; 
Kanadoj—1; Lenkų okupuotoj Lietuvoj—7. 
Iš viso pasaulyje 1934 metais lietuviškų lai
kraščių buvo išleidžiama 198. Į tą skaičių 
įeina dienraščiai, savaitraščiai, mėnesiniai, 
metraščiai ir bendrai periodiniai (pasikar
tojančiai išeinantieji) leidiniai—laikraščiai 
ir žurnalai.
Jeigu 1934 metais išviso buvo pasaulyj 

198 lietuviški laikraščiai, tai kiek iš jų 
buvo darbininkiškų, tai yra, revoliucinių 
darbininkų leidžiamų laikraščių, kurie ei
na su komunistiniu judėjimu, už panai
kinimą kapitalistinės sistemos ir įstei
gimą socializmo? Mūsų apskaičiavimu, 
apie 15-ką. Nemažas skaičius, žinant tą 
faktą, kad Lietuvoj, komunistinė spau
da yra nelegalė ir kad ten šiuo tarpu di
deliu vargu tegalima išleisti tiktai du ko
munistiniai laikraščiai lietuvių kalba.

Viską Žinančiam Istorikui
Grigaitis sielojasi del to. fakto, kad 

“Laisvėje” andai buvo nurodyta, jog so
cialistų lyderiai niekuomet nekritikavo 
SLA gegužinių ponų del pastarųjų daro
mų netikusių įvesdinimų. Faktinai, ten 
buvo nurodyta, Grigaičiai, Bagočiai ir 
Gugiai, et ai, ėjo ranka rankon su Ge- 
gužiu-Jurgeliūte ir Ko. Jiems rūpėjo vis
ką užtepti, viską užslėpti, kad komunis
tiniai nusistatę SLA nariai nepamatytų 
tikrosios padėties. Grigaitis, todėl, už
traukia:

. . .ar dėl investmentų įvyko Chicagos sei
me tas komunistų “nesusipratimas” su poli
cija? Bimba žino, kad ne, ir Mizara žino, 
kad ne, ir visi bimbukai ir mizarukai žino, 
kad ne. Jie puikiai žino, kad tame atsitiki
me ėjo klausimas tik apie tvarkos vedimą 
seime.

Dar kitur Grigaitis bando įrodyti, kad 
mes, komunistai, niekuomet nesame kri
tikavę SLA ponų del jų politikos SLA 
investmentų reikalais.

Mums gaila, kad to žmogaus tokia 
trumpa atmintis. “Viską žinąs istori
kas” “pamiršo,” jog komunistai nuolatos 
kėlė viešumon t^ faktą, kad SLA invest- 
mentai buvo daromi netiksliai. Tegul 
bile vienas paima tų laikų komunistų 
spaudą ir jis aiškiausiai pamatys mūsų 
vestą kovą del davimo “Vienybei” $25,- 
000 paskolos iš SLA iždo. Mes tuomet 
tvirtinome, kad tokiom paskolom SLA 
ponai švaisto SLA narių sudėtus pini
gus. O ką sakė Bagočiai, Grigaičiai ir 
kiti ponai, kuriems šiandien labai “pa
rūpo” SLA likimas? Jie krikštino komu
nistus “rėksniais,” “skandalų kėlėjais”, 
etc.

Kas gi pirmutinis iškėlė šmugelį su 
Devenio paskola, ar ne mūsų spauda.? 
Ar ne “Laisvėje” tilpo pirmutinis šūvis, 
keliąs į viršų tą negarbingą žygį,* apie 
kurį gerai žinojo Grigaičiai ir Bagočiai, 

■bet tylėjo, nuduodami nežiną?
Visi tų laikų SLA pild. tar. netiklūs 

investmentai (apie kuriuos komunistai 
žinojo) buvo mūsų portfeliuje Chicagos 
Seimo laiku. Mes juos pasirengėm iš
kelti ir parodyti visiems delegatams, kaip 
stovi dalykai. Bet kad turėjus progą, tai 
iškelti’ mums reikėjo išsikovoti teisė pa
čiam seinie; reikėjo turėti bent vienas 
žmogus mandatų komisijoj, kad užpro
testavus prieš Geguž-Gugio-Grigaičio ma
šinos pasirįžimą padaryti legaliais nele- 

’ galiųsį,* “popierinius” delegatus, kad ne
leidus tai pačiai mašinai atmesti kairiuo
sius delegatus, kurie buvo -išrinkti teišė-; 
tai. jTuomet Gegužib-Grigaičio mašina 
pasišaukė būrį policmanų ir užleido juos 
ant kairiųjų delegatų, kad daužytų šiems 
galvas ir išmestų juos laukan. Dėlto ir 
buvo išmesta 208 teisėtai išrinkti delega
tai, kurie laikė savo atskirą seimą ir 
įkūrė Lietuvių Darbininkų Susivienijimą.

kąu, ar nuo 1923, kuomet su- giausiai išpildyti aplikaciją, 
grįžau iš Kanados? Sek pilnai visas instrukcijas,

kurios paduotos Form 659.
FLIS.

$

Kampanija IK Gelbėjimą Lietuvos Rev “a,i8“i" •>**-*- 
Politkaliniy Neturi Apsistoti

tus ją į orlaivių bazę ata
koms ant Sovietų Sąjungos 
|iš šiaurių. Bet 1927 metais 
i Sovietų Sąjunga pasiuntė 

c .v. . . .v. _ . -i v 4.- i specialę ekspediciją su drg.Su pradžia lapkričio men. bo. \ Reikalinga surengti dau- / . A r v r. •
Priešfašistinis Komitetas pra- giau masinių susirinkimų, ku-Į. * . ’ sa <OVU pi lesa yje 
dėjo kampaniją už gelbėjimą riuose ne tik turi būt išnešta'J.1 apgyven ino. a3ai. 
Lietuvos politinių kalinių. Apie rezoliucijos už Lietuvos politi-, n ?^.vena . ^ov}etų Keli 

mūsų- špau- nių (kalinių reikalus ir pasiųsta mokslininkai ir apie 60 eski- 
Smėtonai, bet taip pat turi pa- mošų. Jie tyrinėja šiaurius

tai buvo rašoma 
doj ir išsiuntinėta visom mū
sų nacionalių organizacijų kel. v _______ ,c ___ .....__ klausimą būsimo visuotino nemažai brangių kailių
kuopom specialiai, tuom klau- lietuvių priešfašistinio-prieška- suteikia darbininkų tėvy-

o kongreso, šis kongresas nei.simu, laiškai ir rezoliucijos, rini
Buvo raginama, kad kuopos turės ant dienotvarkio ir Lie- -------—
savo susirinkimuose išneštų tuvos klausimu padaryti tam Altajaus “Aukso Kainas 
tas rezoliucijas, kuriose stato- tikijų tarimų.
.............. - - 1 I

Materiale Parama Labai
Reikalinga

Sovietų Sibire yra dideli 
kalnai, kuriuos vietos gy
ventojai vadina “Ala-tau”, 

įrengdami masinius susirin- kas mongolų kalboje reiškia 
kimus, išnešdami rezoliucijas į—“Aukso Kalnas.” Ir ištik- 
už pagerinimą sąlygų ir už ga-iro, tai turtų kalnas. Jame 
lutiiią Lietuvos politinių kali-i yra aukso, sidabro, švino, 
nių Ipaliuosavimą, neturime pa- cinko, vario ir kitų brangių 
miršti teikimą materialės pa-'metalų. Altajaus kalnuose 
ranjos. Pastaruoju laiku mū- jau keli šimtmečiai atgal 

. .. .......... i surasta brangūs meta-

i mi 'šie reikalavimai: 1. Page-į 
(rinti revoliucinių politinių ka-l 
linių maistą. 2. Aprūpinti rev. i 
politkalinius 'erdvesnėmis, ge-' 
resnomis kąmęromis. 3.' Suteik
ti -kaliniarps .laisvę pasivaikš-

1 čiojimo, daugiau šviežio . oro 
' ir. saulės šviesos. 4. Panaikinti 
i ■ 

pabaudas, prašalinti provoka
torius ir mušeikas. 5. Leisti 
kaliniams gauti ir laisvai skai- su spaudoj telpa gana daugibuv0 
tyti visokią < 
mokslišką literatūrą, taip pat yra 
leisti jiems laisvai priimti lan
kytojus bei dovanas iš lauko 
pusės. 6. Išpildyti visus ; kitus 
revoliucinio Politinių Kalinių 
Kolektyvo reikalavimus. [7. Vi
sai paliuosuoti visus revoliuci
nius politinius kalinius. 8. Ci- j šeiijiynos lauko pusėj taip pat 
Vilių teisių LietUVOS liaudžiai: Liri hadmiti nnfnkn anvn dnnn.

ŠYPSENOS

J. J. Butkus.

Prakalbų Maršrutas
Mass. Valstijoj

D. M. š.

ALDLD 7-to

tą dieną surengti, tai mes ga
lėtum paskirti kitai kolonijai. 
Pranešimus ir šiaip visais rei-

13
14
15
16
17

ir mažesnes kolonijas ir tolimą 
Maine valstiją. I

ALDLD kuopų komitetai čia 
, nelaukit 

į, bet komi- 
imkitės už

pasmieruokim. 
iki

Lygus su Juo
Jonas (į savo vyresnį 

brolį): “Petruk, aš jau tiek n

Kalbės Drg. S. C. Mažeikiene

Amerikos Lietuviu Darbi
ninkų ‘Literatūros Draugijos 
7-to Apskričio tų kolonijų kuo
pos, turit tuojaus imtis už. dar-

/ * • ■ . i

Pirmadienis, Vasar. 4, 1935

Susikalbėjo
Kartą jaunuolis, apsilan

kęs pas merginą, pasikalba 
su jos tėvu sekamai:

Jaunuolis: “Jūsų duktė, 
Onutė, matyt, sugabi mer
gina?” ' • •

Tėvas: “Taip, tamsta. Aš 
ją labai branginu!” ■

Jaunuolis (pasikasęs pa-, 
kaušį): Tai kiek-gi tamsta 
reikalauji už ją?”

darbininkišką ir raštų nuo pačių kalinių, kurie Įaį, bet pįrm revoliucijos jie pat augštas, kaip ir tu.
jratūrą, taip pat yra kankinami Lietuvos kale- jpagai buvo naiudinti Caro Petras: “Ei, ka tu p
isvai priimti lan- jimLose. Tuose laiškuose at- laikais ten anglai Stok čia> pasmieruo
lovanas is lauko varduojama tiki a l ev. poht- if belgai kapitalistai vieš- Matai, vos tik manir belgai kapitalistai vieš- 

' patavo.
Sovietų valdžia išplėtė

kalnių padėtis: kaip jie yra 
kalkinami tuose urvuose, kur 
nėra tyro oro ir labai prastai . . J J .
maitinami. Kai kurių kaliniu gaminimą tų metalų. Pabu-

• 1 - - - C davota du švino gaminimo
~___ ......................  turi badauti netekę savo duon-.fabrikai (Ridderski ir Ir-

spaudos, susirinkimų ir o‘gani- pelnių. Kaip kaliniam, taip ir LyšLzi), kurie į metus duoda
ragi- jų šeimynom, reikalinga fi- 36,000 tonų švino. Ant Ul-

< pa-inansinė parama. Mes, Ameri- bos upės baigiama budavoti 
rezoliucijas,

tų vi-
izaci-

pat 
paminėjimui 

Čior-

zavimosi laisvės. Buvo 
narna, kad kuopos neti 
čios išneštų tas 
bet kad taip pat aplankj 
sas kitas lietuvių organ
jas ir ragintų jas prie tcj> dar
bo prisidėti. Buvo taip 
raginama, kad 
nužudytų drg. Pažėlos, 
nio, Giedrio ir Greifenbebgerio
visuos miestuos, kur tik galima, 
būtų surengta masiniai I susi
rinkimai, kuriuose būtų išneš
ta tos rezoliucijos. Visos rezo
liucijos turėjo būt pasiųstos 
Lietuvos prez. Smetona}.

Ar daug 'Organizaciją atsi
liepė į mūsų <
Ne! Dar nedaug. Nuo t^o lai
ko kai išsiuntinėta atsišauki- . ’ f J
mai jau visos organizaci. 
rėjo savo mėnesinius susirin
kimus, bet daugelis, matyt, 
“pamiršo’’ Lietuvos politinių 
kalinių reikalus. Iki 19 d. sau
sio gauta rezoliucijų kopijos 
tik nuo apie 100 kuopų bei 
organizacijų. Tai labai 
žai. Teisybė, dar neviskas, I 
daugelis kuopų yra išnešę re
zoliucijas, bet kopijų dar nė- įtusj 3 mėnesius ir 26 dienas, 
ra prisiuntę į centrą. Bet ne-'arbą bendrai 1,580 parų, 
apsiriksime pasakę, kad dau-'Per 1,580 dienų ir naktų 
gelis mūsų org. kuopų d|ar nė- kaukė kanuolės ir sėjo mir- 
ra nei piršto pajudinę tuo įįt '
klausimu. O tai labai i-----1
rai, kad tokio mažo darbelio įr naktų degė miestai, 
negali atlikti. Bet dar neper- godžiai 
vėlu ir dabar. 1---- 1 ’
paniją už Lietuvos revi. poli
tinių kalinių gelbėjimą tęsime 
toliau. Tos ■ kuopos bei šiaip 
masinės organizacijos, kurios 
dar nėra nieko tuo klausimu 
darę, turi dabar imtis už dar-

kos lietuviai, turime pasirūpiu- elektros gaminimo stotis, 
ti, |<ad kuo daugiausia suteikti 100,000 kilovatų jėgos. Tar- 
jiem finansinės paramos. Jau pe Ridderio ir Rubcovka 
daugelis kuopų bei pavienių pravedamas 200 kilometrų 
drajugų yra kiek paaukavę įlgi0 naujas gelžkelis. Ir Al
taną reikalui, bet labai daug iš tajaus kalnas tikrai virsta 
mūšų, kurie nieko nesame aukso kalnu, kur veikia jau 
davę. Greitoje ateityje, kurie 
tik j galite paaukokite pagal 
išgalę. Priešfašistinis Susivie
nijimas atspausdina tam tik
rų ženklelių po 5-10 ir 25 cen
tus.

smakro.”
Jonas: “Bet, vistiek. Tai 

aš iš kito galo lygus tau.”
Petras: “Kokiu tai bū

du?”
Jonas: “Ogi, tavo kojos 

siekia žemę, ar taip?”
Petras: “Taip.” .
Jonas: “Na, o mano irgi 

siekia.”

nemažai aukso kasyklų.

Kur Neveikia Kompasas? 
J

Kompasas, •• tai mažas;
šie ženkleliai bus tuo- (prietaisas, panašus į laikro^ 

jau išsiuntinėti mūsų naciona- Įdį. Jo viena plunksnelė pa- 

pos aplaikę turi stengtis grei-
lių organizacijų kuopom. Kuo- magnetuota ir visada stovi bo: paimti svetaines, sudaryti

galu į šiaurius, o kitas jos 
galas į pietus. Kompasas 
tarnauja laivų kapitonams, 
orlaivių valdytojams ir ki
tiems keliauninkams—kel
rodžiu. Bet štai dideliame 
plote Sovietų Sąjungoje, 
nuo Kursko prasideda ir 
tęsiasi ilga juosta į piet-ry- 
tus, net iki Novy Oskol, kur 
kompasas yra bejėgis. Kom
pasas toje srityje šokinėja, 
sukinėjasi, tai į šiaurius, 
pietus-, vakarus, rytus tuom 
galu plunksnelės, kuris turi 
visada būti į šiaurius. Kame 
priežastis? Pasirodo, kad 

69,000,000 žmonių buvo Į tame sluogsnyje yra apie 
200,000,000 tonų geležies. Ji 
labai susikaupus į vieną vie
tą, negiliai ir todėl krečia 
tokius “šposus” su kompa
su. Sovietų valdžia jau 
atidarė kelias geležies ka
syklas. Jos veikia labai ge-

atsisaukimą . juos jgp|at|n^ ir,surinktus
pinigus tuojaus prisiųsti Cen
trai!.

os tu

ma

J. Weiss.

ĮDOMUMAI
4—- - ■ _

Pereito Karo Lėšos
Ęirmas pasaulinis impe

rialistinis karas tęsėsi 4 me-

programas (jei yra galimy
bių). Ir reikia gerai pradėti 
garsinti: plakatais, per spau
dą ir gyvu žodžiu po paren
gimus, susirinkimus ir 1.1.

Draugė S. C. Mažeikienė 
yra gera kalbėtoja. Reikia su
traukti skaitlingai darbininkų 
ir darbininkių ir abelnai pub- 
Jikos, nes daug naujo ir pa
mokinančio išgirsim.

Maršrutas eis taip:
12, Worcester, Mass.

Hudson, Mass. 
Lowell, Mass. 
Nashua, N. H. 
Haverhill, Mass.
2-rą valandą dieną,

Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo

Lawrence, Mass.
Kovo 17 7:30 vakare, So Bos

ton, Mass.
Kovo 18 Montello, Mass.
Kovo 19 Bridgewater, Mass. 
Kovo 20 Stoughton, Mass., ar
ba Norwood, Mass.

Draugai ir Drauges! Ka
dangi ALDLD centro sekreto
rius mūsų apskričiui skyrė tik 
9-nias dienas, kas reiškia, kad 

Į su šiuo maršrūtu nepaidengiam 
i nei puses mūsų apskričio kuo- 
! pilį todėl ’čia skėlbiam tik di
desnėm’ kolonijom. O mažės- 

A v v . . **’ ?nes ir tolimas Maine valstijos -Acffl uz pnsiun-i^ .. syk. ^ale.st. Kada 
ilrie kankinosi visose pašau- ^lm4 ls ■ gaiusim kalbėtoją ant ilgesnio

nege- pastatyta po ginklu.- 1,580

—----, sproginėjo tiltai,es ą am- kagg apkasusl pyng aplinkui 
’ juos spyglių tvoras ir žuvo 

darbininkai ir valstiečiai 
kario laukuose. Tūkstančiai v 
traukiniu buvo užkimšta rai, nes negiliai guli storas 
pęrVežančių 17,000,000 su- geležies rūdos sluogsnis.
.žeiįtų žmonių. Karo lauke 
■ žįlvo virš 10,000,000 jaunų 
jVyijų. 18,000,000 liko po ka- 
jro 'invalidų, 5,000,000 žmo- 
'nių mirė užpakalyje fronto Dig. W. J. JUartin, Ka-; iš bado ir nuo įvairių ligų, . '
:10,600;000buvo belaisvių,ku- 7.^°’ .v.. '

. . . . v ifimn įskfi
lib-užkampėse ir dar dabar buvome matę tą, pnmiau. | jaiko> tai tuomet patenkinsim 

I tūli nematė savo namų. De- 
jšiipties metų viso pasaulio 
'įplaukos buvo karo metu su- “i ‘ ‘
naikintos nes vien Rusijai ^‘fa svarbaAad“^ 
nfalpin 45 miliordai nnksn m t susirinkimu

įplaukos buvo karo metu su-
• JI • i • ' • . • * ' *

atsįėjo 45 miliardai aukso 
rublių karo vedimas.

J—šui, So. Boston, Mass 
—Tokių raštų, mes ne talpi-; 
name “Laisvės” skiltysna.: paskelbty kolonijū?

vyrą žmona paliko? Tai tetas, pasitaręs, 
grynai šeimyniški dalykai ir darbo ir duokit tuojaus atsa- 
tokių mes savo laikraštyj Akymus, ar rengiat prakalbas 
neaprašinėjame. Rašykit jums paskirtoj dienoj, ar ne? 
mums dalykų, turinčių vi- Nes jeigu jums nebūtų galima 
suomeninės reikšmės.

c Vrangelio Sala
Vrangelio sala yra pati 

, šiauriausia sala Sovietų Są- 
ijungos -rytų-—šiaurių - sieno
je. j Ji apsupta iš .visų pusių 
varideniu, tankiausia - ledu. 
Sala turi 3,000 keturkampių 
kilometrų plotį. Po pereito 
kario tą salą, 1921 metais, 
anglai norėjo pasisavinti 
pasjkui amerikiečiai. Impe-

Atsakymą^

Tbkis trumpas išvykimas iš j • ---------------------
Suv. Valstijų, paprastai, nelai-j šalpos biuro ant Bu-

Tik 1923 komas kaipo pertraukimas, a-'reau ir Tremont StsM New

Klausimas:

au nelegališkai į Suv.
1919 m., ir iki Šiam

gyvenu jose
nuvykau į KanAdą dviem • teivio rezidencijos Suv. Valsti- j Yorke, buvo ‘surengta bedar- 

aplankyti draugąjjose, ypatingai, jeigu aplitan- bių darbininkų demonstracija.
reiškia? Kaip valdinin-į tas del užregistravimo certifi- Policija užpuolė ir Areštavo 4 

skaito mano paskutinį at-( kato gali darodyti, jog jis ke- moteris iri 5 ‘Vyrus. ,Tas darbi- 
tino sugrįžti į ’ Su v." Valstijas, ninkus nesulaikys nuo kovos 

už išreikalavimą šalpos.

Atvyk

laikui

kuomet
ari nuo 1919 m

ištikrųjų aš čia atv/-'Patariame Tamstai kuo atsar-

" 4

“Kingfish” senatorius, 
ir Louisiana valstijos 

kurį, sa- 
’ oponentai 

nužudyti.

diktatorius,
* koma, jo

rengiasi i

MARIJAMPOLĖ. — Už žvy- 
riaus išėmimą iš Šešupės moka-, balais susirašinėjimus turėkit 
ma pusantro lito kobiniui met- su ALDLD 7-to Apskričio se
rui. Dirbą prie šito darbo žmo- ( kretore, drauge D. Lukiene, 
nes skundžiasi, kad daugiau 43 Austin St., Worcester, 
kaip pusantro lt. dienai prie Mass, 
geriausių norų uždirbti negali- ALDLD 7-to 
ma.



SLA Narių Balsai, Ku 
riuos 'Tėvynė’ Atsisa 

kė Spausdinti
“Tėvynę”, bet 

Mes manome, 
paliesti šitose 

viso SLA
todėl talpiname jas 

skiltyse.—"Laisvės”

žemiau talpiname SLA. 286 
kuopos rezoliucijas, kurios bu
vo pasiųstos į 
ten netalpino, 
kad klausimai,
rezoliucijose, liečia 
gerbūvį, 
“Laisvės” 
Redakcija.

Rezoliucija
S.L.A. Pild. Tar.

307 W. 30th Str. 
New York, N. Y.

McKees Rocks, Pa., gruodžio 
9, 1934, S.L.A. 286 kp., laiky
tam savo susirinkime, perskai
čius laišką ir tarimą N.5, S.L.A. 
Pild. Tarybos suvaž., po apkal
bėjimo vienbalsiai nutarta pa
siųsti Pild. Tar. viešą rezoliuci
ją, kuri turi būt patalpinta or
gane “Tėvynėje”.

1. Kaip jau žinoma, iš prie
žasties S.L.A. Pild. Tar. netiku
sios tvarkos, pirkime netikusių 
bonų, suteikime paskolos ant 
namų, apmokėjime įvairių ke

riaus pagelbininkas prie “Tėvy- ■ 
nedaryti ' 

sugaiščių, 
bylinėji- 

“Tėvy- 
(išski- 

ir visur

nes” nereikalingas), 
perdaug kelionų ir ;
vengti bereikalingus 
mus, nemėtyti pinigų 
nės” bendradarbiams 
riant Sveikatos Skyrių) 
įvesti ekonomiją.

S.L.A. 286 kp. valdyba: 
Prezidentas K. Nauyokas, 
Užr. sekr. F. Rodgers, 
Ižd. Jonas Maseliunas.

tė ir neverčia keltis į žemesnį 
laipsnį. Pildomoji Taryba šia
me reikale tik pataria" 1 Ponas 
Vinikas, pas mumis, paprastus 
darbininkus, žodis “pareikalau
ti” ir žodis “privalo” nėra pa
tarimas, mes nežinom, kaip pas 
Daktarą? Kodėl Daktaras inter
pretuojate tuos žodžius “pata
ria”?

Toliaus ponas Vinikas sako: 
“ar Tamstos žinote, ką reiškia 
‘šimtai ir šimtai tūkstančiu?’ 
Taip, mes žinome, bet sykiu 
mes klausiame pono Viniko, ar 
Jūs žinote, ką reiškia S.L.A. 
iždininko raporte praeitam sei- J 
mui, pasakyta, kad S.L.A. turi 
defoltuotų bondsų “face value” Į 
$393,000.00, už 
$386,229.50.

tie bondsa'i?dabar tikrai verti
Slėpti tas nuo SLA. narių ne
gražu ir nesąžiniška. Būkite vy
rai ir paskelbkite, 
pieriųkai” verti.

S.L.A. 286 kp. valdyba:
Prez. K. Nauy
Sekr. F. Rod g 
Ižd. Jonas Maseliunas.

Isesni draugai ir pamisima J(iovaut streiką.
Vieną rytą kovojanti darbi-j“Ką gi aš galiu pasakyt, o dar Inoj vietoj tiek daug kareivių, 
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nėj, bet ir tenai nemačiau vie-

dek tie po-

Antra Rezoliucija

<4

gruodžio 
kp., lai-

)kas, 
ws,

oliucija 
laikytam ;
>, 1935, vien- •

: ųsti protesto ' r 
kz.xx.xx. P. Tarybai.

Mes sutinkam si: SLA. kons-
• titucijos skyrium V, paragr. 8,

Protesto Re?
S.L.A. 286 kp., I 

sirinkime, sausio 13 
balsiai nutarta pas 
rezoliucija S.L.A.

SU- I

kur konst, suteikia
kuriuos mokėta ūmam reikal 

Mes klausiam, ką-nar*V proporcional

SLA. P. T. 
3 uždėti ant 
us mokestis,

nįnkai apkūlė keletą streiklau 1 rašyt, tai nė pamislyt.” Taip 
žiu ir buvo areštuoti. Tai ADFjir laukia, kad tie viską galinti 
pąrdavikas, atėjęs iš ryto, ir viską žinanti padarys ar į 
klausė, kas dar mokės duokles.: spaudą parašys.
Darbininkai pasakė, kad jie j 
turi 6 draugus areštuotus ii’, kalboj gali* 
jie nori, kad būt daromi žings- i darbe jau jų 

• iš draugių, kurios 
susirinkimuose sakosi negalin
čios jokio darbo apsiimt, o ki
tai apsiėmus rėkia, kad prie
šinga. Tokie atsitikimai man 
primena senovišką patarlę: 
“Šuo gulėdamas ant šieno nė | 
pats ėda, nė karvės prilei
džia.”

riiai del jų paliuosavimo. Tas paį- yra 
l ielešas atsakė, kad jam ne 
dalykas apie tuos draugus, jis 
atvažiavęs organizuot ir duok-!

į les rinkt. Tuoj darbininkai pa
rade duris ir dar sprandinių 
pridėjo.

Darbininkai Atgavo Savo 
Duokles

Bet tie pastarieji, tai tik 
pasididžiuoti, o 

nesimato. Taip

kiek čionai buvo suvažiavę de
legatų iš įvairių Amerikos da
lių. Ir dar tokių delegatų, kaip 
daktarų, advokatų, profesorių, 
mokytojų ir kitų inteligentų. 
Mes čionai sėdim ir tylim. O 
jei kas iš progresyvesnių drau
gų ir norėtų pradėti kokį ju
dėjimą, tai mes pasakydavom: 
‘Ką tie raudoniukai gali.’ Bet 
aš pamačiau, kas yra veikiama 
ir nuo dabar pasirinkau kelią 
su darbininkais, nes aš pats

Įtuomi esu.”

♦

reiškia pardavimas gerų bond-į^P kaip nusako minėtas paia-|d

.Paskiau kalbėjo draugas 
žaldokas ir nurodinėjo pla
čiau, kad buvo kalbama be
darbių kongrese ir kas toliau 
turi būt veikiama, kad būt 
priimtas šalies kongrese tikra
sis Darbininkų Apdraudos ir 
Senatvėj Pašalpos Bilius HR 
2827.

Paskutinis kalbėjo draugas 
šolomskas, angliškai. Draugas 

i šolomskas yra gana gerai pra- 
jaunuolis. 
jaunuolių 

šolomskas

Taigi, draugai, mano su
pratimu, ghna pasitikėt tiems 
visagaliams, kad jie viską.at
liks. Geriau patys stokim į 
darbą ir rašykim iš kovų, strei
kų ir dirbtuvių, nes aš žinau, 
kad jūs, draugai, galit rašyti 
ir patyrimų turit daugiau. Tik 
paimkit drąsos ir parodykit sa
vo viską žinantiems, kad jūs
taip pat žinot ir dar galit go- silavinęs kalbėti 
riau padaryt. ' Gaila, kad nebuvo

prakalbose, tai d. 
trumpai kalbėjo.

Taip pat buvo ir su Sun 
laip Co. laivų budavojimo 
arbininkais. Ir tuos nelabieji 
DF išdavikai buvo pasigavę 
savo rankas ir jau buvo su
klektai^ $300 duoklių ir iš-

sų par vertės $155,000, už ku-|S'rafas-
riuos S.L.A. gavo, priskaitant1 Kadangi toks ū

. ir nuošimtį, tik $81,290.07. Na, į

'o kaip su kitais bondsais? Mes ILeldcima mokestis, 
klausiam, ar Jūs žinote, ką reiš-|1 - ■ 
kia S.L.xA. prezidento Bagočiaus , grafas,

Kadangi P. T. bando naudo
tis konstitucijos skyrium V, pa
ragrafu 5, kuris suteikia P. T. 
galę interpretuoti SLA. konsti
tuciją ir

Kadangi konstitucija nenusa
ko SLA. nariams 
šalpos lėšų fondą 
nesį, ir

Kadangi SLA. 
naudojasi reikale 
naujo skyriaus, delegatų atlik
tu balsavimu per

Mes protestuoja
L.A. Pildomosios Tarybos tokį 
nutarimą ir reikalaujam, kad 
P., T. virš minėtą 
atšauktų.

Delei sutaupinimp 
mes p atari am

išsitarimas praeitam Susivieni
jimo seime (prez. išsitarimas 
tilpo pašalinėj spaudoj), kur jis 

SLA turi už virš $300,-

S.L.A. Pild. Tar.
307 W. 30th Str., 
New York, N. Y.

McKees Rocks, Pa., 
9, 1934 m., SLA. 286
kytame savo susirinkime, vien
balsiai nutarė ir ragina S.L.A.1 sakė:

Bedarbių 000.00 vertes popieriukų, vadi- 
taip kaip namų bonais. Tuos popieriu- 

Sei- kus valdžia anksčiau ar vėliau 
i lieps išmesti iš bankos spintų

Raginam, kad Pild. Tar. dau- ir išbraukti iš SLA. 
giau susidomėtų minėtu reikalu Na, o kaip 

lionių ir sugaiščių, pasiskyrime ir ragintų kuopas minėtu rei-

Pild. Tar. rūpintis 
Apdraudos Bilium, 
pasisakė pereitas S.L.A. 
mas.

sau (P. T.) pagelbininkų ir 
taip įvairiais būdais žarstyme 
S.L.A. pinigų, buvo pražudyta 
šimtai ir šimtai tūkstančių do
lerių, S.L.A. narių sudėtų\pini- 
gų-

2. Kad padarius geru tą iš
eikvotą S.L.A. iždą, Pild. Tar. 
savo suvažiavime lapkr. 30 ir 
gruodžio 1 ir 2 dd., 1934 m. 
visą tą sunkumo naštą uždeda 
ant S.L.A. narių, ypač tų, kurie, 
paliesti bedarbės, pasiskolino 
iš S.L.A. dolerį-kitą užsimokėti 
savo duokles į S.L.A. Pild. Ta
ryba viyš minėtu savo tarimu, 
priverčia kiekvieną S.L.A. narį 
persikelti į žemiausj skyrių pa
šalpos ir apdraudos arba atly
ginti užsibaigus laikui tą mažą

. paskolą. Mes sakom, kad Pild. 
Tar. tokiu savo tarimu pasiry
žus suvaryti narius į žemiausį 
skyrių pašalpos ir apdraudos, 
tuo tikslu, kad nariai, sumokė
ję į augštus laipsnius mokestis, 
persikeltų į žemus laipsnius, 
padarydami • S.L.A. iždą šim
tu nuošimčių . užtikrinantį že
mus ir kitus skyrius.

3. Kadangi dabar S.L.A. be
darbis narys, neturėdamas duo
nos kąsnio, atlyginti paskolą jo
kiu būdu negali ir kad narys, 
matydamas neatbūtiną reikalą 
pasilaikyti augštesniam skyriui, 
susigraibo ar pasiskolina kur 
dolerį kitą ir užsimoka duokles 
į S.L.A. ant toliaus. Tad mes 
protestuojame prieš Pild. Tar. 
tarimą ir sakom, kad Pild. Ta
ryba neturi juridinės galios 
narį priversti persikelti iš aug- 
štesnio skyriaus į žemesnį, jei
gu narys to nenori, nežiūrint, 
kiek, narys būtų organizacijai 
skolingas. Bile skolos atgavimui 
yra kiti būdai, o ne toki.
- 4. Mes reikalaujame, kad 
Pild. Taryba, pirm , suteikjmo 
paskolos bile kam ir bile kokios 
paskolos, reikalautų tikro užtik
rinimo. Mes reikalaujam, kad 
Pild. Tar. suteiktų bedarbiams 
S.L.A. nariams paskolą vien tik 
užsimokėti į žemiausį skyrių 
pašalpos ir apdraudos.

5. Kad nors kiek atpildžius 
S.L.A. iždo trukumus ir pada
rius organizacijoj finansinę sta
bilizaciją, mes sakome:

a) Pild. Tar. ir Finansų 
Kom. turi atkreipti didesnę aty- 
dą įvezdinime S.L.A. turto, taip 
kad investmentai būtų užtikrin
ti.

b) 
žinti 
rius 
žinti
nėj, numušt algą “Tėvynės” re
daktoriui, paliuosuoti redakto
riaus pagelbininką (redakto-

| morgičiais?
Kom. raporto,

knygų.” 
su forklozuotais 
Sulig Finansų 
forklozuotų mor-

nūs reikalas I į 
nėra numatomas ir P. T., pa- ■ k

, nesivaduoja v(pžę į Washingtona pas par- 
taip, kaip nusako rpinėtas para- d

1 bininkaį pareikalavo kovinges- 
nįo veikimo, tai jie pasakė, 
kad dar nelaikąs. Ir šie dar- 

ninkai nesnaudė. Jie pasiun- 
į Washingtona pas Greena 

delegaciją ir pareikalavo vei- 
mo ar pinigus atgal, žinoma, 
reenui veikimas nel'ūpi, tai 

tuįrėjo atiduoti pinigus.
Ship Yards darbininkai dar 
nuėjo su tikruoju darbinin

kų vadu. Jie įsisteigė Indepen- 
t uniją. Bet jie jau

ivika Greena. Bet kada dar- v *•

bi 
te

ki
mokėti 

po 10c.
1 pa- 
į mė-

dabarP. T.
konstitucijos

na

kalu pasisakyti.
Siunčiam oficialę kopiją pa- gičių buvo už $246,000.00. Kiek 

kvietimui į Bedarbių ir Sočia- nuostolio Susivienijimas turėjo 
lės apdraudos kongresą, kuris delei paskolos Užunariui, Deve- 
atsibus Washington, D. C., sau- niui, “Vienybei”, ir t.t. ir t.t.? 
šio 5, 6 ir 7, 1935. Tikimės, kad : Dar reik atkreipti Jūsų aty- 
Pild. Tar. rūpinsis minėtu rei- dą į SLA Iždo Globėjų raportą 
kalu ir paskirs savo atstovą į praeitam seimui, kur pasakyta 
minėtą Kongresą atstovauti "Pastaba: Darant reviziją pas 
SLA. ir pasisakyti už Bedarbių SLA iždininką, peržiūrėdami 
ir Socialės Apdraudos Bilių, užmokėtas sąskaitas (bilas), 
taip kaip ir pasisakė praeitas apart sugaišto laiko, kelionės 
SLA. Seimas.

S.L.A. 286 kp. valdyba:
Prezidentas K. Nauyokas 
Užrašų sekr. F. Rodgers, 
Ižd. Jonas Maseliunas.

ir viešbučio išlaidų, radom iš
mokėta įvairių komisijų na- 

' riams ir už tokias išlaidas, kaip 
. tai: ‘Miscellaneous expenses’ 
I (nepažymėta už ką) sumoje po 
$10.00 ir $12.00, ‘Tips’ po 
$15.00. ‘Miscellaneous and Inci
dentai’ expenses’, po $10.00, ‘Dai
ly expenses at $2.00 per clay’ 
po $10.00”.

Tai matot, ponas Vinikas, jei 
Jūs nežinot, ką reiškia mūsų 
rezoliucijoj ir prieraše pažymė-

“Tėvyne” Netalpino
Minėtos rezoliucijos buvo pa

siųstos P. T. ir vietoj patalpin
ti viešai į organą “Tėvynę”, tai 
SLA. sekr. M. J. Vinikas, gruo
džio 20, 1934, rašo atsakymą
laišku, kur jis sako, kad mūsų.ti dalykai, tai dar kartą pastu- 
rezoliucija yra “pilna neteisiu- dijuokite, o tada suprasite, kad 
gų interpretacijų ir įtarimų, mūsų rezoliucijoj “nesąmonių” 
kurių čia tik porą paminėsiu: j ir “neteisingų 'interpretacijų”
1) ‘Vertimas narius keltis į že-'nėra; ką mes sakom, mes pare- 
mesnius apsaugos skyrius’ ir miam faktais. Jeigu Jūs sako-
2) ‘Pražudymas šimtų ir šimtų te, kad mes neteisingi, tai ko-
tūkstančių dolerių SLA. narių del Jūs bijotės patalpinti mūsų 
sudėtų pinigų’. Taipgi prirašy-.rezoliucijas, mūsų organe “Te
ta ir ištisa eilė kitų nesąmonių, 
kurias įvykdžius—Susivieniji
mas, ištiesų, susilauktų didelės 
netvarkos ir nelaimės.”

Ar mūsų rezoliucijos suside
da iš “neteisingų interpretaci
jų” ir

"proxy”, 
ne, prieš S.

savo tarimą

o lėšų fondo, 
SLĄ. Pild. Tar. 

vaduotis, taip kaip yra pasa
kyta mūsų rezoliucijoj iš gruo
džio mėnesio, 1934 

S.L.A. 286 kp. , 
Prezidentas K. Nauyokas, 
Užrašų sekr. F. Rodgers, 

Ižd. Jonas Maseliunas.

: m.
valdyba:

Chester, Pa
Iš

laiko

Jonijos. Taip 
miestelio vi-

pajėgė 
Darbo 
yra ne

va

d e
suprast, kad Amerikos
Feideracijos viršininkai 

dovai, bet išdavikai.
Paskutinis pereitos vasaros 
eikas mūsų miestelyje bu- 
Aberfoyle Mfg. Co. audiny- 
se, kur ir mūsų pačių drau- 
dirba. Kaip žinoma, čionai 
kitas toks pat ponas, kaip

Sausio 27 d. Vytauto Lietu
vių Pašalpinis Kliubas buvo 
surengęs prakalbas draugams 
delegatams, sugrįžusiems iš 
Bedarbių Kongreso, Washing
tone, nes mūsų kliubas irgi bu
vo pasiuntęs 1 delegatą, d. S. 
Markšaitį. Taip pat buvo at
važiavę iš 
žaldokas ir 
nuolis.

Iš mūsų 
Markšaičio,

valdyba. 
Gi.zauskas, 
Dudonis,

Kuopos 
užrašų 

finansų

Philadelphijos d.
D. šolomskas, jau-

Po prakalbų įvyko ALDLD 
30 kuopos susirinkimas. Išrink
ta nauja 
org.—V. 
rašt.—N.
rašt. — A. Degutis, kas. —A. 
Lipčius, knygium—J. Valuko- 
nis.

Nutarta surengt d. šolomsko 
maršruto prakalbas. Paaukojo 
$2 Komunistų Partijai, $2 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui Scottsboro jaunuo
lių gelbėjimui. Susirinkimas 
užsibaigė su išrinkimu komi
sijos rengt “tea party.” į

F. Navickas.

delegato, d. S. 
raporto pasirodė, 

kad jis įgijo didelį įspūdį be
darbių kongrese. Pirm važia
vimo tas draugas manė, kad 
tai maža saujalė nenuoramų 
atvažiuos į Washingtona ir 
gana. Mat, minėtas draugas 
niekur nebuvo dalyvavęs dar
bininkų masiniuos susirinki
muose, tai jis ir manė, kad vis
kas bus ant juoko. Jisai sako: Žujės vėl atgaivino ginčus

“Kaip nuvažiavau, tai pa- spaudoje ir susirinkimuose, 
mačiau ką kitą, ko dar savo tvirtindamos, kad moterų 
gyvenime nebuvau matęs. Tar-’lytis yra tinkamesnė ir kiL 
navau Rusijos caro karinome-1 nėsnė UŽ vyrų.

str< 
vo 
Čio: 
gų 
jau
G r sen, tai yra Textile Unijos 
bin 
Str< 
lenj 
nin 
zuoti. Bet ūpas darbininkų bu
vo 
d e 
laiiinėję, bet Gorman pasisku
bino kompanijai į pagalbą, at
šaukė streiką.
Policijai Dovanos Už Laužymą 

Streikų

aip pat ir Chesterio poli- 
nemažai pasitarnavo lau- 

e tų streikų, žinoma, poli- 
gavo gerą atlyginimą už 

savo žiaurų darbą.^Aberfoyle 
Mfg, 
pasi 
čekį

rokratas, Gorman, valdo, 
eikas prasidėjo labai pa- 
gva, nes tos dirbtuvės darbi- 
kai niekad nebuvo organi-

pakilęs ir išsijudinęs į di- 
ę spėką. Būt darbininkai

I 
ci j a 
žyrr 
ei j a

Mūs Svarbesnių įvykių

Prabėgo apie metai 
kaip vis mūs spaudoj nieko ne
simato iš mūsų ko 
atrodo, kad mūsų
sai nebūtų ant žemės kamuo
lio, o kad ir būtų 
susidėtų iš parazitų, o darbi
ninkų ir bedarbiu 
Bet taip nėra. Matai, kur yrai 
išnaudotojų, tai ti r būt ir dar-1 
bo vergai, nes pastarieji turi policija buvo gerai aktyve lai- 
uždirbt aniems gražų pragy
venimą, o patys pusbadžiai gy
vent arba ir visai

Gal kas pamanys, kad Ches
terio darbininkai 
savo darbdaviais, 
sai nėra, streikų friekur nebu- 

susirinkimų 
niekur neįvyko, žodžiu sakant, 

viskas ėjo 
skaitytojai, bet p. Vinikas paša- ir paskelbti SLA. nariams, kiek kaįp sviestu pašnjeruota ir jo- 
kykite, kas yra neteisingas ar | 
Pild. Tar., kuri oficialiai pa
skelbė savo tarimą No. 5, lai
kyto suvažiavimo lapkričio 30 
ir gruodžio 1 ir 2 dd., 1934, 
kur sako: “ir įsakyta SLA. Sek
retoriui pareikalauti visų na
rių, kurie yra ėmę paskolas iš | 
SLA. duoklių užsimokėjimui ir' 
kurių paskolos atmokėjimui lai
kas sukako, kad šiame gruo
džio mėnesyje visi toki nariai 
jiems suteiktas paskolas atmo
kėtų, arba persikeltų į žemiau
sį apdraudos laipsnį.” Toliaus 
sako: “Jei narys priguli ant 
augštesnio apdraudos laipsnio ir 
savo skolos Susivienijimui at
mokėti neišgali, . tai privalo 
(mūsų pabraukta) įteikti kuo
pos finansų sekretoriui savo na
rystės paliudijimą ir sekamą 
raštišką pareiškimą: “(Raštiš
kas pareiškimas, arba privalo- 
ma-priverstina aplikacija persi
kelt į žemesnį skyrių, kurio ne
minėsim, delei stokos vietos.), 
ar neteisingas ponas Vinikas, 
kuris savo laiške sakot, “kad 
Pildomoji Taryba nieko riever-j

tai tik vien

visai nebūtų.

I lerii

badauti.

$937,968.67.

į pribūt.

erimastavimą

užganėdinti 
bedarbių vi-

Pild. Taryba turi nusima- 
sau algas, panaikinti įvai- 
savo pagelbininkus, suma- 
darbininkų skaičių rašti-

ąjį vadovą, 
ašaukia sau

ar sunkesnė
mis’ Šarlata- 

nes tikrasis

Bet ne, i vgj” i' Nejaugi draugai nemo
kėjo rašyt, ar laiko neturėjo.

vynėj” ir tame pačiame organe 
nurodyti mūsų klaidas?

Sulig paskutinės Susivieniji
mo atskaitos, SLA turi bondsų 
popierinės vertės
SLA. sekr. ir P. T., ar Jūs, ger- 

nesąmonių”, lai spren- biamieji, negalėtute pasirinkti
džia SLA nariai ir laikraščio bile kurios dienos rinkos vertę ■ per 1934 metus

vo, darbininkų

igi, draugai, tą viską per-

O gal bijos, kad kas ne-

Reik Rašyt Savo Spaudai

k nieko nesuprantat.” To- 
raugai neneša naudos nei

matant, 
lįininkams reiktų sparčiau

. kompanija' ant kalėdų 
untė policijos associacijai 

$500 (penkis šimtus do-
) su pažymėjimu, kad

treikų ir užsitarnavo tuos 
(us. Matote, Aberfoyle

įerstojimo prašo: “Rašy- 
draugai, iš dirbtuvių, iš

mūs dienraštyje “Lais-

San Quentin, Cal., ka
lėjimo perdetinis Ja
mes Holohan, kuris 
buvo apmuštas laike 
nesenai minėtam ka
lėjime buvusio kalinių 

sukilimo.

London.— Anglijoj bur-

kio organizatyvio susikirtimo 
su valdančiąja klase—su darb
daviais neįvyko. Atrodytų vis
kas ramu ir gerai, 
draugai, taip nebuvo.

- K^-ip kitur, taio ir pas mu
mis, kur tik darbininkai gyve- 

; na-—-yra išnaudojimas. O dar- 
biiiinkai taipgi nesnaudžia, or
ganizuojąs ir kovpja. Jų kovos 
yra sunkios ir d 
mis jas daro įvd 
niški unijų vadai, 
kovų vadas, Komunistų Parti
ja, nespėja į laik
Darbininkai Išvijo Pardavikus

Pačios kompanijos, matyda-* 
mos darbininkų p 
ir bijodamos, kad darbininkai 
nepasiskirtų tik 
pasiskubina ir ] 
ištikimus ir pardavikiškus va
dus. Na, žinoma, tie ir pasitar
nauja savo ponams. Bet dar
bininkai pradeda juos greit 
suprąpti ir gena lauk iš savo 
tarpo. Taip įvyko pradžioj 
1934 metų Fordo dirbtuvėj, 
kur Amerikos Dąrbo Federaci
jos išdavikai buvo paėmę va-

ke s 
pini) 
kompanija turi iš ko duoti po
licijai, i bet darbininkams, tai 
nei cento. Tą viską 
darb 
organizuotis ir kovot, kad jie 
gaut 4 geresnį gyvenimą, o ne 
policija kyšius.

Ta 
žvelgus, metasi į mintį, kodėl 
per visus metus nebuvo rašo
ma npūsų darbininkiškoj spau
doj,

Ką Aukosite “I.aisvės” Bazarui?
Šiemet Galime Gauti Įvairiu Sovietu Produktų, Bet Juos 

Reikia Pirkti. Todėl Reikalinga Piniginiu Auky.
BAZARAS BUS TRIS DIENAS

PENKTADIENI

22. VASARIO (FEB.)
ŠEŠTADIENĮ

23 VASARIO (FEB.)
SEKMADIENĮ

24 VASARIO (FEB.)
•

BAZARAS BUS

“Laisvės” Svetainėje,
1 419 LORIMER STREET 
į BROOKLYN, N. Y.

VISAIS VAKARAIS

BUS ŠOKIAI 
įžanga 10 centų ypatai.

e
*------l-u*jn r .ji 1 r ■ —p---------------1—
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k ėjo
Juk mūsų spaudos darbininkai 
be p 
kit, 
streikų, iš masinio veikimo.”* 
Ir prižada pataisyt rašybą, jei 
reikalas būtų. Bet mūs drau
gai jokiu būdu negali išsiju
dinti.
s.užinbtų, jog jie yra darbinin
kai 1

Pas mūs tūlus draugus yra 
negeras įprotis nusiduoti savo 
draugams viską žinančiais ir 
prie kožno žodžio kartot, “tai 

at, aš tą sakiau.” O dar 
r tokių save persistačiu- 
novų, kad kuriam drau- 
aklausus kokio nesupran- 
dalyko, atsako: “Kas iš

aš, m 
yra i 
šių ž: 
gui p 
tarno 
to, kįd aš jums pasakysiu, jūs 
vistie 
kie d 
organizacijai, nei patys sau, 
bet blėdies, tai įvaliaš. Nedrą-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-16G1 
arbė užeikite pasikalbėti į 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: EVergreen 7-1661
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tai jie būtų nėję pas poną 2827 tad jis įeitų galion mažai kreipia domes į Chica-'būna tas pats kalbėtojas, kurį

AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America 

1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

WILKES BARRE, Pa.

Augščiausios P r i e g 1 audos 
Lietuvių Amerikoj Naujai Tve
riamo Apskričio Konferenci
jos, įvykusios 20 d. sausio, 
Protokolas.

Konferenciją atidarė paskir
tas 51 kuopos narys, J. Stanis- 
Ipvaitis, 11:30 vai. prieš piet. 
Konferencijos pirmininku irgi 
tapo išrinktu j. Stanislovaitis. 
"Užrašų sekretorium, V. Glau- 
biČius.

2 naujus. Stoka kuopoj vei
kimo.

Konferencija užgyrė bedar
bių apdraudos bylių H.R. 2827, 
kuris yra įneštas į Jungtinių 
Valstijų Kongresą.

Rezoliucijų komisija, B. Na
vickas ir K. Bagdonas, paga
mino rezoliucijas:
1. Kad konferencija pasisako 

už šaukimą Amerikos Lietu- 
. vių Visuotino Suvažiavimo 

prieš karą ir fašizmą atei
nančią vasarą.
šios konferencijos delegatai 

dės kuo daugiausiai pastangų, 
kad pilnai pravesti konferen
cijos tarimus, sudrūtinti silp
nesnes kuopas ir padauginti 
organizaciją nariais šioje sri
tyje.

Išrinkta apskričio valdyba 
iki kitai konferencijai :Pirm. J. 
Stanislovaitis, sekr.—V. Glau- 
bičius, iždin.—J. Klimas.

Konferencija užsidarė 3:30 
vai. po piet.

Pirmininkas J. Stanislovaitis.
Sekretorius V. Glaubičius.

F. šaučiulis 
Taksai

7 
9 
20 
35 
35 
44 
44 
44 
44 
47 
49 
49 
50 
51 
53 
55 
55
Taksai

Viso

Viso
Gruod.

J. Vičienas 
J. Sperskis 
B. Konziliauskas 
J. Masijauskas
J. Kinderis
L. Sakevičius
F. Sakevičienė... 
S. Pozerienė 
A. Grybas
M. Bajtrušaitukė
K. Vabalas
K. Danilevičius
S. Urmonienė 
F. Walace
T. Vilkutaitis 
T. Yanavičia 
P. Alsko

1.50 
.30 

’113846

40.00 
51.50 
21.00 

,42.00 
74.50 
22.00 
45.50

7.50 
30.00 
10.,00 

150.00 
39.00 
41.50 
50.00 
58.00 
67.00 
54.00

.26

803.76

darbuosis ap- 
organizacijos

kuopos, prisi-

Delegatai pridavė savo man
datus. 16 kuopos, iš Nanticoke, 
’Pa.—J. Klimas, 5-tos kuopos, 
iš McAdoo, Pa.—K. Dumčius, 
35-tos kuopos, Shamokin, P.— 
K. Bagdonas, ir iš, 51 kuopos, 
Wilkes Barre, Pa.—V. Glaubi
čius, J. Stanislovaitis, P. Jozo- 
kas, B. Navickas ir J. Karpa
vičius. Viso aštuoni delegatai 
iš keturių kuopų.

Pateikta dienotvarkis, kurį 
pagamino 51 kuopos valdyba. 
Dienotvarkis priimtas. Vėliaus 
perskaityta laiškas nuo APLA Į 
Centro sekretoriaus, J. Gasiu- 
no, kuris sveikina konferenciją 
ir davė kiek patarimų, kas yra 
reikalinga naujam apskričiui 
daryti. Laiškas tapo priimtas.

Pirmas tarimas, kad su šia 
konferencija susitveria apskri
tys kietosios anglies srityje, 
nežiūrint, kad tik keturios 
kuopos atstovaujamos pirmam 
sūvažiavime. Visi delgatai pa
sisakė, kad jie 
skričio ir visos 

l labui.
Nutarta, kad

dėjusios prie apskričio, turės 
mokėti į apskritį metines mo
kestis nuo kiekvieno nario po 
penkius centus. Ir nutarta, kad 

' kuopos galės delegatų rinkti 
po vieną nuo kuopos ir nuo 
kiekvienos dešimts narių,

Nutarta, kad būsiančioji ap
skričio valdyba tuojaus imtų
si už darbo, kad atgaivinus 
bei sutvirtinus silpnai gyvuo
jančias kuopas. Ant vietos 
buvo pakeltas klausimas, lie
čiantis 57 k-pą, Scranton, Pa.,' 
nes toj kuopoj yra didžiau-■ 
sias apsileidimas. Rodos, kad I 
Scrantonas ar tik nebus di
džiausia lietuvių kolonija šioj 
apielinkėj, bet 57 kuopa yra 
viena iš silpniausių. Matyt, 
kad ten niekas nesirūpina tos 
kuopos likimu.

Kuopos 4-ta, iš Shenandoah, 
26-ta, iš Girardville, ir 48-ta 
iš Minersville buvo pranešu- 
sios,-kad užgiria apskričio tvė
rimą ir ketino prisiųsti po gerą 
skaičių delgatų, bet del neži
nomų priežasčių, tur būt del 
blogo oro, delegatai į konfer
enciją nepribuvo. Todėl nu
tarta sušaukti kitą konferenci
ją Shenandoahryje 28 d. ba
landžio mėnesio.

Kuopų Raportai

i', Jž 35-tos kuopos, Shamokin, 
draugas K. Bagdonas aiškino, 
kad pas juos SLRKA nariai 
nepasitenkinę su ta organiza
cija ir jei būtų kam darbuotis, 
tai būtų galima pakelti APLA 
$5-tą kuopą nariais. Dabar 
kuopa turi 16 narių. Ižde turi 
$96.

5-tos kuopos delegatas, J<. 
Dumčius, raportavo, kad turi 
26 narius. Pereitą metą g^Vo 
9 naujus narius. Kuopos ižde 
randasi $3.

16-tos kuopos delegatas 
portavo, kad turi 9 narius. 
Škino, kad pas juos mažai
vuoja vietinė Gedemino Drau
gija, ir kad būtų kam tinka
mai pasidarbuoti, gal būtų ga
lima visą draugystę priorgani
zuoti prie APLA 16-tos kuo
pos.

Wilkes Barre 51 kuopa turi 
57 narius. Laike vajaus gavo

ra-
Ai-
gy-

» .* *. ■'
•z ■ M , |tv

Sutrauka
Per tris menesius įplaukė 
Tuo pačiu laiku išmokėta

I .ieka
Nuošimčiai Union Sav. Bank 
Nuoš. Mellon Sav. Nat. Bank 
Nuoš. J. Svetakos mortg.... 
Nuoš. K. Levine mortg... 
APLA. Koncerto lapkričio 4 

pelnas
Nemainyti čekiai

Viso turtas pasididino 
Balansas iš rugs. 30, 1934

Viso
1 Inventorius

APLA
Spalio,

Finansine Atskaita už 
Lapkričio ir Gruodžio

Mėn., 1934

ĮPLAUKOS
K p.

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
24
25
26
27
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
Pav.

Viso

Spal. Lapkr.
5.37 18.29

34.55 25.27
114.86 54.89
27.05 23.05
19.21 ------
31.68 18.38
16.96 16.02
45.53 35.61
------  10.00
19.29 18.08
39.96 35.06

8.73 10.65
------ 14.35
7.29 5.10

17.21 5.81
49.51. 42.66
36.46 21.04
25.12 21.35
19.92 15.49
18.04 6.77
18.40 19.83
66.21 80.19
33.33 21.71
28.82 24.52
23.53 30.92
22.23 11.55
14.29 14.54
------ 20.88
9.79 6.90

15.1.4 5.36
13.00 • 20.29
30.04 36.44
16.00 7.56
23.37 27.21
24.61- 40.77
7.84 9.33

16.62 28.39
28.47 21.56
------  25.05

1 4.93 5.88
36.11 45.88
23.13 11.45
85.60 46.22
30.13 13.79

. 89.60 64.48
66.12 61.25

8.25 11.65___ _ * o 
41.02 • 45*37 ,

25.40 16.35
9.21 8.49

1331.64 1123.88

Gruod.
33.55
32.40
83.40
38.62
12.93
23.88
20.69
44.47

19.09
36.19
19.55
12.63

7.66
16.21
51.11
25.49 
21.08 
14.90
18.17 
18.05 
80.29
26.37
30.54 
27.02 
13.45
30.98

1.66
17.35
8.61
9.12

32.69
13.91
59.48
40.20

9.20
20.34

23.42
6.43

56.53
27.62
65.22
45.75
71.36
30.17
10.27
7.46

43.81
9.91

25.62 
13.08

1493.31

•
IŠMOKĖJIMAI 

Spalio
K p. Vardas

4 J. Kazlauskas
4 M. Stagpiunienė
5 M. Siluk

12 T. Steppnąyičienė
16 A. Kupronięnė
26 B. Budraitis
32 M. Petraitis
41 Wm. Michulis
41 J. Katauskas
58 A. Malinauskienė
58 N. Valas
Cent. Sekr. Alga 
Čekių taksai

Suma 
60.00 
16.00 
43.00 
22.00 

5.00 
76.50 
31.00 
10.00 
50.00 
13.00 
19.00 
83.00 

.48

Viso 428.98
• Lapkr•

36 V. Tamkevičius (išm. O. 
kevičiųtei)

57 K. Kubilius (išm. B.
Kubilienei)

3 P. Liepa
10 H. Gačienė
13. J. Kvadas
16 A. Kupronięnė
17 M. Abromaitienė
17 A. M. Želi
20 V. Yonikas
25 T. Katilienė
27 B. Narakas

Tam-
148.16

150.00
73.00
10.00
28.00
8.00.

35.50
• 51.50

11.00
15.00
75.00

T. Simauskienė 
St. Pozerienė
O. žiovienė
P. Paakys.
Ch. Salasavage 

M. Šimkiene 
J. Rakauskas 
J. ,Blonsky 
St. Rainard 
J. Katauskas 
P. Toleikis 
L. SakeviČius 
T. Barnes 
Leonaitis

30 J. A. Kunskis
38
44
48
49
51
52
53
55
58
41
41
44
44
J.

105.00 
37.00 
14.00.

5.50 
20.00 
30.00 
10.00
4.00 

33.00 
13.00 
10.00 
43.00 
75.00 

126.00
1.00

3,948.83
2,366.20

1,~582~6Š
63.33
93.69 

120.00
12.00

1.75
39.00

1,912.40 
27,905.04

29317.44
941.25

Visas APLA. turtas su
gr. 31, 1934 30,758.69
J. Gasiunas, APLA. Centr. Sekr.
APLA. Centro Iždo Globėjai per

žiūrėjome spalio, lapkričio ir gruo
džio mėnesių įplaukas ii* išlaidas, 
taipgi visą APLA. turtą sausio 20, 
1935, ir suradome tvarkoj, ir taip 
randasi, kaip viršuj paduota.

Šiuomi pasirašome
APLA. Centro Iždo Globėjai:

J. Miliauskas
J. Urbonas .
D. P. Lekovich

Forest City, Pa.

Makauską prašyti “pavelini- 
mo,” bet būtų pasiprašę eili
nių narių pavelinimo ir tą jie 
būtų galėję padaryti.' Tas ir 
parodo, kad jie ne bolševikai. 
Už tai ponas Makauskas tu
rėjai gerą progą pasitarnauti 
kapitalizmui, sykiu ir fašiz
mui, o prieš darbininkų klasę.

Juk ii* pats, būdamas alginis 
vergas, nežinai, kas jūsų lau
kia. Gali būti bile dieną išmes
tas iš to sunkaus darbo. Gali 
būti pašalpa jums greičiau rei
kalinga, kaip bile vienam be
darbiui. Jūs labai i neapgalvotą 

i žingsnį padarėt pats prieš sa
ve ir prieš visą darbininkų kla
sę.

Forestcitiete.

nedarb 
ti.

o laiku gautume mokė-

Patartina draugams įsirašy
tų kliubą ir bendrai vi- 

visų
ti į mū 
siems Veikti del mūsų ir 
darbininkų labo,7

Chicągos Bedarbius Puola

gos priemiesčius, štai, girdi, garsina. O tankiai ir visai ne
turėjom neblogą mitingą In- pasirodo. Šį sykį irgi buvo 

garsinta, kad kalbės Michael 
Gold, bet jis visai nepasirodė 
susirinkime. Tai gerai, kad .su
sirinkime buvo sekcijos organi
zatorė, Lillian Andrews. Ji 
nors ir neprisirengus, bet pa- • 
sakė neblogą prakalbą. Man 
rodos, kad partija turėtų į tai - 
atkreipti atydą, nes toks mū
sų kalbėtojų elgesys labai 
daug pakenkia kolonijų dar
buotojams. Aukų vedimui ko
vos su reakcija surinkta 
$17.19. Literatūros taipgi ne
mažai parduota.

Proletaras.

diana Harbor, kur keletas pa
sižadėjo stoti į LDS. Ir čia, su 
pagalba East Chicagos drau
gų, bus galima suorganizuoti 
augusių žmonių LDS kuopą.

St. Charles, III., buvo geras 
susirinkimas. čia dalyvavo 
daug jaunimo, kur ant vietos 
susitvėrė LDS kuopa iš jauni
mo. Tai buvo gana geros pa
sekmės d. Siurbos darbuotėje.

V. Kovietis.

Saus 
rybos 
masinį 
Workers’ svetainėj, 1118 W. 
Madiso 
gūžėjo
jie pradėjo pulti susirinkimą. 
Bedarbiams pasipriešinus, po
licija pradėjo 
daužyti 
areštav 
nekalta 
s ari o 7 
policija

Chicągos 
norit, 
daužytį policija, 
rinkti savo majorą,

o 26 d. Bedarbių Ta- 
Pirmas Lokalas laikė 
susirinkimą West Side

n St. Ir čia policijos pri- 
pilna svetainė. Tuojau

Bayonne, N. J
jiems galvas 

ir areštuoti, kur su- 
o 43 darbininkus visai 
i. Jų teismas įvyks va- 

d. Mes netikime, kad 
galės apkaltinti juos.

darbininkai, jei 
tad mums galvas ne

turim išsi- 
, d. Carl

Puikiai Pavyko Lenino Mirties 
Paminėjimo Susirinkimas

Sausio 27 prisirinko darbi
ninkų pilna didžiulė Opera 
House svetainė, pagerbti savo 
didįjį vadą, draugą Leniną. 
Tai pirmą sykį Bayonnėj tiek 
daug žmonių dalyvavo komu- 

Mūsų kliubas $avo pakvie- Lockner, kurį Komunistų Par- nistiniame susirinkime, šį sykį

Chicago, III.
SKAITYKIT IR PLATEN- 

KIT “LAISVĘ”

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Lietuvių Piliečių Brolybes 

Kliubas Stoja už Socialę 
. j Apdraudą

šaukėjų Socialės Ap- tija stato į majorus, kaip veik- ir lietuvių gana skaitlingai at- 
Konferencijos, kuri lų draugą * bedarbių tarpe ir

tima iš 
draudos 
įvyko praeitais metais, gruo- partijo. 
d’žio 30 d. Pakvietimas priim
tas ir išrinko delegatus daly
vauti toj konferencijoj. Taipgi 
iš mūsų kliubo delegatų daly
vavo ir Bedarbių, ir Socialės 
Apdraudos Kongrese, sausio 
5-7, 1935 m., Washingtone.
Ką turėtų padaryti ir kiti kliu- 
bai bei draugijos, Štai remti So-

Chicagoj ir Apielinkėj LDS 
Centr<j> Organizatorius Gerai 

Darbuojasi

pastaruoju laiku teko 
org. J.

apie LDS ir kaip jam
rganizuoti jaunimą. Jis 
kad chicagiečiai per-

Man 
biskį Pasikalbėti su 
Si urba 
einasi o 

cialės Apdraudos Bilių H. R.-apsakė,

silankė į tarptautišką susirin
kimą. Programas taipgi pui
kiai išėjo. Daugiausiai publi
ką patenkino Sietyno Choras, 
iš Newarko, N. J., ir Raudo
nos žvaigždės Merginų Eri- 
semblis, iš Elizabeth, N. J. 
Judis “Motina” būtų gražus 
vaizdelis, tik labai neaiški kal
ba.

Blogiausia BayonneI su kal
bėtojais, nes labai retai kada

NORWOOD, MASS.
ALPMS Antro Apskričio stovinčio 

komiteto ir metinio pikniko komisijos 
posėdis jvyks vasario 10, 1935, 11-tą. 
valandą ryto, 376 Broadway, South 
Boston, Mass.

Visi nariai šių komitetų yra ragi
nami daryt pastangas pribūti ant 
laiko.

ALPMS 2-tro Aps. Stov. Kom.
(28-29)-

GREAT NECK, N. Y.
LDS 24 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks 4 d. vasario (Feb.), M. and H. 
Sabenko salėje, 91 Steamboat Rd., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai daly
vaukite ir jeigu kurių mokestys už
sivilkę, tai ateikite ir užsimokėkite.

Fin. Sekr., A. A. L.
(28-29)
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STOKITE J

Patėmijau SLA organe “Tė
vynėj” už gruodžio 21, 1934, 
korespondenciją, kurioje SLA 
2 kuopos Narys rašo—išsigan
dęs kokio ten “bolševikų susi
vienijimo” ir jų “komisarų.” 
Pirmiausia pradeda, kad koks 
ten bolševikų blefas nepavy
kęs, o toliau giria SLA 2 kp. 
narius, kad jie nutarę tų “ko
misarų” neįsileisti į savo su
sirinkimus.

Turiu už garbę gerbiamam 
SLA 2 kuopos Nariui pranešti, 
kad kiek čia yra man ir ki
tiems žmonėms žinoma, tai čia 
tokios organizacijos, kaip bol
ševikų susivienijimas, nėra. 
Na, tai kaip ta besanti org. 
galėjo siųsti “komisarus.” čia 
randasi Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 27 kp. ir tie 
žmonės, kurte buvo atsiųsti iš 
virš minėtos kuopos, nėra jo
ki “komisarai” nei “bolševi
kai.” O tamsta pasiskubina^ 
jiems bereikalingai tokią gar
bę suteikti.

O gal manai su tuo išgąž- 
dinti SLA 2 kuopos narius ir 
atitraukti nuo kovos už bedar
bių apdraudą,? Juk del to tie j 
2 žmonės iš LDS 27 kuopos ir 
buvo nusiųsti, kad ir jūsų kuo
pos nariai, kurie didžiumoje 
yra bedarbiai, prisidėtų su fi
nansais ir delegatais vesti ko
vą už Bedarbių ir Socialės Ap
draudos Bilių HR 2827, kuris 
yra įneštas į šios šalies kongre
są.

Na, o tamsta, pasiskubinai 
pasitarnauti valdančiajai kla
sei kuopos narių prie to ne
prileisdamas, tai yra neduoda
mas tiems žmonėms pasakyti, 
kokiu tikslu jie čia atėjo ir su 
kokia rezoliucija, bet greičiau
sia liepei apleisti svetainę, 
kaip ten pats rašai “Tėvynėj.” 
O SLA 2 kuopos nariams ne
sakei teisybės ir jūs juos ap
mulkinote tą sykį. Su kuriais 
2 kp. nariais man teko kalbė
ti, jie sakė, kad jūs jiems vi
sai kitokią istoriją “paaįški- 
not,” ne tikrą dalyką, dęlko 
tie “komisarai” buvo atėję;

Kad tie žmonės būtų buvę 
“bolševikai” ar “komisarai”,

Lietuvių Darbininkų Susivienijimų!
j- MASSACHUSETTS VALSTIJOS

LIETUVIAI, SUSIDOMĖKITE:

Apsidrauskite Nuo Ligų Bei Mirties!

L. D. S. yra įkorporuotas 
New Yorko valstijoj

Laisniuotas Mass, ir Visoj 
eilėj kitų valstijų

yra saugiausia, tvirčiausia, prieinamiausią lietuvių draudimo 
organizacija, labai pama tingai, atsargiai tvarkoma

Kie

Turtas $100,000.00
kvienas L. D. S. narys gauna organą “Tiesą”

Naudokitės proga: rašykites dabar, kuomet eina specijaliai Mass, valstijoj vajus, nuo sausio 1 d. 
iki balandžio 1 d., 1935 m

Įstojimas dabar yra nupigintas! Pigiau ir saugiau, negu bile kur!

Prisirašykite patys, prirašykite 
savo jaunuolius ir vaikus

= L D. S. yra Jūsų organizacija, 
joje Jums yra vieta!

Stokit į Lietuvių Dar b. Susivienijimų!
Del platesnių informacijų kreipkitės sekamu antrašu:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
419 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
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A.L.D.LD. REIKALAI
TRIJŲ MĖNESIŲ ATSKAITA

SPALIO MĖNESĮ ĮPLAUKOS 
K p. 
131

44
117

14

11

63

236
91

Kas Prisiuntė Miestas Suma 
St. M. Leesis, Saginaw, Mich 

$6.20 
J. Daugirdas, Lowell, Mass. 3.00
J. Valaitis, Ansonia, Conn. 6.20
K. Rušinskienė, Minersville,
Pa. 1.70
J. J. Kaškiaučius. LDS moka 
už garsinimą 
J. J. Bakšys, Worcester, 
Mass. 
A. Katinas, Bridgeport, 
Conn. 
P. Alska, Washington, Pa. 
A. Gudžinskas, Schenectady,

10.00

10.00

7.10
5.10

205
146
167

6.10
50

1.75
4.70

188

9

180

135

90

A. Sadis, Springfield, Ill.
J. Kvetinskas, Westville, Ill. 
Ig. Kuchinskas, Chicago, Ill.
S. čiaginskas, Sheboyegan, 
Wis.
A. Varaneckienė, Detroit, 
Mich.
H. Žukauskas, So. Boston, 
Mass.
G. Urbon, N. Braddock, Pa. 
“Laisvė” už “Priekalus” 
E. Cibulskienė, Nanticoke, 
Pa.
J. Kaspariunas, Youngstown,
Ohio 1.59
A. Lukaitis, Bayonne, N. J. 15.10 
A. Zavish, Jersey City, N. J. 1.59
K. Guzevich, Chicago, Ill. 16.40 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y. 6.00 
J. Žemaitis, Waterbury, 
Conn.
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa.
J. Raulinaitis, Cleveland, O. 6.00 
J. Slančiauskas, Chicago,
Ill. 15.20
J. Miliauskas, McKees Rocks, 
Pa. 4.60

Pakalniškienė, Maspeth,
Y. 23.10
Mulukiutė, Phila., Pa. 9.20

Yuotautas, Brooklyn, N. Y. 50
Lukšienė, Brooklyn,
Y. 9.10
Pakalniškienė, Maspeth,
Y. 1.00

9.90

3.40

6.10
19.10
8.90

1.50

212
16

104
50
28

33
18.10
3.00

79

40

138

10
1
1

kę 70 amerikonų ir anglų ko Korėjoje kasyklas, iš ku- 
vaikų su penkiais mokyto- rių gaus medžiagos gaminti 
jais. Kiek toliau riuplau- aliuminą.; Iki šiol Japonai 
kus plėšikai nušovė vieną turėdavo beveik-visą .reika- 
sargvbinį, pašovė ; ' ’ ”
laivp masinistą, užrakino 
kapitoną ir telegrafistą, ir 
užvaldė laivą. Taip per tris 
dienas jie plėšė važiuotojus 
ir laivą, kol atlėkė anglų or
laiviai, bejieškodami “Tung- 
chow”. Lėktuvų nusigandę 
plėšikai, tada priplaukė ne
toli pakraščio; pasigrobė

valstijos miestų prisidės dailėsreikalavimu, kad visi politi
niai kaliniai būtų paliuosuoti, 
ir ant vietos nutarta paaukoti 
Lietuvos politiniams kaliniams 
$10 iš kasos.

Buvusio vajaus klausimų 
kalbėta ir palikta d. J. J. 
Bakšiui sušaukti visus vajinin- 
kus ir išdirbti planą, kad 
Worcesteris būtų pirmutinis 
ant žemlapio iki Pirmai Ge
gužes.

Čia buvo išduotas iš ALDL 
D 11 kuopos veikimo, 1934 
metais, raportas. Naujų narių 
gauta keturi. Kuopos naudai 
parengimai buvo keturi, kurie 
davė pelno $124.98. Spaudos 
piknikui surinkta $57.50. Vi
so išaųkauta -darbininkiškam 
judėjimui $134. Prakalbas tu
rėjom dvejas. ALDLD 11 kuo
pa turi metinius atstovus ir 
padeda Veikti šiose įstaigose: 
Komitete Prieš Karą ir Fa
šizmą, Tarptautiniame Darbi
ninkų Apsigynime, Lietuvių 
Priešfašistiniam Komitete ir 
palaikymo žiburėlio Draugijė
lės. Ir daug padeda darbu ir 
aukom Komunistų Partijai.

spėkos prie programos. Gaūta 
. žinia, kad iš tolimi] miestų da

lyvaus svečių, kurie yra geri 
8.00 darbininkiško judėjimo veikė- 

už ALDLD garsinimą 5.00 jai.

Jaunuolių Komitetui aukos atmo
kėtos

“Laisvei” 1 „
“Laisvei” už atspausdinimą 1,000 

vokų 2.50
“Laisvei” už atspausdinimą na- 

rinių kortų ir laiškų
Dabaigta mokėti už “šviesą”

No. 4
Krasaženklių pirkta už
Už ’ atnaujinimą prenumeratos

“Prožektor”
Pirkta krasaženklių už
Drg. Mizaros kelionė į CK

posėdį
Knygų nariams pirkta už
Atmokėta Agitacijos Fondui 

aukos

19.22

153.77
45.00

1.50
11.00

13.55
4.33

20.00

Bus gera proga sueiti su 
senai matytais draugais.

Taigi, visi ir visos vietiniai 
draugai, dalyvaukite. Būsite 
patenkintais visu kuo. Bus ge
ra orkestrą, kuri grieš lietu
viškus šokius. Skanūs gėrimai.

Tas viskas įvyks 9 d. vasa
rio, 103 Green St., Waterbury, 
Conn. Įžanga $1.25.

Visus Kviečia Komisija.

antrąjį dingą aliuminą pirkti iš už
sienių.

$345.22Viso išeigų

SUTRAUK/!

Balansas nuo spalio mėnesio $386.88
Lapkričio mėnesį įplaukė 206.65

$593.53
345.22

Draugės Mažeikienės 
Prakalbų Maršrutas

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsonų 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina. / 
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Phrduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

toli
svetimą valtį; susikrovė į 
ją $avo grobį; pasiėmė ir 
kap
pasislėpė marių plėšikų liz
de pies Bias Užlaja.

EONAI TURĖSIĄ SA
VO ALIUMINO

TfoKIO. — Japonija užti

toną su telegrafistu ir
Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda , 
(Levandaiskas) 
GRABORIUS 1 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

JA
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos va
jaus reikale už naujus narius 
turės maršrutą draugė S. C. 

10.251 Mažeikiene iš Cleveland©. Ji 
6 20 perkeliaus per'kelis apskričius.

$248.31

Kartu
Lapkričio menesį išeigos

Balansas su 1 d. gruodžio

GRUODŽIO MĖNESĮ ĮPLAUKOS'

J. Liegius, Denver, Colo. $1.59
J. Paltanavičia, Auburn, Ill. 1.50
D. Danisevičius, Francija 2? ~”
J. Kazlauskas, Hartford,
Conn. ___
C. Laksmin, Elizabeth, N. J. 4.59 Jos maršruto metu., reikia pa- 

Pav. F. Kudro, Lockport, N. Y. 3.00 
170 
109

3 
194 
121 

68

5.60

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi- at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N: Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

__ _____  „ that License
)20 has been issued to the undersigned

Section 75 of

Ch. Arrison, Plains, Pa.
B. Vedrickas, Montevideo, 
Uruguay
A. Avižienis, Cicero, Ill.
V. Masonis, New Britain, 
Conn.
J. A. Samulenas, Fitchburg, 
Mass.
J. Stanis, Baltimore, Md.
P. J. Martinkus, Bellevue, 
Pa.
J. Slančauskas, Chicago, Ill. 8.00 
A. Varaneckienė, Detroit, 
Mich. '
J. Pusvaškis, Chester, Pa.
H. Bagužienė, Avalon, Pa.
J. Didjun, New Haven, 
Conn.
A. Lastauskas, Francija
J. Maciuta, Cleveland, O.
L. Trakimavičius, Norwood, 
Mass.
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa.
Ig. Kachinskas, Chicago, Ill 
I’. Alska, Washington, Pa. 
Ig. Karlonas, Yonkers, 
N. Y.
J. Raulinaitis, Cleveland, O.
E. Mulukiutė, Philą. Pa.
I. Birskis, Timmins, Ont.
P. Tamsonas, Simpson, Pa.
D. Kasmauskas, Great 
Neck, N. Y.
S. Sasna ir Baltrušaitiene '
A. Pakali, Maspeth, N. Y. 

Pav. J.

No.

93
27

10.30

9.60 Įvyko 27 Sausio
N
E.

M 
N

138 A.
N.

Viso spalio mėn. įplaukos $241.55

SPALIO MĖNESI IŠEIGOS

Sekretoriaus ir knygiaus mėnesinė 
alga $45.00

Drg. C. Gendrienui už gabenimą 
knygų 12.00

Atmokėta už “Priekalus” 51.23 į
Atmokėta G. Kuraičiui

“Priekalus”
Dig. V. J. Senkevičiaus 

j CK posėdį
Ženklelių pirkta knygų 

mui už
Dr. St. Matulaitis išmokėta už 

“Religija” knygą 21.00
“Laisvei” atmokėta vieno skait. 

prenumerata
Lėšos pasiuntimui telegramo 

Alabamos guber.
Nariams pirkta knygų kitose kal

bose už 14.90
Jaunuolių Komitetui atmokėtos 

aukos 11 ir 236 kp. 7.00

už

kelione
3.25 

išsiunti-
129.00

Viso spalio mėnesį išeigų

SUTRAUKA 

rugsėjo mėn. 
įplaukė

Balansas nuo 
Spalio mėnesį

25

79
188

30
87
32

121
! 190
i 9

33
I 146

6 70 236 
į 172

22
10

100 
219 
72

2.00

$293.60

$438.93 
2-41.55 ;

4.50
10.80

2.00

5.80
7.85
3.50

3.80
2.00
6.30

2.25
. 1.60

3.80

4.60
6.65
4.20
1.50
7.00

2 d. Buffalo, N. Y.
3 d. Rochester, N. Y.

5 d. Binghamton, N.Y.
6 d. Scranton, Pa.

7 d. Wilkes-Barre, Pa.

NOTICE is hereby given
A-ll 
to sell beer at retail under .......... ............... .
the Alcoholic Beverage Control Law at 1617 
ICortolyou Rd.,-Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM SHAPIRO & 
LOUIS SHAPIRO 

(ACE FOOD STORES)
Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

'ICE is hereby given that License No. 
013 has been issued to the undersigned | 
sell beer at retail under Section 75 of .

v... , c.,..;.,/ į...... 1.75 •
Harrison Ave., Borough of Brooklyn, County

PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS
BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties Šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, sių

skite 50c. šiuo antrašu:
THE BRET-O-COL LAB.

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs atlaikysite siuntinį.

Ši vakarienė buvo surengta 
bendrai ALDLD 11 ir 155 
kuopų. Prie stirengimo šios va
karienės daugiausiai pridėjo 
darbo Moterų Kuopa—ALDL 
D 155-ta. žmonių prisirinko 
apie du šimtai. O jeigu nebū
tų buvę taip šalta ir tiek daug 
sniego, tai būtume dar apie 
tiek turėję svečių. /

Programą išpildė draugė 
Mickevičiūte ir Aido Choro 
Merginų Oktetas. Draugas'Ku
biliūnas nepribuvo, nes didelį 
šaltį turėjo. Draugė Mickevi
čiūtė daug ir labai puikiai pa
dainavo. Už tai visa publika 
ją labai gražiai pasitiko ir 
sveikino aplodismentais, kad 
ji nepailsta dainuoti darbinin
kiškuose parengimuose. Aido 
Choro Merginų Oktetas kaip
gi labai gražiai sudainavo ke
lias dainas, užtat ir joms pub
lika daug'

, Meškienė akompanavo d. Mic- 
, kevičiųtei ir Oktetui.
i Mūsų vajininkai (udarnin- 
kai) Mazurka, žalimas ir va
jaus kapitonas Bakšys pasakė 

i po prakalbą, pareikšdami, kad 
l kolonijos turės paskubėti, kad 
| neatsilikus nuo Worcesterio.
j Vakarienė buvo gera ir visi 
I linksniai,laiką praleido, pilnai 

• | užganėdinti išsiskirstė. Kiek 
j liks mūsų dienraščiui pelno 
dar neteko sužinoti, pranešiu 
vėliau;

ALDLD 11 Kuopos Koresp.,
J. M. Lukas.

1617

NO' 
A-l 
to R 
the į Alcoholic Beverage Control Law at 155 
i________ ________ .. i_______ :____ 1.......
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN BOGNER
155 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.
A-l| 
to 
the 
Frunklin St., 
of

i j iv-iii is neicoy given uiai racense
t OI!} has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 75 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 151 

Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

MARTIN HOOPS
Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
.-8341 has been issued to the undersigned 
sell boor, wine and liquor at retail under 

Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con-
1 Law at 13 Union St., Borough of Broo- 
n, County of Kings, to be consumed on thd 

VINCENT BONGIORNO 
St., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. I 

,-8330 has been issued to the undersigned’ .

sistengt daugiausiai gauti mo
terų darbininkių į prakalbas, o 
kartu ir j mūsų organizaciją

Drg. Mažeikienės prakhlbų 
į maršrutas įvyks sekamose vie
tose:

Kovo
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo
Kovo 8-9 dd. Brooklyn, N.Y.
Kovo 10 Bridgeport, Conn. 
Kovo 11 New Haven, Conn. 
Su 12 d. kovo drg. Mažei

kiene pradas maršrutą Mass, 
valstijoje, tai yra ALDLD 7 
Apskričio ribose ir ten bus iki 
20 d. kovo.

Kovo 21 d, Hartford, Conn.
Kovo 22 Waterbury, Conn.
Kovo 23 Brooklyn arba kita 

artima kolonija.
Kovo 24 ir 25 Philadelphija, 

Pa.
Kovo 26 d.. Baltimore, Md.
Kovo 271 d. Pittsburgh, Pa.
Septinto Apskričio ribose 

draugai jau veikia. Kitų kolo
nijų draugai ir draugės priva
lo greitai griebtis ūž darbo: 
paimkite svetaines, darykite į 
plakatus ir garsinkite. Prakal
bas rengkite jums paskirtomis 
dienomis. Apie tai praneškite 
į centrą sekamu antrašu:

, D. M. Šolomskas,
; ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y

trcl
kly

NAMAIPRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlė raštinę j sekančią vietą: 

1324-30 Lincoln-Liberty
Building

Broad ir Chesnut,
PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

<

premises.

Union

NOTICE
RČ- ' - ___________ _ ,
toį sell beer, wing and liquor at retail under t 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 504 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ; 
on the premises I

Sieninių 
Laikrodžių 
Vedybinių

1.60
1.00

75 
2.00

1st. 1892 • ■

iiFu 1211

N

[3

L 7® 5 J

' 138
Te. —...o™.,

1 M. Lukšiene, Brooklyn,
N. Y.

Šviesa, A. Kairys, Argentina
23 O. Kvederiutė, Bronx, N. Y. .1.50

Gruodžio mėn. įplaukė

GRUODŽIO MĖNESĮ
Sekretoriaus ir knygiaus

I nė alga
Drg. V. J. Senkevičiaus

į CK posėdį 3.50
Už kablegramą protestuojant prieš 

1 fašistų terorą 3.62
. “Vilniai” už knygos spausdi

nimą 106.61
“Laisvei” P. Thompson© prenu

merata.
Už protesto telegramą

LaGuardijai
Pirkta nariams knygų 
Drg. J. K. Alvinui išlaidos knygų

I reikale 3.52 !

Žilinskas, Suffield, Conn.

12.80
2.00

the premises
JOHN PETROZZA 

TOLL GATE TAVERN
4 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

OTICE is, įiereby jjivėn that License No. 
■7849 has liėeri issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 76 of 
e Alcoholic Beverage Control Law at 195 
iLa Ave., Borough of Brooklyn, County 

Kings, to be consumed on the premises.
ANNE GELENTER

Brooklyn, N. Y.

N 
B 
U 
till 
Utica 
of

$172.60

IŠEIGOS
mėnesi- 

45.00 
kelionė

plojo. O draugė M. ’l4r TT,. .1 J ° 195 Utica Ave.,
Ū Daimontai -

LaikrodėliaiTelephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

PAIN-EXPELLER

'z . <

■■■■

.-HARMAN ?•)
įr. ■$680.48

293.60
Kartu

Spalio mėnesį

Balansas su 1 d. lapkričio yra $386.88

LAPKRIČIO MĖNESĮ ĮPLAUKOS

17 V. Rugienius, Shenandoah, 
Pa. $
J. G. Savis, Los Angeles, 
Calif.
H. Bagužienė, Avalon, Pa.
S. Puidokas, Rumford, Me.
A. Valinčius, Pittston, Pa.

J. Šagov, Anson, Me.

išeigų buvo

1.80
5.50

145
4.60 
6.20 

11.60
3.00 Drg. C. Gcndrenas, knygų gabeni-

Šviesa. J. Djaimont, N. Andover, 
1.00 | 

4.60 
4.00 
8.15 
3.00 
5.10 

10.60

87
34
12 

Pav.

1.47
15.32

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti 

raudokit*
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

EMM Braugakmenai
Mes perkame seną auksą

Mass.
2 H. Žukaukas, S. Boston, 

Mass.
109 Montevideo, Uruguay
KVK. A. Morkis, Toronto, Ont.
69-A J. Kazlauskas, Peoria, Ill.

A. Gabris, Chicago, III.
A. Litvin, Detroit, Mich.
G. J. Damijonaitis, Wauke
gan, Ill.
Ig. Kachinskas, Chicago, 
Ill.
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill.
E. Cibulskienė, Nanticoke, 
Pa.
A. Kaukas, Chicago, Ill. 
Geo. Šimaitis, Montello, 
Mass.
J. Chuplis, Springdale, Pa.
O. Žiurienū, Inkerman, Pa.
J. A. Dementis, Chicago, 
Ill.
J. J. Daujotas, E. St. Louis, 
Ill.
P. Rimkevich, Grand Rapids, 
Mich.
P. Sliekaitis, Scranton, Pa.

19
52

140

146

49
135

86
6

74
203
187

49

66

1.50 ' mo reikale
i Drg. M. Buivydžiutė už darbą 

ALDLD reikale
! Inter. Publishers už magaziną 
Pirkta krasąženklių už

Viso išeigų buvo

SUTRAUKA
nuo lapkričio mėn. 
mėnesį, įplaukė

Balansas
Y 6Q Gruodžio 

4.20:Ka^“ 
q Iq Gruodžio 

1
Balansas1.50

4.50

3.00
1.95
3.20

2.10

8.00

16.80
1.5039 , ________

KVK A. Morkis, Toronto, Ont. 3J.40 
Pav. J. Jacob, Cdleman, Altą

15 Aps. A. Jakaitis, Cleveland,
Ohio 8.00

Pav. J. R. Gudeliauskas, Auburn, j
Pa. 3.10 i

šviesa, J. Dell, Fairmont, W. Va- 1-00 t 
137 J. Alvin, Montreal, Canada 6.00 t 
Pav. A. Steponaitis, Mt. Vernon,- I

*" Y. . 1.60
Matačiunar, Paterson, 
J. 3.30
J. Boreika, Great Neck, 
Y. 1.00

1.50

N.
84 J.

N.
Šviesa,

N.
17 V.

Pa.
Pav. J. Graibus, Carle Place,.

N. Y.
S. Bimbiene, Paterson, N. J.
M. Lukšienė, Brooklyn,
N. Y.
P. Bieliauskas, E. New York
O. Baltrušaitienė, E. New
York, N. Y. ‘ 1.5.5
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 3.00
J. Broga, Toronto, Canada 1.00

Lapkričio mėnesį įplaukė $206.65
LAPKRIČIO MĖNESĮ IŠEIGOS

Sekretoriaus ir knygiaus mėnesinė
alga $45.00

Pamokėta už atnaujinimą žur
nalų 7.80

Už “Inter. Literature”-’žurnalą 3.15
“Priekalui” atmokėta 5.40

Rugienius, Shenandoah,

84

185
185

15.00 i

10.00
1.05

21.00 i Worcester, Mass
$232.31 1

ALDLD 11 Kuopos Susirin-I

nuo
■ nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y

dienomis 
vakarais 
iki 1

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.
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IŠ
8 3l I kimo, Įvykusio 27 d. Sausio. Į —----------------------

1/2,69 j šiame-susirinkime likos pri- $25,000 L a i v a m s už 
imtas naujas narys, kas su- n » .vi ja v«

.s musų bvaroLaisKŲPervezima 
kuopoj 74 narius. O apie 3(T WASHINGTON. _ Val- 
yra dar n e u ž s i m c> kėjusių.! džia kag met į perrfloka mi. 

b "T" Kaie lionus dolerių laivų kompa-
neuzsimokeje, tiems nebus .. v. - v. 1 v

j “Švie-'mJ°mS’ lsvezioJanciom8 pas- 
DraUgai, stengkites būti t? .sitmtižius.. Tyiinėjan- 

cioji senatorių ' komisija, 
pav., atrado, kad už vieną 
svarą laiškų tūlai laivų! 
kompanijai buvo išmokėta 
$25,000. ? .

Rooseveltas žada reika
lauti, kad kongresas nutar
tų mokėt tiesioginę laivų 
kompanijoms pašalpą iš'val
džios iždo; tai, girdi, pigiau 
I atsieitų, negu permokėji
mai už pašto siuntinius. Bet 
pasažyrinių ir prekybos lai
vų kompanijos, ,sako Roose-■ 
veltas, turi būt valdžios re
miamos, nes tie laivai būsiį 
reikalingi šalies “apsigyni
mui,” kas reikia suprast, — 
-imperialistiniam karui.

$420.91 ........... ........ .
mėnesi iSeigų buvo 232.31 dar0 gel..jme stovyje 
su 1 d. sausio, 1935

metais yra $188.60
D. M. šolomskas,

ALDLD CK Sekretorius, i Draugai,' ko laukiat? 
ALDLD*CK Iždininkė. 'Deužsimokėje, _ tiems

Komisija knygas peržiūrėjo sausio Siuntlėjamias Žurnalas 
31 d., 1935 metaisi Knygas surado sa >> 
tvarkoje. Jos peržiūrėtos ąuo liepos ‘ ;
iki pabaigai gruodžio, tai yra už an- . gerame stovyje, 
trą pusmetį. Per tą laiką buvo ■ 
$1^823.17 įplaukų, balansas nuo pir
mo pusmečio $631.79, kartu buvo 
$2,454.96. Per tą * patį laiką išeigų 
buvo $2,266.36. Su 1 d. sausio, 1935 
metais, balansas $188.60.

ALDLD 2 Apsk. Komisija:
A. A. Lideikiene.
A. Skairius.
B. Makuteniene.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.

liauja L.ltlUVJSKd

Barzdaskutykla
(Barber /Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; 
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sūlyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’UP TO DATE 
BARBER SHOP

pa-

HYMAN BERGER,
' SAVININKAS

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

Juk $1.50 į 
i metus yra višai. maža mokes
tis, kad būti nariu apšvietos 
organizacijoj, gauti knygas ir 
žurnalą “šviesą.” Tai yra pui
kiausi darbininkų , apšvietos 
kūriniai lietuvių kalboj.

šis susirinkimas buvo gyvas, 
daug diskusuota įvairiais klau
simais. čia buvo aplaikytas 
32 dolerių čekis nuo-'“Laisvės” 
už pasidarbavimą vajuje. Pusė 

■šio čekio, tai yra $16 priklau- 
Gautas pranešimas, kad;so ALDLjD 155 kuopai. Mūsų 

Dainos Vyrų Choras dalyvaus 
9 d. vasario, “Laisvės” vaka
rienės programoj.

Kaip matote, draugai, pro
grama bus plati ir įvairi. ’Pro
gramoj dalyvaus solistė iš 
Brooklyno, Lillian Kavaliaus
kaitė, mezzo-sopranas; iš Ba- 
yonnės, solistas A. Višniaus- 
kas; iš Hartford, Conn., B. Ra- 
moškiutė ir Brooklyno Aido 
Choro Merginų Ensemblis.

Yra Viltis, kad iš kitų Conn.

; Waterbury, Conn.
Vakarienė “Laisvės” Naudai

6.30 |

3.00
4.90

3.00
3.10

kuopa nutarė, čekį grąžinti at
gal “Laisvei.’] Šis susirinkimas 
nutarė ALDLD 11 kuopos da
lį paaukoti į Preso Fondą, o 
ALDLD 155 kuopa gali savo 
dalį skirti, kur tik nori, arba 
pasilaikyti kuopai, nes t&i yra 
jų laimėta dovana už vajaus 
darbą. Mūsų • susirinkimas 
nutarė grąžinti, nes „buvo 1 abi 
dovanos ant vieno čekio.

Nutarta pasiųsti protestas 
Lietuvos prezidentui prieš kan
kinimą politinių kalinių, : su

Plėšikai Užėmė Laivą
SHANGHAI. — Tuzinas 

ehinų plėšikų, nuduodarųi! 
esą. _ 
ėjo į »pakraštinį * laivą j 
“Tungchow,”; kuriuom plaų- j

ių plėšikų, nuduodami j 
paprasti keliautojai, su- j

v -.*•

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE 
Brobklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai ■ dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyn© apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių{

Veltui Chape! Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms- parems

Šaukite dieną ar naktį

423 Metropolitan Avė.
• Brooklyn, N* Y.

, ■ k, A

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kajną. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



testas Puslapis LAISVA ...... Pirmadienis, Vasar. 4, 1935

Penktadienį, Ludwig Bau-
mann ir Namm krautuvėse ant nes Jo. flrI^os> kaiP Ross B>'°-1 nuomonė, kad algos darbinin-

1,000 darbininkų, ga-
i

r • • i • ; , < • *

Verneckis kol kas, gal ma
I ■ . i ’.%* *

’ ' * / • % . 1 * Į , >

Žalięvsjkis dirba ant “sport 
‘ L <. * ' • J. ‘ L ’ JT. v •

Metinio Susirinkimo kaina: Kvorta 75C.( Galionas $2.75

<♦>

<♦>

<♦> <♦>

<b <♦>

<♦> <♦>

<♦> <♦>

<♦> <♦>

<♦>

Tel. STag^2-5043Notary Public
paties'darbo^ su 10-12 dolL tai, Brooklyne, valė langus

Tirti-

Laisnuotas Graboriuspro

BROOKLYN, N. Y. H660 GRAND ST.

8.
ekzakutivi

<nes

(Tąsa bus)

o ypatingai
Trumpos Žinute MIRTYS—LAIDOTUVĖS

augštesnes mo- [ graborius J. LeVanda—Levan-
dauskas.dirbinėja, bet, kad gerai dirb- kyklas. 

tų, tai dar nesimato. I

Telephone, EVergreen 8-9770

kenčia todėl, kad jie sekmin-

reika-
kaip pasi-

kad

Jcų.

JŲĮ MIUI ąil MM M
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Siman dirbtuvė, kaip išbai
gė pereitą sezoną darbą, tai 
dar aht iiaūjo nepradėjo. Kal-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Pet- 
al-

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

Bedarbių Darb. Laikraštis
Jau nauja laida išėjo bedar

bių darbini n kų laikraščio 
“United Action”. Jis įtalpina 
daug straipsnių,
darbininkų ir ypatingai 
bių reikalus ir bendro 
uždavinius, kovoje už

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

’F
<(>

tai 
po- 
gč- 

Visį- 
yra

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapiniu; parsamdo au
tomobilius ir karietas vėselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

si dėjo dar pereitais metais ir 
jis yra tęsiamas. Darbininkai 
ir darbininkės, nepaisant po
licijos teroro, gerai laikosi ir 
krautuvę pikietuoja. I

mūsų lokalą.
Ch. Jankaičio Pranešimas apie 

Dirbtuvių Stovį

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaiJoju 
tinkamai ir už prienamą kainą 

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

riems jau pasiekė 
Tuom pat kartu virš 
paaugusių berniukų ir m 
čių apleido mokyklas, r 
baigė “senior” ;

Bronx miesto dalyje darbi
ninkių moterų organizacijos 
kovoja prieš pardavimo tak
sus,
susirinkimus, kuriuose 
priimta 
merkta 
taksai.

Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 
Končiaus medus yra tyras bičių medus.

J

tiems, kaip dabar tankiai at
sitinka.

Mičiulio dirbtuvė po kiek

aiškinančių 
bedar- 
fronto 
bedar-

I 
I

; Pranešimas
GERA PROGA

Užlaikau restaurantą ir barą. To- 
i 

per daugelį metų, dabar laikant alų, 
biznis dar labiau pakilo, vienas nega
liu apsidirbti, todėl reikalingas part- 
nerys. Norėčiau gauti patyrusi prie 
to biznio, finansinis prisidėjimas 
prieinamas. Kreipkitės šiuo antrašu: 
191 Morgan Avė., kampas Stagg St., 
Brooklyn, N. Y.

(28-30)

., tad
son, peržiūrėjome, .kad jos Karvelio dirbtuvė, iš tos firmos

TI,

duokles moka į uniją, tąd nu- mes vedame Joint Boarde 
tarėme, kad darbą ir lygiai “fight’ą” ir gal pavyks kaip 
dalintųsi, kaipo vienos unijos nors ją sugrąžinti Karveliui.

— • -w-x. ■ • i « 4 i * •

Virš 
minančių visokius > vaikams 
žaislus, skelbia geueralį strei
ką. Jie yra organizuoti į sa
vo šakos darbo uniją.

. Penktadienį į mokyklas nau
jai įstojo 30,000 vaikučių, ku

rnėtai. 
6,ooo

1 ten 
dirb-

iš
vie-

kareivių pereitam imperialist!- je vietoje restaurantas Jaikosi jau 
niatn kare.* 'Jie ■ rengiami mar
guoti į Washingtoną ir 

I lauti atmokėti bonus, 
i • —.---- -

Sprogime Du Žmones Žuvo ir naują kuri neblogai 
n in o i • • a v • i duoda kontraktoriams darbo. IDvylika Sunkiai Sužeista j. Auguno dirbtuvė šiuom!

Elevaterių ir kitų namų dar-, 
bininkų unijbs viršininkai ati
dėjo grūmojantį darbininkų 
streiką. Streikas turej^ apim
tį apie 10,000 darbinin

Hoyt ii\ Livingston gatvių, 
Brooklyne, įvyko gazo sprogi
mas. Nelaimėje užmušta po
licininkas George Nadle ir ug- 
niagesis M. Delaney. Taipgi |

Jos turėjo kelis viešus 
buvo 

rezoliucijos ir pas-, 
La Guard i jos uždėti

etų Są- pirmadienį 
kalbos

, Kiek-
?a įsi-

šeštadienį Madison Square 
Parke buvo' prakalbos buvusių

, - wor-i SUSIRINKIMAI
.prašinėjoj: brO0klVn( n/y, -

O OVQ,, apla ,22 kp. sbsirinkimas ‘įvyks 
p 4 d. vasario, “Laisvės” 

Štinėję, 8 K vai., vakaro. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių reikalų apsvarstyt;

v (28-29)

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,

SAVININKAI
Brooklyn, N. Y.

12 žmonių pavojingai sužeista. bi"eja ant pavasarinių ziponų, 
o taip pat tikisi gauti “seko-

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas’ Končius

sako dele- šalpą ir specialiai už b® 
darbių šalpos ir socialės ap- 
draudos H. R. 2827 bilių. Dar
bininkų pareiga įsigyti šį 
laikraštuką.

I/O III | |OOO Atviri kojų skauduliai, GarankS-
• |> IjglII Į Į1111 čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

matizmas, Kelių Sustingimas, 
Kraujagyslių įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th StM Arti Central Park West. New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Koj’ų Ligų Specialistas

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
_______ _____ _______________________■ ______ _________________________________ t ' / I

Matykite Sovietų Gamintų 
Judj “Dono Kazokai”

Greenpointo Komunistų Par
tijos kuopa ruošia rodyti So
vietų Sąjungoje gamintą labai 
gerą jūdį “Dono Kazokai.” 
Vaidinimas , bus trečiadienį, 6 
d. vasario, 8 vai. vakare, New 
National Hali, 261 Driggs Av., 
Brooklyne.

Visi darbininkai privalo pa- Gazas prąsiląužė pro dūdą ir 
matyti šį paveikslą, nes jis la- pradėjo veržtis. Pribuvo poli- j

cija ir ughia^esjąi. Už kieki 
laiko įvyko , tas baisus spro
gimas. . ?

ir dirba. Tik nežinia, kaip bus 
su preisu už jo pasiuvimą, nes 
gana pigesnis negu buvo per- 

laiku, galima sakyti, nedirba, liai. joint Boardo viršininkų
B u o m o n e, Kau aigvs u<nuin|jn- 

thers ir Lows Brothers neker- kams nebus paliestos. Pama^y- 
pa. Bet Augimas tikisi gauti 
naujos firmos darbo, kuri 
tuojaus pradės dirbti.

Dirzio dirbtuvė po kiek dir-

sime.
Juškevičius kiek padarė ant 

J. Freedmano darbo ir pabai
gė. Jis galėtų gauti naujų 
firmų darbo, bet bėda su 'Juš
kevičium, kad jis visą svietą 

ina

LORIMER RESTAURANT Į
LIETUVIŲ VALGYKLA |

bai svarbus. Prie to jūs savo 
dalyvavimu paremsite Komu
nistų Partijos' Greenpointo 
kuopelę, kartu ir tos srities 
sekciją, kuri turi užlaikyti dar
bininkų centrą. Visi ir visos 
ateikite. Nepamirškite, kad ju- 
dis bus tik trečiadienio vaka
re, ukrainiečių svetainėje.

. Kompartijos Kuopa.

itų” (vasarinių žiponiukų), ku-]kaltina> Q j New Yorką ne 
Irie' yra prastosios rūšies, bet!'darbo jieškoti. . J ' . . ' 
Dirzio kliaučiai juos moka ga-į -■ ■ 

na gėrai siūti. Algos ir tos .sakyti, nedirba, 
pačios, kaip; ir1 pereitais Jne- ’ ' 51 '

■ IČ Atdhnviicin Kriailčill 'talS' .i. . ’/i' models’.’'..žiponų, bet' nė jaip
ld nidiuuvudiu luiauvių Dovidaičio buvusi dirbtuvė smarkiai, kaip jau turėtų dirb- 

Metinio Susirinkimo | perėjo į rankas J. Manelio ir. ti ant tos rūšies drabužių.
Sausio 30 Rietuvių Amerikos. YVollf, antrasis .buvęs seniau | $am Ackermon dirbtuvė ži-’

geras biznierius, atrodo, kad noma, skiriasi nuo visų dirptu- 
Dovidaičio buvusi dirbtuvė, vių tuo, kad ji yra pačios fir- 
galės virsti į gerą ir pastovią1 mos dirbtuvė, o ne kontrįkti- 
dirbtuvę. . ’nė, kaip mes jų daugelį

Kaupo ijr Budraičio dirbtu- me savo distrikte. Ten turėjo-! 
ve per pereitą ov'erkotų (žie-1 me klausimą dviejų darbi 
minių palitų) sezoną dirbo ne kių, tai yra Petronienės ir 
blogai, kuomet gavo iš How- leckienės, kur jūs jau gird 
ard Clothing Co. darbo. Bet 
dabar toji kompanija neduoda 
pavasarinių švarkų, tad ir ne
dirba. Bet Kaupas tikisi, kad 
greitoj ateityj gaus iš tos pa
čios kompanijos sekotų.

Kasperso dirbtuvė po biskį 
dirbinėja J. Freedmano dar
bą ir mano gauti kitos firmos 
dar kiek darbo. Algos tos pa- 

Petronienė. čios, kaip ir pereitais metais. 
Karvelio dirbtuvė per pasta- 

tapo patirta,! ruosius kelis metus dirbo Ro- 
' kad Petronienė viena nori su- Į chesterio firmos darbą. Ten 

kartu dirbti tą darbą ir pasidaryti į įsibriovė Goldstein kontrakto- 
skaito- t gerą algą, o antrai moteriai rius su geresne mašinerija, ne

Piliečių Kliube buvo kriaučių 
54 skyriaus metinis susirinki
mas. Po protokolo ir finansų 
raštininko pranešimo, eita prie 
raportų iš visokių unijos įstai
gų.

A. Mason, gana plačiai ra
portavo, ką nuveikė kriaučių 
lokalo Pildomoji Taryba^ Jis 
pažymėjo, kad iš Same Acker
man dirbtuvės atėjo su skun
du atlapų dygsniuotoja, Pet
ronienė ir reikalavo, kad tūla 
Zaleckienė, dirbanti ant to pa
ties darbo, negautų jo dirbti, 
nes jai tas darbas nepriklau
so todėl, kad ji paskiau atėjo

0 Kągi Tas Reiškia?
Nesenai “Laisvėje” buvo nu

rodyta, kad Pruseika-Butkus 
ruošiasi atakoms prieš Sovietų 
Sąjungą. Tada buvo paduotas 
palyginimas iš d. J. Ormano 
ir Michelsonuko debatų, kur 
“Naujoji Gadynė” sakė, kad 
Michelsonuko tik “silpnesnė 
pozicija buvo.” Mat, jeigu 
tas berniukas, pasiskaitęs vi
sokių melų iš “Naujienų” ir 
buržujų spaudos, purvino, nie- 
kino, melavo apie Sovietų Są-1 j tą dirbtuvę ir jai tik prigel-j 
jungą, tai tas Pruseikai-But- bėdavo, kuomet 
kui tik “silpnesnė pozicija.” nespėdavo. Po išklausymo, sa- 
Jie nedrįsta pasakyti, kad tai ko A. Mason, 
buvo melai.

Dabar jau kelintu 
“Naujojoje Gadynėje” _ ____  __ __________ _ _______________
me, kad būk Sovietų Sąjun- tik palikti atlaikus, kuri antjgu Karvelio,, ir pasiuva žiponą 
gos atstovas drg. Trojanovskis tų atlaikų vos tepasidaro 10- (daug geresnį ir dar, veikiau- 
Atlantic City^mieste negru va- 12 dolerių. Mes, sako, A. Ma- šiai, už mažesnį preisą, tad 
žinėjo. Ką gi tas reiškia ? Ar- w._- _.
gi tai neišmislai? Kas įrpdys, abidvi unįjistės, abidvi lygiai faktinai stumiama lauk. Bet 
kad d. Trojanovskis tą darė? ’ ’ ’ •• •<■. 11 - • .
žinoma, kad Pruseika-Butkus 
neturi faktų, žinoma, kad tai
jų korespondentų išmislas. ži-.narės. Tas, žinoma, Pętropie-! Gužauskas dar gyvas, bet jo 
noma, kad tai netiesioginis nie-! nei nepatiko ir ji nubėgo į dirbtuvė kol kas visgi nedirba, 
kinimas d. Trojanovskio ir kar- New Yorko Amalgameitų Ūni- Jis tikisi neužilgo pradėti dirb
tu Sovietų Sąjungos. i jos Joint Boardo Trade Boar- ti, bet aš netikiu, kad kiek

Dabar mirė drg. Kuibyševas,- dą su skundu, kad ją “bolše- ten galės įsidirbti, nors progų 
Žiūriu “Naujojoje Gadynėje” vikiškas 
paduota žinia, bet tik Kuiby- j das nuskriaudęs, nes liepiąs su ' so.
ševas. Seniau jie sakydavo Rita unijistė pasidalyti darbą1 senoviško stiliaus 
“draugas Stalinas,” dabar drg. | per' pusę.
Staliną vadina “diktatorium “ 
“žiauriu,” “sekretorium”, tai, pareiškė: 
ir viskas. Jiems ir kiti bol----- :-~
ševikai nedraugai. žinoma, 
mes ant “Naujos Gadynės” ne
galime pykti, kad ji komunis
tus draugais nevadina, nes ko
munistai nėra renegatams 
draugai, neigi renegatai Pru- 
seikos-Butkai, čia neturiu 
mintyje eilinius narius, nėra 
draugai komunistams. Mes 
šiuos faktus nurodėme tik to
dėl, kad “Naujoji Gadynė” vis 
atviriau ir atviriau išstoja 
prieš viso pasaulio komunistus, 
o žinoma, labiausiai neapken
čia Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos komunistų. Amerikos ko
munistus neapkenčia todėl, 
kėd* jie ’čia veikia, čia kovoja, |

boar-,jis turėtų, bet perdaug nepai- 
Mat, Gužauskas vis dar 

; kontrakto- 
Bet ir geltonieji,į rius, tai tokiems kontrakto- 

i išklausę Petronienės skundo,' riams gana sunku prie šios 
: “Jūsų lokalo Pildo- gadynės prisitaikyti....

mosios Tarybos padarytas | Lapašausko dirbtuvė, gali- 
nuosprendis yra unijistinis ir ma sakyti, kad niekad nesus- 
mes prieš tuos raudonuosius toja, vis dirba, o ypatingai 
nieko neturime, nes jie nepra- partneriai. Bet, kad • gerai 
sižengė prieš unijines teises. dirbtų, tai kol kas nepermato- 

Po A. Mason pranešimo, ma, nes jie nesugebi išlaiky- 
Petronienė atsistojo ir kalbėjo si savo firmas, kurias turi pas- 
apie kokia 10 minučių, kad ją(tovias. Ten reikės kiek patė- 
visur skriaudžia, kad iš jos myti, kad jų priklausomas 
dalį darbo atėmė ir atidavė darbas tektų jiems, o ne ki- 
karčiamninko pačiai, kuri ne- ----
moka net to darbo dirbti. De
legatas Ch. Jankaitis pastebė
jo, kad taip purkštauti ant ki
tos darbininkės, yra negražu, 
kad kita darbininkė ,yrą tokia 
pat, kaip ir* Petroniėnė. Po ke
lių ąpsimaanynv> nuomoųiųįjA.
Mason raportas priimtas vien-j bėjau su Siman, jis sakė, kad— - 7 — --- a. * . * A v ▼ AVZAA. J JAM WWAXV,

čfa pirštu parodo ir renegatų balsiai, tas reiškia užgirtaą lo-1 g^ūsiųs Big Six Rbzino sekotų 
visokius zbitkus, gi Sovietų kalo Pildomosios Tarybos vei- j ir pildės dirbti.

Šalaviejaus dirbtuvė, kuri

Policininkas McNulty šuva- T 
rė šešias kulkas negrui Robert 
McCaulla ir ant vietos jį nu-,^ 
šovė. Negras buvo prisigėręs ' įĮ 

ir su peiliu pradėjo pulti savo 
moterį ir dukterį. Jis supjaus- S 
tė moters drabužius ir pervėrė 
koją savo dukterei. Kada po- efr 1 • • • 1 1 — • •• • i • 1 • I

“Naudokite Medy Vietoj Cukraus,”
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

te iš Pildomosios Tarybos 
pranešimo, kas ten įvyko, 
sa, kaip Petronienė tapo 
patenkįnta, kad ne jai vi 
pripažintas atlapų dygsty 
tai dabar įpyko ir kalnus 
čia ant delegato ir Pildomosios 
Tarybos, kad jie privertė pasi
dalinti darbą per pusę.

Dabar suranda, 
gatas Ch. Jankaitis, kad 
viršlaikių buvo perdaug 
ta, kad ten darbininką' 
dirbtuvės mėtomi, kad ten 
nu žodžiu “Sodomo ir Gpmo- 
ro.” Bet pirma, kuomet 
ronienė ėjo. su 40 doleri 
gos namo, o Zaleckienė aįit to

licininkas atėjo jį suimti, 
!"|jis tris žaizdas^-padarė ir 

U11-1 licininkui. Sako, kad nuo 
: rimo jis buvo “pasiutęs.” 

nm" gi, girtą žmogų šaudyti 
,a" i bjaurus policijos žygis.

ėjo- 
sek. 
Tie- 
ne- 

enai 
mąs, 
ver-

buvo viena iš geriausių dijrbtti- • 
vių. Yra n Ai Vių žmonių.
ja negali žiūrėti Vien^dsiškdi 
kad vienas darbininkas v 
tų kiek nori, o kitas tik 
retų ir seilę v varvintų, 
anas gardžius kąsnius

* . I I • ■

algy- 
žiū- 

kaip 
ryja- 

Mes pasitaVeifie su Pildomąja 
TarybA ir patvarkėmė, kiad ir 
Zaleckienė yra unijistė, Kad ir 
ji nori valgyti, nutarėm darbą 
padalinti, nepaisant, kaip Pet
roniams patinka ar ne, 
unija yra visiems lygi.

Ch. Naciuhskas,
54 Skyriaus oficialis koresp.

U *

Langus Valė ir Užsimušė
Sarah Rozenberg, 78 metų 

moteris, 640 E. Second St.j 
; savo 

kambaryje ant antro augšto, 
tuom frąt kaftų galva apsvaigo 
ir iškritus per langą užsimu
šė. Nėra blogesnio papročio; 
kaip valyti langai išlindus 
langą.

Karolis Požėla Risis
Pirmadienį, 4 d. vasario, 

vai; vakaro, 71st Regiment 
Armory, ant 42nd St., New 
Yorke, bus didelės ristynės. 
Karolis Požėla, lietuvių ristikų 
čampionas, risis su Ed. Don 
George. Kuris iš jų bus lai
mėtojas, tai vėliau risis su pa
saulio čampionu Jim Londos. 
Bus ir daugiau gerų ristikų.

Julia Juškas, 20 metų am
žiaus, 257 Grand St., Brook- 
lyne, mirė vasario 1 d., 1935. 
Bus palaidota 4 d. vasario, 9 

ergai-J vai. rytb, Trejybės kapinėse, 
es jie Laidotuvių apeigomis rūpinasi

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

visokius zbitkus, 
Sąjungos komunistus jie neap- kimas ir Petronienės reikale. Šalaviejaus dirbtuvė, i'kuri 

Perskaitytas L. A., P. Kliu- £aha anksti pabaigė overkotą- 
gai budavoja socializmo tvar-‘bo atsišaukimas, kad jiems 
ką, kad jie pasekmingai pra- kriaučiąi sumažintų , nuošim- 
vedė Penkių Metų Planą ir čius, kuriuos yra davę del pir- 
Antrą Penkių Metų Planą vy- mo morgiČiaus Kliubui. Pada- 
kina gyveniman, kad jie ir ki- rytas tarimas, kad L. A. P. 
tų kraštų darbininkams rodo Kįiubas tik tada galės atsi- 
kelią, kaip reikia pasiliuosuoti šaukti ir kalbėti apie nuoŠim- 
iš kapitalistinio išnaudojimo, čių sumažinimą, 
Laikas ir labai laikas eiliniams baigs pirmas kontrakte termi- 
“sklokos” nariams palyginti nas.
Pruseikos-Butkaus senas ir da-1 J. Hermąnaš išrinktas į 
bartines jų giesmes ir atsipa- Joint Trade’Board^ atstovauti 
laiduoti nuo tų apgavikų. ' ~ ’

Kriaučius.

,Su šia diena “Daily 
k e rip” jaięįoje 
perspausdinimai dd. Mo 
Tukač^yskip ir įitų Šovi< 
jungos vadų pasakytos 
šalięą ’s.oviętų kongrese, 
vieno , darbininko parei 
gyti dįęnraštį “Daily Worker*.

J. GARŠVA
'■ i

Graborius (Undertaker)

R. Washbum Child, 54 .me
ti) amžiaus, mirė New Yorke, Atkočaicio dirbtuvė dabartį 
Pinhiau jis buvo Jungtinių iiiu laikų hędaugituri darbo, 
Valstijų ambasadorium Itali- bet po kiek visgi dirbinėja, 
joje ir labai draugavo su Mus-1 Permatoma, ;ka4 ‘Kai geriau 
soliniu. i pradės dirbti, nes pavykę gau-

sezoną, bet dabar gavo Jeffry 
firmos pavasarinių palitų ir 
siuva. ' Taip pat tikisi Šala- 
viejus gauti ir sekotų.

Šimaitiš persikraustė į nau
ją vietą ir gana ardvingą 
dirbtuvę, tįk klausimas, ant 
kiek jis ją galės pripildyti dar-į 
bu.

Sadauskas, po visų kovų su 
unija, pabaigė sezoną ir dirb
tuvė uždaryta. Atrodo, 
Radauskas nesistrošina su nau
ju sezonu.

Vaiginis įr Matulis dirba 
ant Ųlman .Brothers , firmos 
dari>0. Dabar. Ulmahas jer 
Joint Boardą išgavo pripažint- mones, kad'pastojus pi 
mą prastesnės rūšies darbo'kelią.
dirbimo’eilę, tai Vaiginis jau Union Square, ’ New 
turi to mašina siuvamo darbo [ Tęn darbininkų streik

v ' ' . 1 t

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
'Išbėrimai, Krau- 
io Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 

• dūliai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
žarnės Liros, A- 
b e 1 n as Nusilpi- 

'mas, Nervų įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų DGdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokj negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjime 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se-' 

rūmų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si N. Y.

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. ik! 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. !£.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

. PASIRANDAVOJA 5 kambariai, visi
Ohrbachs krautuvės savi-! šviesūs, naujai išdekoruoti, pusė 

ninknq vartkia visokia^ - nrio- bloko nuo Jefson St. Jei pasitai- mnKas. vartoja visoKias,. ^pne- kys liefuvys randauninkas, tai bus vi
setams sajp mėnesiui veltui randa, arba ap- 

Krautuvė yr 1 prie mokėsim a t si.k raus tymo kaštus. 
VnrVp Kreipkitės šiuo antrašu:' ’ loughby ’ A va’ RrnnVlvn' 

ae pra-|
: 1354 Wil- 

Ave;, Brooklyn; N. Y.
(25-31)
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