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KRISLAI
Sektantizmas.
Reikia Kantrumo.
Mūsų Pareigos.
Scranton ir Wilkes-Barre.

Rašo D. M. š.

Sektantizmas, u ž s i d arymas 
savyj, dabartiniu laiku; yra di
džiausia mūsų kliūtis ^riejimui 
prie lietuvių darbininkų masių. 
Visi žinome, kad tūkstančius 
lietuvių darbininkų dar yra ga
lima gauti j Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
ją ir kitas mūsų organizacijas. 
Bet praktikoje tas nepraveda
ma į gyvenimą.

Kliūtis tam yra užsidarymas, 
besąmoningas saugojimas mūsų 
“principų,” baimė kitaip mąs
tančių darbo žmonių, nemokėji
mas prieiti prie jų, jiems išaiš
kinti svarbą mūsų organizacijų 
ir spaudos.

Leninas savo laiku, kovojant 
prieš užsiskleidimą, užsidarymą, 
pareiškė, kad dalykas yra tame,

==
Darbininkai Visų šalty, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o IŠlaimesitO 
Pasaulį!

Mainieriai Kovos už S0J™! tusiamsmugelkkibJRĮVA- Jgį-reįĮsaj Sudrebino
6 Valandų Darbo Die
ną, 5 Dienų Savaitę

LEWIS ATSISAKĖ NUO
ALGOS PAKĖLIMO

WASHINGTON, vas. 7.— 
Užsidarė 34-tas suvažiavi
mas Jungtinės Mainierių 
Unijos, nutaręs kovoti už 
šešių valandų darbo dieną,

įkalino Kunigą delei 
Maldos už Žydus

TINIUS FABRIKANTUS, CARISTUS IR KITUS
.HE PASIPELNĖ 2,000,000 RUBLIŲ

kad nelaikyti tą išgyvendintu penkįu dienu darbo savaitę, 
arba 30 valandų savaitėj iš
viso, suprantama, be jokio 
mažinimo savaitinių algų

dalyku darbininkų klasėje, išgy
vendintu masėse, kas jau yra 
pas mus išgyvendinta.”

Ir suprantama, i— ------
tarptautiečiai; mums lietuviai 
darbininkai yra lygūs kitų tautų 
darbininkams. Mums religijos 
atsiradimo, išsivystymo, besi- 
keitimo istorija yra žinoma iš 
mokslinių tikrų šaltinių, kuomet 
tas religiniams darbininkams 
yra “žinoma” tik iš religijos 
skleidėjų lūpų. Mums revoliuci
nio darbininkų judėjimo teorija 
ir istorija žinoma iš teigiamos 
pusės, kuomet kitaip protaujan
tiems darbininkams tas viskas 
yra perstatyta iš neigiamos, 
priešingos pusės.

Pas mus buržuazinė įtaka, 
jos ideologija, išgyvendinta, at
mesta, o darbininkų išsilaisvini
mo pasauliožvalga susidarius, 
kuomet pas tikinčius, tautiškai 
nusistačiusius ir net socialistuo- 
jančius darbo žmones yra kito- 
kis supratimas.

mos esamo mainieriams, o dar su to
kiais priedais, kokių reika
lavo trijų distriktų mainie
rių suvažiavimas pernai 
gruodžio mėnesį.

Pagal senąją sutartį, kuri 
baigiasi šių metų balandžio 
1 d., buvo nustatyta septy
nių valandų darbo diena, 
penkių dienų savaitė.
Vadai Priversti Atmest Pa- 

dvigubinimą Sau Algų
Jungtinės Mainierių Uni

jos prezidentas John L. Le
wis vasario 7 d. atmetė pa
kėlimą sau algos nuo $12,000 
iki $25,000 per metus. Jis 
nusileido unijos suvažiavi- 

i mo delegatų didžiumos pro-

Įliškai didelę algą.
Lewisui darė spaudimo ir 

| industrinių unijų judėjimo 
Iš to išplaukia, kad mes turi- vadai. Jie nurodė, kad jei- 

me būti sugabūs, lankstūs, kan- gu priims tą algos pakėli- 
trūs, kad priėjus prie tų klasi- m a. tai pakenks visam šiam 
nių draugų, kad pagelbėjus judėjimui, kuriame iki šiol 
jiems tapti savo reikalų gynė- jjs buvo žymiausias vadas.

Konstitucinė unijos komi
sija “pervarė” algų pakėli
mus Lewisui iki $25,000, o 
unijos vice-prezidentui Ph. 
Murray ir sekretoriui-iždi- 
ninkui Kennedy nuo $9,000 
iki $18,000, nežiūrint, kad 
delegatų didžiuma balsavo 
prieš tuos algų dvigubini- 
mus augštiems viršinin
kams. Svkiu su Lewisu, to
dėl, jiedu taipgi pasijuto 

j priversti atmest padvigubi- 
nimą sau algų.

jais ir savo klasės kovotojais, 
pereiti į jų klasines apšvietos 
ir politikos organizacijas.

Bet, kad tą atsiekus, tai mes 
turime mokėti išklausyti jų 
mintį, tankiai neteisingus mums 
ir judėjimui primetimus, išaiš
kinti to neteisingumą, neužgau
ti juos rūsčiais žodžiais, supra
sti, kad tą, ką jie sako, tai tie 
darbininkai yra persiėmę iš sa
vo klasės priešų ir kad juos ga
lima nuo to paliuosuoti.

Wilkes-Barrėje ir Scrantone 
būtinai reikia padidinti lietu- ■ 
vių darbininkų skaičių Komuni
stų Partijos eilėse. Ten yra vi- ' 
sa < 
metus veikė Partijoj. Jie tuo-! 
jaus turi vėl grįžti atgal į Kom. 
Partijos eiles.

Atminkite, draugai, kad nie
kas kitas pas jus Komunistų 
Partijos eiles nesutvirtins; tą 
jūs patys turite padaryt. Ko
munistų Partija yra jūsų parti
ja.

BERLYNAS. — Hitleri
ninkų teismas Brunswicke 
nuteisė 6 mėnesiais kalėji
mo buvusį protestonų kuni
gą Georgą Althausą del jo 
maldos už žydus. Jis sek
madienio mokykloj meldėsi: 
“Dieve, užtark vargšus per
sekiojamus žydus.”

LENINGRAD. — Sovietų 
apskričio teisme vasario 7 
d. prasidėjo byla prieš pri- 
vatiškus šmugelninkus-fab- 
rikantėlius ir jų talkininkus. 
Teisiama 39 asmenys, buvę 
caristai oficieriai, dvarinin
kai ir jų papėdžiautojai.

Jie buvo įsteigę klastin
gas neva “kooperatyviškas” 
dirbtuves, vogė Sovietų val
stybės medžiagas, suko nuo 
vyriausybės taksus-mokes- 
čius, ir tuo būdu per porą 
metų “pasidarė” sau 2,000,- 
000 rublių pelno.

Tiems š m u g ei ninkams, 
kaip kaltinama, padėjo 11 
mažesnių valdžios tarnauto
jų ir 6 taksų rinkėjai, reak
ciniai gaivalai, kurie per 
veidmainiškas gudrybes bu
vo įsitrynę į sovietines įstai
gas. Todėl jie taipgi teisia
mi.

Viena iš to šmugelio vadų 
buvo Vera Petrova. Kadaj 
teismas iššaukė jos brolio 
Arsenjevo vardą, kaip vie
no iš liudytojų, jinai pra
nešė, kad jis jau nusižudė.

Chiles V aidžią; Įves
ta Aršus Karo Stovis

Angly Buržuazija Mato' 
Sovietų Galybę

VIENA. — Areštuota 32 
Austrijos valdininkai už tai, 
kad jie aukomis rėmė įka-l 
lintų hitlerininkų šeimynas, j c/'R^Farkyrposšdyje’vai- 

. j dįškos komisijos, tyrinėjan- 
! čios ginklų išvežimus į ki- 
I tas šalis, vasario 7 d. pripa-Sovietai Tariasi su

ANGLŲ ORLAIVIAIS GINKLUOJA NAZIUS
LONDON.—Anglų orlai

vių kompanijos pirmininkas
niai laužė Versalės sutartį.

New Yorko “Times” ko
respondentas pabrėžia, kad 
ir Sovietai perką orlaivių 
mašineriją iš Anglijos; bet

SUIMTA VIRŠ 1,000 
“RAUDONŲJŲ”

SANTIAGO, Chile vas. 8. 
—Chiles’ valdžia (Pietinėj 
Amerikoj) įvedė trijų mė
nesių aštriausią karo apgu
los stovį prieš gelžkeliečių ir 
kitų darbininkų streikus. 
Jau suėmė 900 streikierių; 
taipgi areštavo Komunistų 
Partijos sekretorių ir 149 
kitus komunistus.

Valdžia skelbia, būk tie 
streikai vedami sulig “Mas
kvos planų,” pagal kuriuos 
būk tai norima iš streikų iš- 

ir nuverst 
žią. Be||l| 

tikrumoj gelžkeliečių strei
kas prasidėjo iš darbininkų 
reikalavimo pridėt algos. 
Kiti streikai taipgi kilo del 
tuoj autinių reikalavimų bei 
iš pritarimo gelžkeliečiams.

United Press žiniomis, 
iūmu laiku streikų skaičius 
I “pašėlusiai išaugo.” Strei
kuoja mainieriai, amunici
jos darbininkai, spaustuvi
ninkai, statybos darbinin
kai, dailydės, audėjai, . ma- 
liavotojai, duonkepiai * i r 
įvairių kitu pramonių / 
bininkai. Vien del gelžke
liečių streiko jau pasidarę 
k o m p a n i j oms $1,700,000 
nuostolių.

Fašistuojanti Chilės val
džia įnirtusiai puola komu
nistus ypač del to, kad jie 
įvykdė bendrą frontą su so
cialistais. Pasak valdžios, 
tai darbininkų frontas likęs 
suvienytas “revoliuciniams 
tikslams;” ir raudonieji, 
girdi, net pačią šalies sosti
nę padalinę į penkis apskri- 
•čius, kur kiekviename bū
sią bandoma pravesti revo
liucinius planus bendro 
fronto komandoj. -

LONDON. — Įtakingiau
sias Anglijos kapitalistų or
ganas “London Times’ ’ iš
spausdino redakcinį straips
nį, kur, pagaliaus, pripažįs
ta didelę Sovietų Sąjungos 
stiprybę, pastovumą ir ga
lingą jos vaidmenį pasauli
nėje politikoje.

Tas imperialistų dienraš
tis visados buvo ir tebėra 
karčiai priešingas Sovietų ; vystyt revoliuciją ir 
valdžiai. Jis, tačiaus, pri- i kapitalistinę valdži 
verstas pripažint Sovietų 
galybę kaipo neužslepiamą 
faktą.

J

Žiaurūs SuvaržymaiFrandja del Bendro. ‘EvM™’’Zlr,
Apsigynimo nuo Naziu bei jų motorų; bet sako, kad ginkluotis apsigynimui

______ j taip darė su oro minister!- hitlerininkai ginkluojasi 
PAPV^TTN qnvipfH j°s tižgyrimu,—nors turėjo puolimui, “traukimui į ry- PARYŽIUS. - Sovietų b- ži ,kad Hitleris t „ ..... ....i.*

Raudonosios Armijos mar- ’ ’

L, O 
hitlerininkai ginkluojasi už-1 Socialistų Vadams

■

v n Ti/r- u -i m u * i perka tuos lėktuvus bei mo- 
salas Michail Tuchacevskij. torus kariniam savo oro lai- jungą.
vasario 7 d. atvyko tartis su

tus,” tai yra, prieš Pabalti
jo šalis ir prieš Sovietų ^ą- 

Be to, Sovietai ne
laužo jokios sutarties, kaipniu ueiegauų uiuziuinuB pi u- vasariu < u. avvyivu tai vis su •

testams prieš tokią skunda- Francijos general™ štabu, yTuomi Anglijos orlaivių kad hitlerizuota Vokietija 
svai styti bench o apsigyni- įr valdžia suži- darė ir tebedaro.
mo planus, jeigu Hitleris! 
užpultų Sovietų Sąjungą ar 
Franci ją.

Pranešama, kad šiomis 
dienomis Francijos seimas 
svarstys klausimą užgyri-! 
mo tarpsavinės pagelbos su
tarties, kuri pernai buvo pa- gai7as L __
daryta tarp Sovietų ir torams kurą, tačiau 
Francijos vyriausybių. ; • * .......

Tai yra grynai, apsigyni- no spiritą. Būtent, iš tanko iš- 
mo sutartis, ir jeigu, sakysi- imdavo benziną ir pardavinė- 
me, Francija užpultų ir įsi-1 davo šoferiams, o gautus pini- 
veržtų į Vokietiją, Sovietai 
del tokio veiksmo tuo jaus 
atsimestų fiuo sutarties.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

i Fašistą Kiauliškumas
rarvijus encse. icii yra vi-. zvi • « p

eile draugų, kurie per ilgus' (JlympiadOS jpOHUOSC

Italams Ethiopijoj Trūksta 
Maisto ir Gazolino

ADDIS ABABA. — Ita
lams pietinėj Ethiopijoj 
trūksta maisto ir gazolino. 
Jų susisiekimas su sandė
liais “itališkoj” Somalijoj 
yra perdaug tolimas ir pai
nus. Ethiopų > partizanai 
nuolat grasina netikėtais 
italams užpuolimais užkirsti 
kelią fašistų trokams ir au
tomobiliams, gabenantiems 
karo reikmenis.

GARMISCH-P A R TEN- 
KIRCHEN, Vokietija, vas. 
8.—Hitlerininkų “tarptauti
nių” sportų Olympiados 
sprendėjai pripažino italus 
“hockey” žaidėjus laimėto
jais prieš amerikonus, kaip 
2 prieš 1. Italai fašistai 
žaisdami laužė taisykles, 
piktai grūmojo mušt ameri
kiečius žaidėjus ir niekinan
čiai baubė prieš juos.

Pirm to amerikiečiai žai
dėjai buvo lengvai nugalėję 
vokiečių “tymą,” į kurį hit
lerininkai buvo del svieto 
akių priėmę ir vieną žydą 
atletą. Po žaidimo ameri
kiečiai pasisveikino vien tik 
su žydu.

Naziai išreiškė didelį ne
pasitenkinimą, kad prade
dant žaisti amerikiečiai ati
davė tik paprastą pasveiki
nimą, o ne ištiesė hitleriškai

VIENA.—Austrijos, kleri
kalų fašistų valdžios suteik
tas “paliuosavimas”' (amne
stija) vadams socialistinio 
respublikos apgynimo kor
puso, kaip pasirodo, nebuvo 
tikras paliuosavimas, o tik 
penkių metų kalėjimo baus
mės suspendavimas. Paleis
tieji turi kas savaitę eit pa
sirodyt į policijos stotis ir 
aiškintis, ką jie veikė. Jie 
“išlaisvinti” tokia sąlyga, 
kad nedalyvautų jokiame 
viešame bei politiniame vei
kime.

. __ x ___ Dabar vasario 7 d. tiems
už kiekvieną I socialistams uždėta dar ši

tokie nauji suvaržymai: jie 
neturi išeiti iš namų po 8 
vai. vakare; jiems uždraus
ta naudoti telefoną bei kal
bėtis su jokiais socialistų 
vadais; jiems užginta eiti 
net į valgyklas, kur lankosi 
socialistai.

Jeigu “išlaisvintieji” su
laužo bet kurį panašų už
draudimą, jie gali būt tuo- 

! jaus vėl į kalėjimą įmesti.

I

I

Iš Benzino “Gamino” Spiritą pirkėjų uostą sudaro apie 2 lt. 
'■ 50 et. už centnerį. Tuo tarpu, 
patsai “Lietūkis” užsienyje už 
Lietuvos kviečius gauna po 7 
lit. 10 et. už centnerį.

Tuo būdu šių metų sausio 
men., parduodant mūsų kvie
čius į užsienį,
centnerį reikia primokėti iš 
valstybes iždo po 3 lt. 70 et.

Liaudininkų “Lietuvos ži- 
1 nios” pabrėžia tokius damo- 
kėjimus, kaip valdžios “gera- 

j darystę” ūkininkams, nors, 
girdi, del to tenka padidint 
mokesčių naštą “kitiems 
Ventojų sluogsniams.”

i O kas tie “kiti sluogsniai?” 
i Nagi, darbininkai ir mažaže
miai arba bežemiai kaimo gy
ventojai.

KAUNAS.—Daug kas laužo' 
i iš spirito pagaminti mo- 

i atsirado 
žmonių, kurie iš benzino gami-

gus pragerdavo.
Vakar Kariuomenės teis

mas valstybės benzino eikvo
tojų bylą sprendė ir nubaudė: 
L. Dabkų 1 met. karo kalėji
mo, A. čiblį 10 mėn., Dorfor- 
tą, Krištupaitį ir Guminauską 
po 3 mėn. kalėjimo.

Išsisukinėja nuo Alie
jaus Užkirtimo Fašistam

GENEVA. Tautų Ly- Beskubėdamas Išpirkti Vekselį
gos Tarybos kapitalistiniai 
vadai, pagal vas. 7 d. prane
šimą, mikčioja apie stabdy
mą aliejaus Italijai iš Tau
tų Lygos šalių. Jie sako, 
kad jeigu Amerika neužkirs 
savo aliejaus išvežimų Ita
lijai, tai Mussolini vis tiek 
gaus į valias aliejaus iš 
Jungtinių Valstijų. Antra, 
tai Italija turinti 82 “tanke- 
rius,” tam tikrus laivus alie
jui gabent. Todėl, jeigu iš 
kitų šalių Italija ir negau
tų samdyt bei pirkt tanke- 
rių, del to, girdi, jai dar ne
būtų aliejaus bado.

Bet jeigu Anglijos ir 
Franci jos valdovai vadovau
ją Tautų Lygai, norėtų, tai 
galėtų užkirsti vandens ke
lius įvežimui Italijai alie
jaus ir iš Amerikos, 
čiaus. jie nenori taip už
kenkti Italijos karui.

Ta-

1

gy-

Paskubino Mirtį
UTENA. — Sirutėny dvaro 

ūkininkas Jonas žadeika atve- 
žė Utenon, ž. ū. draugijom NEVALIA ESĄ NAUDOT 
parduoti, grudus ir prie vago-, MILICIJOS PRIEŠ SKE- !
nu laukė eilės. Norėdamas pa
dėti pirmiesiems, kad greičiau 
prieitų ir jo eilė, nes norėjo 
suspėti išpirkti tą dieną vekse
lį, nešė vagonan kitų ūkinin
kų grūdų maišus. Bet užsidė
jęs nešti vagonan vieną maišą, 
paslydęs, parpuolė ir pasruvo 
kraujais. Vežamas ligoninėn 
mirė.

Javų Kainos Lietuvoj ir Svetur
KAUNAS. — 1936 m. sau

sio pradžioj geriausių Europos 
kviečių kaina Liverpulio bir
žoj yra nusistačiusi 9 lt. 50ct. 
už centnerį. Manitobos (ge
riausi kanadiški) kviečiai kai
nuoja: Vinipego biržoje—9 lt. 
75ct., Chicagoje—11 
centnerį. Lietuvoje
bes nustatytomis tvirtomis kai
nomis “Lietūkis” moka už 
kviečius ūkininkams po 8 lt.. 
30 et. už centnerį. Javų pri
statymo išlaidos iš Lietuvos į čio mėnesio.

lt. už 
vyriausy-

BINIUS BOSUS
MINNEAPOLIS, Minn. 

—Federalio apskričio teis
mas išnešė papeikimą Min- 
nesotos valstijos guberna
toriui Olsonui ir Minneapo- 
lio miesto majorui už tai, 
kad jiedu su milicijos pagel- 
ba uždarė Strutwear Mez
gyklos Komp. fabriką, iš
ėjus streikan jo darbinin
kams. Federalis teismas at
rado, kad gubernatorius ir 
majoras tuo būdu “sulaužę” 
nuosavybės teisę su skebais 
toliau dirbt. Olson yra vieti
nės Farmerių-Darbo Parti
jos politikas.

Federaliai teismai užgi
na milicijos naudojimą tik 
prieš streikierius.
.. Minimas fabrikas užda
ras jau nuo pernai rugpjū-

Fašistą Karo Arklių 
Keitimas Ethiopijoj

Trys Ethiopų Armijos 
Gresia Italam Pietuose ei°17 d;

LONDON.—Čia pasklidę 
pranešimai, kad Mussolinis 
atšauks savo vyriausią ar
mijų komandierių gen. Ba- 

. doglio iš Ethiopijos. Ba- 
doglio buvo pastatytas vie-

Mussolinis tikėjosi, kad 
Badoglio komandoj italai

I

JIBUTI. — Iš italų ir Badoglio komandoj italai 
francūzų šaltinių buvo pa- galėsią greičiau įveikti ethi- 
skleista gandai, būk Ethio- opus. Bet pasirodė kas kita, 
pijos imperatorius Haile Nuo komandierių pakeitimo 
Selassie atstatęs savo žentą fašistai svarbiausiame šiah- 
Desta Demtu nuo vadovy
bės pietiniame karo fronte 
prieš italus, būk ethiopų ar
mija sukilusi prieš jį ir tt.

Bet tikrumoje Dėstą Dem
tu tebėra vyriausiu koman- 
dierium tame fronte ir tik 
padaryta kai kurie armijos 
perorganizavimai.

Stiprios ethiopų armijos, 
vadovaujamos M. Wossenie. 
B. Weredo ir A. Damptu, 
gręsia perkirsti italų susi
siekimus tarp Noghelli ir 
Dolo ir pliekti jiems užpa
kalin.

Tuo tarpu vyriausias ita-

riniame fronte liko atstum* 
ti dar toliau atgal. Todėl 
Mussolinis dabar manąs 
apie naują komandos “ark
lių” keitimą.

Šiauriniame M a k a 1 ė s- 
Adigrato-Adowos - Aksumo 
fronte dabar italai yra to
liau atgal atmesti, negu jie 
buvo už dviejų savaičių nuo 
karo pradžios.

■■■ra ft

lų komandierius Ethiopijoj 
gen. Badoglio vasario 7 į, 
vėl pranešė Romai, kad 
“nieko naujo” -----
frontuose.

l'iI TO 
Li

■3

pakeltą ranką. Hitlerininkai 
todėl nemandagiai elgėsi 
prieš amerikiečius laike šio 
žaidimo.
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si daviniai rodo, kad Socialistų Partijos 
busimoj konvencijoj, kuri įvyks gegužės 
mėnesį, didžiumą turės kairysis sparnas.

Žydų socialistų federacijoj jau prasi
dėjo atviras skilimas. Nariai sukilo 
prieš federacijos vadus, kuriuos savo ki
šenių je laiko žydų “Forwardso” redak
torius Abe Cahan. Jie atmeta federaci
jos vadų vadovybę ir susiriša j atskirą 
organizaciją po tiesiogine Socialistų 
Partijos vadovybe.

Melai Apie Sovietų 
"Karinę” Prekybą 

Su Italija

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

of March 3, 1879.

Laisvamanybės Suvaržymas 
Lietuvoje

Lietuva gal bus vienintelė civilizuota 
Šalis, kurioje visai negalima laisvai kvė
puoti nuo religinių prietarų pasiliuosavu- 
siarti žmogui. Smetonos valdžia eina 
ranka rankon su kunigais tuo klausimu. 
Nei laisvas kapines rasi, nei civile met
rikacija įvesta. Kaip žinoma, Lietuvos 
konstituciją Smetonos diktatūra senai 
sutrempė po kojų. Kraštas valdomas 
žiauria priespauda.

Liaudininkų “Lietuvos Žinios” (sausio 
18 d.) sako:

Konstitucija yra pagrindinis valstybės 
įstatymas, kuris nustato valstybės santvar
ką. Taigi, Konstitucijai turi nusileisti visi 
kiti įstatymai ir veiksmai priešingi jos nuo
statams, jei norima gyventi teisiniu gyveni
mu.

Tą visi gerai žino ir supranta, tai ir nė
ra kas daug rašyti.

Bet imkim visiems žinomus kasdieninio 
gyvenimo faktus ir palyginkime su Konsti
tucijos nuostatais,—ramiai, rimtai ir visiš
kai objektyviškai.

Konstitucijos 11 paragrafas sako: “Visi 
Lietuvos piliečiai, vyrai ir moterys, yra ly
gūs prieš įstatymus. Negali būti teikiama 
ypatingų privilegijų nei mažinama teisių pi
liečiui dėl jo kilmės, tikėjimo, tautybės.”

Tuo tarpu ligšiol pas mus dar negali įsi
teisinti asmens, neprigulį tikybinėms orga
nizacijoms. Betikybiniai valstybės piliečiai 
nfeturi nei kur metrikuotis, nei kur laidotis 
Ir 1.1.

Mokyklose jie net verčiami mokytis tiky- 
. x bą, kai kur jie taip pat turi atlikinėti tiky

binius viksmus, kad gautų lygias su tikybi- 
ninkais teises.

Sunkus ir dušnus yra mūsų gimtinėje 
' gyvenimas tiems, kurie jau pažino proto 

laisvę ir pamatė mokslo šviesą.

rtNuajosios Gadynės” Skaitytojam 
if LDD Nariams Informacijos 
Nauji lietuviškos “opozicijos” (sklo- 

kos) vadai (Jankauskas, Strazdas ir Ste
ponavičius) išdidžiai paguldė į archyvą 
vienybės reikalus ir kietai uždarė burną 
“Naujosios Gadynės” špaltose vienybės 
šalininkams. Tuo tarpu tie patys ele
mentai kalnus melų ir išmislų verčia ant 
vienybės šalininkų.

-Dabar Lietuvių Darbininkų Draugijos 
(LDD) nariai ir “N. G.” šėrininkai ir 

z 'skaitytojai galės išgirsti tiesos žodį iš 
vienybės šalininkų pusės. Jie jau išleido 
didelį (8 puslapių) informacijų buletiną, 
kuris, mūsų supratimu, turėtų pasiekti ir 
įtikinti kiekvieną opozicionierių, kad 
Jankauskas, Steponavičius ir Strazdas 
palys murdosi pelkėse ir nori ten mur
dyti visą “opoziciją.”

Mes manome, kad būsimi “N. G.” ir 
LlJD suvažiavimai paims iš Strazdo ar
chyvų vienybės klausimą ir rimtai ap
svarstys. Svarbu, tad, kad dabar nariai 
ir šėrininkai gerai susipažintų su visa 
padėtim.

K-as liečia mūsų judėjimą, tai mes kar
šiai linkime, kad suvažiavimai priimtų 
mūsų ištiestą vienybės ranką.

Didelis Smogis “Senajai t 
L Gvardijai”

Tvirčiausia ir įtekmingiausia Socialis
tų, Partijos organizacija yra Wisconsino 
valstijoj. Dešinieji socialistai, kurie 
h(ew Yorke sudaro ‘‘senąją gvardiją,” 
labai laukė ir karštai tikėjo, kad Wis- 
cįnšino organizacija užgirs jų politiką ir 
pasmerks Norman Thomas ir visą Na- 
cionalį Pild. Komitetą. Bet išėjo atbulai. 
Wisconsino socialistai pilnai palaiko N. 
P: K. žygį prieš “senąją gvardiją.” 
JrThe New Leader” sako, kad wiscon- 

.stUiečiai nebuvo gerai informuoti, užtat 
padare “klaidą.” Bet taip sakoma tik 
savo neramios sąžinės suraminimui. Vi-

Sukniasiuvių Streikas
New Yorko mieste šimtas tūkstančių 

sukniasiuvių rengias streikan, kad pri
versti darbdavius tartis su unija ir pri
imti jos sąlygas. Mes karščiausiai svei
kiname kovingus sukniasiuvius. Jie pui
kiai organizuoti, jų eilės drūtai suvieny
tos. Jie kovą laimės. Bosai bus privers
ti pasiduoti.

Sukniasiuviams talkon turėtų ateiti 
Amalgameitų rūbsiuvių unija, taip pat 
kailiasiuvių unija.

Miesto majoras LaGuardia pataikau
ja fabrikantams. Jis pasikvietė fabri
kantus ir unijos atstovus pasitarti. Jis 
jokio spaudimo nedaro ant bosų, kad jie 
priimtų unijos reikalavimus, kurie yra 
pilnai teisingai ir išpildomi. Jam, girdi, 
“visi lygūs.” Bet kuomet sukniasiuviai 
paskelbė streiką, tai tas pats LaGuardia 
užmiršo tą lygybę ir įsakė policijos de- 
partrhentui apsaugoti bosų interesus. Bo
sams broliškumo bučkis, o darbininkams 
policijos buožė—štai kokį bešališkumą 
išpažįsta ponas LaGuardia.

Čia puikus įrodymas reikalingumo 
Farmerių-Darbo Partijos. Jeigu miesto 
majoro vietoj sėdėtų darbininkų atsto
vas, tai jisai padėtų sukniasiuviams ir 
kitiems darbininkams paklupdyti bosus 
ant kelių. Tą faktą turėtų gerai įsidėt 
galvon streikuojanti sukniasiuviai.

Ne Tuo Keliu
Šveicarijoj vienas žydas studentas re

volverio kulka nudėjo Hitlerio agentą 
Wilhelm Gustloff, vieną iš žymių fašis
tinių šunų. Studentas atkeršijo prieš 
persekiojimą ir žudymą žydų Vokietijo
je. Tai drąsus žmogaus žygis.

Bet ne tuo keliu reikia kovoti prieš 
fašizmą. Asmeninio pobūdžio teroras 
nenuvers fašizmo viešpatavimo. Prie
šingai, nužudymas Gustloffo jau davė 
progą Vokietijoje paaštrėti persekiojimui 
ne tik žydų, bet taip pat komunistų ir 
socialistų. Tas tik sustiprins fašizmo 
viešpatavimai

Šitokį kovos būdą komunistai atmeta 
ir pasmerkia. Komunistų kova eina ma
siniu keliu. Reikia bendro fronto ko
munistų ir socialistų, reikia bendro liau
dies fronto, reikia plačiausios masinės 
kovos prieš visą fašizmą—štai ką sako 
ir siūlo šiandien komunistai Vokietijoj, 
Lietuvoje, Italijoj ir visose fašistinėse 
šalyse.

Pekino Visuotinas Streikas
Mažam industriniam miestelyj Pekin, 

Ilk, pereitą savaitę įvyko poros dienų vi
suotinas darbininkų streikas. Taip soli- 
daringai darbininkai išėjo į kovą, kad be
veik viskas buvo jų rankose. Nieko ne
gelbėjo valdžios ir policijos viršininkų 
staugimas ir grūmojimas.

Streikas tapo atšauktas unijoms susi
tarus ir Amerikos Darbo Federacijai įsi
maišius. New Yorko buržuazinė spau
da, tačiaus, jau rodo pirštu į Pekiną ir 
sako, kad “streikas pilnai pralaimėtas.” 
“Times” filozofuoja, kad joks visuotinas 
streikas negali laimėti, nes, girdi, žmo
nės tam nepritaria. Panašiai ta spauda 
apdainavo pereitų metų San Francisco 
generalį streiką. Tačiaus nei anas San 
Francisco streikas, nei šis Pekino nebuvo 
pralaimėti. Darbininkai parodė savo 
klasinį solidarumą ir šiandien jų judėji
mas daug stipresnis, kaip prieš streiką.

Smetonos Beprotystė Lietuvoje
“Lietuvos Aidas” (Nr. 34) džiaugiasi, 

kad Kauno uostas esąs taisomas ir geri
namas. Greitu laiku apie penki šimtai 
bedarbių gausią darbą. Jie dirbsią nuo 3 
iki 5 dienų savaitėj. Jie uždirbs, labai 
skubindami, nuo trijų ir pusės iki ketu
rių ir pusės litų į dieną. Dirbs nuo štu- 
kų.

Bet tam pranešime randame ir seka
mą pastabą: “Nors uoste yra speciali 
mašina rąstams kalti, tačiau ir čia dar-

didžiųjų 
“Times”

burbulą

Bile purvą prieš Sovietus 
“Naujienos” godžiai griebia ir 
kriuša į savo puslapius kaip 
gryną auksą.

Taip ir vasario 3 d. jos išti
są pirmo puslapio špaltą už
kimšo neva “žinia”, būk Rusi
ja urmu pardavinėjanti Itali
jai “karo medžiagas, aliejų, 
cementą” ir k t.

Tas šmeižtas “Naujienose” 
pažymėtas kaipo “pranešimas” 
“Piraeus, Graikijoj.”

Jau buvo komunistinėj spau
doj įrodyta, kad jokia panaši 
žinia iš niekur neatėjo, bet bu
vo išgalvota ir negabiai suk- 
lastuota New Yorke, 
kapitalistų dienraščio 
raštinėje.

Tą prieš-sovietinį
N. Y. “Times” buvo pirmą sy
kį išpūtęs kelios savaitės atgal. 
Paskutinėmis gi dienomis 
“Times” tą patį melą tik per
rašė ir vėl pakartojo; kai ku
rias jo vietas antru atveju iš
spausdino net tais pačiais saki
niais, kaip ir pirmą kartą, bet 
abudu sykiu paženklino, būk tai 
esanti “žinia” iš už kelių tūks
tančių mylių, iš Graikijos.”

Nei vienas Amerikos laikraš
tis negavo jokio tiesioginio pra
nešimo apie tokį “smarkų” ka
ro medžiagų vežimą iš Sovietų 
Sąjungos į Italiją. Jokia žinių 
agentūra neatsiuntė tokios 
“naujienos.” Ir net pirmame 
“Times” šmeižto šmote nėra 
nurodoma, iš kokių šaltinių tos 
“informacijos” paimtos.

Grigaičio “Naujienos,” ta
čiaus, apsilaižydamos griebė ir 
persispausdino visą tą bjaurų 
melą, lyg kokį “faktą,” kaip 
bolševikai savo karo medžiago
mis “padedą” Mussoliniui žu
dyti ethiopus!

Dabar, vasario 5 d., New 
Yorko “Times” dar trečiu sy
kiu išpyškino tą patį prieš-so
vietinį išmislą; tik šį kartą jau 
nedrįso žymėt, būk “bevieliniu 
telegrafu atėjęs iš Graikijos.” 
Dabar, todėl, “T.” rašo tiktai, 
būk “taip sako žinovai New 
Yorke”, kad “Italija padarius 
sutartį gavimui milžiniškos alie
jaus daugybės iš Rusijos.”

čia jau “Times” visai nety
čia ima ir pabėgdina katiną iš 
savo klastų maišo,—kad visa 
ta pasaka apie “Sovietą karo 
medžiagas Italijai” yra iškep
ta ant vietos, New Yorke, o va
dinami “žinovai,” tai tik pa
ties “Times’o” mekleriai.

Tie “žinovai” savo pasaką 
taip suvelia, kad skaitytojai 
“suprastų,” būk Sovietai “už- 
čąrteriavę” net trylika laivų 
vežti Italijai aliejų iš Gulf of 
Mexico marių įlankos prieplau
kų—Amerikoje! O jie gerai 
žino, jog tais trylika laivų ga
bens Mussoliniui aliejų ne kas 
kitas, kaip Amerikos kapitalis
tai.

Gėdingiausiai, tačiaus, “Ti
mes,” tas “Naujienų” šmeižto 
įkvėpėjas, pats sumuša savo 
piktus išmistas štai kuom:

Pirmoj, ankstyvojoj savo lai
doje vasario 5 d. “Times”, pri
rašęs kelis paragrafus melų, 
toliau per neapsižiūrėjimą ėmė 
ir padavė skaitlines, kurios liu
dija, jog paskutiniu laiku alie
jaus išvežimai iš Sovietą Sąjun
gos kelis kartus sumažėjo. Ta
me rašinyj po tuo pačiu 
‘Times” antgalviu — Milžiniški 
Sovietų Aliejaus Pardavimai 
padeda Italijai,” todėl, štai ką 
randame:

“Kadangi jai pačiai dabar

reikia daugiau aliejaus nami
niam naudojimui, todėl aliejaus 
išvežimai iš Rusijos per pas
kutinius kelerius metus sparčiai 
ėjo mažyn...

“Sovietų aliejaus plaukimas 
į Italiją parodo didelj jo (iš
vežimų) sumažėjimą. 1932 ir
1933 metais Italija pirko iš So
vietų po apie 7,000,000 statinių 
aliejaus per metus. 1934 m. 
visas tas daugis nupuolė iki 
6,250,000 statinių; o per pir
mus dešimt mėnesią 1935 me
tais Italija viso pirko iš Rusi
jos tik 1,350,000 statinią alie
jaus.”

Tarp kalbamų 10 mėnesių 
yra ir spalis, kurio 3 d. atsi
vėrė Italijos karas prieš Ethio- 
pija. Be to, kaip pripažįsta, 
patys Italijos valdovai, jau nuo
1934 metų jie pasmarkino alie
jaus įvežimus, besirengdami žy
giui prieš Ethiopiją. O kaip

tik tuo tarpu, net pagal 
“Times” skaitlines, Mussolini 
iš Sovietų gavo kelis kartus 
mažiau aliejaus negu bet kada 
pirmiau nuo 1932 metų.

Pikčiausiu, tačiaus, begėdiš
ku šmeižiku “Times” pasirodė 
štai kur. Jis iš savo, antrosios 
laidos vasario 5 d. išmetė visas 
skaitlines, įrodančias didelį su
mažėjimą aliejaus plaukimo iš 
Sovietą į Italiją. Mat, tos skait
lines pačios savaimi pliekė me
lagingą “Times'o” rašinio ant- 
galvį ir eilę po jtiom išspaus
dintų prasimanymų. Todėl 
“Times” redakcija antrojoj.sa
vo laidoj ir išlupo iš tariamos 
“žinios” vienatinę teisingesnę 
vietą, ir tolesnėse tos dienos 
laidose jau skelbė tik pliką, 
nušutusį šmeižtą prieš Sovie
tus.

Sprendžiant sulig visos “Nau
jienų” prieš-sovietines politikos, 
jos irgi iškastų tokias skaitli
nes, mušančias prasimanymus 
apie vadinamą “karinę” Sovie
tų prekybą su Italija. Kaipo 
Sovietų purvinto jos, “Naujie
nos” neatsilieka nuo šmeižtin- 
giausių kapitalistinių laikraš
čių.

Mokyklų Statyba Tadži
kų Respublikoj

V. Kom.

Franci jos Komunistų 
Partija

Pabaigoje pereito mene- komunistų reikia priskaity-
šio Paryžiuje įvyko Fran
ci jos Komunistų Partijos 

i Suvažiavimas. Suvažiavime 
konstatuota nepaprastas 
Partijos įtakos augimas.

Partijos vadas M. Cachin 
(Kašen), duodamas rapor
tą varde Centro Komiteto, 
pažymėjo, kad net priešai 
priversti pripažinti, jog 
Partijos įtaka plačiose mi
niose labąi išaugo. Partijos 
dienraštis “L’Hūmanite”, 
šiuo laiku, yra labiausia 
prasiplatinęs laikraštis vi
soj šalyj. Jo kasdieninė 
cirkuliacija siekia beveik 
300,000 kopijų. ’’L^uma- 
nite” vedama ne tik atatin
kama principine linija, bet 
ir labai įvairi.

Franci jos Komunistų Par- Ijpisijoj kapitonas John Ball 
tija gali pasididžiuoti, kad: eY Ginklų Kompanijos 
stambiausi f rancūzų rašy-: direktorius, vasario 6 d. pri
lojai, kaip Romain Rolland, Pažino, kad kompanija 
Malro ir Gid, yra labai ar- smeravo atsakingus val
timi partijai. Jų simpati- dimnkus, norėdama gaut 
jos komunizmui ir Sovietų karo ginklų užsakymų.

ti tas faktas, kad jie visuo
met tikėjo Socializmo lai-i 
mėjimu SSRS, net ir tuo 
laiku, kada penkerių metų 
planą atakavo iš visų pu
sių.”

Narių skaičium partija 
taip pat pusėtinai išaugo.

Suvažiavimas pasigamino 
gerų planų, kaip dar labiau 
sustiprinti Partijos įtaką ir 
dar arčiau susisiekti su pla
čiomis miniomis.

GINKLŲ FABRIKANTAI 
ŠMĖRUOJA VALDŽIAS

LONDON. — Valdiškoj 
ginklų biznio tyrinėjimo ko-

“Pravdos” spec, koresp. 
praneša, kad Tadžikistane, 
Gissoro slėnyj, kiekvienas 
kišlakas-kolkozas už savo 
lėšas, iš savo medžiagos, 
apart vinių, stiklo ir kai 
kurių kitų dalykų, stato 
mokyklas.

Taip pat daug naujų mo
kyklų statoma* ir medvilnės 
auginimo rajonuose.

120 kolchozuose jau bai
giami mokyklų statybos 
darbai. • Apytikriais davi
niais, kolchozninkai mokyk
lų statybai įdėjo 3į milionų 
rublių.

Daugelis kolchozų nepa
tenkinti Tadžikistano Liau
dies Švietimo Komisariato 
mokyklų statybų naprastais 
projektais, ir patys kol
chozninkai, reikia pasakyt, 
su pasisiekimu, suprojek
tuoja efektingą architektū
rą mokyklos, skoningai jas 
papuošia.

Tadžikų Respub. Liaudies 
Švietimo Komisariatui kol
chozai paduoda daugybę* 
prašymų del mokyklų sta
tybos.

Apart mokyklų, kurias 
i patys kolchozai pasistatė, 
i Tadžikų Respublikos lėšo
mis 1935 m. pastatyta 55 
naujos mokyklos.

Respublikos švietimo rei
kalai šiaip nušviečiami: 1924 
m. turėjo 25 mokyklas su 
771 mokiniu; 1935 m. 1.605 
mokyklas su 125 tūkst. mo
kinių. Apart tadžikų, Res
publikoj, savo gimtąja kal
ba mokinosi' kazokai, turk
mėnai, kirgizai, uzbekai ir 
rusai. <

Reikia prisiminti, kad 
Tadžikistano raštingumas 
buvo lygus 0,5%. Dabar 
gi pas juos veikia aukštos 
mokslo ištaigos, techniku
mai. Visas mokslas sten
giamasi vest savo gimtąja 
kalba.

Ar tai ne puikus stalinis- ‘ 
tinęs nacionalės politikos 
laimėjimas?

25-1-36 m. Juraitis.
Sąjungai labai nuoširdžios.

Vienuolika stambiausių 
Franci jos mokslininkų, ku
rių vardas žinomas plačiam 
pasauly, taip pat pasisakė 
esą partijos simpatikai ir 
aktyviai dalyvauja priešfa- 
šistiniam judėjime.

Partija sulošė vyraujan
čią rolę sudaryme plataus 
liaudies fronto. Pasak d. 
Cachin’o, tūlais taktikiniais 
klausimais parti v padarė 
nusileidimų, turėdama ome
nyje, kad į liaudies frontą 
reikia sutraukti kuo pla
čiausias minias. “Tačiaus 
pamatiniais klausimais par
tija nedarė ir nedarys jokių 
nusileidimų.”

Centraliniu klausimu vei
kloje Franci jos Komunistų 
Partijos yra gynimas Sovie
tų Sąjungos. Drg. Cachin 
sakė: “Vėliavą gynimo So
vietų Sąjungos Partija lai
ko aukštai iškėlus. SSRS 
yra šalis taikos ir šalis so
cializmo. Garbei Franci jos

bai vykdomi rankomis.” Girdi, “dirba
ma rankomis, kad daugiau žmonių gau
tų darbo.”

“Šalin mašinas! šalin mokslą ir išra
dimus!” štai koks dabar šūkis Kauno 
valdžios. Ne kiek tų mašinų Lietuva tu
ri, bet ir tos padėtos supu t, surūdy t, o 
darbo žmonelės tegul rankomis ir kojo-

■t

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Patrūkimas ir Vyriškumas

Drauge daktare, man daug 
sykių tenka pasiginčyt su ki
tais vyrais. Jeigu vyras yra 
patrukęs arba, kaip sako, tu
ri ruptūrą ar kilą, ar jis gali 
sugyventi vaikų su moteria. 
Malonėkite paaiškinti per mū
sų dienraštį “Laisvę.” 
iškalno ačiū. Pavardės 
nedėkit.

Atsakymas.

Pavardės niekad nededu, 
nors būtų ir nekalčiausis klau
simas.

Dabar apie Jūsų klausimą. 
Patrūkimas arba kila papras
tai nesumažina vyrui jo vyriš-

keblu 
šiaip, 
vyras

-

Tariu 
mano

mis dirbs ir prakaitą lies. Tai pasityčio
jimas iš visko, kas tik žmoniška, kas tik 

k moksliška.
Kad daugiau žmonių darbo gautų! O 

kodėl nemokėt tas pačias algas ir nesu
trumpinti darbo valandas, bet tegul dirba 
mašinomis, vietoj rankomis? Smetoniniai 
valdininkai visai neteko proto.

i kūmo, jo lytinių gabumų. Ag, 
žinoma, jei išsiveržimas labai 
jau didelis, tai dėl mechaniš
kų priežasčių gali būti 
lytiškai susinešti. Bet 
bendrai imant, patrukęs 
gali prigyvent vaikų.

Truputį kitaip esti po ope
racijai. Kad ir labai gerai pa
daryta ant ruptūros operacija, 
ji kai kada sumažina, o kai 
kada ir visai atima vyrui lyti
nį nuojėgumą. Taip gi kai ka
da, ne visada, vyriškumas ir 
lytiniai gabumai sumenkėja ir 
po tam tikrų įčirškimų, kad iš
gydžius ruptūrą (injection 
treatments for hernia).

Kodėl taip įvyksta? Gali 
būti, dėl padidėjusio slėgimo. 
Susiuvus, sutaisius įplyšusias 
plėves ir raumenis, siauriau 
pasidaro tame vidujiniame ka
nale, per kurį pereina iš kiau
šinėlio į pilvo apačią sėklų in
dai. Taipo pat siauriau ir 
ankščiau pasidaro toje vietoje 
ir po įčirškinimų, ypač jei pa
trūkimas esti iš abiejų šonų.
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Mes Tęsiam Diskusijas
Del Vienybės ir 

už Vienybę
“Naujosios Gadynės” špal- 

Ji»s uždarytos vienybės šalinin
kams. Tokį ukazą išleido di
rektorių didžiuma ir penki na
riai Lietuvių Darbininkų Drau- 

* gijos Centro Komiteto (didžiu
ma).

Bet dabartiniai “N. Gady
nės” bosai pasiliko sau pilną 
laisvę tęsti diskusijas ir viso- 

< kiais būdais atakuoti vienybės 
šalininkus. ‘'Naujosios Gady
nės” No. 5 (išėjęs po “disku
sijų uždarymo”) pilnas raštų, 
kuriuose begėdiškai užpuola-

* ma vienybės šalininkai. Nau
jasis Jankausko vadovauja
mas Centro Komitetas net gra
sina Centro Komiteto mažu
mai sudisciplinavimu ir įsi
drąsinęs šaukia, kad tie, ku
rie kovos už vienybę, “pasta
tys save už mūsų organizaci
jos rybų.”

Tas jų drąsumas yra pasek
mė baimės, kad Lietuvių Dar
bininkų Draugijos nariai ir 
“N. Gad.” skaitytojai nesuži
notų teisybės. Neturėdami vie
tos “Naujojoj Gadynėj” mes, 
irienybės šalininkai, kreipia
mės į Jus šiais rašiniais, kurie 
nušvies jums tikrą padėtį L. 
D.D. ir “Nauj. Gadynėj.”

Senasis Lietuvių Darbininkų 
Draugijos Centro Komitetas,

• šešiais balsais prieš tris, jau

narių didžiuma atmetė organi
zacinę sutartį, padarytą seno

Reiškia, mes turime naujai iš
keptus lietuviškus ekstrinius, 
kurie įsisėdo į lovestoninį veži
mą.

Pasakykite, kur LDD nariai 
ir kuopos užgyrė tą pasisukimą 
į ekstrakairumą? Kur jie nusi
tarė niekuomet nedaryt vieny
bės tarp lietuvių, kol lovesto- 
niečiai nesivienys?

šią naują paaštrintos kovos 
platformą LDD nariai ir kuopos

Komiteto? Tegul jie paskelbia(turi griežtai atmesti, 
mums tuos įrodymus.

štai, tuoj po to, kaip “Nau
joj Gadynėj” paskelbta, kad to
liau apie vienybę diskusuoti ne
valia, 26 d. sausio Newarke 
įvyksta svarbiausio LDD ap
skričio (pirmojo) konferencija. 
Nepaisant uždraudimo ir uka- 
zo, konferencijos didžiuma pa
sisako už vienybę ir už seno 
Komiteto padarytą organizaci
nę sutartį. Tuo pačiu sykiu, 
konferencija atsisako užgirti 
Strazdo redaguojamą “Naująją 
Gadynę.” ’

Kuomet praeis kiek laiko 
ir tų “vadų” jųjų pasekėjai pa
klaus, “kada gi jūs vienysitės,” 
ką jie tuomet atsakys suvedžio
tiems opozicionieriams?

Jie turės prisipažinti, kad jie 
yra amžinoj opozicijoj, kad

Socializmas ir Kultūra
Kultūros klausimai Cen- 

tralinio Pildomojo Komiteto 
SSRS sesijoj stovi dėmesio 
centre. Kultūros klausimai 
kyla tik tarp kitko perei
nant valstybės biudžetui per 
kapitalistinių šalių biudže
tus.

Visų kapitalistinių šalių 
biudžetai rodo, kaip visą 
laiką ir nuolat mažėja kul
tūros dalis bendrose valsty
bės išlaidose. Apie tai kal
ba skaičiai, bet dar geriau 
apie tai kalba uždarytos

šalies žmonės liaudies iš-

mūsų laimėjimai ir pasieki
mai, jie toli gražu ne ri
ba, bet ir nėra ribos kultū
riniam vystymuisi socialis
tinėje šalyje. Draugo Sta-

rinktieji drąsiai ir ramiai Rno kalbose pastatyti darbo
atiduoda miliardus nau
joms mokykloms, naujiems 
kliub0^0 naujiems teat
rams, padidina lėšas

žmonėms uždaviniai pasau
linės istorinės reikšmės. 
Tarp fizinio ir protinio dar-

Prirašęs visokių niekų sąr._r 
siuvinį J. pareiškęs studentei, 
kad jis apie jų su kunigu rašąs 
romaną. Studentė susijaudino. 
Ji panoro sužinoti, kas, bū
tent, apie ją tame romane ra* 
soma.

ks- bo visose buržuazinėse šaly- 
lo, meno reikalams, gerina se praeina uoliai saugojami 
_ ’ „ ■ p-vdytoin rinBL rubežiaj#
ninku, rašytojų padėtį, rei- valstiečiui ten leidžiama tu- 
kalaujp pagerint visų kul- rėti tik nedidelį raštingumą.

pedagogu, o-ydytom Darbininkui ir

jiems susivienyti nėra vilties, j mokyklos. Mokinių skaičius 
Jiems pasiliks tuomet liūdna ir sumažėjo visose kapitalisti- 
negarbinga rolė amžinai bam- nėse šalyse, iš šios taisyk- 
bėti apie “Centro Biuro agen- lės nėra išimties, ir fašistinė 
tus,” apie Kominterno “biuro- Vokietija eina priešakyj vi- 
kratiją” ir tuščiai šūkauti apie kultūros dusintojų.
judėjimą, kuiio jie nebetures. Vimir ‘sumažintos išlaidos 

Gadynę.” Tai matote, kur VoH h' “ Jankausko-Strazdo- pasjlikusioms mokyklomS; 
vi narių didžiuma New Yorko- Kahhutes pasėkėjai pamatys, i mokytojų a]gomS( mokyklų 

ją įrengimui. Tą patį likimą 
kenčia ir ligoninės.

Buržuazinė publicistika su 
Mes, todėl, neabejojame, kad begėdišku fanatizmu stato 

“Naujosios Gadynės” šėrinin-1 klausimą, kad kultūra— 
kai ir LDD.nariai, savo šuva- liaudžiai ištaiga (liuksus), 
žiavimuose, pasisakys už vieny- K a p i t a listiniam biudžete 
bę, kaip ją nustatė Centro Ko- kultūra figūruoja kaip men- 
miteto didžiuma, pabaigoje Pe'(kutis priedelis prie ginkla-

kokią ekstrinę balą įklampino ( 
juos ta nauja vadovybe jie ją 
atmes su pasipiktinimu.

reitų metu.
LDD CK Nariai:

■į)

kalaujp tv 
turinio vystymosi - 
nių kokybe ir mieste ir kai
me.

Jau 1935 metn^ nauių 
mokyklų statvba b1”’" ^vš- 
kus, žymus ivykis. O 1936 
m. statyba toli pralenkia 
praėjusius metus. 4,300 nau
jų mokyklų per vienus me
tus!

Reikia naujų mokytojų ir 
jų išleidimas auga. Augšto- 
sios pedagoginės mokyklos 
(universitetai), kurie 1935 
m. mokė 92,7 tūkst. stu
dentų, šiais metais mokys. 
111 tūkstančių s 
Technikos augštųių mokyk- j 
lų laidos įleis į inžinierių ir1 zinumų. uaujigu
techniku armiją visose pra-: kuKuros pakilimu Sovietų 
monės, 1 transporto, žemės sal\s ™a™. tarptautiniam 
ūkio šakose dar 85 tūkstan-, l51.°lėtai latui, visai

Kultūra kapitalistinėse ša
lyse — turtingųjų privilegi
ja, jų monopolija, jų val
džios sustiprinta pozicija.

Draugas Stalinas šaukia 
Sovietų šalies darbo žmones 
be jokių liekanų panaikinti 
rubežių tarp fizinio ir pro
tinio darbo. Tai nelengvas 
uždavinys ir ne per vienus 
metus jį galima išrišti. Sta- 
chanoviečių judėjimas, ku
ris sulaužė normas, senos 
techniškosios kultūros nus
tatytas, garantuoja, kad su 
jaunu Sovietų šalies pasiry- 

studentu°! bus panaikintas skir- 
- 'v‘! tomas tarp fizinio ir proti- 

- - - - 1 nio darbo žmonių. Galingu

J. sako, kad jos vardą 
pavardę galįs iš “romano” 
braukti, bet už tai studentė 
jam turinti sumokėti 1000 lt.

Studentei pasakė, kad ji ta; 
me romane esanti atvaizduota 
prastai ir perskaitęs “Vakari
nės Maldos” ištraukas. Stu 
dentė labai nusiminė, susijau
dino, ir pradėjo prašti, kad 
“romane” bent jos vardas ir 
pavardė nebūtų minimi.

New Jersey apielinkėje! Ar 
Jankauskas-Katiliutė - Strazdas 
sakys, kad tai irgi “Pruseikos- 
Bimbos kombinacija?”

Bėda su tokiais organizacijos 
viršininkais, kurie nemato na
rių, o mato tik “agentus.”

Kiek anksčiau už newarkiškę 
konferenciją įvyko Massachu
setts apskričio (antrojo) kon
ferencija. Ten didžiuma balsų 
irgi užgiria senojo komiteto or
ganizacinę sutartį.

Ar vienybės likvidatoriai ir 
apie tą konferenciją pasakys, 
kad tai darbas Centro Biuro 
agentų ?

Prieš dabartinę vadovybę pa
buvo padaręs organizacinę su-1 sisak0 ir pniladelphiečiai, 
tartį, vienybės reikale, su A- 
merikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija. Sulyg 
ta sutartim, kurioj nėra jokio 
nusižeminimo, abidvi pusės, 
kaipo lygus su lygiu, vienija 
LDD su ALDLD. Joje atme
tama visokia diskriminacija 
už praeitį, joje paliekama net 
“Naujosios Gadynės” vardas, 
ioie suteikiama LDD-jai stam
bi atstovybė Literatūros Drau
gijos Centre. Gi klausimas 
apie stojimą į Komunistų Par
tiją išrišamas taip, kad tai pa
liekama asmeniškai nuožiūrai 
ir valiai kiekvieno nario. Nori 
stok, nenori—nestok.

Ar toj sutarty kas nors ne
priimtino, kas nors pažemi
nančio ?

Bet štai, naujame, šių metų, 
Komitete vienybės 

turi vieną balsą dau- 
Ir pasinaudodami ta 
nenkiais balsais prieš

Kitą dieną studentei į įstai
gą paskambino telefonu B. 
Sako, čia kalba poetas G. Jis 
pasisakė skaitęs J. “romaną” 
“Vakarinė Malda” ir reiškiąs1 
užuojautos studentei V. dėl"?* 
jos asmens bjaurinimo. G. sa-“ 
kė, norįs su studente V. sustot 
tikti ir su ja tuo reikalu past-** 

j kalbėti. Kitą dieną studentė” - 
gavo iš J. V. laišką, kuriame“ - 
jis studentei taip pat reiškė’'* 
užuojautą...

Studentė pradėjus su auto
rium ir jo draugais derybas,- 
kad jos vardas ir pavardė 
“Vakarinėj Maldoj” nefigu- 
ruotų, kelisyk su J. ir G. prią 
Kauno centraiinio pašto spe; 
cijaliai susitiko ir kalbėjosi. 
“Vakarinės Maldos” autorius 
vis nenusileido ir reikalavo 
1000 lt. 1000 lt. o gal ir dau
giau, mielai ji būtų sumokėju
si, jei tik pinigų būtų turėjus. 
Pagaliau studentė pradėjo de
rėtis del reikalaujamos pinigų 
sumos. J., po ilgų derybų, su
tiko “romaną” sušvelninti už 
700 lt.

Šantažą tęsdamas, “Vakari
nės Maldos” ištraukas skaitė 
viename bendrabutyje. Kai 
studentė apie tai pasipasakoję 
savo pažįstamiems, tai kiti jai 
ėmė sakyti, kad čia paprastą 
afera, šantažas. Studentė susi- 

Į griebė: ji pasikvietė J. derybų 
, į savo pažįstamo V. kambarį, — 
i o už lango pastatė liudytojus 

V. ir S., kų’ie^ aiškiai girdėjo 
studentę ir j. kabantis. J. rei
kalavo 7oo lt. Gr^it po to lip
dytojai įėjo į kambarį. Nuo to-“ 
momento šantažas iy baigėsi^*- 
nes pradėjo veikti ętficijalinės 
įstaigos.. .

J. dabar sako, kad 1000 lt. 
kombinaciją jis sugalvojęs ty
čia, kad studentė intrigos ap
imta būtų jam, kaip rašytojui, 
ryškesnis tipas.

Vėliau paaiškėjo ir tokių 
aplinkybių, iš kurių matyt, J’, 
anksčiau flirtavęs su tos stu
dentės sesute ir rengęsis susP • 
tuokti, bet sudentė vestuves iš-* ■ 
ardžius.

“Romanas” “Vakarinė Mal
da” pakliuvo, regis, į krim.- ' 
policijos muziejų, o J. trau
kiamas tieson už šantažavimą^ 
o G. su V. irgi turės atsakyti,', 
nes ir juodu šiame negerame 
sumanyme dalyvavo...

(“L. ž.”) ’

žmoni
jai yra neatitraukiamos jė
gos socialistinio triumfo pa
veikslas.
(“Pravda”, 1936. I. 14).

čius inžinierių ir 137 tūks
tančius techniku.

Knygų produkcija duos 
5.120 milionų spaudos lankų 
prieš 4.300 milionų praėju
siais metais. Nauji Puški
no veikalų ir knygų apie 
Puškiną leidimai išsiplatins 
šalyje, apie 13 milionų eg- 
zempK'"'4” skaičium Niek. - 
da nieko panašaus dargi 
nebūtų drįsę pagalvoti “ru
sų literatūros garbintojai” 
caru Rusijoj.

Aštuoni tūkstančiai nau- 
i jų teatru, kino, cirkų ir tt. 

v .. ! atsiras šiais metais. Ar se- 
svl-!° nai teatrinė trupė buvo ste- 

ir bėtina i 
niam kaime, o jau šiais 
metais 241 vaikščiojanti 
trupė aptarnaus kolchozni- 
kus.

Milžiniškų lėšų reikia 
tam, kad patenkinti gigan
tiškai išaugusias kultūrines 
paklausas, 17 miliardų 638 
milionus rublių duoda vals
tybė iš bendro biudžeto kul
tūros reikalams, ir tai su-i 
daro 33,6 proc. prieauglio, 
palyginus su 1935 metais.

Sovietų-šalis duosnia ran
ka atiduoda lėšas kultūrai. 
Ir kokiais menkučiais, šlyk
ščiais rodosi buržuazinių 
parlamentų veikėjai, kurie 
be jokios teisės vadina save' 

' “liaudies atstovais”, ir ku
rie slėpdamiesi ir klaidžio- 

. darni jieško, kaip dar vieną 
[mokyklą uždaryti, kaip api- 
! plėšti dar vieną tūkstantį 
vaikų ir suaugusių, apakin
ti juos kultūriniai,—kad 
apsaugoti kapitalo dividen
dus ir augštas ministerių 

trume problema knr' grei- algas, 
čiausiai įgyti kultūros. Apie ; 
tai nuolat kalbėjo didysis 
proletariat'' vadas i..... ''Vv-
tojas Leninas. Kultūros— 
štai ko proletariatui trūko 
tuo svarbiu momentu. Jos ir 
nebuvo iš kur paimt atsi
likusioj, tamsioj, '^^-vos 
raštingoj carų Rusijoj. Už
kariauti ku 1 tū ra d :vi - 
kų klasė galėjo tiktai pas
markindama savo pačios la
vinimą, jau po to, kai pa
ėmė į savo rankas politinę 
valdži a.

Apie to darbo rezultatus 
sako dabartinė Centralinio 
Pildomojo Komiteto sesija, 
kuri rimtai pamatuotuose 
skaičiuose išreiškė milžiniš
ka Sovietų šalies kultūrinį 
pakilimą ir sužydėjimą. Pui- 
kus, didingas, įspūdingas kultūra. j Tame romane J. prirašęs vi-
paveikslas! Geriausi Sovietų I Bet kaip nebūtų dideli šokių nesąmonių ir šmeižtų.

vimosi, prie policijos, prie 
biurokratijos, prie subsidi
jų kapitalistui ir dvarinin- 

[ kui.
' Socialistinei stet1’7^''4 Al
tura užima centralinę vie- 

“Informacijos LDD Na- tą. Ji yra ir augščiausias 
statybos uždavinys ir ma
tinė jos priemonė. Tai ne 
tiesiai “išlaidų skyrius”, ku
rį galima sumažinti del fi
nansinių kombinaciin. Tai— 
socialistinės šalies liaudies 
ūkio plano centras.

Kada darbininkų klasė • •

L. Prūseika,
A. Matulevičius,

J. Kuodis, 
M. Paukštienė.

(Iš 
riams ir ‘N. G? šėrinin- 
kams ir Skaitytojams”)

at
mesdami jos taktiką J. Stilsono 
gelbėjimo klausime. Rockfor- 
das, kaip matote iš M. Bacevi
čiaus pranešimo, irgi aiškiai 
krypsta link vienybės. Chica
go j Naujos Gadynės choras jau 
dalyvauja “Vilnies” koncerte.

Ar tai nėra aiškus įrodymas, 
kad LDD narių didžiuma neina 
su tuo komitetu, kuris uždaro 
diskusijas ir pasiunčia visą vie
nybės klausimą archyvan? Ar 
tai nėra aiškūs įrodymai, kad 
LDD narių didžiuma visai ne
pritaria tiems “kovotojams,” 
kurie bijodami tos didžiumos, 
nukelia iki 7-8 d. kovo ir Ben
drovės ir Draugijos suvažiavi
mus? Pirmiau patys su di
džiausiu strioku, skelbė, kad 
suvažiavimai įvyks pradžioj va
sario, pirmiau patys šaukė, kad 
reikia narius auklėti diskusijo
mis, o dabar jau visai kita mu-[ 
zika. 7....................
“Diskusijos _____ __
jiems, o vienybės šalininkams 
ne demokratija, ne lygus bal-1 
sas, bet burnos uždarymas. i

Nauja Platforma
šiose diskusijose ir kovose 

viduj pačios “sklokos” susifor- ^acĮ būtų atidarytos diskusijos 
mavo nauja “vadovybė” ir visai • -Naujojoj Gadynėj” vienybės

- • Vietoj Pru- • k]ausimu suvažiavimo.
seikos, Kuodžio, Matulevičiaus, I

Jeigu tai naujo Komiteto: Paukštienės ir kitų, mes turime! 
didžiumai būtų bent kiek rū
pėjusi vienybė, bent ateity 
(jeigu jau ne dabar), tai jie 
būtu bent draugiškai pasitarę 
su pereitų metų komiteto di
džiuma ar bent būtų susišau
kę greitą konferenciją aptari
mui padėties, ar bent būtu pa
dare kokių nors naujų dapil- 
dančiu pasiūlymų, jeigu senoj 
sutarty, jų nuomone, buvo ne
aiškumų ar netikslumų. Nie
ko panašaus jie nepadarė. Jie 
tik teatrališkai sušuko, kad 
vienybės reikalas padedama 
archyvan, kaip dviejų asme
nų “Bimbos-Pruseikos kombi
nacija.” Ar ne taip elgiasi 
kapitalistinės grupės, kurios 
joms nepatinkamus žygius ir 
veikimus apšaukia 
“piktų agentų ?”

Kur Didžiuma?
Kur yra įrodymas, kad Lie- ----- -----------— „

tuvių Darbininkų Draugijos na- stoniečių nesiskirs, tai reiškia, 
riai pritaria žmonėms, kurie 
dabar diriguoja “Naujajai Ga
dynei” ir Centro Komiteto di
džiumai?

Kur yra įrodymai, kad LDD terną iš extra-kairiosios pusės.

Easton, Pa
8 Kp. ir ALDLD 13 Kp.LDD____

Bendras Pasitarimas Vienybės naėmė valdžią į savo ran-| 
Klausimu Į kas, hnda ii o-nbtf:-

Vasario 2 d., 1936 m., Eas- imperialistus-interv 
ton Baking Co. svetainėj, įvy- pagaliau P’alėio ''HduoU vi- 
ko beųdras pasitarimas atsto-iSas jėgas socialistiniam 

abiejų organizacijų, ūkiui, prieš ją stojo visa- 
* me savo istoriniame aš-

ai

vų nuo ;
Nuo LDD 8 kp. dalyvavo
K. Lukauskas, J. Johnson, V. __ 
Unikauskas, P. švelnikas ir S.
Meison. Nuo ALDLD 13 kp.: 
V. J. Senkevičius, L. Tilvikas, 
J. šlapikas, M. Urba ir 
Tarvydaitė. Apdiskusavus 
nybės klausimą prieita 
sekančių tarimų:

1. Vienbalsiai užgirtas

vie- 
prie

bu-

ĮDOMUMAI
Romanas apie Kunigo ir 

Studentės Meilę
“Romano” Autorius Kunigą 
Skundė Vyskupui, o Iš Studen

tės Reikalavo 1000 Litų.

Vienos provincijos kunigas 
apie 40 metų amž. flirtavo su 
sudente V. 22-23 metų amž.

retenybė kolchozi- mcl’Sa^e. Kadangi kunigas gy-
vena toli provincijoj, o mergi
na studijuoja ir tarnauja Kau
ne, tai jie ne visada gali susi

• o a.
’•''turis, jie, vienu plunksnos
“abraukimu, palaidoja visą 
vienybės klausimą ir paskel-

• bia, kad tai buvo “asmeniškas
Pruseikos manevras.” Kokia

^niai demagogija! Koks pasi- 
tvčioiimas iš organizacijos pa
darytu žygių! Koks mecha-l 
niškas vienybės klausimo “iš- nauja platforma, 
rišimas ?”

Išgąstis iš desperacijos. vusįos LDD didžiumos ir ALD 
sijos” atviros tiktai T ta

Juos skiria nuo Komin- 
nauji politiniai skirtu-

Jie negali priimti visų

Jankauską, Steponavičių, Elma- 
ną, Strazdą ir tt.

šie pastarieji paskelbė, kad—
1) Jie yra dalis Tarptautinės 

Kom. Opozicijos (lovestonie- 
čių).

2) Jie kitaip nesitaikys, kaip 
tik tarptautiniai.

3) 
terno 
mai.

4)
septinto kongreso tarimų.

Taigi, jie subudavojo naują 
chinišką sieną, kuri skiria juos 
nuo Kominterno. Iš to lovesto- 
niečiai padarė išvadą, kad, su 1 
Kominternu reikia dabar labiau 1 
kovoti, negu praeity. Lovesto- 
niečiai, savo suvažiavime, pasi

darbu

LD Centralinio Komitetų pa
reiškimas už vienybę.

2. Nutarta, kad ALDLD 
Centras atsakinėtų į klausi
mus, kurie paliečia vienybę.

3. Griežtai reikalaujame,

4. Reikalaujame, kad del 
geresnių pasekmių Stilsono 
-Butkaus išlaisvinimui, būtų 
praplėstas gelbėjimo komite- i 
tas, įsileidžiant masines orga
nizacijas, kaip ALDLD, LDS, 
SLA ir kitas.

Susirinkimo pirm.
K. Lukauskas,

Susirinkimo sekr.
S. Tarvydaitė,

LDD 8 Kp. sekr.
S. Meison.

Hartford, Conn
Sausio 18 d., K. Brazauskas 

apsivedė su O.. Dručiute. Tai
sakė kovosią prieš Kominterno j bus pirmi Hartfordo lietuviai 
liniją dar energingiau negu, jaunuoliai. knrip pmo laisva, 
pirmiau.
vienybės Lietuvių Opozicijos Yaimrngo‘**šeimininkiško 
dalis pasisakė, kad jie nuo love-; gyvenimo. Nepabėgkite iš dar

bininkiško veikimo. Dalyvau
kite, kaip ir pirma dalyvavote, 
įvairiose darbininkiškose or
ganizacijose. Taip pat pasili
ki! ir Laisvės Choro nariais.

Senas Hartfordietis.

negu į jaunuoiiai, kurie ėmė laisvą, 
Kadangi nenorinti cjvį]į giiubą. Linkime jaunai

kad ir ji ves paaštrintą kovą 
prieš Kominterno “principinius 
nukrypimus.” Taigi reiškia, 
kad jie rengiasi atakuot Komin-

Alabamos šerifas Blay
lock, kuris veik mirtinai 
pašovė Scottsboro jau

nuolį Ozie Powell.

Tai Bloomfieldo, N. J., 
f asistuojantis teisėjas Ro
bert Grosman, kuris atė
mė du kūdikiu iš Mabel 
Eaton ir pavedė jos vy
rui, nes motina esanti ra- 
dikališkų pažiūrų. Bato

nai yra pasiskyrę.Daugmilioninės masės pa
klausė bolševikų šauksmo, 
mokytis kultūros, ir ji atėjo 
ne tik su elementoriais, lai
kraščiais, su knygomis, su 
mokyklomis, bet ir su trak
toriais, su kombainais, su 
keliais, su Ujičo lemputė
mis (elektros lemputės). 
Per visą liaudies ūkio pla
ną dabar kiaurai pereina 
kultūra. Pramonės produk
cijos augimas—tai kultūros 
augimas pramonėj. Derliaus 
didėjimas — tai 
skverbimasis į 
Naujas žmogus, 
žmogus, praeina 
liaudies ūkio plano skyrius 
ir tai toks žmogus, kuris 
persiima ne tik technikos 
kultūra, bet ir bendrąja

kultūros 
kolchozus, 
ypatingas 
pro visus

tikti, pasikalbėti, tai susiraši
nėjo laiškais. Kai kuriuose 
laiškuose, studentei rašytuose, 
kunigas rašė apie meilę...

Pas studentę pradėjo lanky
tis J., dabar gyvenąs Klaipė
doje. J. matyt, turėdamas keis
tų sumanymų, slapta iš stu
dentės V. pagrobė (studentė 
sako, kad net iš ridikiulio iš
ėmęs) kunigo studentei rašy
tus laiškus. Su pagrobtais laiš
kais (savo vieno draugo lydi
mas) nuėjęs į Kauno kunigų 
kuriją ir skundęs kunigą, ro
dydamas jo laiškus. Bet nieko 
iš to neišėjo. Tada J. pradėjo 
rašyti neva romaną apie kuni
go ir studentės meilę.

“Romaną” pavadino “Vaka
rinė Malda.”

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knyga 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiua 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tarpe 12th ir 18th SU., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės—
šlapinimosi ligas. ,

Vai.: nuo 10:30-8: Sekmad.: 11-1 dieni B L

TeL i AIrdnauln 4-8294



Kartu

Puidokas, Rumford 
Kvietkas, So. Boston 
Baltrušaitis, Seattle

Šemberienė, Minersville 
Blažiūnas, Harrison

185—P.
24—J.

—S.
110—P.

Išeigų buvo
Balansas yra į•

Lapkriči^/Mėn. Įplaukos:

Viso išeigų -----------------
Sutrauka už Spalį:

Balansas buvo
Spalių įplaukos

Pirmad., Vasario 10, 1936

ALDLD. RŪKALAI
Finansine Atskaita už Spalio, Lap
kričio ir Gruodžio Mėnesius, 1935 m.

Spalių Mėnesio Įplaukos
Kp. Kas prisiuntė. Miestas. Suma 
236—P. Alska, Washington, Pa. $4.30 

16—A. Žavish, Jersey City, N.J. 1.50 
44—J. Blažionis, Lowell, Mass. 1.50 
92—H. Strumila, Cicero, III. 2.60 
96—R. Seskauskas, S—ry, Ont. 1.20 
34—S. 16.40

10.20
20.00

3.20
161— M.

50—P. Žirgulis, Rochester
154—B. Žolynas, Chicago, Ill.
87—S. Jakubauskienė,

Pittsburgh, Pa. 4.60 
145—M. Pukisf Los Angeles 
48—K. Petkevičius, Mahanoy

City, Pa.
11—J. J. Bakšys, Worcester
70—A.
27—V. Maisionis, New Britain 

190—P. “
162— M.

67—R.
188—A.
133—A.

15—P.
10—K.
19—J.

LDK—M. Baltrušaitis, Seattle 
14—0.

136—J.
31—A. Kaulakis, Auburn, Me. 12.00 
43—A. -

172—Ig.

Jaspalienė, Rockford

Nemura, Cleveland 
Pajuodaitč, Toronto 

Dinius, Readville, Mass.
Varaneckienė, Detroit 

J. Pranaitis, Camden 
Kunchys, Sceiber, Ont. 
Buinauskas, Phila., Pa. 
Urbon, Chicago, Ill.

jAISVl Puslapis Ketvirtas
±-=±±*±=SfflĖ

4.80

10.90
20.00;

5.00 !
1.00
4.70
2.00

.80
2.10
6.10
2.00
5.70
6.20
9.00
1.50
5.00

.87Bankas išskaitė už čekius 
Randa už tris mėnesius—liepos 

rugsėjo 37.50
Pirkta anglų kalboje knygų 11.50
Už atspausdinimų 800 laiškų

org. reikalais 4.08
Atmokėta aukos Liet. rev. pol 

kaliniams
Atmokėta aukos Nacionaliam

Liet. Veik. Komitetui
Atmokėta aukos Centro Biurui
Krasaženkliij pirkta už 
“Laisvei” auka nuo 136 kuopos

30—-A. Lipčius, Chester, Pa. 5.11
68—J. Kazlauškas, Hartford, 1.50
8—A. Rudžinskas, Summerlee, 

Mass.
Bepirščiutė, Brooklyn, 

Sasna, Brooklyn, N. Y. 
Pakalniškienė, Maspeth, 
Sungaila, New York,

6.10 
3.00 

.62
1.60 
3.00 
6.50

80.00

20.00
12.00
35.00

5.00

Viso išeigų $251.95
Sutraukų už Lapkričio Mėnesį:
Balansas buvo
Įplaukų buvo

1—M.
S.

138—A.
23—K.

1— P. Višniauskas, Brooklyn,
Pav.—J. S. Weiner, Poughkeep

sie, N. Y.
109—B. Vedrinckas, Montevideo

2— V. Kvietkas, So. Boston, 
Pav.—K. Nagine, Winchester,

N. H.
A. Kandroška, Toronto, 

141—J. Baranauskas, Phila., Pa. 
87—S. Jablonskienė, Pittsburgh 

118—A. Kraujalis, E. White 
Plains, N. Y.

3.00
13.00
4.00

7.00
1.00
3.80
1.70

4.60

Kartu
Išeigų lapkr. menesį

$ 56.82
$324.22

$381.04
$251.95

$129.09Balansas yra
Gruodžio Mėnesį Įplaukos:

52—J. Gįnaitis, Detroit, Mich. 6.10 
146—U. Grigienė, Chicago, Ill. 16.30 
140—G. A. Damijonaitis, Waukegan,

Ill. 6.00

Viso $293.12
Gruodžio Mėnesį Išeigos:

Sekretoriaus ir knygiaus mėne
sinė alga $45.00

Atmokėta “Priekalui” 2.00
Paštai pasiųsta už “šviesos” 

siuntinėjimą 25.00
Drg. S. Petkienės keliones į CK 

posėdžius
Dr. J. J. Kaškiaučiaus keliones 

į CK posėdžius
Auka kovai prieš karą ir fašiz.
Auka “Sunday Workeriui”

35—K. Bagdonas, S. Bend, Ind. 1.20 Urg. Senkevičių kelione į CK
72—F. B. Lideikis, Great Neck,

N.
165—G

N.
Kardauskas, Linden,

. Peteriutė, Wilkes Barre 3.40
’. Karlonas, Yonkers 1.50 

S. Mažeika, Cleveland 50.00 
Bieliauskas, Woodhaven 1.60 
Weiss, Brooklyn, N. Y. 3.00 
Sasna, Brooklyn, N. Y. 59 
Misevich, Porto Alegro 5.00 ; 10—K. Buinauckas, Phila., Pa.

1—M. Lukšienė, Brooklyn 11.90 ■

2—V. Kvietskas, So. Boston, 
Mass.

33—A. Pipiras, Pittsburgh, Pa.
180—J. Urbon, Braddock, Pa.
54—C. Laksmin, Elizabeth, 

N. J.

Viso įplaukė $248.44
Spalių Mėnesio Išeigos

Sekretoriaus ir knygiaus mėnesinė 
alga $45.00

Atmokėta auka Liet. rev. pol.
kaliniams 20.00

Kuopų aukos “Daily Work.” 8.00 
“Laisvei” už spausdinimų “šviesos”

Numerio 3-čio
Knygų ekspedicijos išlaidos
Krasaženklių pirkta 
Už pirktų literatūra 
Bankas išskaitė 
“Laisvei” atmokėta prenumer. 
“Laisvei” kuopų aukos
Už atspausdinimų LDLD blankų 4.34
Drg, Kapsukienei pasiųsta 26.00
Pirkta anglų kalboje knygų 3.20

166.50
55.00
25.00
10.85

5.86
10.50
5.00

$385.25

$193.63
$248.44

2.40

5.00
5.00

15.00

6.50

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

19—J. Urbon, Chicago, Ill.
' LDS 25—J. Danisevich, Hubbors- 

ville, N. Y. 1.60
143—T. Zambasiavičienė, Read

ing, Pa. 17.50
153—S. Valiuliutė, San Francisco,

Calif. 1.50
9—L. Trakimavičius, Norwood,

Mass. 1.60
“Laisvė”, B’klyn, N. Y. 53.20 

92—H. Strumiliene, Cicero, Ill. 2.60 
104—K. Guziavičienė, Chicago,

Ill. 5.70
35—K. Bagdonas, S. Bend, Ind. 1.60 

KVK—V. Raila, Toronto, Ont. 69.29 
Pav.—S. Malinowsky, Red Ladge,

Mont.
27—V. Masionis, New Britain, 

Conn.
188—A. Varaneckienė, Detroit, 
190—P. Nemura, Cleveland, O.

posėdį
3 00 Urg* R- Mizaros kelionę į prieš- 

i karinį kongr.
3.40 Trečia “Povilas Jurka” knygos 

ekspedicija
3 00 Krasaženklių pirkta už 
j 50 Knygų pirkta už
5 00 Centro Biurui auka

i “Laisvei” už įvairės bilas
0 00 Auka Kaksuko vardo fondan
4jo bž atspausdinimą ALDLD darbų 5.46 
3.30 Bankas iškaitė už čekius

Randa už 3 menesius—spalis— 
gruodis, 1935

“Laisvei” už 2,000 laiškų
“Laisvei” už 250 laiškų 
Už pašto atvirutes

Sutrauka
Balansas buvo 
įplaukų buvo

Išeigų buvo

1.50

1.50
1.90
9.20

13.00

64.00
25.00

9.89
3.50

19.35
1.00

1.08

37.50
5.87
3.06
2.50

$297.11

Balansas yra

už Gruodį:

Budds Co. Bjauriai Išnaudoja 
Darbininkus; Sovietų Sąjun

gos Orderis
Gal nėra kitos tokios bjau

rios kompanijos Phila., kuri 
taip begėdiškai išnaudotų ir 
spaustų darbininkus prie dar
bo, kaip Budds Co. Ji ne vie
ną darbininką nukankino prie 
darbo, bet desėtkus. Ypatin
gai tie, kurie dirba nuo šmo
tų. Ji tiek verčia prie darbo, 
kad ir jauni ir tvirti vyrai 
kaip ąžuolai, negali dalaikyti, 
suklumpa darbe. O kuomet 
darbininkas suklumpa prie 
darbo, tai ir medikalės pagel- 
bos nėra. Nors turi šapoj li
goninę ir daktarus, bet kuo
met eini gauti darbą, tai turi 
būti visapusiškai sveikas. Va
dinasi, kompanijai tik rūpi 
gauti sveikus, tvirtus darbi
ninkus prie darbo. O kokius 
ji paleidžia, tai jau kitas klau
simas.

Kurie darbininkai dirba nuo 
šmotų ant “punch press” ar 
kitos kokios mašinos, tai turi 
dirbti keliolika kartų dau
giau, negu kitose kompanijo
se. Čia paduosiu vieną įvykį. 
Mūsų seno “Laisvės” skaityto
jo ir rėmėjo P. Prinskaičio sū
nus dirbo per keletą metų 
Budds ant “punch press” ir 
kitų mašinų. Jis dirbo gana 
skubiai, kad tik nepatrotinus 
darbo, nes jis suprato, kad tik

$129.09 jis vienas, kuris tegali užlai-
$293.09 '

Kartu $422.21
$297.11

$125.10
1). M. šoloinskas, 

ALDLD CK Sekr.
' O. Depsienė, 

ALDLD CK Iždininke

MONTELLO ŽINIOS
Pirmeiviškų pašeipinių drau

gysčių komitetas surengė ben
dro fronto vakarienę del ser
gančio P. Putvincko. Parengi- 

Imas labai gerai pavyko. Su 
į valgių aukomis prisidėjo mū- 

72—F. B. Lideikis, Great Neck 4.55 sų lietuviški valgių krautuvi- 
“LaisvęC Brooklyn, N- \ 25-50 ninkai. šitas parengimas at- 

52—J. Girįaitis. Detroit Mich. 5.60 i ., . , T • x
NLVK-L. Jonikas, Chicago, 10.00 S11>UVO sausio 25 d., Lietuvių 

59—B. šveinienė, Akron, Ohio 2.20 Svetainėje, kaip 7 valandą va- 
78—J. A. Samulenas, Fitchburg,

$442.07

$385.25
$ 56.82

kare. Publikos susirinko trysMass. 3.10 v , • .v iJ. S. Mažeika, Cleveland, O. 90.071slmtai su vlrsllm i PoIno ser'
* - - ----- ( p.--*.’-- ...i.- v . • , v. ,

3.30 I dolerių.
2.20'
1.70
1.80

89—O. Janušauskienė, Scranton 
Pa. •

6—K. Ustupas, Montello, Mass.
10.—K. Buinauckas, Phila., Pa.
19—J. Urbon, Chicago, Ill.

103—M. Orlauskienė, Hudson
Mass.
T. Savarl, Norwood, Mass.
J. Juodaitis, Custer, Mich.

218—Joe Stankaitis, Custer, 
Mich.

60—A. Backus, Coaldale, Pa.
44—J. Blažionis, Ixjwell, Mass.

180—Geo. Urban, Braddock, Pa.
11—J. J. Bakšys, Worcester,

Mass. 14.60
198—K. B. Kaross, Oakland,

California 2.00
?0—J. Kasperavičius, Youngstwn, 

ff Ohio 2.75
Rugienius, Shenandoah,

3.00 
Pipiras, Pittsburgh, Pa. 4.70 
Cibulskienė, Nanticoke,

1.50 
Jablonskienė, Pittsburgh,

8.10

I gančiam palieka apie 
matote, 
bendru

Tai
gia rengimas

Liuosybės
Choras laikė

dešimts 
ką reiš- 
frontu.

Dailės Ratelio
nepaprastą susi-10.00

3.00 rinkimą sausio 29 d. Susinn- 
o,()0 | ko apie 40 jaunuolių ir senes- 
4.50 nių choristų. Į šį susirinki- 
9.80 j mą pribuvo ir V. Putvinckaitė- 

Balkienė, buvusi žymi Naujos 
Anglijos solistė, kuri prižadė
jo dalyvauti choro veikime. 
Tai yra didelė chorui pagelba 
ateiti į normalį veikimą.

Komitetas, kuris buvo nu
skirtas surasti mokytoją, išda
vė raportą,

5.00

3.00 |
3.25 i

17—V.
Pa. 

33—A.
135—E.

Pa. 
87—S.

Pa.
22—J. Raulinaitis, Cleveland, O. 9.50 
49—J. J. Daujotas, E. ST.

Louis, Ill. 3.10
28—J. Žemaitis, Waterbury,

Conn. 12.30
190—P. Nemura, Cleveland, O. 4.80 
31—A.Kaulakis, Auburn, Me. 1.60 

113—A. Galdikas, Hamilton, Ont. 1.00 
Pav. F. Balčiūnas, Easthampton,

Mass. 
166—D. Burba, Stanford, Conn.

A. Lukoša, Flanders, Ont. 
v r pav> Vladas Karvelis,

Montevideo
S. Sasna, Brooklyn, N. Y. 

138—A. ‘ Pakalniškienė, Maspeth,

1.65
6.05
1.00

1.50
.50

5.50
20—J. Strale, Binghamton,

N. Y. 14.10

6.20
.20

25—P. Paserpskis, Baltimore, 
Md.

56—^J. Gebert, Milwaukee, Wis.
85—S. Benkus, Haverhill,

Mass. 13.80
...... 185—P. Bieliauskas, Woodhaven,

N. Y. 2.50
223—W. Murphy, Oregon City, 

Oregon 12.20
24—J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 1.50

Viso įplaukė ________  $324.22
Lapkričio MŪnesį Išeigos:

Sekretoriaus ir knygiaus mėnesine 
alga $45.00

Auka j Kapsuko vardo fondų 1.00

Įėjo Komunistų Partijom Per 
Palmerio “raidus” draugas 
daug nukentėjo—buvo areš
tuotas ir persekiojamas.

Ant greitųjų 1 dieną vasa
rio buvo surengtos prakalbos 
Lietuvių Svetainėje, kaip 6 :30 
v. vakare, kanadiečiui, d. M. 
Guobai, kuris važinėja po Su
vienytas Valstijas su prakal
bų maršrutu apie Lietuvos 
ūkininkų sukilimus. Draugas 
Guoba pereitą vasarą dalyva
vo lietuvių pasauliniam kon
grese Kaune, ir po kongreso 
ant poros mėnesių 
Lietuvoj pasiviešėti 
ir tuom pačiu sykiu
matė ūkininkų, sukilimus ir jų 
priežastis. Jo prakalbų pasi
klausyti susirinko apie 50 ypa
tų, kurie išklausę prakalbų li
ko užganėdinti. Po to prisi
minė apie Kanados lietuvius ir 
jų vargus ir apie “Darbininkų 
žodį”,savaitinį kanadiečių lai
kraštį,. ir paprašė aukų del 
pirkimo raidžių renkamos ma- 

kad chorą apsi-j§įn0St Aukavo sekamai. G.

pasiliko 
tėviškėj, 

aiškiai

kyt savo tėvelius, kurie jau 
negali niekur gauti darbo dė
lei amžiaus. Jis dėjo visas 
savo spėkas ir pastangas pa
laikyti darbą, o kad tai pa
daryti, tai turi dirbti ištiki
miausiai. Bet vienok ir jis 
galėjo įtikti kompanijai, 
bosams.

Vieną dieną jis jautėsi 
bai silpnas, sergantis. Prašė 
boso, kad leistų jį pas gydyto
ją, bet bosas 
šdamas, kad 
tau nereikia 
esi tinginys.
eiti. Tuom pačiu kartu nuva
rė jį dirbti ant didelio krano, 
kuriuo turi kilnoti tonais gele
žį. Nors fiziškai nereikėjo 
tiek jau sunkiai dirbti, bet la
bai opus darbas. Jei suklysi 
kėravoti “kraną”, tai gali už
mušti desėtkus darbininkų. 
Tad Prinskaitis, kad ir nega
lėdamas, dėjo visas pastan
gas atlikti darbą kaip reikia. 
Bet, bedirbant, ant “krano” 
pradėjo jam bėgti kraujas iš 
burnos ir nosies. Dėlto jis ne-

ne
jos

liu. Du metai atgal darbinin
kai bandė susiorganizuoti ir 
neblogai buvo susiorganizavę 
į uniją. Kuomet streikas bu
vo paskelbtas, tai išėjo į strei
ką apie 90% darbininkų. Ir 
laikėsi streike neblogai. Tik 
bėda buvo ta, kad vadovybė 
streiko buvo prasta. Kitas da
lykas, nebuvo iššaukti maši
nistai į streiką, tik tai papras
ti darbininkai ir mašinų ope- 
ruotojai. Kaip tik išėjo pa
prasti darbininkai į streiką, 
tai kompanija tuojaus ir pa
kėlė 10c. į valandą visiems 
mašinistams, kad tuomi juos 
sulaikius nuo streiko. Tas 
kompanijai ir pavyko atsiekti. 
Dar viena priežastis pralaimė
jimo streiko, tai ta, kad dar
bininkai pasidavė vadinamai 
arbitracijai, kad paskirtas val
džios komitetas privers kom
paniją priimti darbininkus at
gal į darbą. Bet kompanija 
to nepildė, daugeliui nedavė 
darbo ir neduoda. Kompa
nija dar daugiau iš to pasi
naudojo. Po kiek laiko vi
siems mašinų operuotojams ir 
kitiems paprastiems darbinin
kams numušė po 10 centų į 
valandą. Pirmiau mokėdavo 
po 57 c. į valandą, o dabar tik 
po 47c. Tas vadinamas “la
bor board” kaip tik ir pasitar
navo kompanijai ir dar kele
riopai. Bet Budds kompani
ja lai nemano, kad darbinin
kai neš tą jos tokį sunkų jun
gą ir tokį bjaurų išnaudojimą. 
Darbininkai vėl organizuojasi 
į uniją, jau skirtingesnėj for
moj. Kuomet eis į streiką, 
tai eis visi darbininkai, me
chanikai ar paprasti. Tai vie
nintelis darbininkams būdas 
laimėti geresnes darbo sąly
gas ir didesnes algas.

tas. žodžiu sakant, nei ma
žiausio dalykėlio nepraleidžia. 
O tas labai bosus nervuoja. 
Kiti bosai net keikia, sakyda
mi, ar velnias tuos bolševikus 
taip išmokino suprasti netik 
darbą, bet ir medžiagą 1 O 
darbininkai, ypatingai susipra
tę, turi daug juoko, kuomet 
bolševikų inspektoriai ir inži
nieriai šokina bosus.

Mašinistas.

Cleveland, Ohio
Iš Mūsų S.M.N.S. Kuopos 

Veikimo
Kai kurie nariai perdaug 

darbais apsikrovę, o kiti sau 
ramiai gyvena—nė ant susirin
kimų neateina. O kada jiem 
prisieina bėda, tai atėję nori, 
kad kuogreičiausiai pultis juos 
gelbėti. Tokie nariai nieko ne
žino, kas kuopoj dedasi—nei 
tarimai nei komisijos jiem su
prantami. Atrodo, kad vieni 
nariai turi vežt visa darba. o 
kiti nieko nedirbdami nori tu
rėti lygų patarnavimą jų rei
kaluose.

Mes visi lygiai turčių kla
sės išnaudojami. Mes turimi 
kuodaugiausiai organizuotis ir 
laikyt susirinkimus, nepaisant 
kokis oras—šiltas ar šaltas— 
nes mūs darbai turi būt atlikti. 
Turim prisirengt pasipriešint 
išnaudotojam, kada užpuls ir 
išplėš iš mūs namelį. Nepai
sant ar tai bus šilta ar šalta 
diena, rakandus išmes ant gat
vės, užkals langus ir duris. 
Jau su šimtais stubų taip pa
darė. Taigi, mes nariai mažų 
namų savininkų organizacijos,

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

ėmė mokyti Izab. Yarmolavi- Šimaitis—$2; po $1: G. Ren-
čiutė iš Norwood, Mass. Visi 
sutiko su komiteto išduotu ra
portu ir nutarė pirmas pamo
kas turėti vasario 5 d. Cho
ras dabar kviečia visus narius, 
kurie del kokių priežasčių pa
sitraukė iš choro, tuoj grįžti 
ir dainuoti sykiu su visais.

“Laisvės” skaitytoja, drau
gė B. Navickienė, paminėjimui 
2 metų sukaktuvių savo vyro 
mirties, jo atminčiai paauka
vo 2 dol. “Laisvės” reika
lams. Tai yra pagerbimas sa
vo brangaus vyro K. Navickio, 
kuris buvo nuolatinis “Lais
vės” skaitytojas, bendradarbis 
ir platintojas. Mirė 3 d. va
sario, 1934 m., sulaukęs vos 
45 metų. Jo ilgai nepamirš 
montellieČiai, nes jis čion bu
vo žymus darbuotojas darbi
ninkiškam judėjime — gerai 
darbavos Liet. Taut. Namo 
Draugovėj ir pašalpinėse or
ganizacijose ir literatūros 
draugijoj. 1916-1917 m. jis 
buvo socialistų 17 kuopos na-1 
riu, o 1921-mais metais prigu- Į

dz.evičius, U. Zaleckaitė, K. 
Beniulis, K. Ustupas, J. Vaitai- 
tis, P. Vassel, V. Zinkevičius; 
po 50c.—J. Vaitekūnas, W. 
Kelly, W. Ambrose, K. Yoku- 
bėnas, A. Orintas, J. Sidaras. 
Tą pat vakarą per Y. M. Kliu- 
bo vakarienę aukavo po $1: J. 
Sireikis, J. Gutauskas, A. Rai
la; po 50c—J. Tautvaiša, A. 
Yučius, P. čereška. Viso su 
smulkiais surinkta $21.46. Ant 
greitųjų, tai gera parama ka
nadiečiams.

Šalna.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

kuri šiandie ant tvirtų pama
tų stovi ir yra pasiryžus ko
vot prieš skriaudikus, turim 
stovėt ant sargybos, neapleist 
ne vieno susirinkimo. Turim 
ateit ir tėmyt dalykus, kad aiš- < 
kiai supratus .išdirbtus planus 
ir ką mes turim veikti, nes 
produktų kainos ir taksai ky
la ir mes negalėsim išsilaikyt. 
Viskas pereis į turčių rankas, 
o mes atsidursime ant gatvės^. 
Tik organizuoti mes galim at- 
silaikyt. Nepaisant, kokio tikė
jimo ir kokių pažiūrų mes esa
me, mes turim išvien kovot* 
nes mus vienodai išnaudoja, ir 
tik tada mes laimėsim.

S. M. N. S. Korespondentė.

<

raw

TARPTAUTINIO DARBIN. 
APSIGYNIMO

METINIS

BAZARAS
Naudai New Yorko Distrikto 
apsigynimui nuo policijos bru- 

tališkumo ir persekiojimo 
darbininkų

BUS ŠEŠIAS DIENAS ‘
Bus pigiai parduodami 

įvairūs daiktai ir bus 
graži programa

Sovietų Orderis
Sovietų Sąjunga davė Budds 

kompanijai didelį orderį pa-| 
daryt didelius dajus vieniem 
iš didžiausių automobilių pa- * 
saulyj. Sakoma, kad orderis! 
yra kelių milionų dolerių ver-į 
tės. Kuomet Sovietai darė j 
kontraktą su kompanija, tail 
jie padarė kontraktą, kad vi- 
sas darbas turi būti padary-' 
tas pirmos klesos; taipgi ir. 
plienas turi būti pirmos kle- Į 
sos. Sovietai apmoka gana 
brangiai, bet ir nori gauti dar-1 
bą ir medžiagą gerą. Budd’s 
kompanija manė, well, mes 
tuos bolševikus galėsime labai Į7LUUVJk/ JCW11 k/VfjVl Akll-VVIJIAM 1U . * Į

burnos ir nosies. Dėlto jis ne-1 lengva! an^ daugelio dalyke- 
manė sustoti dirbęs, vis bandė Hų apmonyti. O ką tie muži-

atsisakė, pareik- 
tu nesi ligonis, 

gydytojo, tik tu 
Ir neleido jam

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

butelį 

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies vy

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Bus

Vasario-February 
11,12,13,14,15,16 
MANHATTAN LYCEUM 

66 E. 4th Street 
NEW YORK CITY

Kiekvieną vakarą bus vis 
skirtinga programa. Bus 
klasiškų šokikų, žymių so
listų, muzikalių grupių 
nuo italų, ukrainų, lenkų, 
jugo-slavų ir kitų. Taipgi 
dainuos Daily Workerio 

Choras

apžiū- 
kad nėra jam 
tik turįs šaltį, 
jau ne tik ne- 
tą dieną dirb- 
pereiti. Turėjo

varyti darbą pirmyn. Bet grei
tai nusilpo ir negalėjo dau
giau dirbti. Šiaip taip jis dar 
nuėjo į kompanijos ligoninę. 
Bosas negalėjo sulaikyti jo, 
nes aišku buvo, kad jis serga. 
Kompanijos daktaras, 
rėjęs, pareiškė, 
jokio pavojaus, 
Bet Prinskaitis 
galėjo daugiau 
ti, bet ir namo
jį nugabenti į ligoninę. Po ke
lių mėnesių sirgimo, daktarai 
pripažino, kad jis serga džio
va. Dabar jis yra nugaben
tas į sanatoriją, kur gydo vien 
tik nuo tos ligos. Jaunuolis 
Prinskaitis gavo tą ligą Budds 
kompanijoj iš priežasties sun
kaus darbo ir didelio skubini- 
mo. O skubiai turi dirbti tik 
todėl, kad darbininkai neorga
nizuoti, neturi unijos kaip at
sispirti nuo to bjauraus iš
naudojimo.

Tokių aukų pas Budd’s bū
na labai daug. Pereitą vasarą 
vienam jaunuoliui galvą pre
sas sutrynė. O kiek sužei
džia sunkiau ar lengviau kas
dieną. Kiek būna atleistų iš 
darbo, kuomet bosas nutėmija, 
kad tas ar kitas darbininkas 
yra, jo supratimu, sergantis. 
Tokių atsitikimų būna šimtai.

Bėda su darbininkais yra 
ta, kad jie neorganizuoti, ne
turi jokios unijos. Tad kom
panija ir elgiasi su darbinin
ku bjauriau, negu su gyvu-

___ „... O ką tie muži
kai supras? Bet Sovietų vai-1 
džia, kuomet daro kontraktai 
su kompanija ar kompani-l 
joms, tai tūri ir savo inspek-' 
torius ir inžinierius. Taip ir 
pas Budds yra keliolika in-1 
spektorių ir inžinierių. Kuo
met tik Sovietų inžinieriai nu-^ 
tėmija, kad kuris nors šmo
tas plieno nėra tokio plieno 
padarytas, kaip kontraktas sa-. 
ko, jie jo nepriima, nežiūrint, * 
kad ant jo buvo jau daug dar
bo padėta.

Be to, jeigu kokioj vietoj 
“nugrainuoja” daugiau, hegu 
planas rodo, atvažiuoja elek- 
trikinis velderis ir užpildo tą 
vietą ir vėl nutekina per nau
ją ir atrodo taip, kaip naujas. 
Bet 
Jie 
tas 
kas 
no,

ŠOKIAI
KIEKVIENĄ VAKARĄ

GRIEŽIANT

F. S. U. BALALAIKŲ 
ORKESTRĄ

RŪMAS ŠOKIAM IR 
GĖRIMAM

šiokiais vakarais Įžanga 25c 
šeštadienį 40c. Perkant bilietus 

visiem vakaram kartu 75c

Sovietai nepriima nei to. 
sako, kad mūsų kontrak- 
reikalauja, kad būtų vis- 
padaryta iš naujo plie- 

o ne iš sulopyto. Dėlto
baisiai siunta bosai ir neria
si iš kailio, kad turi numesti 
daugelį dajų į šalį. Būna ir 
tokių atsitikimų, kad Budd’s 
inspektoriai praleidžia kaip 
už gerą dajų, o kuomet paima 
egzaminuoti Sovietų inspekto
riai, tai daug dalykų atran
da, kad turi būti kitaip pada
ryta. Jei jie atranda kur 
kamputį nenupališiuota taip, 
kaip turi būti, ar kur kampas 
per aštrus, nenufailiuotas kaip 
kaip reikia, jie tuojaus pasi
šaukia bosą ir parodo planą, 
kaip turi būti darbas padary-

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. f v — - —-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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J. TRAčUK Verte PETRAS

PERŠAUTAS DEKRETAS
Lawrence, Mass

(Tąsa)
—Gurguolės pribuvo!
—Maistą ir šovinius atvežė!
—Kas nors turės įvykti, draugai!
O kariškas komisaras Ostapčuk links

mai bėgiojo tarp raudonarmiečių šypso
damasis.

—Na, draugai, ar mes trauksim per 
Zbruč ?

—Žinoma, ir dar kaip, drauge komisa
re!... ■

Ostapčuk žinojo jau tikrai, kad be jo
kio atidėliojimo, raudonoji armija pra
dės tuojau eiti į kitą pusę Zbruč upės, 
nes apart šovinių ir maisto taipgi dideli 
pakai atsišaukimų.

“Į visas kariuomenės dalis Pietvakarių 
fronto,” nedidelio formato lapelis, at
spausdintas aiškiomis raidėmis ant rudos 
popieros:

Į visus politinius komisarus, kariškus 
viršininkus ir raudonarmiečius.

...Atsiminkit, kad į Galiciją mes at
ėjom, ne pavergti ją militariškai, ne 
prispausti ir apiplėšti jos gyventojus, 
kaip kad darė pirmiau buvusioji cariška 
armija; mes atėjom čionais, kad sunaiki
nus dvarininkų, buožių ir kapitalistų ne
apkenčiamą galią ir padėti Galicijos dar
bininkams ir valstiečiams įsteigti prole- 
tarišką valdžią. Galicijos laukų ir fabri
ku šeimininkais lieka tik darbininkai ir 
valstiečiai. Niekas kitas ten šeiminin
kauti neprivalo...

Lai gyvuoja nepriklausoma darbininkų 
ir valstiečių Galicija!

Pietvakarinio fronto komandantas

O antras atsišaukimas skambėjo se
kamai :

Į huculas ir visus biednuosius iš po 
Karpatų.

Pergalinga Revoliucinė Armija Sovie
tinės Ukrainos yra apsistojus prie 
Zbruč ir yra įeinanti į Galicijos terito
riją... : |f.

Todėl prisirengkite ukrainiški huculos 
prie didelio istorinio darbo. Trimituokit 
garsindami apie tai karpatiškų kalnų 
viršūnėse, kad tą išgirstų virškalinių are
liai. Valykit savo šautuvus ir durklus 
stojimui į paskutinę kovą prieš savo am
žinuosius parazitus.

Galicijos Organizacinis Komitetas.
Su dideliu džiaugsmu skaitė Ostapčuk 

visus atsišaukimus, bet už vis daugiau
siai jį užinteresavo vienas didelio forma
to atsišaukimas, kuris buvo atspausdin
tas ant geros baltos popieros. Tai buvo 
pirmas:

Laiwrenco pašonėj randasi 
kaimelis vadinamas North An- 
dower. Ten yra pora nedide
lių audinyčių ir viena nemaža 
tekstilo industrijos mašinų iš
dirbinio geležies dirbtuvė, ku
ri šiuo laiku dirba smarkiai.

dirbtuvėj didžiumoj 
nuo šmotų, taigi kiek 
darbininkas, tiek gau-

šioj 
darbas 
padaro 
na ir užmokėti, sulig bosų nu
statyta kaina. Pastaruoju lai
ku paaiškėjo, kad bosai slap
tai pradėjo panaudoti naujai 
pasamdytus darbininkus nu- 
kapojimui užmokesčių už ka- 
valkus.

kongreso tarimus.
priimtas su pagyrimu.
čią dienų tapo sutvertas pašto- 
vus Veikiantysis 
prieš Karą ir Fašizmą.

Raportas dienos paminėjimas. Turėsime keletą
Ta pa- fferų kalbėtojų: P. Pivariūną, J. K. 

v Mažiukną, advokatą Shultz ir J. Ga-

Komitetas programa, kviečiam visus atsilankyt, 
j Komisija.

(34-36)

M. 
pri-

! ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 1936 m. 
Pirm.: Stasys Liutkus 539 Franklin St., 
Pirm. Pagelb.: P. Grygotis, 146 Fourth St.. 
Nut. Rašt.: B. Burkauskas, 255 Pine St..
Fin. Rašt.: A. P. Grygotis, 2122 Ingalls Ave., 

Linden, N. J.
Ižd.: A. Gudaitis, 511 Richford Terr., Linden 
Duoklių Rinkėjas.: D. Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo Globėjai :A. Lukoševičius, 232 Ripley PI.

A. Saulėnas, 136 Fifth St.
“L.” org. rašt.: D. Krūtis, 211 First St. 
Maršalka: J. Jotkojis, 220 Trumbull St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai Įvyksta 
kas antrų ketvirtadieni, kiekvieno mėnesio. 
Lietuvių Laisvės svetainėje, 269-73 Second 

Elizabeth, N. J. (38-34)

Puslapis Penktas.
g-:;,:, 1L?'.Įjąjį

7:30 vai. vakare, Draugijų svetai
nėje, 4097 Porter St. Visi draugai da
lyvaukite, nes šis susirinkimas labui 
svarbus, Distrikto organizatorius iš
duos raportą iš atsibuvusios TDA 
konferencijos. Visiems bus svarbu 
išgirst apie konferenciją, tad visi da
lyvaukite.

Sekr. N. Astrauskienė.
(38-34)

st.,

Piet-vakarinio fronto revo
liucinio sovieto narys ir pir
mininkas Sovietų Liaudies 
Komisarų Ukrainoje

—Rakovskij.
Piet-vakarinio fronto štabo 
viršininkas — Petin.

to dar du dideli atsišaukimai at-Be 
spausdinti stambiomis raidėmis ant sto
ros mėlynos popieros skambėjo:

—Į Galicijos valstiečius ir darbininkus!
Brangūs draugai! Brangūs vienmin

čiai !... Prisirengkit atkeršyti už skriau
das savo ponams ir fabrikantams, ku
rias jie jums darė per ištisus šimtme
čius! '

Į kovą, draugai!
Šalin dvarininkus, šalin visokio plauko 

ponus ir kitokius parazitus. Lai gyvuo
ja Sovietinė Galicija drauge su Sovietine 
Ukraina! Lai gyvuoja bolševikai-komu
nistai, kurie pirmieji iškėlė laisvės vėlia-

A. P. L A. REIKALAI

IR

Įplaukos

K p. Spalio I>apkr. Gruod.
2 9.84 54.40 — — — —
3 22.72 23.61 26.93
4 106.95 77.73 75.15
5 33.52 20.48 41.68
6 — — — — 11.96 — — —_
7 18.94 26.75 16.19
8 14.51 13.24 15.72
9 51.79 33.60 46.16

10 — — — —. 6.93 __ — —
11 20.48 22.44 18.15
12 37.21 27.44 34.94
13 17.28 8.73 9.63
14 — _ „ — 16.89 11.68
15 5.10 4.13 11.79
16 9.40 — 7.60-
17 47.18 47.81 55.82
19 16.45 40.74 29.50
20 18.91 13.24 22.15
22 17.46 18.12 12.67
23 5.17 5.17 6.37
24 15.37 17.77 14.56
25 13.97 20.49 21.46
26 52.02 61.58 93.18
27 23.11 21.49 23.81
29 23.02 29.00 29.09
30 21.14 24.29 30.63
32 12.01 10.65 18.30
33 14.53 20.22 22.28
34 24.20 _- 8.10
35 13.05 11.70 13.73
36 10.03 7.15 12.82
37 17.70 _ — — — 16.12
38 14.10 29.06 51.47
39 9.63 16.52 12.87
40 42.23 41.16 42.96
41 24.61 41.78 43.03
42 3.08 13.44 8.39
43 18.56 14.54 20.32
44 23.07 18.50 25.02
45 v— —— * 52.74 30.33
46 16.87 5.03
47 106.33 30.10 41.94
48 16.82 18.12 6.55

Dekretas Galicijos Revoliucinio Komiteto 
Apie Įkūrimą “Socialistinės Sovietinės 

Galios” Galicijoj
Varde darbininkų ir valstiečių yra skel
biama:

(1) Visos organizacijos politinės, tei
sinės ir socialinės galios Galicijoj yra pa
naikinamos.

(2) liki pirmam suvažiavimui Sovietų 
kongreso iš darbininkų valstiečių ir rau
donarmiečių pasiuntinių Galicijoj visa 
galia priklauso Galicijos Revoliuciniam 
Komitetui, tarpininkaujant žemesnie
siems distriktų ir kaimų revoliuciniams 
komitetams.

(3) Visas valstybinis turtas pereina į 
Galicijos Revoliucinio Komiteto rankas.

(4) Visi, bė jokio skirtumo, ikišiolaiki- 
niai įstatymai, įsakymai, taisyklės, dek
retai ir sutartys taip vadinamosios Len
kijos valstybės, taip jau pirmesnės val
džios Austro-Vengrijos imperijos, o taip
gi rytinių sričių U.P.R.—petliuriškos val
džios yra panaikinama, o vieton jų rei
kalinga veikti pagal įstatymus, nutari
mus ir dekretus Galicijos Revoliucinio 
Komiteto.

(5) Visus pirmykščius agentus lenkiš
kos valdžios kaip tai šaltyšius, žandarus, 
policininkus, visus politikus ir karinin
kus net būtinai reikalinga be jokio ati
dėliojimo areštuoti.

(6) Visos skolos, sąlygos, prievolės 
darbininkams ir valstiečiams iš dvarinin
kų, kapitalistų, buožių ir šiaip samdytojų 
pusės yra panaikinamos.

(Daugiau bus)

APLA FINANSINĖ ATSKAI-, 
TA Už SPALIO, LAPKRIČIO, 

GRUODŽIO MĖN. 1935

49 79.66 60.24 39.89
50 29.28 23.15 17.38
51 43.93 39.93 68.30
52 37.42 27.54 73.41
53 5.13 17.40 15.43
54 12.95 8.34 5.78
55 46.74 40.33 52.65
57 — — — — 3.37 — — — —
58 13.29 36.53 8.93
Pav. — 8.48

—--------- — —-- ——---
1214.78 1195.25 1373.83
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9
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Išmokėjimai Gruodžio

J. Banionis
A. Slickiene
U. Kvadienc
T. Paskųs 

Kubilskienč 
Kunickas 
Giraitis 

Dičmonas 
Savareth

E. Radzevičienė 
Yančiulis 
Maslaveckienė 
Galininas 
Gegužis 
Kižicnė

Ona Dugan
P. Rapalis
St. Eizonas
A. Smalukas
J. Bernot

J. Aikienė
J. Jakštis
C. Dollish

Jie daro šiaip: Naujai pa
samdytam darbininkui bosai 
bando pasirodyti labai geri, 
draugiški; parodydami tokiam! 
darbininkui darbą, nusiveda jį, 
į ofisą ir pažiūrėję ant kor
telės pasako, kiek tas darbi
ninkas gaus užmokėti už ap
dirbimą kavalko, priduria, 
kad seniau dirbanti darbinin-j 
kai apdirbdami tuos pačius, 
kavalkus ir gaudami tiek pat 
už darbą atlygint, uždirba po 
60 centų į valandą ir dau
giau. Tuo pačiu sykiu įsako 
tam darbininkui nesakyti ki
tiems darbininkams nieko apie 
jam praneštą atlyginimą ir 
nieko nekalbėti su kitais dar
bininkais, nes jei, girdi, tau 
nepasisektų užsidirbti “good” 
“pėdę”, mes gal galėsime pri
dėti biskį, bet apie tai neturi 
žinoti kiti darbininkai. Bet 
pasiklausinėjus pas seniau dir
bančius darbininkus, pasirodo, 
kad jiems atlygindavo už tų 
pačių kavaikų apdirbinėjimą 
kur kas daugiau, negu naujam 
darbininkui pasiūlyta.

Tokiu būdu bosai per akis 
bando nukapoti darbininkams 
uždarbį. Kada jiems taip pa
siseka apgauti naują darbi
ninką, tada verčia ir senus 
darbininkus dirbti už mažesnį 
atlyginimą, sakydami — 
anas, naujas darbininkas, 
Įėjo apdirbti šį kavalką 
mažesnį atlyginimą, tai 
del tu negali ?

Darbininkai turėtų pasiprie
šinti bosų suktybėms. Bet dau
gelis darbininkų bijo ir kal
bėti apie pasipriešinimą.

ši kompanija savo dirbtu
vių apielinkėj turi daugybę 
gyvenimų namukų. Jie per 
ilgą laiką buvo tušti, nes ka
da dirbtuvėj darbo nebuvo, tai 
ir darbininkai išsikraustė gy
venti kitur. Bet dabar bosai 
pradėjo varyti kampaniją, 
kad tas stubukes pripildžius: 
Pradėjo dirbtuvėj darbiniu-

jei 
ga- 
už 

ko-

P.

M.

M.

J.
J.
J.

Išmokėjimai Spalio

kam 
Virinas 
Samuilis 
Virbickienė 
Kvodas

I. Sauseris
St. Eizonas 

Bukauskas 
Rumčikienč 
Rogers 
Gvergždis 
Kacikauskas 
Yurkonis

Ch. Puišis 
Wm. Mitchell 
M. Mitchell 
A. Sinušienė
J. Mauragas
P. Alska (org.)

S

J.

P.

kick 
35.00 
31.00 
36.00 
51.50 
18.00 
18.00 
26.00 
10.00 
33.00 
42.00 
15.00 

100.00 
39.00 
36.00 
20.00 
48.00 

105.00 
2.50

52
12
14
17
17
24
40
41
41
43
55
Adv. Roth

O.
D.
K.

Viso

Sutrauka

[plaukti per tris mėn. 
Išlaidų tuo pačiu laiku

F.

Viso 666.00

Išmokėjimai Lapkr. mėn.

, Dumbliauskas
Pikšris

. Peteliūnas
, Sperskienč
Šilkus
Zelenauskienč
Danius
Siniauskas

, Sinušienė
Yančiulis

W. Jacobs
V. Baronaitis

F

A.
F.

84.00 
82.00 
72.00
10.00
14.00
16.00
12.50
56.50
13.00
55.00
88.00 
49.00

Lieka
APLA. 9 kp. mortg’. nuoš. 
A. Vileniškiš mort. nuoš. 
APLA. šokio pelnas 
J. Svetakos mort. nuoš. 
Čekis nepriimtas 
J. V. bondsų nuoš.
Peoples Pitts. Trust Co. 
Union Sav. Bank nuoš. 
Mellon Nat. Bank

Viso 552.00 I

mėn.

67.00 
17.00 
40.00
27.0Q' kams pasakoti, kad kitur gy- 
30.00 Į venanti darbininkai gali būti 
50.00 
36.50 
18.00 

6.00 
43.00 
23.00 
18.00 
6.00 

72.00 
10.00 
20.00 

3.00 
48.00

135.00 : 
68.00 ,3.5o; bus galima paleisti, nes dar- 
10.00 ’ 
50.00

paleisti iš darbo, o palikti dar
be tik tie, kurie gyvena kom
panijos stubose.

Jau keletas jaunų vaikinų, 
kurie nedaug turi patyrimo 
darbe, tapo paleisti. Patyru
sių darbininkų dar nepaleidi- 
nėja. Mat, nori, kad jie su 
savo rakandais ir šeimynomis 
susikraustytų į kompanijos 
stubukes, o paskui ir juos jau

826.00

$3,783.86
2,044.00

$1,739.86
91.00
50.00

9.32 
96.00

3.32

nuoš.

Viso turtas pasididino
Balansas iš rugs. 30, 1935 32,010.30

Visas turtas 
Inventorius

Vasario 2 d. įvyko d. 
Guobos prakalbos. Turiu 
pažinti, kad d. Guoba geras 
kalbėtojas. Girdėjau šalę ma
nęs sėdintį sakant: “Guoba 
geriau kalba, negu aš tikė
jaus.” žmonių prisirinko vidu
tiniškai. Gavom 4 skaitytojus 
“Darbininkų žodžiui” ir su
rinkom $13.05 aukų. Aukavu-Į 
šieji buvo sekami: I. Katilis— 
$2; po $1—S. Kirslis ir J. Šal
tenis; po 50c—W. Ermulaučius, 
Zurkevičius, S. Meškinis, G. Gri
cius, W. Zmuidin; po 25c—K. 
Kalveliene, J. Deksnys, P. Yurk- 
štas, P. Kundrotas, Juozukevi- 
čius, Gricius, A. Deksnis, P. 
Balčiūnas, J. Šimkus, K. Peš-' 
lis, A. Bazinskas, P. Krukonis, 
F. Medeckis, Mrs. Bush, J. 
Seilius, D. Lapeikis, G. Pet
rauskas, J. Kušleika, A. Biek- sario, 8 yah vakare, 29 Endicott ^St. 
ša, Lankelis, S. Gudinas, P. 
Budriunas, K. Zukna, S. Sker- 
stonas. Viso su smulkiais— 
$13.05. Aukavusiem tariam 
ačiū. (Ne visi vardai buvo aiš
kiai parašyti, 
įvykti paklaidų 
“Laisvės” Red.)

BRIDGEPORT, CONN.
Pirmu kartu čia Bridgeporte bus 

proga girdėt Močiutę Bloor kalbant, 
kuri nenuilstančiai dirba ir kovoja 
darbininkų klasei. Visi turėsite pro
gą iją išgirsti pirmadienį, 10 vasario, 
8 vai. vakare, 310 Fairfield Ave. Vi
siems svarbu ir žingeidu išgirsti šią 
senelę kalbant. įžanga tik 15c. Kvie
čia

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

pare m, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

visus,
Komitetas.

(33-34)

WORCESTER^ MASS.
Moterų ALDLD 155 kuopos susi

rinkimas įvyks antradienį, 11 d. va-

Visos narės malonėkite dalyvaut. Tu
rim daug svarbių dalykų apsvarstyt, 
taipgi reikia ir duokles visoms už- 
simoket.

• Fin. Sekr. D. Lukiene.
(33-34)

todėl galėjo
siliabavime.—

J. Kalvelis.

SKAITYK “LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

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

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

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

No.NOTICE is hereby Riven that License 
A 10493 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prertiises.

JULIUS LIPSCHITZ
1324 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. > 
A 10470 has beten issued to the undersigned | 
to sell beer at retail under Section 75 of ■ 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5824 17th 
County of 
premises.
5824—17th

Beverage Control Law at 
Avenue., Borough of Brooklyn, 
Kingu, to be consumed off the
JOSEPH JACKSON

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 334 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino aYid liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the 'premiaes.

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATION, INC..

101 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CL 7 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 368—76th Street Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NORSE REPUBLICAN LEAGUE 
OF AMERICA

368—76th St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos susi

rinkimas įvyks seredoj, 12 d. vasario,

Cortlalndt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštine

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

Kambarys, 
plaukymui 

, moksliniai

» PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

mankštymai, restauracija, barbernė 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 5Oc. dieną ir naktį, bile laiku. 
SPECIALĖS KAINOS PER SAVAITĘ

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

VYRŲ DIENOS
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais atdara dieną 
ir naktį.

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

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

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telcphonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

bas dirbtuvėj ilgai nesitęs. 
Daugelis darbininkų, iš apie
linkės miestų, jau atsikraustė.

L. K. Biuras.

BRIDGEWATER, MASS

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

antradieni, 11 vasario, 775 Bank St., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai malo
nėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt. Moterys 
atskirai laikė savo mitinga, ir buvo 
girdėta, kad jos išduos savo raportą 
to mitingo, jos yra pasirengę vyrus 
pralenkt visame kame. Vyrai nepa
siduokite, visi dalyvaukite susirinki
me. Valdyba.

(34-35)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O E f

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais 
S Patenkinančios ir 

greitos pasekmes. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių, Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir žarnų Ligų. Hė- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų,, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki- 

; tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamo# 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avc ir Irving
Sekmadieniais 10 A. M. iki

Valandos—10 A. M. iki 8

Paskutiniu laiku veikimas 
eina gyvai ir pasekmingai. 
Priešfašistinis veikimas yra

12.00 aktyviškas. Turėjom parengi-
16.26 sukėlimui pinigų padengti
g^40 išlaidas delegatės į Clevelan-
_  dą. Pasekmės tos vakarienės 

2J65A0 jr gokių buvo geros, nes davė
•__ ° | $35 pelno. Pasekmės buvo ge

ros del to, kad visų pakraipų 
žmonės dirbom sutartinai.

26 d. sausio turėjome mi
tingą išdavimui viršminėto pa
rengimo atskaitos ir delegatė 
Griciūtė išdavė atskaitą iš ke
lionės į kongresą ir abelnaist. Tai bus Lietuvos neprigulmybės

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho ir apielinkės Lietuvių 

D-gijų Sąryšis rengia linksmą balių 
subatoj, 15 d. vasario, Liberty Sve
tainėje, 1322 Rteedsdale St., 7:30 vai. 
vakare. Įžanga tik 25c. Kviečiam vi
sus 
liau

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

34,175.40
941.25

Visas APLA. turtas
APLA Centro iždo globėjai peržiū

rėjo visą turtą sausio 19, 1936 ir su
rado viską tvarkoj.

J. Gasiunas
APLA Centro sekr.

35,116.65

lietuvius iš apielinkės ir iš to- 
skaitlingai atsilankyti.

Komitetas.
(34-36)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvos neprigulmybės mitingas 

įvyks nedėlioj, 16 d. vasario, 7:30 v. 
vakare, L. M. D. Svetainėje, 142 Orr

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

1
1

ir
$
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Pirmad., Vasario 10, 1936 ifapiš Šeštas.

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOŠį
Lietuviams Karo Veteranams

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Pirmos 
Kuopos Sėkmingas Susirinkimas

Daktarė Aldona Šliupaitė (Šlu- 
pas) Išrinkta 1 kp. Gydytoja

LDS 1-mos kp. susirinkimas 
Įvyko vasario 6 d., “Laisvės” 
salėje. Skaitytas iš centro pra
nešimas reikale narių mokes
čių stovio. Padarytas visų na
rių vardošaukis, kuris parodė, 
kad didelė didžiuma yra užsi-, 
mokėję už ištisus pereitus me
tus, o gana didelis skaičius už 
pirmą bertainį 1936 metų. Su
spenduotų beveik kaip ir nėra, i 
Ligonių taipgi randasi labai, 
mažai.
LDS 1 Kuopa Atsistojo Pirmo

je Vietoje Tarpe Didžiųjų 
Organizacijų

Paminėjimui 5-kių metų su
kaktuvių pirma kuopa suruošė 
didelį parengimą Labor Lyce
um svetainėj, pakviesdama ar
tistus net iš Pennsylvanijos, 
kurie suvaidino puikią operetę 
“Vestuvės Pušyne.” Daugelis; 
kuopos narių rimtai abejojo 
apie dideles išlaidas, kad ne- 
pasidarius daug nuostolių. Ne
žiūrint visų abejonių rengimo 
komisijos, dd. V. Bovinas, J. 
Zajankauskas, J. Grubis ir vi
sa eilė kitų dirbo išsijuosę. 
Drg. M. Vaicekauskaitė viena 
išpardavė 50 tikietų. Įplaukų 
buvo $386.20, išlaidų $359.86, 
pelno liko $26.36. Drg. Bo
vinas raportuodamas rengimo 
komisijos vardu pastebėjo, 
kad tą dieną, kada įvyko pa
rengimas, oras buvo labai lie
tingas ir daugelis negalėjo pa
rengime dalyvauti. Jei, girdi, 
būtų pasitaikęs gražus oras, 
tai mes turėtumėm apie porą 
Šimtų dolerių pelno, sako drg. 
Bovinas.

Šitokio didelio parengimo 
nei viena atskira kuopa dar 
nedrįso rengti, bet pirmoji kp. 
susistojo priešakyje visų di
džiulių organizacijų, parody
dama, kad energingai su atsi
davimu dirbant galima viskas 
padaryti. Drg. J. Grubis, LDS 
1-mos kuopos čampionas nau
jų narių gavime, išdavė smulk
meniškai finansinę parengimo 
atskaitą, kur parodo, kokios 
tai milžiniškos išlaidos pasida
rė kviečiant aktorius iš Penn- 
syĮvanijos.

Brooklyno Darbi ninkiškų 
Organizacijų Parengimų Ko- 
mitetan delegatais buvo dd. J. 
Gaitis ir Griškus, prie jų da- 
rinktas dar J. Saulėnas. šis 
komitetas ruošia puikų paren
gimą, keturių aktų operetę 
“Inkvizicija,” kurią suvaidins 
Sietyno Choras iš Newark, N. 
J.f vadovaujant drg. B. L. ša- 
linaitei. Parengimas įvyks sek
madienį, vasario 16 d., Labor 
Lyceum svetainėje, Brooklyne.
Daktarė Aldona Šliupaitė (ŠIu- 

pas) Išrinkta Kuopos 
Gydytoja ■ ■■ i’*,

. LDS 1-ma kp. jau turėjo ke
letą gydytojų, bet pasirodo, 
kad didžiuma iš jų egzaminuo- ..................
ja naujus narius maždaug vie-ltis, Dr. J. Valukas, Dr. A. Pet- 
nodai, nežiūrint, kas kokią Ii- rika ir kun. N. Pakalnis. Per 
gą turėtų. Dr. šliupaitė buvo nykščiai valdybai, vadovauja- 
Suaivienijimo gydytoja New- mai Dr. J. Misevičiaus, išreikš- 
arko kuopos, ir ji tenai dirbo ta padėka už pavyzdingą veik- 
sąžiningai, taigi 1-ma kp., tu- lumą. 
rėdama tą omenyje ir išrinko
Dr. šliupaitę savo kuopos gy- ketvirtadienį, vasario 
dytoja.
Kuopa Turės Krutamus Pa

veikslus'“Laisvės” Salėje
‘ Tam darbui išrinkta komi

sija iš šių draugų: J. Gaitis, 
I*. J. Kavaliauskaitė ir J. Vi
sockis. Diena ir laikas bus pa
skelbta “Laisvėje”, vietinėse 

* žiniose. Paveikslai bus intere
singi, kas juos praleis nema
tęs, gailėsis visuomet.

Taipgi buvo pardavinėjami 
“Vilnies” išleisti 1936 metų 
kalendoriai, kurie yra labai 
naudingi. Randasi visokių in
formacijų, statistikų ir net lie
tuviški istoriniai įvykiai, 
lendorių turėtų įsigyti visi 
bininkai įvairių pažiūrų. 
Įima gauti “Laisvėje

Dresmeikeriai Stoja už Generalj Streiką

Amerikos Lietuvių Legijono 
Vyriausias štabas gavo iš Ve
teranų Administracijos reika
lingas prašymo blankas, rei
kalaujant apmokėti bonusą už 
karo tarnybą Didž. Kare Ame
rikos ginkluotose pajėgose. 
Prašymai svarstomi ir tenki
nami toje eilėje, kokioje gau
nami.

A. L. L. Vyr. štabas prašy-

IŠVALYK SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligi}. Kad 

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

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

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

J v y k u šiame dresmeikerių 
stapičiuje buvo paleista balsa
vimui streiko klausimas. Tarp 
šauksmų, ir sveikinimų buvo 
iškelta migla rankų už gene
ralį streiką, kuomet klausimas 
paduota balsavimui prisipil-

Ka-jdžiusioj Madison Square Gar
dai-: den svetainėje. Tuo pat laiku 
Ga- balsavimuose dalyvavo apie 

ir pas 50,000 kitų dresmeikerių, su
kuopęs valdybą. Kaina 25c. i sirinkusių kitose svetainėse.

Susirinkimas buvo draugiš-^Streiko dieną ir valandą sprę- 
kas, konstruktyvis ir smagus, sti palikta generaliam strei- 
pirmininkaujant drg. J. Gai- ko komitetui. Susirinkimuose 
čiui. Į priimtose rezoliucijose pareiš-

Sekantis susirinkimas bus kiama: 
ketvirtadienį, kovo 5 d., “Lais-| 
vės” salėje.

Dar vieną dalyką būčiau 
praleidęs, būtent svarbų pa
rengimą Komunistų Partijos, 
šeštos Williamsburgo sekcijos. 
Tas parengimas įvyks penk
tadienį, vasario 21 d., 8 vai. 
vakare. Bus puikus koncertas 
ir lošimas, šis parengimas tai 
bus pasveikinimas K. P. 6-to- 
sios sekcijos konvencijos. LDS 

j 1-mos kuopos nariai pirko 
daug tikietų ir pasižadėjo da
lyvauti. Įžanga 25c. Prakal-

I bą sakys drg. Martha Stone, 
nesenai sugrįžusi iš Sovietų

i Sąjungos.
E. Bensonas.

Lietuvių Profesijonalu 
Draugija

1. Mes pilnai užginame 
veikimą mūsų vadų generalia- 
me streiko komitete.

“2. Mes autorizuojame mūs 
Generalį Streiko Komitetą iš
šaukti generalj streiką.

“3. Mes paliekame Genera- 
liam Streiko Komitetui nu
spręsti streiko dieną ir valan
dą ir pasižadame atsiliepti į 
jo iššaukimą greit il
gai.”

Dresmeikeriam pažadėta or- ' nuo 
ganizuotų .New Yorko darbi
ninkų parama telegramoj nuo 
Ryano, Centralės Amatų ir 
Darbo Tarybos pirmininko. 
Telegramo.i pranešama, kad

mos vienin- j mos 
kas

Trafiko Stotis “1” Prašo Gint ;
Teisę Saugumo Gatvėj

Vietos Profesijonalu Drau
gija susikūrė 1932 m. vasarą 
ir telkia vietos gydytojus, dan
tistus, kunigus, advokatus, 
chemikus, vaistininkus ir mo
kytojus. Susirinkimai laikomi 
Dr. J. Paulonio bute, 1357 

•' Bushwick Ave. Ten pat laiko
mas ir draugijos knygynas. 
Lietuvių kalboje knygų rinki
nį padovanojo ir knygynui 
pradžią padarė Lietuvos minis- 
teris pulk. P. žadeikis.

Draugija kas savaitę teikia 
radio paskaitas įvairiomis te-į 
momis iš stoties WMBQ an-! 
tradieniais 10:20 vai. '----- ---------------
rais, ir retkarčiais vietos Pilie-i baudžiami pinigais ir kalėji- 
čių Kliubo salėje. Be to, kiek-1 
viename susirinkime,
draugijos narių ar svečių skai-! bausmilJ> tačiaus tankiai 
to paskaitą. Pav., gruodžio 
mėn. susirinkime kalbėjo adv.

(A. Vencius apie kriminalės 
’ teisės praktiką, sausio mėn., 
susirinkime Dr. Beaver Schick 
nupasakojo labai įdomius įspū-l 
džius iš pasaulinio fizijologijos 
kongreso Maskvoje ir bendrai 
Sovietų Rusijos lankymo 1935 
metais.

Sausio m. 16 d. metinis su
sirinkimas išrinko šiems me
tams valdybą šioje sudėtyje: 
kun. J. Balkūnas, pirm., Dr. 
A. Petriką, vice-pirm., adv. K. 
R. Jurgėla, sekr., vaistin. P. 
Kundrotą, iždin., ir Dr. J. 
Paulonis, knygininku ir šeimi
ninku. švietimo-radio komisi- 
jon išrinkti Dr. Ed. Žukauskas 
(pirm.), adv. K. Jurgėla, 
vaist. P. Kundrotą ir Dr. A. 
Petriką. Įstatų revizijos komi- 
sijon išrinkti d v. Kl. Vokietai-

Kiekvienas vyras, moteris ir 
vaikas turi teisę naudoti mies
to gatves. Ir jie turi teisę būt 
saugūs jas naudodami. Bet 
saugumas gali būt atsiektas 
tik su pagelba pačių žmonių. 
Tas, kuris apsileidžia naudoji
me priimtų saugumo priemo
nių praranda saugumo teisę ir 
tampa našta kitų saugumui.

Kėravotojai visokių vežimų 
turi prisilaikyti saugumo tai- 

i šyklių. Prasižengę būna šau- 
vaka- kiami tardymui, areštuojami ir

750,-
vien-
dres-'mo blankas siuntinėja visiems 

Postams ir gelbsti lietuviams 
logijonieriams juos išpildyti. 
Asmeniškai ar laiškais kreip
kitės į Vyr. štabą adv. K. R. 
Jurgėlos (Adjutanto) adresu: 
123 Union,. Ave., Brooklyn, N.

Kreipiantis laiškais, reikia 
atsaky-

taryba, kuri atstovauja 
000 AF of L darbininkų, 
balsiai užgiria būsimą 
meikerių streiką.

Derybos Nutrūko
Pranešama, kad paskutinės 

minutės pasitarimai tarp uni
jos ir bosų atstovų, kurie ban
dyta vesti LaGuardijos rašti
nėj, penktadienį, užsibaigei

be pasėkų. Tuo tarpu 30 sve-! pridėti pašto ženklą 
tainių prirengtos generalio mui
streiko dalyviams, nors strei-j 
kas formaliai būsiąs atidėtas 
iki ketvirtadienio. Toks buvęs 
majoro LaGuardijos prašy
mas. Jis sakęs bandysiąs tuo 
laikotarpiu privesti prie de
rybų, kad išvengti streiko. 
Unijos viršininkai padarę tą 
jam nusileidimą. i

Penktadienį išėjo pirma lai- kite. Visi būkite laiku, nes mitin- 
da streiko dienraščio “Calling bus pradėtas paskirtu^laiku, ne 

I All Shops.” Streiko komite- 
, tas žada išleist laikraštį kas
dien bėgiu streiko. Streiko ži- BROOKLYN (EAST) 

per radio bus perduoda- 
iš stoties WEVD 10:45 
vakarą, o 

11 iki 12 ryto.
Tarp daugelio unijos vir

šininkų Gardeno mitinge kal
bėjo Hochmanas. Jisai sakė, 
kad paskelbus streiką bus sta
tomi ne tik pamatiniai reika
lavimai—apribavimo kontrak- 
torių ir nustatymo kainų darb
davių įstaigose,—bet taip pat 
reikalaus 30 valandų savaitės, 
algų pakėlimo ir savaitinio 
darbo finišeriams, uždraudimo 
bosams “įžeidinėti ar užgauti” 
darbininkus.

A. L. L. Vyr. štabas.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadiėnj, 10 vasario, 7:30 
vai. vasare, L.N.P. Kliubo kamba-l 

(riuose, 269 Front St. Visi nariai 
dalyvaukite ir naujų narių atsives-

vėliau. ,
A

Sekr. P. Renken.
(33-34)

i LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni. 13 d. vasario, 8 vai. 
vakare, Kiburio svetainėje, 950 

šeštadieniais Jamaica Ave. Visi nariai dalyvauki- 
i te nes turim daug svarbių dalykų 
| apsvarstymui. Atsiveskite ir naujų 
narių prirašyt prie kuopos.

Valdyba..
(33-35)

Nariai entuziastiškai svei
kino jo pareiškimą:

“Jie susitaikys, bet jie at
mokės streiko išlaidas trum
pesnėmis valandomis ir dides
nėmis algomis. Lai gyvuoja ' 
dresmeikerių unija!”

Jo kalbą palydėjo gausūs 
aplodismentai ir masinis 
šono šauksmas:

“Mes norim streiko!”
“Mes norim streiko!”
“Mes norim streiko!”
Be abejo, organizuoti ir

vingi dresmeikeriai parodys, 
kad jie moka stovėti savo rei
kalų sargyboje ir išvesti kovą 
iki laimėjimo.

uni-

ko-

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisvės” Name)

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

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

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

šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite
Ne Būtleginta ar Truckers Anglis

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

svoris, 2000 svarų į toną.
ŠAUKITE . $|pk.5O

STERLING 3-4700 ”

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, vyras ir moteris, 

del užtikrintos vietos ant farmos. 
Turi žinoti farinų darbą gerai, nusi
manyti apie namą, virimą. Galėtų 
laikyti savo vištų ir kitų gyvulių. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
sekamai: Avanta Farm, Ulster Park, 
N. Y. (32-34)

Sunaikinimui Peršalimo'

PAI N-EXPELLER 1

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą

v A. tikCiu

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

mu, taipgi atėmimu važiuotės 
kuris. leidimų. Pėstininkam nėra tų 

jie 
užsimoka už neatsargumą | 

g skaudžią bausmę mirtimi arba 
mėnesiais ligonbutyje, sulau
žytais sąnariais, ir tt. Neatsar
gumas neapsimoka.

Šalpos Valdininkui Šposas
Kada Brooklyno bedarbiai ’ 

nuėjo pikietuoti šalpos biuro 
valdininko McCormack na
mus, 3 Milligan PL, ponulis 
taip įtūžo, kad griebė iš pikie- 
to iškabą, ant kurios, žinoma, 
buvo užrašai apie jo darbus 
šalpos biure prieš bedarbius 
ir jų komitetus. Pikietas ne
užsileido. Juk iškaba pikieto, 
o ne McCormacko nuosavybė. 
Kokią teisę ponas turi ant pi
kieto nuosavos iškabos?

Imtynių laiku pribuvo poli- 
cistas ir jas pertraukė. Bet pi
kietas reikalavo užpuoliką 
areštuoti. Taip ir atsitiko. Bet 
didžiausia nelaimė pono buvo | 
tame, kad policija nebeatsky- 

I rė ponstvos ir subruko į vieną 
Eilinis susirinkimas įvyks kamerą su dešimčia bedarbių, 

( 20 d. areštuotų už pikietą prie Port 
8:30 v. v., pas Dr. J. Paulonį! Authority Bildingo. 
Svečiu-kalbėtoju bus P. Dauž- 
vardis, einąs Lietuvos <___
Konsulo pareigas.
- Draugija, tarp kito ko, pa-

JUOZAS LUOBIKIS

Jis vaidins žvalgybos virši
ninko rolę OPERETĖJE 
“INKVIZICIJA”, kuri bus per
statyta sekantį sekmadienį, 16 
d. vasario (February), Brook- 

’ I lyn Labor Lyceum svetainėje, 
949 Willoughby Ave., Brooklyn, 

po 
šo- 
iš-

Jisai tapo iš nelaimės pa- 
Qen>, liuosuotas naktiniam teisme, 

kuomet pikietas atsisakė jį 
kaltinti, pareikšdamas, kad

rūpina paskaitininkus lietuvių ne^uri noro naudoti prieš
ir kitataučių draugijoms įvai
riais klausimais. Interesantai 
gali rašyti sekr. adv. K. Jur- 
gėlos adresu, 123 Union Avė., 
'Brooklyn, N. Y.

i McCormacką tokias metodas, 
kokias jisai naudoja prieš be
darbius.

McCormack 
jęs atakomis 
šalpos stotyje

yra pasižyme- 
prieš bedarbius 
285 Powell St.

* .t'- ♦z.S.'.c '■

N. Y. Pradžia 4:30 vai. 
pietų. Įžanga 50 ir 75c. Į 
kius 40c. Tikietus galima 
anksto įsigyti “Laisvėje.

Kiekvienam draugui ir 
gei patartina pamatyt šį 
veikalą. *

d rau
pu ik ų

AllenIšgelbejimui Clyde 
nuo viso amžiaus kalėjimo, se
kmadienį, 1 v. po pietų, Hotel 
Delano, 108 W. 43rd St., N. 
Y., bus organizacijų atstovų 
konferencija, kuri išdirbs pla
nus jo gynimui.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavub 
sudarau si 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT I-Ane 

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

512

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNT TOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE

e,

•t.. ,.
JtexGERlAUSm 0UON4zšxl 
^^SCH0LE5 BAKING 

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

■ Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų
■ duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda-
■ mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
" Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 
I ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.

Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS




