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New York, sausio 11.— 
Katalikų kunigų kontroliuo
jama, Kolumbo Vyčių val
dyba nutarė pasmarkinti 
kovą prieš komunizmą.

Seni Federacijos Vadai Su- 
sigieda su General Motors

Ispanijos Fašistai Gauna 
Daugiau Lėktuvų iš Romos

J Ispaniška Morokko Susi- 
kraustę 1,500 Narių •

Juodi Sumanymai prieš 
Ateivius Bedarbius

8,000 Nazių Karių į Ispa
nišką Vakarinę Afriką

Manevruoja trys Franci- 
jos karo laivai Atlanto pa
kraštyj, plaukdami į Vi
duržemio jūrą, prie kurios 
stovi Ceuta.

Auto. Streikieriy Kova 
prieš Fašistus “Sargus”

Prancūzai ir Anglai 
Užimsią Ispanišką 
Moroko prieš Narius

Wis. Studentų Streikas 
“Savo” Prezidento

JŪRININKU MARŠAVI- 
MAS Į WASHINGTONĄ

ios pasiųsta daug kareivi 
ir ginklų Ispanijos valdžia:

Didele dauguma Anglijos 
savanoriu Ispanijoj kariau
ja prieš fašistus. Taigi An- 
fKĮ valdžios uždraudimas 
pamatiniai atkreiptas prieš 
talką Liaudies Frontui.

Lo n d o n.

Streikuoja jau 135,000 
Auto. Darbininką

Ar garbingas yra kunigo sto
nas? Labai sunku tikėti. O pa
žvelgus į tai, ką katalikų baž
nyčios kunigai padarė Vokieti
joje, šaukte Šaukiasi pasarga: 
“Saugokitės kunigų!”

Vokietijos katalikų bažnyčios 
kunigai, vyskūpai ir kardinolai 
atsiklaupė antj kelių prieš Hitle
rį, ir pažadėjo jam ne tik ištiki-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

MEKSIKOS DARBO UNIJOS 
IŠSTOJA PRIEŠ TROCKĮ

Akys, Kurios Kreivai 
Mato.

Ar Kunigų Stonas 
Garbingas?

Rašo A. B.

Atvažiuoja į Talką 
Ispanų Fašistam

Washington.—Vadai Am
erikos Darbo Federacijos 
metalistų amatinių unijų 
skyriaus pareikalavo, kad 
General Motors nepripažin
tų didžiąją Jungtinę Auto
mobilių Darbininkų Uniją 
kaip darbininkų atstovę 
toj pramonėj. General Mo
tors mielu noru priėmė šį 
reikalavimą streiklaužiau- 
jančių Federacijos viršinin-

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

NAZIAI UŽKANKINO
IR ĮKALINO 18

New York. — Nacionalė 
Pramoninės Konferencijos 
Taryba skaičiuoja, jog per
nai gyvenimo reikmenys 
Amerikoje pabrango 2 proc. 
ir 6 dešimtadaliais.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Anglijos val
džia, pagal seną 1870 metų 
įstatymą, uždraudė savano
riams važiuoti į Ispaniją 
kaipo talkininkams Liau
dies Frontui ar fašistams. 

Pirm negu uždraudimas 
paskelbtas, dar 25 savano
riai išplaukė kovot po liau- 
diečių vėliava prieš fašis-

Tik Nariam Bus Leista Minėt 
Hitlerio Sukaktuves

Detroit, Mich.—Areštuo 
tas ir deportavimui skiria 
mas G. Pirinski, redakto 
rius bulgarų darbininkų sa 
vaitraščio “Saznanje.” Jif 
kaltinamas, kad “neteisėtai’ 
įvažiavęs į Jungtines Valsti 
jas; laikomas po $1,000 pa 
rankos.'

Tokio. — Išlavintiems šil
ko audėjams Japonijoj te
mokama tik 15 iki 30 centų 
algos per dieną.

Albany, N. Y.—Pereitą 
lapkričio mėnesį New Yor- 
ko valstijoj tegimė tik po 
12 ir “pusę” kūdikio ant 
kiekvieno tūkstančio valsti
jos gyventojų, o mirė po 11 
žmonių nuo tūkstančio.

Kaip mes žiūrime į šitą visą 
bataliją prieš Lewisą? Mes, aiš
kus dalykas, palaikome Lewiso 
pusę. Ar tas reiškia, kad mes 
nieko nebeturime pasakyti Lew
iso adresu? Ar tas reiškia, kad 
mes perdėm užgiriamė jojo po
litiką toje pačioje mainierių 
unijoje? Žinoma, kad ne. Ma
žai demokratijos tėra mainie
rių unijoje ir už tą reikia kri
tikuoti Lewiso vadovybė.

Prisimena mums Lietuvos 
kunigų pasižadėjimas caro val
džiai padėti “kramolą” malšin
ti. Ir padėjo jie carui. Išdavi
nėjo jie geriausius Lietuvos tau
tos ir Lietuvos liaudies sūnus. 
Vaidino tikrai juodą rolę. Taip 
dabar daro Vokietijos katalikiš
koji kunigija.

Yra žmonių, kurie labai lė
tai perima, supranta dalykus. 
Yra ir tokių, kurie ir pasensta 
ir nieko neišmoksta. Tai jau 
visiems gerai žinomas dalykas. 
Mes jiems atleidžiame. Ką tu 
žmogus padarysi, jeigu jojo gal
va nepajėgia.

Juozas Tysliava “Vienybėje” 
(sausio 6 d.) stačiai didžiuoja
si savo bukaprotiškumu. Pav., 
jis didžiuojasi, kad jis dviem 
atvejais skaitė Sovietų naują 
konstituciją ir jos nesuprato. 
Veikiausia ir nesupras, jeigu ir 
šimtą sykių skaitys.

Tiek to, atleidžiame žmogui 
ir už tai. Bet negalime jam 
dovanoti už jo sąmoningą ban
dymą įdėti konstitucijoj tai, ko 
ten visai nėra. Tai jau blogi 
mieriai, tai jau darbas visokią 
gėdą pametusio smetonininko.

Pavyzdžiui, Tysliava sako 
jskaitęs Sovietų konstitucijoje 
tokį dalyką:

“Sovietų Sąjungos demokra
tija piliečiams leidžia balsuoti 
už diktatorių Staliną. Bet tas, 
kuris drįs balsuoti* prieš dikta
torių—trockistas ir bus sušau
dytas per dvidešimts keturias 
valandas.”

O visoj konstitucijoje nieko 
panašaus nėra. Nė žodžio nė
ra apie Staliną, nė žodžio nėra 
apie šaudymą tų, kurie balsuos 
prieš jį.

New York, saus. 11.— 
Šios savaitės viduryj iš- 
maršuoja į Washingtoną 
s t r e i k uojančių jūrininkų 
tūkstančio narių delegaci
ja reikalaut, kad būtų pa
naikintas Copeland įstaty
mas. Tas įstatymas lie
pia laivų savininkams įra
šyt į kiekvieno baigusio 
darbą jūrininko knygute, 
kaip jis dirbo ir kaip elgėsi. 
Jūrininkai sako, jog tokiu 
įstatymu valdžia padeda lai
vų bosam palaikyti juoduo
sius sąrašus prieš marinin-

Turime pripažinti, kad John 
L. Lewis, mainierių unijos pre
zidentas, pasiėmė ant pečių di
delį darbą ir jį gerai neša. Jis 
atsistojo priešakin organizavi
mo neorganizuotų darbininkų 
sunkiojoj pramonėje. Priešų jis 
surado labai daug. Muša jį 
Amerikos Darbo Federacijos 
biurokratai, nepasigaili jo plie
no ir automobilių pramonės ka
raliai.

Paryžius. — Kiek Franci- 
jos vyriausybė patyrė, tai 
į Ispanišką Morokko suva
žiavo jau 1,500 Hitlerio ka
rių. Sužinota, jog nuo pat 
Ispanų fašistų sukilimo pra
džios buvo atsiųsta 20 na
zių oficierių ir įstatyta į 
vietinę fašistų valdžią. Dau
gis Hitlerio oficierių apsi
gyvenę Ceutoj, Ispaniškos 
Morokkos prieplaukų ir 
tvirtovės mieste.

Mexiko City.—Vyriausia 
-meksikiečių darbininkų or
ganizacija, Meksikos Darbo 
Federacija, išleido pareiški
mą, kur protestuoja val
džiai, kad priėmė teroristą 
L. Trockį apsigyventi Mek
sikoj. Pareiškimas įspėja 
valdžią, kad Trockis skal
dys šalies darbininkų vieny
bę ir tuom apsunkins bend
rą kovą prieš fašizmą; nu
rodo, jog patys fašistai pa
naudos trockistų judėjimą 
ardymui darbininkų fronto.

Meksikos Darbo Federa
cijai priklauso didžioji dau
guma visų toj šalyj organi
zuotų darbininkų. Auga jų 
judėjimas, reikalaujantis iš- 
vyt Trockį,' nors Meksikos 
prezidentas Cardenas rei
kalauja, kad darbininkai 
nedemonstruotų prieš Troc-

Berlynas
30 d. minės ketverių metų 
sukaktį Hitlerio viešpatavi
mo. Jokiai kitai organiza
cijai neleis tą dieną rengti 
iškilmes, kaip tik patiem na- 
ziam.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės t Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Labai teisingai Norman Tho
mas kritikuoja «tuos Oregono 
valstijos socialistus, kurie per
sigando to įstatymo ir pabėgo 
su visa valstijos organizacija iš 
Socialistų partijos. Sako: mes 
turime kovoti taip, “kaip Ko
munistų Partija kovojo” (“So
cialist Call,” Jan. 2), o būtų 
daug lengviau ir sėkmingiau 
kovoti abiem partijom bendrai, 
suvienytu frontu. Deja, Norman 
Thomas bendrą frontą atmeta.

New York. — Penktadie
nį prasidės iš visų šalies 
kampų maršavimas bedar
bių į Washingtoną. Marša
vimas organizuojamas va
dovybėje Amerikos Darbi
ninkų Susivienijimo, kuriam 
priklauso virš 1,000,000 be
darbių. < Tos organizacijos 
sekretorius Herbert Benja
min sako, jog žygiuos į Wa- 
shingtoną bent 3,000 dele
gatų, išrinktų nuo įvairių 
vietinių bedarbių organiza
cijų bei Darbininkų Susivie
nijimo skyrių.

Maršavimas bus demons
tracija prieš bedarbių palei- 
dinėjimą iš viešų WPA dar
bų ir stiprus reikalavimas, 
kad šalies valdovai paskirtų 
užtektiną pinigų sumą šelp
ti milionus bedarbių. Nes 
pagal Roosevelto progra
mą, skiriančią tik $1,250,- 
000,000 tam reikalui, tai ke
liems \ milionams bedarbių 
šiemet prisieitų visiškai ba
dauti.

Roma. Italijos fašistų lai 
kraštis “II Merlo” užreiš- 
kia, kad Italija neužleisian- 
ti Viduržemio jūros nei ru
sams hei vokiečiams.

Washington. — Senato- 
Reynolds iš 

Nor£h Carolines ir kongres- 
manas Joe Stearnes iš Ala- 
bamos rengiasi įnešti šalies 
kongresui tokius prieš-atei- 
viškus sumanymus:

Deportuot
Valstijų visus ateivius “kri
minalistus, šnipus, ir pašal
pas gaunančius bedarbius.” 
Nesamdyt ateivių nepiliečių 
į jokius valdiškus darbus; 
suregistruot visus tokius at
eivius, kad galima būtų se
kioti, kur ir ka jie veikia. 
Dar 90 nuošimčių sumažint 
skaičių per metus įleidžia
mu ateivių į šią šalį.

Iš tų sumanymų matome, 
jog ateiviai bedarbiai sta
tomi ant vienos lentos su 
piktadariais-kriminalistais.

Kapitalo Galvočiai prieš
Darbo Laiko Trumpinimą

Washington.— Pramonės- 
f inansų neva “žino vų” 
Brookling Institutas įspėja 
valdžią, kad nebandytų įsta
tymais sutrumpint darbo 
savaitę. Pasakoja, būk ta
tai pakenktų ne tik bizniui, 
bet “pačiai darbininkų gero
vei.”

Detroit, Mich., saus. 11.— 
Sustreikavo darbininkai dar 
šešiuose dideliuose fabri
kuose General Motors auto
mobilių korporacijos. Sįrei- 
kierių skaičius Detroite ir 
kituose miestuose siekia jau 
135,000.

Faktinai nutrūko pastan
gos gubernatoriaus Mur- 
phy’o ir federalio taikytojo 
Dewey’o padaryt taiką tarp 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos atstovų ir 
General Motors bosų. Uni
ja stato tokius reikalavi
mus, pirm negu eis į dery
bas su General Motors:

Turi būt pripažinta Jung
tinė Auto. Darbininkų Uni
ja, kaipo atstovė dirbančių
jų Gerleral Motors fabrikuo
se. Korporacija turi neban- 
dyt pradėti darbo užstrei- 
kuotuose fabrikuose, kol 
vedamos derybos. O jeigu 
korporacija nori, kad sėdė
jimu streikuojantieji darbi
ninkai apleistų darbavietes, 
tai turi duot užtikrinimą, 
kad neišgabens mašinerijos 
iš tų darbaviečių., .
- Unija taipo pat reikalau
ja, kad korporacijos bosai 
nustotų brukę darbinin
kam pasirašyti pareiški
mus, būk jie esą patenkinti 
sąlygomis ir esą priešingi 
streikui.

General Motors viršinin
kai reikalauja ištraukt 
streikierius iš fabrikų, ir tik 
tada sako sutiksią eiti i de
rybas su unija; bet jokių 
užtikrinimų darbininkams 
neduoda.

Berne, Šveicarija. - 
sniegų nugriuvimus 
kalnų žuvo 18 čiužinėtojų 
“ski” pačiūžomis.

ANGLIJA NEIŠLEIS SA 
VANORIŲ ISPANIJON 
London.

Peiping, Chinija 
sideda nauji, Japonijos kur 
stomi sukilimai Shensi ir ki
tose, kaimyniškose provin 
cijose prieš Chinijos vai

Gibraltar, sausio 11.—Pa
tvirtinama pirmesni prane
šimai, kad iš Japonijos at
plaukia 3,000 “savanorių” 
kareivių į talką Ispanijos 
fašistam.

London.—Reuters, Anglų 
spaudos agentūra, gavo ži* 
nių, kad iš Japonijos atva
žiuoja 5,000 “savanorių,” 
kurie neužilgo pribusią į 
Cadizą ir Jerezą de la Fron- 
tera. Fašistų vyriausybė 
daro visus reikalingus žing
snius jiem priimti.

Gibraltar. — Iš Italijos 
saus. 10 d. atgabenta dau
giau kaip 300 orlaivių dalių 
į Ispanijos fašistų valdomus 
miestus Cadizą ir Jerezą. Iš 
tų dalių bus subudavota 
nauja eilė orlaivių.

3,000 Bedarbių Marša 
rimas į Washington^Detroit, Mich..—Atsilan

kė atstovai nuo streikuo
jančių auto, darbininkų iš 
Norwoodo, Toledo ir Cleve
land, Ohio.

Įvyko masiniai susirinki
mai Cadillac, Briggs Mel- 
drum Plant ir Ternsted fab
rikų auto, darbininkų. Be 
kitko, svarstyta kova prieš 
General Motors fašistinius 
“sargus” (vigilantes).

Madison, Wis 
kuoja virš 1,000 studentų, 
protestuodami, kad Wiscon- 
sino Universiteto direkto
riai pavarė jo prezidentą 
Glenn Franką. Demonstra
vo prieš gubernatoriaus P. 
F. La Follette rūmą, reika
laudami sugrąžint Franką 
atgal. Nori debto išvest vi
sus studentus į streiką.

Gubernatorius žada pa
vest valstijos seimui perna- 
grinėt Franko 
klausimą. -

Nepasitraukė komunistai iš 
Oregon valstijos, kuomet tenai 
buvo prikeltas iš grabo ir pa
naudotas prieš mus taip vadina
mas “kriminalio sindikalizmo 
įstatymas.” Už veiklą keli 
draugai buvo nuteisti ilgus me
tus kalėti. Bet mūsų partija 
pasiliko kovos lauke. Dabar, 
ačiū masiniam spaudimui, mūsų 
agitacijai ir kovai už žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvę, 
Jungtinių Valstijų Augščiausias) 
Teismas atmetė Oregone draugu) 
nuteisimą. Tai didelis ir svąiS 
bus laimėjimas.

Tangier, šiaur. Afrika* 
saus. 11.—United Press ži
niomis, jau, 10 Vokietijos 
submarinų stovi Ispaniškos 
Morokkos prieplaukoj Ceu-

Dusseldorf, sausio 10 d.— 
Pasibaigė nazių teismas 
prieš 800 socialdemokratų 
ir unijistų darbininkų. 18 
jų tapo įkalinti pusantrų 
iki 9 metų. Bet naziai pirm 
teismo užkankino kalėjime 
10 iš tų darbininkų.

Paryžius. — Vokietija vėl 
siuntė 8,000 savo karių į Is
paniškos Morokkos prie
plauką Ceuta. Bet kad 
Francija taip sujudo prieš 
ginkluotų nazių skverbimą
si į Ispanišką Morokko, to
dėl, anot Associated Press, 
tie 8,000 Hitlerio “savano
rių” tapo nukreipti į Ispa
nišką Vakarinę Afriką, va
dinamą “Aukso Ragą.”

Liaudiečiai vėl Skau
džiai Atmušė Fašis
tus Madrido Fronte

Paryžius.—Francija ben
drai su Anglija planuoja už
imt Ispanišką Morokko, jei
gu Ispanijos fašistų koman
da greitu laiku neišvys Hit
lerio karių iš Ispaniškos 
Morokkos, kaip pranešė As
sociated Press sausio 10 d.

Franci jos valstybės mini- 
steris-padėjėjas F. Tessan 
įspėjo Vokietiją, jog Fran
cija nieku būdu neleis Hitle
riui įkelt koją ir įsigyvent 
šiaurinėje Afrikoje.

Pagal 1912 metų sutartį 
tarp Franci jos ir Ispanijos, 
Francija yra laikoma Ispa
niškos Morokkos globėja 
nuo svetimų šalių kariško 
įsiveržimo.

Per 
nuo

Madrid, sausio 11. — Įžė
lę fašistų antpuoliai ant 
Madrido vėl tapo atmušti 
su skaudžiais nuostoliais už-, 
puolikams. Dabar fašistai 
lauksią naujų pastiprinimų 
—daugiau kareivių, ginklų 
ir amunicijos iš Vokietijos 
ir Italijos.

Darydami desperatiškas 
paskutinių dienų, atakas, 
fašistai stengėsi prasimušti 
į Madridą iš šiaurės, bet 
jiem nepavyko. New Yor- 
ko Times korespondentas 
atžymi didžius fašistų nuo
stolius -šiame bergždžiame 
jų žygyje. Sako, kad tuo- 
mi jie išeikvojo milžinišką 
daugybę savo amunicijos ir 
labai nuilso.

Didvyriški liaudies fron- 
tiečių žygiai vėl augštai pa
kėlė madridiečių ūpą.

Puikiai prieš fašistus vei
kė, liaudiečių artilerija ir 
kulkasvaidininkai, o jų la
kūnai per dieną numetė 
bent 11,000 svarų bombų 
ant priešų pozicijų.

Fašistų štabas (Madrido 
Fronte) skelbiau būk per sa
vaitę jie nukovę 1,300 liau
dies milicininkų ir sužeidę 
apie 6,700.

Valencia, Ispanija. — Fa
šistų lakūnai bombardavo 
respublikos miestus Malagą 
ir Almeria Viduržemio jū-| 
ros pakraštyj; užmušė . du 
vaiku ir sužeidė daug, neka- 
riškių žmonių.

Milano, Italija. — Tik da
bar pro fašistinę cenzūrą 
prasiskverbė užsienin žinia, 
jog kelios savaitės atgal 
500 Italijos karių, padarė 
maištą, kada jie sužinojo, 
jog Mussolinis siunčia juos 
talkon Ispanijos fašistams. 
Maršuojami į stotį, jie tada 
ėmė sutartinai šaukti: “Tik 
ne į Ispaniją! Tik ne į Is
paniją!”

Del šio maišto ir buvo su
laikytas viso būrio siunti
mas pas ispanų fašistus. 
Dalis/pasipriešinusių karei
vių tapo areštuata.

Šalčiai Califomijoj Naikina 
Orindžius

Los Angeles, Calif. — Ne
tikėti šalčiai jau sunaikino 
apie $1,000,000 vertės orin- 
džių ir kitų vaisių bei dar
žovių. Nuo 1922 m. pieti
nėje Califomijoje dar nebu
vę tokių šaltų orų, kaip pas
kutinėmis dienomis.

KRISLAI
Nepabėgom ir Laimėjom
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Lietuvos Prekybos Delegacija 
Sovietą Sąjungoj

“Raud. Artojas” praneša, kad gruo
džio mėn. 15 d. Maskvon atvyko Lietuvos 
prekybos delegacija deryboms dėl naujos 

’ Sovietų-Lietuvos prekybos sutarties su
darymo. Delegacijos priešakyj: “Lietu
vos užsienio reikalų ministerijos ekono
minio departmento direktorius Norkai- 
tis.” Delegacijon įeina: Talat-Kelpša, 
‘Maisto’ pirmininkas, Porukas ir deleg. 
sekretorius Žilinskas.”

Pasak “R. A.”, pastaraisiais dviem me
tais Sovietų-Lietuvos prekybos apyvarta 
padidėjo. “80 nuoš. Sovietų importo iš 
Lietuvos tenka bekoninėms ir lašininėms 
kiaulėms. SSSR eksportuoja Lietuvon 
naftos produktus, druską, medvilnės'ver- 
palus ir kt. prekes,” užbaigia Minsko lai
kraštis.

Liberalas Huestis Apie Naują 
Sovietą Konstituciją

Kanadiečių “Liaudies Balsas” paduoda 
ištraukų iš Kanados , liberalo, Charles 
Herbert Huestis, straipsnio apie svar
biuosius 1936 metų įvykius. Vienu svar
biausių įvykių (visai teisingai) p. Huestis 
skaito priėmimą naujosios SSSR konsti
tucijos. Jis rašo:

1 I

Argi 1936 metai neturėję^jokios, malones
nės šviesos tarp tų rūkų/kdrT žadėtų geres
nę dieną? Taip, nes 1936 metai matė Visa
sąjunginį Sovietų Kongresą priimant nau
ją konstituciją del Rusijos žmonių, kuri yra 
arčiausia Lincolno doktrinai, ‘of the people, 
by the people, for the people,’ palyginus Sil 
pasaulyje esamomis konstitucijomis... Kada 
komunistų vadai pradėjo vykdyti savo pla
ną, niekas netikėjo, kad jiems pasiseks jį 
įgyvendinti, nes jis neviliojo žmonių taip, 
kaip krikščionybė savo pradžioj, jį įgyven
dinti be religijos buvo galima tik pagelba 

j aštrios diktatūros. Bet diktatūra pasibaigė, 
liaudis pati valdosi. Rusija išaugino per 
pereitus ugningus metus naują žmogų su 
naujom pažiūrom į pasaulį, sų nepaprasta 
meile taikai. Jis yra tvirtas asmuo, jis 
naujas rusas, kuris jau nebebijo ateities, jis 
yra produktas naujos idėjos ir simbolis nau
jos gadynės. Pasaulis ant kryžkelės. Po 
vienai rankai kelias į demokratiją, o po ki
tai į fašižmą. Kurį pasirinks žmonija 1937 
metais?
Šitaip kalba apie konstituciją žmogus, 

žiūrėdamas į dalykus be prietarties (pre
judice), nors jis gali ir nesutikti su pa
čia sovietine santvarką. Palyginkit jo 
rašymus su “Naujienų” aitria demago- 

I ! ......... ....

K. V. Račkauskas Palėistas iš 
Kalėjimo

į • Smetona dovanojo bausmę K. V- Rač
kauskui (Karoliui Vairui) ir paleido jį 
iš kalėjimo. Račkauskas buvo nusmerk-

Sovietą Spauda ir Nauja Rinkimų 
I' Sistema ■

Kaip žinia', naujoji SoVietų Konstitu
cija suteikia pilietinės teises tiems ^lll’og- 
šniams žmonių, kurie ilgį laiką buVo at
kakliausi Sovietų priešai. Dvasiškįjį,' 
buvusieji earistinip režimo valdininkai, 
buvusieji dvarponiai, fabrikantai; stam
būs buožės—visi dabar tapo pilnateisiai 
Sovietų žemės piliečiai.

Tie žmonės gali ne tik balsuoti drau
ge su darbininkais ir valstiečiais, bet ir 
kandidatuoti į įvairias valdviefes, įvai
rias atsakomingas viėts.

Aštuntajam Sovietų Suvažiavime, kai 
tūli siūlė tą skirsnį pataisyti, t. y., ne
duoti tiems žmonių sluogsniąms lygių 
teisiu, d. Stalinas išstojo prieš tokius siū
lymus. Jis neatmetė tos galimybės, kad 
Šov. priešai gali būt išrinkti į valdvietes, 
į svarbias įstaigas. Jis dalėido, kad tai 
gali būti. Tačiau, nurodė jis, “Tai reikš, 
kad mūšų agitacinis darbas pastatytas 
labai blogai.”

Kitais žodžiais, d. Stalinas pabrėžė, 
kad koihunistai ir komunistinė spauda 
turi stovėti sargyboj ir savo agitaciją 
ir apšvietą išplėsti taip, idant Sovietų že
mės priešai nebegalėtų prasiskverbti į 
atsakomingįsias vietas.

Apiė tai rašo ir “Pravda,” kurios įžan
ginį persispausdino “Raud: Artojas” (už 
gr. 22, 1936). Maskvos laikraštis pa
brėžia :

Sovietinis darbas, visapusiškas įvairių 
valstybinių organų veikimas, apimantis ab
soliutiškai visas mūsų ekonominio', kultūri
nio gyvenimo, mūsų būklės puses’, paliečian
tis mil tonų interesus, iki šiol nerado pakan
kamo atspindžio sovietų spaūdoj.

Nauja rinkimų sistema bus patikrinimu, 
rimčiausiais kvotimais, ne tik toms ar ki- 
tOIhs sovietų įstaigoms arba valstybiniams 
darbininkams, bet ir mūsų spaudos agitaci
nes galios pėtiktoihim’u. Spaudė ateinančiuo
se darbo žmonių atstovų Sovietų rinkimuo
se suvaidins išimtiną rolę. Galima bė per
dėjimo pasakyti, kad ji dirbs tokiose sąly
gose, kokių niekad anksčiau neturėjo. Ir 
bus gėda laikraščiui, jeigu kur nors į darbo 
žmonių atstovų Sovietus btos išrinkti prie
šingi žmonės. “Tai reikš, kad mūsų' agita
cinis darbhs pastatytas labai blogai” (Sta
linas). Tai toeikš, kad rinkimų apygardoj 
arba ūkio dalyj, kur praėjo priešingas' so
vietų valdžiai žmogus, laikraštis nevertas 
tikro bolševikiško agitatoriaus vardo, o jo 
bendradarbiai—biurokratai, nežina'nti gyve
nimo^ arba nerūpestingi oportunistai. Ar
čiau į mases, tampriau ryšius su masėmis— 
štai reikalavimas, kuris statomas mūsų 

t spaudai, žurnalistai privalo ne tik padėti 
idėjiniai politiniam darbo masių augimui,' 
bet ir nuolatos, nenuilstamai m'okytis iš 

i masių.
Šis pareiškimas turėtų būti įsitėmyti- 

has tiems žrųįnėms, kurie skelbia, būk 
sulyg nauja SSSR konstitucija, būti iš
rinktais tegalės tik komunistai!

Kunigai Kviečiasi Vyskupą Reinį
Amerikos lietuvių kunigų “vienybes 

centras” nusitarė parsitraukti iš Lietu
vos’ vyskupų Reinį, kuris Važinesiįš p'ė’r 
parapijas ir stiprinsiąs' Yrančias kunigi
jos. tvirtoves. ,. .

Visai riesenai parapijas stiprino vysku
pas Matulionis, išguitas iš Sovietų Są
jungos kaipo kontr-revoliucininkas. Ma
tulioniui, matyt, nepavyko tikslas pasiek
ti, tai kunigėliai nusitarė gauti kitų vys-
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RoOkis
Gabias

Rokiškyje gyvena Marė
snlėn'ė, kilusi iš Ultotėlės km. Ji 
su savo dviem dukrelėm verčia
si audimu. Jos labai gražiai 
suaiidžia' ir jį1 audinių raštai ir 
splavos labai vykusiai sutaiky
tos. Daug Kauno gyventojų 
stengiasi įsigyti jų įtodinių ir 
juos pašitosti1 į toŽSiėnį; kad už
sieniečiai susipažintų su gra
žiais Liėtuvoš ntototėrį darbais.

Peticija Miskb Ėėikalu
Seniūnai ir valsč. taryba pa

siuntė seimui peticiją, kurioje 
išdėstomi toniško’ gaviino rėika- 
lai. Dabar ūkininkams sunku 

’ gauti kūro ir miško medžiagoj 
troboms atremontuoti.

ūyklį. . TAčiau nė visai gerai, 
kad bėrą kiaulėms štoilmL ir 
šiltinti Itatilb; Trenka1 patiems 
meSini'tokaWis svilinti j^aŠiiVėlė- 
mfe'.' Dėltto' mėsininkai skun
džiasi1,- k'ad už skerdimą vienos 
kiaulės imama 10,70 lt. ir už be
kono 7,75 lt., bet jokio patogu
mo nėra. Turėtų būti įtaisytas 
katilas arba svilinimo mašina.'

pirmininkas pranešė, kad byla 
esanti komplikuota ir todėl 
sprėndimas būsiąs paskelbtas pd 
savaitės, (d.)

PANEVĖŽYS

se-

kauskui (Karoliui Vairui) :
iš kalėjimo. Račkauskas buvo nusmerk- 
tas irims metams kalėti, o vėliau apielia- 
ciniai rūmai bausmę dar padidino. Jis 
atsidūrė kalėjiman už pinigines sukty
bes. Sakoma, Račkauskas pastaruoju 

. laiku buvo smarkiai susirgęs.
Račkauską Smetona paliubsavo, bet 

šimtus anti-fašistų politinių kalinių tebe
laiko kalėjimuose ir katorgoje. Nepai- 

į Boma, kad jų
gelis jų serga ir miršta kalėjnmiošė. 
Smetonai svarbu, kad jų kuodadgiau nu
galabinus kalėjimuose. Be to, beveik 
kasdien areštuojami ir kišami į kalėji
mus nauji žmonės, nauji anti-fašistiniai 
kovotojai.

Smetona visuomet rodė ypatingo rhife- 
laširdingumd bagiams if žnjogžilažiamš, 
atšidutusiems katėjime. Ahals laikais 
jis išleido iŠ kalėjimo pralotą ’ Olšauską. 
Mat, tai vis savi paukščiai.

ose ir katorgose. JNep; 
sveikata silpna, kad aau-

į#

B ė abejo, vyskupas Reinys rinks iš pa
rapijiečių aukas stiprinimui klerikalizmo 
Amerikoj ir Lietuvoj.

“300,000 Kaimiečią Perteklius“
Šitaip pareiškęs profės’oritfš K. Pakš

tas Lietuvos verslininkų suvažiavime. 
Girdi, emigruoti nesą kur, tai .kaimai pe- 
turį kur sutalpinti žmonių. Ęsą, reika
linga juos , siųsti į mieštus; Lietuvą, tu
rinti turėti beht vienį miestą su niilionu 
gyventojų. ų \

. Prie geros tvarkos, Lietuvoj gali su
tilpti tris kartus tiė'k gyvėntbjų, kiek jų 
dabar yra, ir visi galėtų gerfcūviškai gy
venti. Deja, Lietuvoj veikia fašizmas, 
baisi priespauda ir darpo žihbtiių išntou- 
(Idjįmąs. Tęgii prof. Pąksiaš tįjį “pįto- 
teklių” .sutalpins į miesttis, tai kas buš 
tuomęi? Pirmiausiaiką jie mieštuose 
veiks? Nėra ten iabrikį, hėfa iižšiėmi- 
mo. Kaime gyVeridaniaš, asthttd visviėn 
šiaip taip praminta, o mieste be datoKb 
žmogui tektų badmiriauti.

TELŠIAI

Brangi Elektros Energija
Už vieną kilovatvalabdą’ elek

tros energijas telšiškiai rhOka 
miešto savivaldybei po 1,20 lt. 
Tai yra beveik vienas iš bran
giausiųjų elektros energijos' ta
rifų' Lietuvoje. Kol elektros 
koncesiją turėjo privatus as
muo, tai jis ėmė,- kiek norėjo. 
Tačiau pasibaigus koncesijai 
miesto savivaldybė nutarė pa
statyti savąją elektros stotį. 
Tai, be abejones, geras dalykas. 
Dato statalit stotį btovo kalba'ma, 
kad už vieną kilovatą reikės 
mokėti to'č’ 90c. Tai būtų btovę 
pakenčiama: Tačiau stotį pa
stačius elektra nebu’vto nupigin
ta. NenutoStabu, kad neturting- 
snieji ,gyventojų sluoksniai ne
gali elektros energija naudotis, 
nes ji perbtoangi, del ,to tenka 
naudotis žibalinėmis lempomis. 
Kadangi kiekvienoj, nei ir ne
turtingoj šeimoj šiais laikais 
yra mokiųių, kųriė turi dirbti 
prie žibalinės lempos šviesos, 
tai jau ir sveikatos sumetimais 
elektros Šviesa yra būtinas da
lykas, bet dėt savo brangumo 
neprieinamas.

Dingo Restoranų 
Smuikininkas

Prieš kėlias dienas dingo 
na's festora'nų’ lankytojų links
mintojas smuikininkas J. Dži- 
dbravičiUs.

KadaUgi J. Dzidoravičius ne
turėjo šeimos, jo dingimu iesu- 
si’rūpino tik buvusi draugai ir 
“koncertų” ptoblika. Jo ieškan
tieji terado tik ditogusiO'j’o smui
ką viename restorane, kur jis 
daugiausiai ktoncetotuodavo: Jam 
dingus po keturių dienų paskly
do kalbos, kad J. Dzidoravičius 
paskendęs Nevėžyje toje vieto
je, kur savivaldybė šią vasarą 
Supylė pylimą, bet neužtvėrė 
tvoros t.y. prie Upės gatvės. Sa
vivaldybė turėtų artimiausiu- 
laiku Šią krantinę užtverti.

PANEVĖŽYS

Pasirodė Dėmėtoji šiltine
Aną dieną po dviejų savaičių 

sirgimo Sakonių kaime, Šimo
nių valsč. mirė vienas ūkinin
kas. Per šertoięnis buvo daug 
štošitoinkę žfntonių, kurių dalis 
p'o vaišių štosirgo dėmėtąją šil
tinė. Sūsirgušiėji patalfitoti 
Panevėžio apskr. ligoninėje.

LENKŲ KARIUOMENĖS 
DEZERTYRAS LIETUVOJ

1935 m. rugp. 4 d. buvo su
laikytas pabėgęs iš lenkų ka
riuomenės lenkų dezertyras 
Bronius Leščinskis, Juozo s., 
g i m. 1913 m. Liepojuje.

Liepos 1 d. Leščinskas šal
tinaičių km., Kvėdarnos valsč:, 
p'adArė vagystę ir Už tai Šila
lės apylinkės teismo liepos 29 
d. nubaustas 1 mėn. papr. kalė
jimo, o iaip pat buvo nutatota 
ištremti iš Lietuvos. Kaip pa
aiškėjo, po iŠtrėbnrno sekančią 
dieną Leščinskis nelegaliai vėl 
sugrįžęs į Lietuvą. Kaip pa
aiškėjo, Leščinskis lapkričio iš 
1 į 2 d. naktį, ginkluotas revol
veriu, Rubulių km., Kretingos 
valsč. buvo įsibrovęs į Prano 
Montrimo irK Kosto Gaučo bu
tus. Iš Montrimo ginklu grąsin- 
damas atėmė 7 litus pinigų, o 
iš Gauco nieko negavo, porš Čia 
ieškojo pinigų ir ginklų. Tą 
pat vakarą ant kelio Kretinga 
—Kartena buvo užpūolęs keliu 
važiuojantį Kunigiškių km. gy
ventoją, Palangos valsč., Kazį 
Normantą ir grąsindamas gink
lu iš jo buvo atėmęs 164 lt. pi
nigų. Tačiau nukentėju^iš m’a- 
iydatnas turįs reikalą su plėši
ku, visu smafkumU griebęs plė
šiką glėbin, parbloškęs ant že
mės ir savo pinigus atsiėmęs 
pabėgo. Leščinskas padaręs 
šiuos nusikaltimus kaltu prisi
pažino. Taip pat prisipažino 
be šių nusikaltimų padaręs įvai
riose vietose dar šešias vagys
tės.-

Nesūtiksiu niekados!
Tai jau Nauji Metai, bet 

prisimena senos bėdos. Karta 
d. A. B. krišluosė yra rašęs, 
kad brauksiąs tokias kores
pondencijas, kuriose bus rašo
ma apie vakarienių gamintojas 
gaspadinės. Bet Štai tėmyto- 
ja's vienoj vakarienėj pastebė
jo, kad jaunos ir augusios ftoo- 
tėrys atliko tokį darbą, kuris 
vertesnis negu kėno’ duotas 
įyodetois, d sulig d. A. B. kas 
duoda kokiam tikslui aukų, to
kio vardas, reikia laikraštyj 
pažymėti, bet tokių moterų, 
kurios dirba per pora dienų 
iki prirengia vakarienės, tai jų 
vardo nevalia laikraštyje su
minėti. Nesutiksiu niekados, 
nes kvoderis pigesnis už dvie
jų dienų darbą. Kas atlieka 
sunkų darbą organizacijoj, tai 
tokį lygiai verta pagerbti 
s'p’atodbj, kaip ir aukotoją. Ką 
sakėte ?

Vytauto Sūnūs, 
New Ėtoitain,- Corm.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

UTENA

Griauna Pašentosį Vieninte
lį Prieškarin. Liaudies 

švytutį
Pastačius naują 6 kornpl. 

valsčiaus’ pi*. mokyklą-; neseniai 
pradėta griauti priė Latoanavi- 
čiaus gatvės: kitapus batoko, ru
sų laikų prv mokykla, kuri už
leido Vietą šalia jos pastatytai 
mūrinei 6 kompl. valsčiaus pr. 
mokyklai.

Griaunamam pastate yra mo
kęsi daugelis Utėnos' ir jos apy
linkių gyventojų (btovo dviklą- 
sė, kurįų IV ir V skyriuosna ai- 
važitoodavo mokytis net iš. kitų 
mokyklų). Joj buvo dėstoma, 
rodos, kartą per savaitę ir lietu
vių kalba.

o ___

ALYTUS

Nepatenkinti Natoj# 
Skerdykla

Šiais metais m. sąviladybė 
įrengė naują modernišką šker-

SUVALKIEČIŲ BYLA
Gruodžio 12 d. Vyriausias tri

bunolas svarstė š.m. spalių 7 d. 
Kariuomenės teismo nubaustųjų 
stovalkiečių Veiverių, Šaltupio 
slėnio ir Šilavoto įvykių daly
vių, kasacijos skundus. Teis
mui pirmininkavo pats Vyr. tri
bunolo baudžiamojo skyr. pirm. 
Brazaitis, o nariai—teis. Vai
tonis ir pulk. Mieželis, kaltina
mą palaike Vyr. trib. prokuro
ro padėjėjas M. Kavolis:

Kaip žinome; kaitinamieji 
Kariuom. teismo buvo nubausti 
šiomis' bausmėmis: Balys Jtoodž- 
balis — 6 m. s. d. k.; VI. Bašin
skas ir P. Sakalauskas—po’ 3 
m. š. d. k.; Rutkauskas, Jočytė, 
Pr. Balčiūnas, ir K. Kalašins- 
kas—visi po 2 m. grasos kalė
jimo; K. Varkala, Andr. Stra
vinskas, Pr. Juodžbalis, Ant. 
Marąžas, ir K. Gustai^fš^-visi 
po įl/2 m. ktolejimb; Jurgis 
Bartnikas, Pr. Stravinskas, Iz. 
Jankauskas ir Mečys — pto 1 m. 
įap'r. kalėjimo'; Veiverys — Š 
mėn'. p; kai.-, Lygtinai nuleisti: 
—V. Bajoras; Ant Žilinskas, 
Jurg. Skučas, Jon. Grincevičius, 
Jotautas ir Karčiauskas — po 1 
m. ir Andr. Gustaitis—8 mėn.

Nubausiu jų kasacijos skun
dus Vyto. tribūnoje palaike advo
katai: M. Sleževičius; p'rof. Tu
mėnas, Purėnienė, Šmulkštys ir 
prof. Leonas.

Uždarydamas posėdį teismo

ŠŪDEG& PIRTIS
Gelgaudiškis, šakių apskr. š. 

m. 9 d. į 10 d. nakties metu del 
neatsargumo sudegė Pakalniš
kių kaimo pil. M. Jako pirtis, 
kurioje buvo pridžiąuta daug li
nų, pirtis buvo apdrausta 500 
litų sumai.

NETIKĘ ŠALIGATVIAI

Berželiui, Lawrence, Mass... 
Jūsų raštelis apie “piėmeto’ėlf” 
ir “aveles” nepatarnaus mū
sų judėjimui, o tik nereika
lingai užpykdys tulus žmonės. 
Todėl nedėsime. Atleisite.

Darbini nlcūi, Hartford, 
Conn. — Nėra jokia naujie
na, kad dirbtuvės savininkas 
davė darbinin. “kalėdų dova
ną.” Ųž tai girti neapsimoka. 
Davė, kad turėjo iš ko. 6 tu
pėjo iš ko todėl, kad jūs jam 
uždirbote: .

Gardner, Mass
Naujienos

Sulaukėme Naujų Metų. 
Kaip Visi kiti, taip šie praėjo 
su paprastais atsitikimais.

MALETAI, Utenos ap. šiam Dauguma pasigėrė, pridarė vi-
miestely pereitais metais Vii- šokių nesmagumų, muštynių ir 
niaus g-vėj bu'vo nutiesti ėe- tt. Būtų gerai, kad gardnerie- 
mentiniai šaligatviai. Bėt jie čiai užsirmtiį svarbesniais rei- 
padaryti labai nelygūs; perdaug kalais.
palinkę į gatvės pU'sę.

Tokiais šaligatviais vaikščioti šav<). oduktus
toks pat patogu^ lyg eitum | c Gran j(Jge
per stogą. Dabar žiemą sali- * 
gaiviai labai slidūs ir žmonės 
nuolat griuVa.

Gardnerio rakandų kompa-

APSINUODlJO ACTU
RAUDONĖ, Raseinių t apskr. 

Gruodžito 8 d. Raudonės miešt. 
gyven. Kr. išsigėręs gerokai 
“samago'no” paskui išgėrė acto 
Esencijos. Suteiktos pirmą me
dicinos pagalbą, ligonis dabar 
svbikta.

Čia apie Raudonę ypač daug 
žmonės iš’geria “samagono.”

šitos dirbtuvės ruoš parodą 
Chicagdje: Heywood Wake
field Co., Nicholas and Stone, 
O. \V. Siebert Co., Hedštrom 
Union and Co., ir Florence 
Stove Co. Grand Rapidso pa
rodoje dalyvaus Canant Ball 
and Co.

Waterbury, Cohn

Lietuvių kempės viršifiinkai, 
nuvažiavę į kempę, rado sta
lus ir krėslus' sudaužytus'. Ka
dangi nieko1 ftėtasta įsilatfžta' 
vidun iš laukto; tai spėjama, 
kad kas nors'; priklausąs prie 
kėftopės, turėdamas raktus, tą 
p'adarė. Toks darbas atrodo 
labai blogas ir tūomi neturė
tų niekas užsiimti.

BtosimitoR lasitiitoį Ci’toiteisf Konservacijoj jauWii- 
iWiii; šioš kiatiiėš šūtčikšjtoiSšį 166 CSC'**-

Idirįe pėr ziėfną ilšgyyens ant R6yatė gil
ios, Superior ežere, Ikur šaltis siekia net žemiau 
zero< laipsnius.

Tarp Lietuvių Mirtys

Antanas Lazdtouskas, 
m., fnire nūd automobilium 
šūžeidimo. Atvyko iš Lietu
vos į šią šalį į. Waterbury 35 
mėtai dtgal. Priklausė prie 
Lietuvių Piliečių Politinio 
Kliufro ir Lietuvių Neprigul- 
mingo- Politinio Kliubo, Pali
ko au sūnų—Antaną—Water
bury ir Joną—Naugatucke ir 
dukterį Anna Alanskas ir 3 
posūnius.

Mirė Vinčtoš Ždariiš, 76 mė
tų, šaus. 7 d. savo dukters na
me, 677 N. Riverside St: Iš 
Lietuvos atVyko į šią šalį 55 
fti. tot^ai į PėŪtosylVariią, 14 
dietų Mgail atvyko į Waterbu
ry, .dltobd buvusioj Benedict 
& Biirnhtom, dabartinėj Am
erican Btoateš 12 mėtų atgal. 
Pįto(ikd du štinu ir 1 dukteris. 
Raląiddtas sto šv, Juozapo baž- 
ntoČiės apėigo'diis, 
kapinėse.

kalvtotoijos'

F. Kor.

Viena katalikė ftietgina ap
sivedė šu laisvų pažiūrų vyru, 
tai nekuritoš katalikės moterė- 
lės rėkia, kad, ot ktokią sar
matą padare katalikais': Bet 
tos vargšės nepagalvoja-, kad 
daugelis iš rĮjtosį katalikių mo
terų apšivėdėmė šu visbVniS 
kataiikiŠ'komts cėreitoVitjctthis; 
tačiėto sugyvena nė kiek nė 
geriau už tuos, kurie afšiVedė 
laisvai. Drąsiai galima šakyti, 
kad sū tomis cerėmtototjtoftriš « 
apsivedę sugyvena dar dad# 
prasčiau. Nėrs jie ito lanko’ 
bažnyčią, bet vis tiek mUša'si, 
pešasi, geria. Tai kam dar ir 
tos bažngčitos, jėi^tt jos prisa
kymų nėpilcitotė?

Antras dalykas, kas būtų, 
jeigu mes pradėtumėme skųs
tis, kad laisvų pažiūrų vaiki
nas apsivedė su katalike? AL 
hiinkit posakį, kad “kas yrą 
getai del žąsies, tai turi būti 
gerai ir žąsinui.”

Praeities Atbalsis.
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Antradienis, Sausio 12,1937

PUSE DARBININKU PUEN0 PRANO 
NĖJ JAU SUSIRAŠĖ į uniją

Padidinkime Kampaniją ir į c
Likusius Suorganizuoti a
CHICAGO, sausio 7 d.—Plie

no darbininkai visos šalies plo
te kas diena po du tūkstančiu 
įsirašo į Plieno Industrinę uni
ją. Raportai iš Pittsburgho, 
Bethlehem, Sparrow Point, Ste
ubenville, Youngstown, Gary, 
South Chicago, Birmingham ir 
kitų plieno gaminimo centrų 
pilniausia tatai patvirtina. Au
tomobilių darbininkų išstoji
mas į kovą už darbo valandų 
sutrumpinimą, algų pakėlimą 
ir unijos pripažinimą įpylė 
eleksyro į plieno darbininkų or
ganizacinę kampaniją. Iki va
sario mėnesio 9-tai bus suorga
nizuota didžiuma tos industri
jos darbininkų.
Padidinkime Darbą ir Da- 

veskime iki Sėkmingos 
Užbaigos

Šiuo laiku į plieno darbinin
kų industrinę uniją priimami 
nariai be įstojimo ir duoklių 
mokėjimo. Vajaus metu nuo
laidos, kurios buvo duotos trims 
mėnesiams—nuo lapkričio 9-tos, 
1936 m. iki vasario 9-tos, 1937 
metų—tuoj baigsis. Paskui 
kiekvienam darbininkui naujai 
stojančiam į uniją reikės mokė
ti įstojimas.

Nebeliko nei mažiausios abe
jonės, jog šiemet susiorganizuos 
galinga plieno darbininkų indu
strinė unija. Faktinai ji jau 
susiorganizavo. Dabartinis va
jus, tai privedimas iki galo sėk
mingų užbaigtuvių. Šiuo mo
mentu visur skubotai rengiama
si prie unijos apskričių susi
formavimo ir lokalų konferenci
jų. Taipgi prie unijos nacio- 
nalės konvencijos, kuri bus se
kamą mėnesį Pittsburghe.

Plieno darbininkų organizavi
mo kampanijos pirmininkas 
Philip Murray sako:

“Dabar nėra spėkos, kuri ga
lėtų sulaikyti plieno ..darbinin
kus nuo susiorganizavimo į in
dustrinę uniją.”

Vajaus direktorius Calumet 
apielinkėse ir visose vakarinėse 
valstijose Van A. Bittner aną 
dieną pareiškė:

“Pirma negu šioji žiema baig
sis, tai darbininkai jau bus su
grupavę bendrai savo teisingus 
reikalavimus išstatymui plieno 
korporacijų savininkams.”

Reikalavimai bus išdirbti, sa
ko Philip Murray, unijos na- 
cionalėj konvencijoj, į kurią 
jau prasideda prisirengimas.

Abelnas darbininkų tarpe nu
matymas vyrauja, kad sekami 
reikalavimai bus suformuoti:'

1. šešios darbo valandos į 
dieną.

2. Penkios dienos darbo j 
savaitę.

3. Penki doleriai minimum 
mokesties į dieną.

4. Kurie darbininkai dabar 
gauna penkis dolerius į dieną 
bei daugiau, kad jiem būtų 
pakelta po $1.24 į dieną.

5. Unijos pripažinimas ir 
kolektyvės derybos.

Fraternally Orga nizacijų 
Talka Plieno Darbininkam

Pirmiau Pittgburgho, o vėliau 
ir Chicagos apielinkėj fraterna- 
lės ateivių organizacijos laikė 
konferencijas ir išrinko komi
tetus, kurie talkininkauja plie
no darbininkams susiorganizuo
ti į uniją. Fraternalių organiza
cijų komitetai pagelbėti plieno 
darbininkam sėkmingai darbuo
jasi. Kroatai, lenkai, lietuviai, 
slavai, italai, Ukrainai ir kiti sa
vo organizacijų susirinkimuose 
verbuoja naujus narius į uniją. 
Tuo nepasitenkinama. Rengia
ma masiniai mitingai, einama į 
klebonijas ir reikalaujama ku
nigų, kad jie kalbėtų už unijas 
ir ragintų žmones rašytis į jas. 
Fraternales organizacijos pa
skyrė veikėjus, kurie vaikščio
tų po stubas ir įrašytų plieno 
darbininkus į uniją.

Labai svarbią rolę suvaidino

didelė darbininkų pašelpos ir 
apdraudos — Tarptautinio Dar
bininkų Ordeno — organizacija. 
Ji turi apie 100,000 narių ir jų 
didžiuma dirba sunkioj indust
rijoj, kurių didelis nuošimtis 
yra plieno industrijoj.

Atėjo plieno darbininkam į 
talką ir Amerikos Studentų 
Unija. Studentų unijos konven
cijos proga Chicagoj daugelis 
delegatų su unijos lapeliais, su 
literatūra išstojo dalinti prie 
Carnegie-Illinois Corp. South 
Works. Ten kompanijos bandy
davo terorizuoti lapelių dalin
tojus, bet dabar ir ten teroras 
sulaužyta.
Darbas tarp Lietuvių Plieno 

Darbininkų
Daug lietuvių darbininkų dir

ba plieno industrijoj Pitsburgho 
ir Gary apielinkėse. Mūsų fra
ternales organizacijos irgi rū
pestingai dedasi prie taip svar
baus ir didelio darbo.

Prie to, ir Chicagos apielin
kėse prisidėjo lietuvių organi
zacijos prie bendrų komitetų ir 
turi savo atstovus juose. Chi
cagoj nuo lietuvių organizacijų 
įeina į plieno darbininkų orga
nizavimo komitetą F. Abekas, o 
Pittsburgho apielinkėj e tūlą 
laiką buvo M. Dobinis.

Dar daugiau. Chicagos lietu
vių organizacijos putarė sukel
ti tam darbui fondą iš $100. 
Jau dalis pinigų sukelta. Pini-

gai naudojami lapelių leidimui 
ir kelionės lėšom organizavi
mui plieno darbininkų unijon.

Lietuvių kalboj jau buvo plie
no darbininkų unijos masiniai 
mitingai Gary, Indiana Harbor 
ir Roselande. Lapeliai tuo klau
simu buvo plačiai paskleista ir 
dalinami prie bažnyčių. Buvo 
kreiptasi pas klebonus ir pra
šyta jų, kad garsintų susirinki
mus ir ragintų katalikus darbi
ninkus rašytis į uniją.

Taipgi buvo daug darbininkų 
namų aplankyta ir asmeniškai 
kalbinta į uniją. Daug Gary, 
Indiana Harbor ir Roselande 
lietuvių jau įrašyta į uniją. Vie
tomis daugiau negu pusė išpildė 
aplikacijas į plieno darbininkų 
industrinę uniją ir jau veikia 
naujai susikūrusiuose lokaluose.

Dabar lieka darbas davesti 
iki sėkmingos pabaigos. Per 
šias keturias savaites bus de
damos pastangos, kad 
darbininkus sutraukti po 
strinės unijos sparnais.

šiuomi ir kreipiuosi į
lietuvių fraternales organizaci
jas, į visus žmones pritarian
čius unijiniam judėjimui, kad 
savo susirinkimuose dar vėl pa- 
keltumėt klausimą ir kviestu- 
mėt stoti į uniją ne tik savo na
rius, bet lai nariai pasiima uni
jos kortų ir aplanko namus plie
no darbininkų, kurie nėra uni
joj, juos įrašo.

Tuo reikalu lankysiuosi Calu
met distrikto 
dant lietuviam 
rašyti į uniją.

Kudukas ir Fr. Manelis; J. 
Daukus 40c, Viso surinkta 
$11.50. M. Duseika.

Paterson, N. J

Pinigai šio rengimo pasiųsti 
North American Committee to 
Aid Spanish Democracy, N. 
Y., per Cibulskienę.

Reporter.

visus 
indu-

visas

/‘Paterson Evening News” 
parašė ant pirmo puslapio, 
kad, girdi, katra motina pa
gimdys kūdikį. Naujų Metų 
pasitikimui, tai gaus dovaną. 
Tula šešiolikos metų motina, 
Mrs. Clifford, pagimdė dukte
rį 12:06 minutės po Naujų 
Metų, tad jai pripažino ža
dėtas dovanas. Įvairių nieknie
kių surinkta iš biznierių ver
tės dvideširfit dolerių. Musso- 
linisj ir taip pat kurstė savo 
piliečius, kad daugiaus vaikų 
gimdytų ir praisus mokėdavo. 
Taip bovindamas prigaudinė- 
jo gyventojus. Kada priviso 
perdaug, pradėjo rėkti visa 
gerkle, kad jam reikalinga 
daugiau žemės užgriebdamas 
Ethiopija su ginkluotos armi
jos pagelba.

Philadelphia, Pa.
Nusižudė Lietuvis, Gimines 

Atsišaukite
Sausio 6 d., dešimtą valandą 

iš ryto nusižudė Antanas Sle- 
vinskas iš priežasties bedar
bės. Kada neteko darbo, bu

vo labai susirūpinęs.
Tai buvo laisvų pažiūrų ir 

progresyvis draugas. Jisai 
skaitė “Laisvę” ir priklausė 
prie Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
10 kuopos.

Gyvas būdamas Slevinskas 
šnekėdavo, kad jis turi Ame- 
koje seserį, tik pamiršau ko
kioj vietoj. Giminės ar sesuo 
turi greitai atsišaukti.

Peter Pilėnas,
. 538 N. 12th Street, 

Philadelphia, Pa.

FRANCIJA PASIRENGUS 
NAUDOT GINKLUS 

PRIEŠ NAZIUS

Paryžius. — Franci jos už
sienių ministerija sako, jog 
Francija yra prisirengus 
panaudot karinę jėgą prieš 
nazius, jeigu Hitleris ne
atšauks savo karių iš Ispa
niškos Morokkos.

Prie buvusių 40,000 savo 
kareivių Francūziškoj Mo- 
rokkoj Francija nusiuntė 
ten dar 60,000 karių.

KNYGOS- JŪSŲ APŠVIETA!
_________________________________________________________________________ _______________________ - _____________________ ___t------------------------------

Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

kolonijose pade- 
darbininkam įsi-

F. Abekas,
Lietuvių atstovas fraternalių 
organizacijų komitete.

Kaip audinyčių, taip ir da
žų fabrikų darbai visai suma
žėjo. Audinyčiose daugelis 
darbininkų atleista, kitos už
sidarinėja. Dažų fabrikas vi
sai sušlubavo, dirba po 1 die
ną į savaitę. Tai tokį uždarbį 
gaudamas, pragyvenk, jei no
ri. Kiek /kas atmena, tai taip 
prastai nedirbo, kaip pradžioj 
1937 metų. Kur tik susitiksi 
pažįstamą žmogų, tai pirmiau
sia klausia ar darbuojiesi, ar 
eini darbo jieškoti?

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir savo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausių pasaulio mokslo žmonių protas—knygose! 
Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą

Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

Clevelando Kronika
Iš Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 55 Kuopos Veiklos

Pagal finansų raštininko 
raportą, tai mūsų* kuopa 1936 
metais padaugėjo nariais. Su
1935 metų pabaiga kuopa 
turėjo 116 narių, d su pabaiga
1936 metų jau turėjo 134.

Finansiškai ir stovi nepras
čiausiai, nes kasoje turi dar 
virš 40 dolerių. Tik negerai, 
kad finansų sekretorius nesu
traukia skaitlinių, kiek per 
apskritus metus buvo įplaukų 
ir išlaidų ir kiek kokiems rei
kalams išaukota. Kitaip, abel- 
nai, finansų raštininkas dar-' 
bį atliko gerai. Finansų rašti
ninkas 1936 metais buvo Jur-1 
gis Martinaitis, o 1937 metais 
bus Jurgis Noreika. Organi
zatorium bus tas pats S. Ma
zan, kuris abelnai darbuojasi 
del viso susivienijimo labo. 
Pasistengkime mės, draugai, ’ 
pagelbėti finansų sekretoriui1 
ir organizatoriui darbuotis i 
del kuopos gerovės. Clevelan
do LDS kuopos dar gali gerai 
paaugti narių skaičium.

Į kuopos susirinkimą atsi
lankė B. K. ir darė praneši
mą, kad dabar eina vajus del 
gavimo naujų narių į Lygą 
prieš Karą ir Fašizmą. Įsira
šė šie nariai, užsimokėdami 
duokles po 50 centų: J", že
maitis, Martina, Kazen ir S. 
Kazilionis. *

Draugai, Ispanijos liaudies 
prieteliaL Mes, Clevelando 
miesto komitetas, prašome vi
sų, kurie išgalite, paaukokite, 
padėkite Ispanijos . kovoto
jams kovą laimėti. Drapanas 
galima nuvežti tiesiai į mies
tą, Superior Building, Room 
203. O kurie norite, atneškite 
Lietuvių Darbininkų svetainėn,. 
920 E. 79th St.

Cyrus J. Post, 29, bučeris, 
davęs čekį penkių dešimtų do
lerių Floyd Anderson. F. A. 
pasirašęs (indorsinęs) kitam 
vyrui —J. Ackley. Šis nune
šęs bankan ir pasirodė, kad 
C. P. čekis be vertes, nes pi
nigų nesiranda vardu C. P. 
Tada Floyd Anderson, atėjęs 
bučernėn, išsitraukė revolverį 
ir nušovė Cyrus J. Post. F. A. 
laikomas be belos. Prie ko pri
vedė suktybės.

B. K.

1936 m. 
nušauta 
praneša 

Jis
P. S. Jurgis Paltanavičius, 

gavęs vieno dolerio vertės če
kį iš LDS centro už pardavi
mą serijų, dovaną paaukojo 
Ispanijos kovotojams. Taipgi 
jis aukavo ir drapanų vertės 
10 dolerių.

B. K.

Rochester, N. Y
Kilęs gaisras 7 d. sausio 

padarė daug blėdės Aplo 
(Band’s) kriaučių šapoj. Gai
sras kilo nuo eksplozijos. 
Eksplodavo degančio šimto 
galionų gasolino tankas. Blė- 
dies padaryta nemažai 
naujo statomo bildingo.
nam bildinge nuostoliai pada
ryti sugadinus karšto vandens; 
sistemą, daug žyponų L __
nių sulieta. Septyniolika šim
tų žmonių neteko laikinai 
darbo. Keliosdešimt dirbo ir 
lietuvių.

ant
Se-

Apskaitliuoja, kad 
New Jersey valstijoj 
163 stirnos. Taip 
“geimės” komisijonierius.
apskaitliuoja, kad medžioto
jai išleidžia gazui ir šoviniam 
ir kitiem reikalams aštuonio
lika tūkstančių dolerių. Išeina 
po šimtą dešimts dolerių už 
stirną. Mėsa gardi, ale ir 
brangi.

J. Matačiūnas.

Hanover-Nanticoke, Pa
Puikiai Pasidarbavome

Del Ispanijos Liaudies Fron
to sausio antrą dietią įvyko 
balius Krikščiūno svetainėje. 
Balius buvo surengtas per J. 
Forthy, M. Novašinskienę, Ig. 
Berzauskis ir E. Cibulskienę.

Balius buvo sėkmingas to
dėl, kad rengėjai dėjo di-

ir suk-1 džiausiąs pastangas padaryti

Rėmimo Ispanijos kovotojų 
darbas Clevelande eina biskį 
per lėtai. Reikia mums, drau
gai, daugiau darbo padėti, 
kad sukeltumėme daugiau 
aukų, maisto ir drapanų,. 
Stambesnėmis aukomis prisi
dėjo šie: po dolerį aukojo J. 
Gataveckas, A. Samuolis ir G. 
Noreika; po 50 centų: D. Les- 
nikauski, J. Vaupša, J. Beke- 
nis ir Boika. Viso ant blankų 
surinkta per M. Valentą $4.05 
ir per B. Kirstuką — $8.50. 
Viso Clevelando skyriun pri
duota $12.55. Drapanų paau
kavo sekami nariai: S. Mazan 
porą siutų del jaunų žmonių, 
vertės dvylikos dolerių ; Stri- 
peika porą overkautų vertės 
$15 ir B. Kirstukas vieną “top 
coat” ir dvi poras čeverykų 
vertės $15.

M. D.

Pasiašlcinimas.
I

Draugai! Surinkti pinigai Is
panijos Bendram Liaudies 
Frontui $11.50, 12 d. gruodžio 
(Dec.) tapo tuojau pasiųsti, bet 
neturint po ranka aukautojų su
rašo, negalima buvo “Laisvėj” 
sykiu pagarsinti. Tėmykite, su
rašąs telpa dabar.

Aukos Ispanijos kovotojams.
Po $1 aukojo: Jonas Jurge

laitis, M. Duseika, P. Bugailiš- 
kis ir Kovotojų Draugas; Juo
zas Vilimaitis 60c; po 50c: K. 
Keliauskas, Frank Kurkulis, A. 
Balaišis, P. Anderson, A. Pau
ža, V. Lastauskas, S. Kaurakis 
ir J. Rinkevičia; po 25c: P. žir
gulis, Vilimaitienė, J. Bališienė, 
M. Gedraitis, A. Velečka, Šve
dienė, J. Dulksnis, J. Aurąus, J.

balių sėkmingu.
Simpatikų buvo 

Luzerne County. Glennons ir 
Standard Brewery, davė po 
pusbačkį alaus, bučeriai da
vė dešrukių, muzikantai ėmė 
pusę užmokesčio, “bekeris” 
davė duonos, bet svetainės sa
vininkas pareikalavo tris do
lerius daugiau už svetainę, 
negu jis reikalauja nuo kitų 
parengimų, ir mes turim mo
kėt, nes kitų svetainių, čia nė
ra. Bet rengėjai ir Ispanijos 
liaudies simpatikai džiaugėsi, 
kad tokiam svarbiam’ reikalui 
liko pelno $130.00.

Dar vienas dalykas, drau
gės ir draugai, jeigu turit dra
panų, kurios jums netinka ir 
galima dėvėt, prašau atnešt 
pas Cibulskienę, nes pas ją 
yra “receiving station for 
foods, funds, clothing ir me
dical supplies”. Rengėjai dar 
mano surengt “card party” 
Ispanijos kovotojams.

iš visos

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo, žinoti praeitį, kad suprasti ateitį!
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—paraše M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

VAKARŲ EUROPOS LITERATŪROS ISTOfRI- 
JA—parašė M. Freče. Viena iš svarbiausių 
knygų apie kultūrą. 296 puslapiai, kaina bu
vo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
rašė A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelį kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS. KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—parašė V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Metų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
Viena iš geriaujdų istorijų apie praeitį. 
Knyga tūri 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ—parašė A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 

• kovų/Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 30 centų.

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
rašė E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBŪKLAI—parašė Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių.' Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu- 
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties, šią knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75“, dabar 
50 centų., ,

VOKIETIJOS SOCIAL-DEM. ŽLUGIMAS—pa
rašė Luksenburg ir keli kiti autoriai. Knyga 
turi 280 puslapių. Kaina buvo $1.25, o dabar 
25 centai.

PILIEČIŲ KARAS FRANCI JO J—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabap 50 centų.

ISTORINIS MATERIALIZMAS—parašė H. Gor- 
ter. 192 puslapiai. Kaina buvo $1.50, o dabar 
25 centai.

KOMUNIZMO A-B-C—parašė N. Bucharinas. 
Knyga turi 206 puslapių. Kaina buvo $1.25, 
o dabai’ 50 centų.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 
F. Vaišnora. Knyga turi 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai
tykite jas.
ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa

rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGĄ—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų.

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJĄ LIETU
VOJ—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausią ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja
kovlev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai.

UGNYJE—parašė H. Barbusse. Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

sviekatOs reikalai
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausis daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00 dabar $1.00.

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
Pasaulyj yra daug ' religijų. Vieni žmonės tiki 
į dievus, o kiti ne. Kodėl tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

250 puslapių. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ—parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25. dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—parašė V. Andriulis. Bro

šiūra 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centu.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis.

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio. 

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.
Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo švy

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininke ir Bedarbe”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934, 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metuš. Pas mus ga
lima gauti daug kitų knygų istorijbs, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais, 
klausimais.

ALDLD Nariams Kirygų Kainos ant Puses Pigiau.

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi- 
giausis knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

D. M. Š O L O M S K A S
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y
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Puslapis Ketvirtas

kričio reikalų konferencijoj kad ir tūlų kitų kuopų dele nime. Pasižadam remti Lie 
tuvos žmones moraliai ir ma

už demokratiją. Aukų surink BROOKLYN LABOR LYCEUM

ALDLD 7-to Apskričio 
Kuopoms

Amerikos Lietuv. Darbininkų 
Literatūros Draugijos 7 Apskr. 
Komitetas turėjo posėdį ir svar
stė šiuos svarbius klausimus:

1. ALDLD vajus. — Nutarta 
kvota mūsų apskrityje gauti 
200 naujų narių, išdalinta kuo
poms sekančiai: • Boston 20, 
Brockton 20, Worcester 20, 
Lawrence 10, Lowell 10, Nor
wood 10, Cambridge 10, Bridge
water 8, Haverhill 8, Nashua1, 
N. H. 5, Hudson 5, Stoughton

' 5, Gardner 5, W. Lynn 5, Fit
chburg 5, Lewiston 5, Rumford 
5, Athol 3, Portland 3.

Nutarta tverti naujas 
ALDLD kuopas. Darbas paskir
tas sekančiai: Bostono kp. su
tverti Brighton ir Peabody kuo
pas; Lowell ir Lawrence kuo
poms sutverti Manchester, Exe
ter, ir Salem kuopas; Norwood 
kp. sutverti Canter, Dedham ir 
Waltham kuopas; Montello kp. 
sutverti W. Hanover kuopą; 
Draugam — Grybui ir Karso- 
nui sutverti kuopą Providence, 
R. I. Apskr. komitetas duos pa- 
gelbą šiame darbe kuopoms, ka
tros reikalaus.

Dovanos yra skiriamos kuo
pom, katros gaus daugiau na
rių: 1-ma dovana $10; 2-ra do
vana $5; 3-čia dovana $2.

Nutarta rengti maršrutą šia
me vajuje. Kadangi moterų aps. 
komisija pranešė, jog drg. E. 
Vilkaitė lankysis mūsų apskr. 
su maršrutu moterų klausimu 
laike vajaus, nutarta, kad kal
bėtoja paliestų abelnai ALDLD 
klausimą. Darbas šio maršruto 
surengimui palikta Apskr. mo
terų komisijai.

2. Gavimas skaitytojų ir aukų 
delei “Daily Worker.” Draugai, 
apskr. komitetas prašo gauti 
haujų skaitytojų ir aukų delei 
‘^Daily Worker” ir “Sunday 
Worker,” angliškam darbininkų 
dienraščiui. Finansinė kvota pa
skirstyta šiaip: Brockton kp. 
$20, So. Boston kp. $20, Wor
cester kp. $20, Hudson $15, 
Norwood $15, Lawrence 1 $15, 
Rumford $15, Bridgewater $10, 
Haverhill $10, Cambridge $10, 
Stoughton $10, Gardner $10, 
Fitchburg $10, Lewiston $10, 
Lowell $10, Portland $5, W. 
Lynn $5, Athol $5, Nashua $5. 
Pinigus siųskite, išpirkdami 
thoney order ar checkį “Daily 
Worker” vardu, T. Bartkus, 34 
Oak St., Montello, Mass, šis pa
tvarkymas yra todėl, kad žino
tumėm, kiek mūsų apskr. sukė
lė delei “Daily Worker.”

f 3 Jaunuolių klausime, nutar
ta surengti maršrutą bendrai 
su Lietuvių Meno Sąjunga ir 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo apskričiais. Paliktas šis 
darbas jaunuolių apskr. komisi-

jos (ALDLD) 7-to Apskri
čio Buvusioj Konferencijoj, 
6 d. Gruodžio, 1936 m., 376 
Broadway, So. Boston, 
Mass., Priimtos Sekamos 

Rezoliucijos.
Atsibuvusio Lietuvių Visuoti

no Kongreso, Cleveland, Ohio, 
tarimams vykdinti.

ši konferencija atsišaukia į 
visas šio apskričio ALDLD 
kuopas, jei kur nesiranda ben
drų lietuvių draugijų komitetų, 
kurie veiktų del demokratinės 
laisvės Lietuvoj, kad tuojaus 
būtų užkviestos lokalinės drau
gijos bei partijų kuopos suda
ryti bendrus komitetus ir pra
dėti tą rimtą darbą.

Pradėkime Bendrą Kontaktą su 
Komunistų Partija.

Visose ALDLD kuopose šia
me apskrityj, Komupištų Parti
ja turi būti neužmirštama, kaip 
tai, visi Partijos atsišaukimai, 
vajai turi būti pirmi ant dieno- 
tvarkio visuose kuopų susirinki
muose.

Gelbėkime Ispanijos Liaudies 
Frontą

Ši konferencija priima suma
nymą, kad kelti klausimą vyk- 
dinimui visuotino boikoto Vo
kietijos ir Italijos prekėms, iki 
tos šalys nestos rėmę Ispanijos 
banditus, kurie vadovybėje ge
nerolo Franco žudo) Ispanijos 
žmones.

P. S. 'Šis sumanymas turi bū
ti perduotu į unijas, į Lygos 
Prieš Karą ir Fašizmą Komite
tą ir į kitas žymias įstaigas.

... 4. ALDLD 1-to Apskr. pikni
kas: Nutarta pikniką rengti lie
jos 18 d., Worcester, Mass. 
Jlympia Parke. Nutarta kviesti 
Irg. D. M. šolomską 
piknike.

5. “Laisvės” piknikas: 
ta pikniką rengti liepos

Rezoliucija Spaudos Kalusimu.
Draugai ir Draugės! Kadan

gi mes visi pripažinsime, jog 
darbininkiška spauda yra ge
riausias ginklas kovoj su prie
šu, nes spauda pasiekia 'tūks
tantines darbo žmonių mases, 
praveda jose teisingą klasinį su
pratimą ir uždega kovingą dva
sią kovose su priešu,

Todėl šį ALDLD 7-to Apskri
čio metinė konferencija ragina 
visus delegatus ir visų kolonijų 
darbuotojus veikti, kaip galima 
smarkiau, pakėlimui darbinin
kiškos spaudos skaitytojų tira
žo, kaip tai: “Laisvės,” “Vil
nies,” ’’Liaudies Balso” — ka
nadiečių ir kitokių| lietuviškų 
darb. laikraščių. O anglų kal
boje: “Daily Worker” ir “Sun
day Worker.”

Taipgi konferencija ragina 
geriausiomis išgalėmis remti 
virš minėtų laikraščių finansi
nius vajus, kaipo geriausių ko
votojų už liaudies demokratinę 
laisvę. . T*

Rezoliucijų komisija:
J. M. Karsonas,
J. Grybas,
P. Kubiliūnas.

Pro-

kalbėti

Nutar-
4 d, 

Maynard, Mass. Tuo klausimu 
nutarta šaukti visų apskr. ko
mitetų bendrą posėdį sausio 17 
dt, 1937 m. 10:30 vai. iš ryto, 
So. Boston, Mass., 376 W. 
Broadway.

Apšvietos ir kontrolės komi
sijai palikta visais svarbesniais 
klausimais rašyti į spaudą.

. ‘Draugės ir • draugai, apskr. 
kfcpiitetas prašo ^isų, kad ALD 
Lt) ir “Daily Worker” vajai ir 
ęukėlimai finansų būtų išpildy
ti su kaupu ir kuomet bus pra
nerta dienos kolonijoms delei 
maršrutų, dėkite visas pastan
gas, kad prakalbos būtų pasek- 
niingos.

ALDLD. 7-to Apskr. Sekr.
D. Lukienė,

43 Austin St., Worcester, Mass.

REZOLIUCIJOS

Amerikos Lietuvių Darbi 
ninku Literatūros Draugi

ALDLD 12-to Apskričio 
tokolas Metinės Konferehcijos, 
Kuri Įvyko 27-tą Dieną Gruo
džio, 1936, Wilkey Barre, Pa.

Konferenciją atidarė Aps
kričio organizatorė O. Krutu- 
lienė kaip 11:30 pirm pietų.

1. šios konferencijos prezi
diumas susidėjo i$ šių narių: 
pirmininkas P. Mikalojūnas, 
pagęlbininkas V. Valiukas, 
raštininkas J. Visockis.

2. Į mandatų komisiją buvo 
išrinkti šie nariai: O. Nava- 
linskienė, V. Botyriene, 
Gluoksnis, B. Navickas.

3. Rezoliucijų komisija: 
Gluoksnis, J. Kliučinskas, 
Bernotas.

4. Konferencijos diėnotvar- 
kis buvo perskaitytas ir pri-' 
dėjus apie 4 punktus, likos 
priimtas.

5. Mandatų komisija rapor
tavo, kad delegatų randasi tik 
iš šešių kuopų, višo tik 14 de
legatų. 3 kuopos neprisiun- 
tė. Su apskričio valdybos na
riais viso buvo 19. Mandatų, 
komisijos raportas priimtas ir. 
-visi delegatai priimti su pil-
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konferencijos buvo skaitytas 
ir likosi priimtas.

7. Didžiumos balsų buvo nu
tarta skaityt protokolus iš ap
skričio valdybos susirinkimų. 
Skaityta buvo 5 protokolai ir 
visi buvo vienbalsiai priimti.

8. Apskričio organizatorės 
raportas buvo nutarta neskai
tyti, nes tas buvo aišku iš ap
skričio valdybos susirinkimų 
protokolų.

9. Apskričio valdybos ko
miteto raportai buvo išduoti ir 
vienbalsiai priimti.

10. Sekė kuopų raportai, 
kuri, kiek ir ką nuveikė. 20 
kuopa, Binghamton, N. Y., 
susirinkimų laikė 11. Susirin
kimuose narių dalyvauja nuo 
15 lig 20. Surengta prakal
bos M. Guobai “Darbininkų 
žodžio” atstovui. Prakalbose 
aukų surinkta $9.50. Buvo 
surengta paskaitos. Suorgani
zuota moterų skyrius, prisira
šė penki nariai prie kuopos. 
Užsimokėjusių narių, yra 80. 
Buvo surengta piknikas, kurio 
pelnas buvo $40.61. Pasiųsta 
delegatė į “Laisvės” šėrininkų, 
moterų ir korespondentų suva
žiavimą. Kuopa prisidėjo prie 
bendro fronto ir pasimokėjo 
vieną dolerį. Kuopa užsipre
numeravo už 5 dolerius kny
gos “Bešvintantis Rytas”, taip
gi surinko del šios knygos 68 
prenumeratas. Kuopa turi 
knygyną su apie 300 knygų. 
Literatūros . buvo pirkta už 
$10.00, parduota už $8.05. 
Kiek kur kuopa aukavo:

Del “Darbininkųžo^pįfl” 
$9.50... ..Liettfvbšl ‘pdlitifiiAms ka
liniams—r-$2.50. Italijos Komu
nistų Partijai—$1.00. Kom. 
Part. rinkimų kampanijai 
$10.00. K. P. rinkimų kampa
nijai — $5.00. Ispanijos Liau
dies kovotojams—$5.00. Auka 
del jaunuolių suvažiavimo 
$2.00. “Daily Workeriui”— 
$5.00. “Laisvei” jubilėjinė do
vana—$5.00.

Kūopa turi abiejų dienraš
čių šėrus, taipogi kūopos iždas 
del 1937 m. yra $68.76. Šioje 
kuopoje darbuotė labai puiki.

219 kuopa, Forest City, Pa., 
delegatų neprisiuntė, tik ra
portą. Kuopoje veikimas ne
blogas, užsimokėjusių narių 
turi 24. Susirinkimų turėjo 9. 
Buvo pasiųsta delegatė į mo
terų suvažiavimą. Kudpa da
lyvavo masiniai apskričio pik
nike. Literatūros pardavė pa
gal ‘išgalę: Brošiūrėlių rinki
mų klausimu už $4.15, “Vil
nies” kalendorių—$1.60, Agi
tacijos Fondo ženklelių—$3.

. Aukos: moterų suvažiavi- 
mtū—$2.00 ir Ispanijos kovo
tojams—$3.57.

3*9-ta kuopa, Scranton, Pa. 
Raportas geras. Turėjo daug 
parengimų, darbavosi visam 
darbininkiškam judėjime, pla
tinta daug literatūros, aukau
ta visokiems svarbiems rei
kalams.

170-ta kuopa, Miners Mills, 
Pa. Kuopoje yra veikiama pa
gal išgalę. Kuopa nariais ne
skaitlinga. Literatūros mažai 
buvo išplatinta ir su aukomis 
mažai prisidėjo. Susirinkimai 
laikomi.

4-čia kuopa, Wilkes Barre, 
Pa. Veikimas kuopoje geras. 
Užsimokėjusių narių 27. Buvo 
platinta literatūra, buvo kele
tas parengimų. Kuopa neatsi
liko ir su aukomis svarbiems 
reikalams.

12 kuopa, Pittston, Pa. 
Kuopoje veikimas geras. Lite
ratūra platinama, keletas bu
vo parengimų, daug pasidar
buota laike pereitų rinkimų. 
Kuopa visur prisideda su au
komis.

97 kuopa, Plymouth, Pa. 
Veikia pag^l išgalę. Nariais 
kuopa neskaitlinga. Literatū
ra buvo platinama, daug buvo 
dirbta pereituose rinkimuose. 
Susirinkimai laikomi. Su auko
mis mažai kur -prisidėjo.

kuopos iš Edvarsville ir 
Nanticoke delegatų neprisiiih- 
tė, nei raportų iš savo veiki-

tvarkos
Pasirodė, kad šis 

pirmyn

organizacijas 
duokles, ku- 
prie bendro

terialiai, kad padėt jiems grei
čiau nuverst fašistinę valdžią 
ir atsteigti demokratinę tvar
ką.

Sykiu pareiškiam pageida
vimą, kad, Amerikos Lietuvių 
Kongreso Veikiantis Komite
tas pasistengtų veikiau pa
siųsti delegaciją ištyrimui ten 
esamos anti-fašistinių kalinių 
padėties ir kitų kovojančių 
laisvę kalinių.
x Rezoliucijų Komisija:

J. Kliučinskas, 
J. Gluoksnis, 
J. Bernotą.

Stoughton, Mass

uz

kiek patys galėjo raportuoti iš 
kuopų veikimo. Toliaus taip 
daryt kuopoms neleistina.

Po trumpo apkalbėjimo vi
sų kuopų raportai likosi pri
imti.

11. Buvo apkalbėta ir ra
portai iš bendro fronto veiki
mo šiam apskrityj del atstei- 
gimo demokratinės 
Lietuvoje.
darbas yra varomas 
visur. Taipogi likosi nutarta 
kreiptis ir į katalikų organi
zacijas, kad įtraukt į šį dar
bą, ragint visas 
pasimokėt savo 
rios jau priguli 
fronto.

12. Apkalbant centro reika
lus, delegatai išsireiškė, kad 
centro valdyba savo darbą 
pilniausiai atlieka ir šį konfe
rencija tą labai užgyrė.

13. Buvo skaitytas laiškas 
iš centro, kuriam buvo atsi
kreipiama į moteris, kad su
organizuoti veikimą moterų 
tarpe. Po apkalbėjimo, buvo 
nutarta, kad apskričio valdy
ba šiuom darbu turės rūpin
tis.

14. Naujuose reikaluose 
buvo nutarta šie svarbūs daly
kai: 1) Rengt prakalbų marš
rutą šiam apskrityj laike A.L. 
D.L.D. vajaus del gavimo nau-' 
jų narių. Nutarta reikalaut 
iš centro kalbėtojaus draugo
A. Bimbos arba draugo Pru- 
seikos, jeigu jam tektų lan
kytis šioje apylinkėje tuom 
sykiu. Taipogi gal bus galima 
gaūtVii? nibterų kalbėtoją lai
ke šio prakalbų maršruto. 2) 
Nutarta surengt pikniką del 
dienraščio “Laisvės” naudos. 
3) Surengt pikniką del apskri
čio naudos. 4) Surengt kon
certą del “Laisvės” naudos; 
laik& šio prakalbų maršruto 
šiam apskrityj. 5) Nutarta ir 
komitetas išrinktas susisiekt 
su kitomis organizacijomis, 
kad kaip nors susitvarkyt, 
kad neįvyktų sykiu kelių or
ganizacijų parengimai bei 
piknikai.- Į komitetą išrink
ti šie: B. Navickas ir J. Visoc
kis. 6) Nutarta darbuotis, kad 
atgaivint tas kuopas, kuriose 
veikimas silpnas ir narių skai
čius mažas. 7) Išrinkta nau
ja apskričio valdyba del 1937 
metų. Išrinkti šie: O. Krutu- 
lienė, O. Miliauskienė, M. Ber
notienė, V. Botyrienė, J. ker
notas, M. Bagužinskas, J. Vi
sockis. Alter.: J. Kliučinskas,
B. Navickas, J. Stankevičius, 
J. Gluoksnis. Visi likosi pri
imti. 8. Pusmetinė konfėren- 
cijaja bus Scranton, Pa.

Apskričio darbuotė laike 1936 
metų, kiek finansų buvo sukel

ta ir kokiems reikalams.
1. Apskritys siuntė delegatą 

i Lietuvių Visuotiną Kongre
są, j Cleveland, Ohio $8.00.

2. Piknikas del dienraščio 
“Laisvės” $50.00.

3. Agitacijos Fondui $4.00.
4. A. K. Part. Vietos reika

lams—$5.00.
5. Pasiuntimui delgatų j A.

K. P. Suvažiavimą !į Roches-

6. Į Nacidnalį Ofisą pasiųs
ta del padengimo lėšų del rin
kimų kompan. $7.00.

7. Del Ispanijos kovotojų— 
$2.00

ALDLD 12-to Apskričio
Rast., J. T. Višbckis.

Rezoliucija Likosi Priimta 
Prieš Smetonos Fašistinį Re
žimą Lietuvoj, kuri čia ir telpa

REZOLIUCIJA
Mes, ALDLD 12-to Apskri

čio delegatai suvažiavę į kon
ferenciją gruodžio 27 dieną, 
Wilkes Barre, Pa., pasmerkia
me Smetonos režimą, už su
naikinimą šalyje demokrati
nės tvarkos, už šaudymą ir 
terorizavimą darbininkų ir 
valstiečių, kurie kovoja už ge
resnę gyvenimo būklę.

Mes užginame Amerikos 
Lietuvių Kongreso tarimus ir

ams

Aukavusių vardai
Po dolerį aukavo M. Yur- 

gutienė ir W. Stulgaitis; po 
50c.: J. Januškis, B. Mockus, 
J. Maieris, J. Lavas, K. Čes
nulevičius, A. Radvilienė; 30c. 
P. Yukonis; po 25c. J. Petru- 
kaitis, J. Wajentukevicius, S. 
Lisauskas, M. Sviderienė, Mrs. 
Zinkienė, P. Lola, S. Svideris, 
A. Rupeika, A. Jurčius, J. Gri
gienė, A. Petrukaitienė,^. Če- 
snulevičienė, K. Kibirkštienė, 
M. Jatulienė, W. Doda, M. 
Grigas, J. Verečka ir M. Moc- 
kunas. Smulkių surinkta $1.40.

Varde Ispanijos kovotojų 
tariame ačiū.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STatfg 3847

Parama Ispanijos Kovotoj
Gruodžio 29 d. įvyko pra

kalbos Ispanijos klausimu. 
Rengė Stdughtono Lietuvių 
Draugijų Bendras Komitetas. 
Kalbėtojas buvo advokatas F. 
J. Bagočius. Kadangi buvo 
šiokis vakaras, tai žmonių da
lyvavo neperdaugiausia. Bet 
susirinkusieji godžiai klausėsi 
kalbėtojo aiškinimų, nes Ba
gočius aiškiai' nupiešė dabar
tines Ispanijos liaudies kovas 
prieš fašizmą ir kas būtų, jei
gu liaudis pralaimėtų tas ko
vas. Fašistai tada pirmiausia 
pultų Sovietų Sąjungą, o tuo
met būtų į purvyną suminta 
Lietuva ir kitos mažesnės val
stybės.

Todėl kalbėtojas ragino vi
sokiais būdais remti Ispanijos 
liaudies kovas. O kada jie 
laimės, tai ir mes laimėsime. 
Baigdamas kalbą, ragino susi
rinkusius aukpti, kiek kas,‘;iš-’ 
gali, Ispaiujoš liaudies kovai

J. Lavas.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius ? 
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikAtynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

i ■Nuliūdimo vąla^dojp kreipkitės pas mus, patamavi- 
h ; I mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

‘LAISVES’ BAZARAS
»

Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February
Visi dienraščio “Laisves” rėmėjai, visi 
apšviėtą mylinti žmones privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad * “Laisve” 

turėtų iš jo materialės naudos.

’ REIKIA DOVANU DAIKTAIS IR PINIGAIS
<

Bazaras bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remiančiosios 
masės gausiai pasirodys su dovanomis. Labai naudinga yra dovanos 

naujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia bazarui 
pripirkti reikalingų daiktų.

Šokiai Visom Dienom—Gries Gera Orkestrą
Kiekvieną dieną šokiams grieš gera orkestrą ir įžanga bus tik 10c 

Taipgi kasdien bus puiki muzikalė programa, kurią pildys 
iš kitą mieštą ir iš Brooklyno talentai.

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

Reikalinga draugų, kurie rinktų dovanas ir 
reikalinga bazarui darbininkų. Prašome padėti 
šiame svarbiame reikale savo dienraščiui. Tuo
jau praneškite į “Laisvės” raštinę kas kuom 

galite padėti prie bazaro.

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO
i 1 ■

Iš visų miestų bei vadinamų kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba
zaro. , Daiktais ar pinigais remkime bazarą visi. Atsiminkime, kad 
šiemet turime daug kampanijų rinkliavom aukų, tai mūsų dienraščiui 
aukų nerenkant. Todėl pasirūpinkime, kad bazaras būtų sėkmingas, 
o jis gali būt sekihingas tik visiem, šhtcm-tuom prie jo prisidedant.

BAZAkAS BtS “LAISVES” SVETAINĖJE
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Kietosios Anglies 
Lauke

Anglies Kasyklos — Industrinė 
Anarchija; Mechanizavimas Jų 

-— Baudžiava ir Prakeiksmas
Darbininkams

Ak, juk tai buvo anglis, ant 
kurios kuro pasitikėjo fabrikų 
steigėjai ir industrijų plėtėjai. 
Tik ačiū angliai mes šiandien 
matome didžiulės, įvairias, irio- 
derniškfaūsiaš industrijas ir fa
brikus. Anglies kuro jėga fabri
kai atrgo, industrijos plėtojosi, 
sistematizavosi. Dabar į kokį 
tik fabriką įeisim, visur rasim 
arigščiausią techniką, stebėti- 
niaušią sistemą. Daugelyje fa
brikų rasim sistemas taip su
tvarkytas, kad einant masinei 
produkcijai nei vienas darbinin
kas negali stabtelti nei sekun
dai. Sfabtėlėjhriu vieno darbi
ninko, nežiūrint del kokios prie- 
žastiėš, paralyžiuojama visi 
darbininkai, paralyžiuojama 
produkcija ir sykiu kapitalistų 
pelnai. Kad Ši pekliška sistema 
tęstųsi paskirtą laiką del kapi
talistų pelnų, be jokios pėrtrau-. 
kos, kapitalistai gerai žino ir I 
tą, kad greta to viso išmislo, 
greta išnaudojimo technikos, 
sisterrios ir darbininkų jėgų, 
kad sutverti produktą ir pada
ryti rmfiohus pelno, reikia ir 
visokios medžiagos. Ir jie ją 
turi, Čia, po ranka — po ranka 
Viską, kas tą sistemą suka ir 
Viską,- iš ko ta sistema paga
mina produktą.

Būtų juokinga, jeigu Fordo 
fabrikai neturėtų mašinų paga
minimui automobilio ratų; jei
gu čeverykų fabrikas neturėtų 
mašinų prisiuvimui padų; jeigu | 
gėležinkelio komp. budavotų ge
ležinkelį, o ant jo patiesti netu
rėtų bėgių.

rūkų nepereinamai. Tai pasek
mė neprižiūrėjimo kelio. Mat, 
supuvę buvo pabėgiai (“tai- 
zos”), tai lūžo relė. Eikim to
liau.

Gaisro Priežastis.
, štai, kas taip perkūniškai ten 
toli sužaibavo? Nagi elektros 
perlaida, kurią naudoja moto
rai, atsiliuosavp ir nukrito ant 
relės ir sudegė. Tai gerai, kad 
arti nebuvo žmonių, būtų visi 
sudegę. Eikim dar toliau.

Štai krūva “raku” ant kelio. 
Kam čia: jie reikalingi? Nagi 
niekam. Jie nupuolė nesenai at- 
siliuosavę iš viršaus. Gerai, jei
gu motormanas patėmys; jei 
ne, tai atlėkęs, galvą nusisuks. 
Kur Mainerys Lieja Prakaitą.

Sukimės dabar po dešinei, čia, 
į šią pakalnę, kur neužilgo ra
sime produkcijos vietas, kur 
kasėjai pila savo prakaitą ir 
kraują milionus baronams. Bet 
neužsimerkim, čia yra kas ma
tyti. Štai, matote, plieninė virvė 
traukia augštyn pilnus ir leidžia 
žemyn tuščius karukus. žiūrėki
te, kokia ji atsiplaušojusi; žiū2- 
rėkite, kaip vieni pabėgiai jau 
nupjauti jos, o kiti baigiami 
pjauti, čia veik kasdieną arba 
trūksta virvė, arba karukai tan
kiai nupuola nuo rėlių. Bet bo
sai neturi nei darbininkų, nei 
medžiagos pataisyti, nei šios pa
kalnės, nei' lygiojo kelio, nei 
elektrikinių vielų, nei apvaly
mui kelių bei puolimų.

Štai, tuoj ir “pleisai.” Bet 
kam čia tos palos skersai kelio? 
Nagi, kad, va, durys sulaužytos, 
o- nėra lentų -naujom sukalti.

Delko Mainieriai Pešasi.

vargo Sachalino saloje prirakin
ti lenciūgais prie tačkų.

Kiekvienas anglies kavalkėlis 
yra iš gilumos mainierių širdies 
apkeiktas, o dar ir gausiai 
krauju aplaistytas.

Viskas Darbininką Kaštais.
Kaip matome, anglies baro

nai ne tik riėtŪri sistemos ka
sime anglies, bet vietoje to jie 
naudoja anarchiją. Q ta anar
chija vėdatha darbininkų sąs- 
kaito'tais. Kiekvienas negeisti
nas įvykis ant didžiųjų kelių at
siliepia ant darbininkų, ries jiė 
tada negalina karų; kiekvienas 
trūkūriias materijolo del senovi
nio būdė kasirrib', arba trūku
mas dalių naųjoviniui kasimui, 
atsiliepia ant kasėjį pavieniai. 
Tokiai sistemai vyraujarit nesu
skaitomai daug praranda darbo 
dienų tos industrijos vergai. 
Taip lygiai jie ir nesuskaitomai 
darbo dienų aukoja baronams 
šiuo tarpu, kada1 baronai atsisa
ko samdyti “kompaničnus” dar
bininkus. O unija to visai gal
von neima;

Daugelis širi^ašto skaitytojų 
pamanys: “Jeigu tokia anarchi
ja čia viešpatauja, tai kaip gali
ma tiek daug anglies iškasti?”

Paslaptis £ra tame, kad ba
ronai turi perviršį “pleisų” ir 
mainierių. Jeigu dalis njainierių 
vieną dieną šlubuoja iškasime 
anglies, tai kita dalis iškasa sa
vo normą. Ir taip kas dieną mai
nosi. Tokiu tad būdu ir anglies 
užtenka, ir baronai pelnus daro, 
ir anarchija bujoja.

Požeminis.

darbių eiles.
Sulaikytas Bošų Pasikėsiniriias 

Atidaryti Dirbtuvę
Superintendentas Edvin Zo

llinger vietiniam laikraštyje 
paskelbia pranešimą, kad visi 
Standard audėjai susirinktų į 
susirinkiriią, 30 d. gruodžio.

Susirinkus visiems, jis ati
daro susirinkimą, ir pareiškia, 
kad jis nori atidaryt dirbtuvę, 
ir paverkšlenęs apie nupuolu
sį biznį šilkų industrijoj, pa
reiškia, kad tuojau atidaro 
dirbtuvės duris, jei audėjai 
priims 6-šias stakles ir nukirs
tą mokestį, 1^ nuo masto, tai 
yra, nukerta dar daugiau, ne
gu buvo prieš uždarymą dirb
tuvės.

Tada visoje salėje sujudo 
darbininkai, vieni švilpia, kiti 
garsiai juokiasi, numesdami 
vieną kitą pašiepiantį kompli
mentą. Nors jis aiškiai pama
tė audėjų opiniją atmesti pa
siūlymą, bet reikalavo, lųąd 
darbininkai balsuotų. Tuomet 
darbininkai išsirenka komite
tą, ir superintendentui apleidus 
salę; leidžia slaptą balsavimą.

Ir 106 balsavo “no”, 5 “yes” 
ir 3 susilaikė. Reiškia, didele 
didžiuma balsų Standard au
dėjai atmetė bosų pasiūlymą 
numušti mokestis ir įvesti še-, 
šių staklių sistema. Bravo, 
Standard darbininkai! Taip' ir 
reikia.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
PAŠTO NUOSTOLIAI.

Washington. — Per 12 
mėnesi iki 1936 m. birželio 
pabaigos Jungtinių Valstijų 
paštų skyrius turėjo $88,- 
316,324 nuostolių, tai yra 
apie $22,000,000 daugiau, 
negu per pirmesnius 12 mė
nesių, kaip kad raportavo 
generalis paštų viršininkas 
Farley, saus. 7 d.

kite dalyvauti, nes yra labai daug 
svarbių dalykų aptarti, kaip tai: mū- 
;ų vajus, sukėlimas finansų “Daily 
Workeriui” ir tt. Taipgi bus komite
to metiniai raportai, žingeidu bus su
žinota, kiek darbo mūsų kuopa nu
peikė per 1936 metus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR 1

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kuopos susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 11 d. sausio, 8 vai. vak. 
Sabenkos gvet. Susirinkimas bus me
tinis. Bus išduoti raportai bei ap- 
skaitliavimas praėjusių metų dar
buotės ir del šių metų bus tiesiami 
planai didesniam veikimui. Todėl visi 
nariai jauskitės disciplinuoti ir atei
kite į susirinkimą. Atsiveskite ir 
naujų narių. Org.

(6-8)

į Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

1
113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 

j Brooklyn, N. Y.
j Telefonas Evergreen 8-7179

Phillipsburg, N. J
Darbininkai Neprisiėmė Šešių 

Staklių—Uždarė Dirbtuvę
Jau bus keletas mėnesių,

Reporteris.

Nanking. — Chinijos val
džia areštavo 3 Japonijos 
šnipus ir dar užprotestavo' 
prieš japonišką šnipijadą;

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

. I ; • .x » ' '' '■

Naujas New Yorkp daktarę vaistas 
tiekia: linksmybę tūkstančiams— iš-

kaip Standard Silk Co. darbi- varo .lauk reumatiką varginimą iš 
v, ™ n o; a n „ s nugaros, sąnarių ir muskulų.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

an'tradiehį, . sausio 12 d., Lietuvių 
SVet., 180 New York Avė. kaip 7:30 
vai. vakare. Visi draugai ir draugės 
malonėkite dalyvauti, nes reikės iš
rinkti darbininkus dirbti 31 d. sau
sio, kudmėt bus statoma operetė 
“Bailus Daktaras”. Apart to turėsi
mi e daug kitų, svarbių dalykų svars
tyti, todėl dalyvaukime visi. ,

Org. K. Žūkaūskienč.
(7-9)

DETROIT, MICH.
ALDLD 18.8 kp.. rengia “Bunco” 

parę, sausio 16 d., kaip 8 v. v. Įvyks 
pas drg. Latuožą, 1935 Caniff St. 
Pelnas skiriamas Ispanijos kdvoto- 
jams ir “Daily Worker” naudai. Ma
lonėkite vjsi atsilankyti, paremsite 
Ispanijos kovotojus ir “D. W.” Bus 
gražių dovanų.

(9-H)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks trečiadienį, sausio 13, LDP 
Kliube, 408 Court St. Pradžia 8 v. 
v. Draugės ir draugai, būtinūi visi 
susirinkite laiku, nes po susirinkimo 
skaitys Dr. Ambrozaitytės paskaitą 
“Neurastenija.” Tai labai svarbi ir 
naudinga paskaita.

Sėkr. V. K. Shetalis.
(9-10)

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kp, susirinki

mas įvyks sausio 12 d., 8 v. v., 29 
Endicott St. Draugės nares malone-

SCRANTON, PA.
Jonas Norkūs, sekretorius 82 kuo

pos persikėliau j nepastovią naują 
vietą po numeriu 1822 N. Main Ave., 
visi turinti reikalus su kuopos sekre- 
toriuiVi kreipkitės šiuo antrašu:

Sekr. J. NORKUS, 
1822 N. Main Ave., Scranton, Pa.

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iŠ lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chaunčey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
LAISNIUOTAS 

New York ir New Jersey 
Valstijoje 

Graborystės reikale visada jums 
mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Industrijose mes to juokingu
mo nematome, tokia anarchija 
nevyrauja. O nevyrauja todėl, 
kad produktas to neišvengiamai 
reikalauja, nes jis' neužbaigtas 
nėra produktu ir rinkai nerei
kalingas. Čia, matome, ir buvo 
ta priežastis, ar tos dvi priežas
tys, kurios susistematizavo ir 
sutechnizavo fabrikus ir indus
trijas.

Grįžkime dabar prie anglies, 
kuri buvo faktoriumi industrijų 
būdavojimd ir dar p'o‘ šiai dienai 
tebėra jų sukimo faktoriumi. 
Anglių kasyklos juk irgi indus
trija; čia irgi tūkstančiais dar
bininkų dirbama ir varoma riiu- 
kon anglis “masine produkcija.” 
Bet, koks tatai skaudus faktas 
ir ironija!—Ši industrija neturi 
sistemos, neigi technikos: ji, 
kaip buvo iš pradžios, taip veik 
įr tebestovi primityviškume. 
Tiesa, žingsnis yra padarytas 
tame, kad išsigręžta šaftai ir 
pastatyta “breikeriai” (laužyk
los). Tai vieninteliai du ang
lies prirehgim'o ir išėmimo įtai
sai, kurie “niekad rielūžta-ne- e * 1 4 4 Ji;riūna” ir vienintelis kasyklų 
echnikbs pažengimas. Tai vis- 

kate, apie ką begalime kalbėti 
kasyklų reikale, būdami lauke.
Leiskimės į žemės Vidurius

Dabar į keltuvą ir leiskimės 
gilyn, po uola, šimtus pėdų, štai, 
Už poros šimtų pėdų, bosų ofi
sas. Tai anarchijos šinkuoto- 
jų lizdas (centras jų lauke, 
“superio” ofisas). Eh, čia tik 
riiekis; eikime toliau. Štai pusė 
tuzino kelių; ant visų jų dirba 
įo kelis šimtus darbininkų.

Visais kelihis mums nereikia 
vaikščioti; užteks vieno, kad da- 
Žinoti; kas ant visų darosi, nes 
^isi jie yjra kopija vieno kelio 
ir atspindi anarchijos “grožę.” 
štai didysis kelias vienos sekci
joj, arii ktffio Suvaromi tos sek
cijas visų mainierių karukai su 
anglim it iš kurio jie, mainais, 
gauria tuščius.

Štai va, motormanas voliojasi 
Sužeistas ant rėlių, o jo moto
ras skersai kelio ir vienu galu 
dugštai if sunkiai atsirėmęs į 
dieną anglies, o eilė karukų su 
dnglia Sulipusių ant vienas ki
to/ su anglia išsipylusią iš ka-

Ana, va, du mainieriai pešasi 
kaip žvirbliai. Už ką? Nagi už 
pabėgį. Tai niekis; jie susitai
kys, kaip prieis prie supratimo, 
kada sutiks pabėgį pusiau per; 
siskelti. Ir vėl, ana, mainerys 
mainierį vejasi. Delko? Ogi vie
nas nuo antro, prisitaikęs,, 
“pleiso” pavogė kelis jardus pa
lų. O šiame “pleise” nėra nei 
bėgių, nei pabėgių, reiškia: ne
turi kelio, čia jie meta su še- 
velais anglį per kelias rankas 
ir potam į karuką. Iš šio pleiso 
turėjo išeiti namon del nebuvi
mo “propų.” O čia, į šį pleisą, 
negalima eiti, kad randasi gazų. 
Šis paskutinis nedirba todėl,- 
kad užvakar sužeidė du; nauji 
nededami, kol inspektorius ne
peržiūrės.

Teny Kur Mašinos Dirba.
Bet dar ne viškas. šią gadynę 

jau sakoma, kad anglis kasama 
ir mašinomis. Taip. Va, štai, 
ant šio kelio, yra šeši pleisai: 
du dirba ant “shaker chutes,” du 
ant “belt lined” if dar du ant 
“mechanical loader,” o jiems 
pakerta “coal cutting ma
chines.” Bet nemanykite, kad 
čia tik mašinos dirba, o mainie
riai pasakas pasakoja vieni ki
tiems. Kad operuoti šias maši
nas, tai reikia mažiausia penkių 
vyrų (tikrenybėje, drūčiausių ir 
durniausių mulų). Prie šių ma
šinų reikia išduoti po tris karus 
anglies nuo kiekvieno žmogaus 
per šiftą. Tos mašinos visados 
statomos žemuose sluogsniuose. 
Jos reikia darbininkams savo 
pečiais persigabenti iš vietos į 
vietą. O jos nėra popierinės ar 
medinės, bet plieno ir labai 
sunkaus , plieno, ' gremėzdiškai 
didelės. Su jomis imtynes vis 
reikia turėti pusgulsČiomis. O 
pasiutiškas jų lūžimas ir griu
vimas nepakenčiamas. Sulūžu
sioms ir sugriuvusioms reika
linga naujų dalių. O kas jas 
duos? Mainieriams, iš savo al
gų, neįperkamos, o komp. liepia 
nelaužyti jų. Ir taip, jeigu eina 
kasyklose (o jis eina neribota 
skale) praa^iksmas ir dantų 
griežimas, tai prie šių niašinų 
jis yra baisiausias, šių mašinų 
darbininkai jaučiasi lygūs tiems 
caro laikų paselenčikams, kurie

ninkai nepasidavė įvesti 6-šių 
staklių sistehios dirbtuvėje, su 
nukirsta rhokestirn .

Tas įvyko 21 d. spalio 1936, 
kuomet darbininkai sustabdė 
stakles ir pareikalavo, kad 
tuojau būtų sulakytas 6 stak
lių darbas. Bosai buvo priver- ' tai~*pad~a7o’ <_ 
sti išpildyti darbininku reika- ' jauniems ir seniems, nesūda-# 1 j . | ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi

Skausmai^ Paprastą! Išeina 
Iš Pifmos Dienos

Nuodai jūsų kraujujė daro reuma
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, irj Varginą jūmis kiekviena
me pasijudinime. , Pasiliuęsavimui 
jums iš, kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš šūvė kraujė!

| Šio daktaro nauji vaistai greitai 
. Jose nėra svąigipinl'ų—

lavimą. Bet kaip tik'darbinin
kai nepriėmė šešių staklių, 
tuojaus bristi paskelbė, kad 
prarado “order” ir pradėjo 
leisti darbininkus iš darbo ir 
pabaigę audeklą išausti tūrė
jo eiti namo.

Ir 25 d. lapkričio dirbtuve 
visai tapo uždaryta, ir kaip 
pranešė “Easton Express”, 
500 darbininkų atsidūrė į be

BARUVAQOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis Išly- 
gomįs. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Labdratoiry; 44 E, 63rd Street, New 
York Ci(y. NešiųSkite pinigų. Už
mokėkite laiškan'ešiui, $1.85 pride
dant (C. O., D. ka^us, kada jis at- 
peš, BAItUVACOL. Naudokite jį 2 
dienūs (48 valandas). Jėigd jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nėsunaudo'tus vaistus ir 
jūsų $1.85 bū's sugrąžinti. Etom kęs
ti dąr.kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA
, čia- randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistūs daug

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

8701 JOS CAMPAU AVĖ., DETROIT, MICH,

SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM

“Laisvė” furi pdikų pasirinkitny sieninių 
kalendorių 1937 nietAins. Yra labai gražūs 

spalvuoti paveikslai iš gamtos vaizdų/ 
vandenys, miškai, kafriai ir tt.

Didžio: 15 colitį pločio ir 20 coliį ilgfo. Kaina 20c
’tie patys paveikslai mažėšftių:

12 coliy pločio ir 16 colių ilgio. Kaina 15c
Pasiunčiame ir į kitus iniestus už tą pačią kainą. 
Reikalaudami į kitus miestus malonėkite iš kalno 

prisiųsti Užmokešiį pašto stampomis.
Padarome su lietuvisicais kalendoriais, kiif 

yra pažymėta LietdVos oficiales šventės 
ir katalikiškos šventės.

Daugelis siunčia iš Amerikos sieninius kalendorius 
į Lietuvą anglų kalboje šu amerikoniškomis šventė
tais. Lietuvoje tokie kalėndoriai mažai naudingi. 
'‘Laisvė” turi prirengusi liėtūYįŠkus kalendorius, ku
rie tinka Lietuvoje. Tad ri'orintieji pasiųsti į Lietuvą 
kalendorius užsisakykite iš “Laisves”.

“LAISVĖ^ 4Ž7 LORIMER ST, BROOKLYN, N. Y.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy- ' 

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad į 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu ! 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, taii 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, j 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė-j 
limą, nikstelejimą, nuovargį, šaltį, į 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus! 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementą iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri tūri savyje ga-! 
liūgą šilumą, šildydama kaipo saulės' 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės it tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžiham.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su pddėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sakinės, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei Jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaįkysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKĖN’S ointment co., 

Hartford, Čonn.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir O'i’.os Ligos, Nervų Sui

rimą!,• Slogos ir Chtb'nišk! Skaudu
liai, Nervų. ir Abelųas Nusilpimas, 
Skilvio ir žUrnų Sugedimai, Hemor- 
rhoidai ar kiti Mėšląžarnęs bei Lau
kan fijimo Nesveikumą!, ką!po skąu- 
sino ir nėsmagūm'ų p’riėzastys, Strė
nų Gęlįmas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Rėūmatiški 
keblumai, Ndsiės, Gerklės, Plaučių, 
Plauęipių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyriį ir Motėrų yra se- 
kmihgžil gydoriio’š sU patėrikinaričiorUis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu iuritė 
Juokią ligą, kuriųs jūs nesuprantate, 
pasiklauskitę manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų riesVeikūrrias būs jūnfis išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-sp)ndūliai,. Serumų Įleidi
mą! ir ciėpijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Vfrš 25 Mėtų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. ikį 1 P. ,M, 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M. 
(MES KALBAME tlĖTUVišKAi)

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Chėese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų parėikalavimo, suteiksime informacijas apie svorf ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Yi

485 Grand Street Brooklyn, N. Y. '
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

Telefonas: EVergreen 7-1661 i

Lietuviu Anglię Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

'felefonuokite: EVėrgreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St.,’ Brobklyn, N. Y.
Kampas Union Ave. ir Gran St.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
ąsinimas Mirčia {kalino 
Žmogy Dviem Metam

Tarpt. Dar. Apsigynimo Skaitlinga ALDLD 2-ro

“Jūs pavogėt mano sutau
pytus pinigus ir būsite prie
žastimi mano mirties, bet mes 
abu eisime į mirtį drauge.” Už 
pasiuntimą tokio grąsinančio 
laiško per paštą, Edward Met
zler, 51 metų,’1703 E. 14th 
St., Brooklyn, nuteistas dviem 
metam kalėjimo. Tas laiškas 
buvo pasiųstas Guaranty 
Trust Company advokatui, 
nes Metzler sako,, kad advo
katas pražudė $15,000.

Lietuvių Kp. Nariams Apsk. Konferencija
Pakrikštyti Du Nauji Pa
mario Sargybos Laivai

ir yra gimę Jungtinėse Vals
tijose (Amerikoje). Kliokiai 
yra laisvų pažiūrų. Reporte
ris pasižadėjo turėti platesnį 
pasikalbėjimą su svečiais ir 
gautus iš svečių įspūdžius pa
rašys į spaudą.

Rep.

SERGA

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VAI ANDO S: 2—4 ir 6-4.

Nėra valandų sekmadieniais.

Iš Draugams Navikams 
“Suprise Pares”

Pereito šeštadienio vakarą 
(sausio 9), Piliečių Kliube bu
vo surengta draugam Navi
kam taip vadinama “surprise 
parė” dvidešimtmetinių apsi- 
vedimo sukaktuvių proga. Ją 
surengė artimi Navikų drau
gai bei giminės, žmonių buvo 

. virš 300 įvairių pažiūrų.
Susėdus svečiam už stalų, 

įėjo draugai Navikai, lydimi 
muzikos ir “svoto” su “svo
čia.” Prasidėjo puota.

Pirmininkavo d. Bernotas 
(ridgewoodietis). Bevalgant 
publikai, jis tarė keletą žo
džių apie pokilio reikšmę, 
taipgi buvo perstatytas tūlas 
svečias, bet susirinkusieji taip 
neramiai užsilaikė (garsiai 
šnekučiavo), kad tik visai arti 
sėdintieji galėjo išgirst. Pas
kiau buvo perstatyta padai
nuot Teresė Bičkauskienė iš 
Newarko. Ji sudainavo porą 
dainelių. Dainavo gerai, turi 
gražų balsą. Bet tas triukš
mas. . . .

Prieš ir po vakarienei 
šutinėj svetainėj grajino 
zikantai įvairius šokius.

Tai buvo draugų Navikų si
dabrinis apsivedimo jubilėjus. 
Jis galėjo būt įspūdingesnis, 
jei būtų padaryta taip, kaip 
daro kitose kolonijose pana
šiose parėse — prisimenama 
apie darbininkiškus reikalus 
ir reikalingiausiam paramos 
tikslui sumetama kiek aukų. 
Bet čia tas ne nuo Navikų pri
klausė.

Beje, ir čia buvo rinkta pi
nigai, bet tai buvo muzikan
tam už grajinimą, ko, man 
rodos, nereikėjo daryt, nes 
svečiai užsimokėjo įžangą.

-į;- ĮJnkėtina draugam Navi
kam linksmai ir smagiai su- 

r laukt kito — auksinio jubilė- 
jaus apvaikščiojimo.

Rep.

vir-
mu-

Policija Užpuolė Streikuojan
čius Jūreivius

pra

;AT‘-
••Hr--.

Nors jūreivių streiko 
džioje majoras LaGuardia 
tvirtino, kad policija nebus 
naudojama prieš streikierius, 
vienok sekmadienio rytą poli
cija užpuolė keletos prieplau
kų pikietus ir penkis jų . su
areštavo. .Policija taipgi paro
dė. savo streiklaužiavimą! 
kuomet policijos du streiklau? 
žiai automobiliu tapo nuvežti 
prie laivo.

Streiko komitetas majorui 
pasiuntė griežtą protestą prieš 
policijos niekšiškus darbus.

si

Draugai ir draugės! Esate 
pamiršę lankyti Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo lietu
vių 17-tos kuopos susirinki
mus. Per daug mėnesių buvo 
labai biedni susirinkimai, dėl
to negalime imti jokį dalyvu- 
mą darbininkų judėjime. Tad 
valdyba pasitarė su ALDLD 
1-ma kuopa, kad abi kuopos 
laikytų vieną bendrą susirin
kimą, nes yra daug narių pri
gulinčių abiejose kuopose.

Sekamas ALDLD 1-mos 
kuopos ir TDA 17-tos kuopos 
susirinkimas įvyks ketvirtadie* 
nį, 14 sausio, *7:30 vakaro, 
“Laisvės” svetainėj. Visi na
riai abiejų kuopų dalyvaukite 
šiame susirinkime. Bus plačiai 
kalbama apie s u v i e n i j imą 
abiejų kuopų susirinkimų ar
ba išbudavojimą didesnės ir> 
tvirtesnės TDA kuopos Wil-/ 
liamsburge.

Valdybos Narys A. Mureika.

Sekmadienį “Laisvės” sve
tainėj įvyko Am. Liet. Darb. 
Literatūros Draugijos 2-ro Ap
skričio metinė konferencija. 
Joj dalyvavo arti šimto delega
tų ir svečių iš Didžiojo New 
Yorko ir artimosios New Jer
sey apylinkės kuopų.

Apart bėgamų apskričio rei
kalų, daugiausia sukėlusiu dis
kusijų. klausimu buvo moterų 
organizavimas. Principe visi 
sutinka, kad jos turi būt or
ganizuojamos, skirtumai pasi
reiškia kas liečia organizaci
nes formas. Sutikta, laikytis 
ir toliau centro nusistatymo, 
kad, kur yra sąlygos, budavo- 
ti savystovį moterų veikimą.

Kitu svarbiu klausimu buvo 
tarimas bendrai su- kitais ap- 
skričiais rengti laivu ekskursi
ją spaudos naudai. Plačiau 
apie konferenciją informuos 
vėliau tilpsiantis protokolas ir 
rezoliucijos.

Brooklyno laivų budavoji- 
mo lauke du nauji 2,000 tonų 
Pamarių Sargybos (Coast Gu
ard) laivai tapo pakrikštyti 
Alexander Hamilton ir John 
C. Spencer. Jie kainavo $3,- 
214,000 pabudavoti. Jie turi 
327 pėdas ilgio ir gana grei
tai plaukia, šiuo laiku buda- 
vojama dar penki panašūs lai
vai, kurie gerai apginkluoti ir 
laike karo ant jūrų gerai at
sižymi.

Iš Drg. 01. Sinušienės 
Laidotuvių

Robertas A m b rozaičiukas, 
kuris gyvena Ridgewood su 
savo , tėvais (nesenai persikė
lė iš' Flatbush), randasi Unity 
Hospital, St. Johns Place/ 
Brooklyn, su pertrūkusiu ap-. 

jpendiku ir sykiu turi influen- 
zą. Jis yra kritiškame padėji
me ir po geriausia medikale 
priežiūra. Mes linkim jam pa
sveikt ir sugrįžt į sveikųjų 
tarpą.

Jisai yra brolis Pelegijos 
Ambrozaičiūtės, kuri užlaiko 
muzikališkų instrumentų krau
tuvę ant Grand St., Brooklyn.

S. K.

NATURAL-LAX-HERB TEA
Sutaisyta JOHN W. THOMSON’O (TANKUNO), N. D. P. C.

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenės, 
nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų, širdies 
ir kitokios ligos.

Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi ž m o g n u s kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausiu paliuo-

savimul, išvalymui ir sutvarkymui paįrusių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakelį N. L. H. T. per paštą. Rašykite šiaip:

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

Rep.

Iš Amalgameitii Unijos Prelekcijos
New 

Unijos 
tęsinį 

judėji-

radio
dvi-

Europos 
bet tuom 
darbuotis, 

įtraukta

šeštadienį, 9 d. sausio, Ir
ving Plaza svetainėje, 
Yorke, Amalgameitų 
keli skyriai pradėjo 
prelekcijų darbininkų 
mo klausimais.

Prelekciją pradėjo 
grupės dainininkai arba
gubas trio—žydų liaudies dai
nomis. Sudainavo kelias dai
nas gana sutartinai, harmonin
gai. Kas sako, kad žydų dai
nos nuobodžios — tik nusimi
nimą ir dejavimus reiškian
čios; neturinčios jokio skonio 
pakėlimui dvasios grožei, lįnk- 
smumui, tas tegu atydžiai pa
siklauso jų melodijų ir pats 
supras, jog buvo klaidingai 
manyta!

Dainoms pasibaigus, kalbė
jo unijos prezidentas S. Hill- 
manas. Kalbą veik pradėjo 
gręsimu prisiartinančio karo 
pavojaus. Jis sakė:

“Nors mes žinome, kad yra 
reikalas apsaugoti 
šalyse demokratiją, 
pačiu sykiu turime 
kad ši šalis nębūtų
karan, nes mes suprantame, 
kad tas labai sunkiai atsilieps 
ant Amerikos darbininkų gy
venimo taip, kaip atsiliepė 
Europos darbininkams po pa
saulinio karo, kas ir dabar 
juos kamuoja.”

Paskui priminė, kad jeigu 
Amerika bus įtraukta į karą, 
tai darbininkams bus daug 
sunkiau, negu pasaulinio karo 
metu, nes ir čia fašizmas jau 
gerokai susidrūtinęs.

Jis atsikreipė į visus unijis- 
tus, kad jie būtų veiklūs ne 
tik ekonominiam gyvenime, 
bet ir politiniam. O kuomet 
mes interesuosimės politika, 
jos veikme, tai išauginsime 
stiprią Darbo Partiją,— atsto
vaujančią’ mūsų reikalus. Ta
da mes galėsime pasispirti pir
myn daug smagiau, negu prie 
dabartinių aplinkybių. Atsi
minkime, kad partijų atsto
vai nustato algas, valandas ir 
viską.

Laisves Konvencija ir Banldetas bus 
Balandžio (April) 11 d., 1937 m., Grand 
Paradise Svetainėje, 318 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Prisiminęs taisymą Ameri
kos konstitucijos, kurion būtų 
įdėta nustatymas darbo valan
dų, vidutinės mokesties ir kitų 
reikalavimų: senatvės ir ligos 
aprūpinimą — pareiškė, kad 
pilnai sutinkąs su prezidento 
Roosevelto pasakymu, kuris 
duoda analizą, kad ir ši kons
titucija leidžia daryti pageri
nimus. Ir bėgyje šešių, mėne
sių, sako jis, mes turėsime 
naujas reformas ekonominiam 
gyvenime, nes su penkiais do
leriais į savaitę, kaip kad 
gauna New Bedford, Mass., 
audėjos — negalės gyvenimas 
žengti pirmyn, o konstitucijos 
pataisymas, reikalaujantis 36 
valstijų balsavimo — nusi
trauktų apie 12-ką metų. Tai
gi, dabar mes turime daryti 
spaudimą kiekvienam distrik- 
te, kad senatoriai įvestų page
rinimus dabar,; tuojau, koliai 
eina kongreso posėdžiai.

Palietęs organizavimą dar
bininkų kitose industrijose, ši
taip kalbėjo:

“Jeigu ten darbininkai ne
bus suorganizuoti, jie net/urės 
jokios ateities, ir mes patys 
pasiliksime be organizacijos. 
Bet Industrinio Organizavimo 
Komitetas veikia ir, bėgyje 6 
mėnesių, mes paimsime plie
no trustą už krūtų.” (Aplo
dismentai.)

Minėjo ir lapkričio rinki
mus, sakydamas, kad nors aš 
nesu pilnai tikintis, religinis 
žmogus, bet ačiū dievui, kad 
taip įvyko, kaip dabar yra — 
kitaip mes šiandien jau turė
tumėme visai skirtingus susi
rinkimus.

Apie Amnlg. unijos reika
lus sakė, jog mes dabar stovi
me už 15 nuoš. pakėlimą algų 
ir tą gausime. Tai tokis bran
duolys Hillmano prakalbos.

Kitą subatą kalbės Amalg. 
banko prezidentas apie Biro- 
Bidžaną ir Lenkiją. Jis buvo 
išvažiavęs Europon ir ten iš
buvo 4-ris mėnesius. Pradžia 
11 vai. ryto. Įžangos nėra. 
Prelekcijos bus kas subatą iki 
13 d. kovo.

Augščiau minėtas prelekci- 
jas klausė pilna svetainė žmo
nių. Lietuvių matėsi tik keli, 
italų irgi tiek pat. Vadinasi, 
išgirsti prelekcijas, arba pra
kalbas darbininkų judėjimo 
klausimais nesvarbu. Prasta, 
vyrai ir moterys, prasta.

Rep.

LDS Jaunimo Taryba ren
giasi savo baliui, kuris bus 30 
sausio, L.A.P. Kliube.

uz- 
jo

Drg. O. Sinušienės (Tulei- 
kiutės) laidotuvės buvo Šešta
dienį, 2 vai. po pietų, Alyvų 
Kalnelio kapinėse. Į kapus 
palydėjo apie 20 mašinų. Ant 
kapų prakalbėlę pasakė d. D. 
M. šolomskas, vienas iš “L.” 
redakcijos štabo narių.-

Paskui visi palydovai 
kviesti d. Aleksandro ir
dukrelės Stelos Šinušų atvyko 
į “Laisvės” svetainę, kur bu
vo suteikti pietūs. Juos pri
rengė Depsienė, Reklienė, Sa
kalauskienė, Kala kauskienė. 
Laidotuvių apeigomis gražiai 
rūpinosi graborius Garšva.

Į kapus gyvų gėlių vaini
kus, kurių buvo apie 20, vežė 
net du automobiliai. Drg. Ole- 
senė Sinušienė buvo draugiš
ka moteris, skaičius “šviesą,” 
“Laisvę” ir ‘Wilnį.” Ji buvo 
APLA ir ALDLD narė, taigi 
taip skaitlingas būrelis ir 
sirinko palydėti.

Į šermenis buvo atvykę 
lionės du broliai Leonas ir
vilas Tuleikiai iš Philadelphi- 
jos, su savo šeimynomis. Buvo 
Ruliai iš Bayonpės ir iš kitur 
giminių.

Velionė paėjo iš šilių so
džiaus, Šiaulių apskričio. Lie
tuvoj turi 2 seseris ir 1 brolį, 
taipgi vieną sesutę Pietų Am
erikoj. Jinai buvo nuoširdi 
mūsų judėjimo rėmėja, nuola
tos jam aukavo ir dirbo kiek 
galėjo. Tebūna jai lengva 
Alyvų kalnelio žemelė.

/ “L.” Rep.

Atidarė Naują Gėrimą 
įstaigą

Pereitą penktadienį buvo 
atidarymas naujos gėrimų 
įstaigos, vardu “Twentieth 
Century Tavern,” ant kampo 
Lorimer ir Meserole Street 
Brooklyne. Savininkais šios 
įstaigos yra Frank Gross (Gri
sius) ir Arthur Keller. Vieta 
ištaisyta gražiai. Atidarymo 
vakare publikos — vyrų ir mo
terų — buvo pilna vieta, visi 
stalai apsėsti.

Dalyvavęs.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoj u

su

ve-
Po-

Ant kampo Grand ir Keap 
Sts., sekmadienio rytą, gaisras 
užtiko kai kurias šeimynas 
dar lovoje, gaisrininkai ir po
licija išnešė vaikus suvyniotus 
blanketuose. Ar buvo apde
gusių—neteko patirt.

Influenzos ir Plaučių Uždegi
mo Aukos Tarp Jūreivią
Pasklidus influenzai ir plau

čių uždegimui, tos ligos rado 
aukas ir streikuojančių jūrei
vių eilėse. Penki jūreiviai nu
mirė — Emilio Rios, William 
Tellechea, Gabriel Sequira, 
Cornelius J. Kooy ir kapitonas 
Dunn, o daugelis kitų serga. 
Mat, iš jūrų pučiantis vėjas 
labai šaltas, o 
jūreiviai neturi 
drabužių.

Atsižvelgiant į 
streiko komitetas
vo ligonių komitetą, kuris rū
pinasi suteikti medikalę pagel- 
bą sergantiems.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK, N. Y.

Šį ketvirtadieni, 14 d. sausio 
(Jan.), įvyks LDS 13-tos kuopos me
tinis susirinkimas Kiburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 
8-tą vai. vak. Visi nariai malonėkit 
pribūt į šį svarbų susirinkimą, kur 
išgirsite valdybos raportą apie kuo
pos stovį, taip-pat išklausysite pa
mokinančią prelekciją, duodamą šia
me susirinkime.

Prot. Sekretorius.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1-mos kp. metinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 14 d. 
sausio, 8 v. v., “Laisves” Svet., 419 
Lorimer St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Bus išduotas raportas iš 
ALDLD konferencijos.

Valdyba.
(9-11)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. sausio, 8 v. v., šapalo-Vaigi- 
nio Svet., 147 Thames St. šis susi
rinkimas, draugai, bus metinis, todėl 
visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
'turėsime išrinkt kp. valdybą del šių 
metų. Taipgi atsiveskite naujų narių 
į kuopą.

(9-10)

~ REIKALĄVIMAI
REIKALINGA

Reikalinga mergina ar jauna mo
teris, nejaunesne, kaip 21—35 metų. 
Mokanti daryti “sandwiches” ir 
“short orders”. Geistina, kad atsi
šauktų gražiai atrodanti “blonde”. 
Mokanti visą ką dirbti. Darbas yra 
Liet. Liberty Park Bar & Grill, 1144 
Liberty Ave., Hillside, N. J. Rašyki
te arba šaukite prieš 12 vai. dieną, 
Waverly 3-9515.

(8-10)

pikietuojanti 
gana šiltų

tą padėtį, 
suorganiza-

Svečiai iš Argentinos
Pereitomis dienomis atva

žiavo iš Argentinos Jonas ir 
Viktorija Kliokiai, kilimo pa
einanti iš Alytaus miesto 
(Dzūkijos)>‘Jie išgyveno Ar
gentinoje, Buenos Aires mies
te, apie 8 metus. Juos parsi
kvietė jų sūnūs—-Vincas ir Jo
nas, kurie yra pora metų ank
sčiau atvažiavę iš Argentinos

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

J. KASMOČIUS

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) ' 
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam. (
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

j PARDAVIMAI
Parsiduoda aline ir restauracija, 

arti prieplaukų (docks), gerai eina 
biznis, žmonių pilna visada. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos. 
Turim greit parduoti. Telefonuokite 
Main 4-9597 arba del antrašo kreip- ” 
kites 427 Lorimer St., Brooklyn, — 
N. Y. (7-9) -

Dr. Herman Mendlowitz
33METAI PRAKTIKOS 

225 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312
V

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

TeL SUw 2-0788 NOTARY
Night Tel. Jeniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju 'visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. 

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O^C 

KIRPIMAS

SKUTIMAS Į J} C 
Prielankus Patarnavimas 

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

FOTOGRAFAS
Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kai ui esant irl^^^ 
padidinu tokio] 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom. m

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park* 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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




