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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX
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Gera, bet sunki knyga.
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Prezidentas Rooseveltas vėl 
išdrožė sentimentalingą prakal
bą. Nė valandėlei jisai neužmir- 
ršiąs užmirštųjų žmonių—tų, 
kurie labai mažai teturi!

Rooseveltas turi labai miklų 
liežuvį. Bet kas iš to, kad gal
va ir rankos veikia savaip. Po 
išrinkimo antru kartu preziden
tu Rooseveltas jau pavarė iš 
WPA darbų arti trijų šimtų 
tūkstančių darbininkų. O jie gi 
nieko neturi. Vadinasi, 
velto darbai neatitinka 
džiams.

Roose- 
jo žo-

draugų
Bet

Gražiai eina Kanados 
“Liaudies Balso” vajus, 
mes amerikiečiai jiems dar ma
žai padėjome—labai mažai, be
veik nieko. O jų darbas tikrai 
remtinas. “Liaudies Balsas” 
gražus ir turiningas darbininkų 
laikraštis. Pravartu būtų ji 
amerikiečiams skaityti ir susi
pažinti su jaunu Kanados lietu
vių darbininkų judėjimu.

Kanadiečiai Chicagon atsiun
tė draugą P. Adomėlį pasidar
buoti “Liaudies Balsui”. Gerai, 
tenykščiai draugai jam padės.

Bet kodėl kanadiečiai užmir
šo Brooklyno ir Bostono apylin
kę? Kodėl mes prastesni už chi- 

Lcagiečius, kad jau jie mums pa
sigailėjo svečio? Aš siūlau 
jiems, kad jie be jokio atidė
liojimo savo atstovą atsiųstų į 
Rytus pasidarbuoti “Liaudies 
Balsui”, žinote, mes labai ne
rangūs žmonės, pusėtinai apse- 
nę, ir jeigu niekas mums pašo
nių nebado, tai mes dažnai už
mirštame savo pareigas, 
kad jeigu čia jūs 
siųsite savo atstovo, tai 
“Liaudies Balso” vajaus
le mes pateksime ant “juodo 
listo”. O mes baisiai to neno
rime.

Bijau, 
nepri- 
šiame 
reika-

Puikiai gavo per ilgą nosį 
Jersey City reakcionieriai. At
sirado ten sufašistėjęs majoras 
vardu Hague ir bandė nubrauk
ti Komunistų Partiją nuo viso 
žemlapio. Kaip koks Hitlerio 
įpėdinis, jisai, brace, įsakė po
licijai neleist komunistams mi
tingus laikyti. Bet dabar teisė
jas Fielder uždraudė majorui ir 
policijai ardyti komunistų mi
tingus ir pareiškė, kad jau nuo 
1923 metų Amerikos Komunis
tų Partija yra legališka parti
ja, kaip ir kitos politinės parti
jos.

Laimėtas svarbus mūšis, bet 
tai tik dar pradžia. Toks Hague 
nesiliaus triukšmavęs ir mums 
kenkęs. Reikės su šiuo sutvėri
mu dar gerai persiimti. Bet mū
sų partija nesitrauks iš kovos 
lauko. Laimėjo vieną mūšį, lai
mės ir kitus.

Belgijos jaunųjų socialistų 
organizacija nutarė vienytis su 
jaunaisiais komunistais. Atrodo, 
jog tai labai gražus ir sveikin
tinas žygis. Bet visai kitaip ma
no Belgijos Socialistų Partijos 
tūzai. Jie visai lygsvaros nete
ko. Jie ne tik pasmerkė jau
nuosius socialistus, bet dar grū
moja ekskomunikacija ir nesu
valdomu kerštu.

Ką dabar darys jaunieji so
cialistai, sunku pasakyti.

Anglas rašytojas ir marksis
tas T. A. Jackson parašė kny
gą pavadinimu “Dialectics”. Tai 
šešių šimtų ir penkių dešimtų 
puslapių knyga. Jis joje ir aiš
kina marksizmą ir gina jį nuo 
užpuolikų ir teršėjų. Kad kny
ga gera ir vertinga, tai negali 
būti abejonės. Ale skaitosi la
bai sunkiai. Plačios skaitytojų 
masės vargiai pasinaudos.

Philadelphiįos Radio Fašistai Reikalauja Mi 
Cenzorius Užgynė Gar
sini Lenino Minėjimą
Philadelphia, Pa.—Šiomis 

dienomis miesto radio cen
zorius uždraudė
Lenino mirties paminėjimo 
mitingą, sausio 29 d., lietu
vių, italų, lenkų ir žydų 
tautoms, kurių veikėjai no
rėjo tą mitingą skelbti per 
savo kalbines radio stotis. 
Antanaitienė turėjo tą mi
tingą garsinti sausio 20 d. iš 
WHAT stoties, bet ir jai 
cenzoriai neleido, pastebė
dami, kad “mums Leninas 
nieko nedavė.”

Šį dalyką mes tuojaus 
pradėjom tyrinėti, ir pasiro
dė, kad ir kitų tautų stotims 
užgynė garsinti mitingą. 
Dalykas perduota Tarptau
tiniam Darbininkų Apsigy
nimui vesti kovą prieš Phi
ladelphijos reakcionierius.

Reakcionieriai šaiposi iš 
Lenino, vienok tuom pačiu 
sykiu jie jaučia, kad Lenino 
mokymas griebia jiems už 
kalnieriaus.

Philadelphijos visi sąmo
ningi darbininkai, biznieriai 
ir visi rėmėjai darbininkiš
ko judėjimo dabar juo la
biau turi sukrusti ir eiti į 
Lenino mitingą ir vestis ki
tus. Mitingas įvyks 29 d. 
sausio, Market Arenoj, prie 
46-tos gatvės, 8-tą vai. va
karo.

Sausio 27-28 turėtų būt 
pagarsinta iš WDAS stoties, 
bet veikiausia ir čia pasi
kartos tas pats. Mes išsiun- 
tinėsime šimtus laiškų ir ei
sime per namus ir dar ge
riau išgarsinsime. Visi į 
Lenino mitingą!

licijos Išmetyt Laukan 
Streikierius Sėdėtojus
Flint, Mich. — Automobi

lių Darbininkų Unijos stra- 
garsinti Itegijos komitetas šeštadienį 

svarstė planus iššaukt strei- 
kan darbininkus visų Gene
ral Motors korporacijos 
dirbtuvių. Streiko vadai 
kaltina General Motors pre
zidentą Sloaną ir vice-prezi- 
dentą Knudseną už pabėgi
mą iš pasitarimų Washjng- 
tone su unijos atstovais, 
darbo ministerijos nariais 
ir Michigano gubernato
rium Fr. Murphy’u.

Fašistiniai-skebinė “Flin- 
to Sąjunga” rengiasi griež
tai pareikalauti, kad guber
natorius palieptų milicijai 
išmėtyti streikierius sėdėto
jus iš General Motors Fish
er Body dviejų fabrikų. Tos 
“Sąjungos” prezidentas G. 
E. Boysen telkia streiklau
žius.

4 Vaiky Tėvas Išžaginęs ir 
Nužudęs Jauną Gražuolę
OAKLAND. Calif. — Be 

užstato kalėjime laikomas 
J. F. Williams, 42 metų, sa
vininkas automobilių gara
žų, kaltinamas, kad tai jis 
išsivežė, išžagino, mirtinai 
primušė ir upelin imetė gra
žuolę Anitą Botelho’ienę, 21 
metų amžiaus. Ją rado upe- 
lyj negyvą su nuplėšytais 
drabužiais ir kruvinai ap
draskytu kūnu.

Išgirdęs, kad policija jo 
įieško, Williams, keturių 
vaikų tėvas, pats nuėjo pasi
aiškinti ir liko suimtas. Jis 
ęrisinažino, kad jis ja auto- 
mobilium vėžino, degtine 
girdė ir kibo prie jos lytiš
kai pasismaginti. Williams 
sakė, kad jinai priešinosi jo 
mylavimuisi ir paskui, gir
di. “pabėgo iš jo mašinos ir 
nežinia kur dingo.” Bet po
licija įsitikinus, kad Botel- 
ho’ienė žuvo nuo jo nagų.

Japonijos Laivynas už 
Seimą Prieš Generolus

Tokio. — Japonijos karo 
ministeris gen. J. Terauchi 
užreiškė, kad armija negalė
sianti bedradarbiaūt su po
litinėmis partijomis seime. 
Iš to suprantama, kad ge
nerolai sieks įvest savo fa- 
šistiniai-karišką diktatūrą. 
Bet karo laivyno ministeris 
Osami Nagano palaikąs sei
mo pusę.

23-čią diena sausio pra
nešta, kad įkaitę kivir
čai tarp seimo partijų, 
iš vienos pusės, ir armijos 
generolų, iš antros, priver
čia Koki Hirotos ministerių 
kabinetą rezignuoti (atsi
statydinti).

Stipri Seiyukai mažumos 
partija seime ir daugelis ki
tų atstovų smerkia Hirotos 
valdžios sutartį su Hitleriu, 
kaipo kiršinančią ne tik So
vietus, bet ir kitas šalis. Jie 
taipo pat išstoja prieš nesai
kuotą valstybės iždo eikvo
jimą vis didesniam ginklavi
muisi. ;

TROCKISTAI PRISIPAŽINO IŠDAVYSTĖSE 
IR TERORE PRIEŠ SOVIETUS

MASKVA.—Teisme prieš K. 
Radeką ir 16 kitų trockistų sau
sio 23 d., Gregoras Piatakovas, 
buvęs sunkiosios pramonės ant
rininkas komisaras, dabar vie
nas iš teisiamųjų, prisipažino 
kaltas kaipo Sovietų šalies iš
davikas ir teroristas. Jis, pen
kias valandas kalbėdamas, taip
gi parodė prieš-sovietinius dar
bus ir planus 16 savo sėbrų vei
kusių po Trockio komanda iš 
Norvegijos. Piatakovas, be kit
ko, paliudijo tokius dalykus:

Patsę'Piatakovas 1935 m. 
gruodžio^mėnesį, nuvykęs į Be- 
lyną, gavo iš nazių valdžios pas- 
portą svetimu vardu ir su tuo 
pasportu nuvyko į Norvegiją 
pas Trockį. Ten Trockis jam 
pasakė, jog Trockis asmeniškai 
susiderėjo su Rudolfu Hessu, 
Hitlerio ministerių, kuris užti
krino Vokiet. paramą trockis- 
tam-zinovjeviečiam Sovietuose. 
Trockistai iš savo pusės žadė
jo atiduot Vokietijai Ukrainą, 
'jeigu kada jie su Vokietijos pa- 
gelba nuvers Sovietų valdžią ir 
paims visą galią į savo rankas. 
Be to, jie žadėjo nazių kapita
lui visas teises ir lengvatas iš- 
naudot Rusijos aukso, geležies 
ir mangano kasyklas ir žibalo 
šaltinius.

“Kada prasidės karas prieš 
Sovietus, mes turime visomis 
pastangomis padėti Vokietijai ir 
gal Japonijai,” $akė Piatako
vas,’ ’ darydami visokius sabota
žo ir teroro veiksmus” prieš So
vietus...” tai vienintelis būdas 
nuversti Stalino valdžią ir 
mums patiems pasigrobti galią. 
Tokie tai buvo Trockio patvar
kymai, taip, ir mūsų progra
ma.

“Trockis išaiškino, kad žmo
nių masės yra užhipnotizuotos 
Sovietų pažanga, padaryta žem- 
dirl ystėje ir pramonėje;” to

kistus, kad jie ardytų ir truk
dytų įvairius įrengimus ir dar
bus, kaip kad Piatakovas da
bar prisipažino.

Jis parodė, jog Karl Radek, 
buvęs politinis valdžios organo 
“Izviestijų” rašytojas, tarnavo 
kaipo galva trockistų susisieki
mų su Vokietijos šnipais, o Grg. 
Sokolnikov, buvęs Sovietų am
basadorius Londone, darbavosi 
kaip tarpininkas palaikymui ry
šių su Japonijos šnipais.

“Visi Trockio patvarkymai 
buvo priruošti sutinkamai su 
Vokietijos armijos generaliu 
štabu,” sakė Piatakovas. Jis 
patvirtino, jog trockistai dėjo 
visas pastangas, ąad tik grei
čiau Vokietija karu užpultų So
vietus.

Iš jo ir kitų teisiamųjų paro
dymų taipgi paaiškėjo, kad 
trockistai prižadėjo Japonijai 
sovietines Pamario ir Afnūro 
provincijas ir žibalo šaltinius1 
Sachaline, ypač karui prieš I šeštadienį fašistai 8-coliniais 
Jungtines Valstijas.

Radekas prisipažino dalyva
vęs sąmoksle, per kurį buvo nu
žudytas S. Kirov, komunistų va
das Leningrade 1934 m., bet vie
ną nužudyt negana, sakė Ra
dek : “Mes nutarėme išžudyt ga
na vadų, pradedant nuo Stali
no ir einant žemyn, idant gali
ma būtų sėkmingai padaryt per
versmą,” naudojant tam net 
mirtinų ligų perus.

N. Bųęharin, buvęs “Prav- 
dos” redaktorius, taipgi liko 
areštuotas; bet jis bus kada to
liau teisiamas.

Amerikos Armija ir 
Laivynas Naudojo Šni
pus prieš Darbininkus 

------------------------- ;--------------------s __________

Liaudiečią Laimėjimai 
Madrido Fronte

MADRID, saus. 24.—Liaudies 
milicija laužia tolyn atgal fašis
tus Madrido fronte. Per tris 
paskutines dienas jie atėmė iš 
priešų Sombrilla kalvą, prie Ca- 
rabanchel, į pietus nuo Madri
do, ir išmušė juos iš Vakarinio 
Parko apkasų; taipgi pagrobė 
nuo fašistų Blasco Ibanez mo
kyklos rūmą ir kelis kitus pa
status ties Toledo tiltu; sustipri
no savo pozicijas Universiteto 
Mieste; praskynė sau kelią be-
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24 Žuvo; 300,000 Tapo 
Benamiais Potvyniuose

CHICAGO, Ill.—sausio 24.— 
Trylikoje vidurvakarinių valsti-

de’f bergždžias būtų darbas ban- jų per potvinius 300,000 gyven- ' • i • i • • 'i i i J
dyt jąsias sukelt prieš Sovietus, 
“ir vienintelė mūsų viltis—tai 
veikti mažomis, augštai organi
zuotomis grupėmis, kurios ga
lėtų terorizuoti, žudyti ir sabo- 
tažuoti plačiu pagrindu, taipgi 
mūsų užsieniniams draugams 
duoti svarbių jiem žinių (šnipi
nėti).

Būdamas antrasis sunkiosios 
pramonės komisaras, o paskui 
chemikalų trusto pirmininkas, 
jis skyrė į augštąsias vietas to- 

jse pramonėse savo sėbrus-troc-

KAIP ROOSEVELT “SUBARĖ” J. L. LEWISį?

utomobilių dar- 
imėti streiką.

METALO PRAMONIŲ SĄ
JUNGA PALAIKO NUO
LATINĮ ŠNIPŲ FONDĄ

Washington. — Naciona- 
lė Metalo Pramonių Sąjun
ga palaiko savo šnipų agen
tūrą prieš streikus ir prieš 
unijas, o Amerikos armijos 
ir laivyno vyriausybė taipo 
pat naudojosi įų šnipų pa
tarnavimais fabrikuose, kad 
pasmarkint ginklų ir amu
nicijos darbus, užsakytus 
valdžiai. Jog taip yra, tai 
sausio 22 d. pripažino pats

veik iki pat Las Rozas, if P/17, Metalo Pramonių Sąjungos
myn žygiuoja Pozuelo srity j į 
šiaurvakarius nuo Madrido. ikomisionierius H. D. Savre 

•ir du jo pagelbininkai, ku
riuos kamantinėjo senatinė 
komisija su senatorium La 

■Follette priekyje.
Iš tų fabrikantų organiza-

kanuolių šoviniais per 6 valan
das bombardavo Madrido cent
rą; daug namų sudaužė bei pa
degė ir nemažai gyventojų išžu
dė; bet madridiečiai nenusigan- cį j Os viršininkų atsakymų 
do. New Yorko Times korės- paaiškėjo, kad jie savo šni- 
pondentas stebisi iš “beprotis-' pų.streiklauŽių fonde turi 
kos drąsos tų stebėtinų žmonių,” $214,928 pinigų ir kad 1935 
ne tik vyrų, bet ir senų moterų.' .. ... . , ° fiu , .

Visur valdžios kariuomenė ve- . ’ P .

J

'•L ‘■f i

•-m

su savo “skepticizmu,” Kant su 
savo “transcendentalizmu,” He
gel su savo “idealizmu” savo 
laikais buvo labai garsūs vyrai 
ir turėjo armijas savo ištikimų 
pasekėjų. Deja, jų filozofijos 
subliūško prieš Markso “dialek-;

Drg. Jackson neaplenkia ir 
filozofų kaip Berkeley, Hume, 
Kant, Hegel ir kitų. Berkeley su 
savo “sensacionizmu,” Hume tikinį materializmą”.

Washington. —Laikraščių 
reporteriai saus. 22 d. už
klausė prezidento Roosevel
to, ką jis mano apie John 
L. Lewis’o reikalavimą, kad 
prezidentjas pagelbėtų Gene
ral Moto
bininkams 
Rooseveltas atsakė:

“Santaikos reikaluose, aš 
manau, pasitaiko momentų, 
kada pareiškimai, šnekos ir 
laikraščių antgalviai būna 
ne vietoj.”

Iš to atsakymo kapitalis
tiniai laikraščiai išpūtė, kad 
Rooseveltas “subaręs,” “nu
peikęs” Lewisą, pirmininką 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komiteto, bei uni
jas, iš kurių suidaro šis ko
mitetas.

Kuomet spaudos atstovai

užklausė Lewiso, kaip jam 
atrodo prez. Roosevelto iš
sireiškimas, Lewis atsakė: 
“Aš nemanau, kad preziden
tas būtų norėjęs tuomi su
barti Amerikos darbo žmo
nes, kurie tik stengiasi gau
ti teises, kurias jiem užtik
rino šalies kongresas, išleis
damas Darbo Santikių Įsta
tymą.”

Bet kapitalistiniai laikra
ščiai ir iš Lewiso to paaiš
kinimo “gavę tikrą įspūdį,” 
kad prezidentas “baręs” Le- 
wisą.

Ką Roūseveltas toliaus 
darys General Motors strei
ko klausimu, dar nėra ži
nios. Bet buržuazijos spau
da jau baugina streikierius, 
kad, girdi, prezidentas “iš- 
stojąs” prieš Lewisą ir ki
tus to streiko vadus.

tojų liko be pastogės ir 24 as
menys žuvo. Potvinių vietose 
šimtai tūkstančių žmonių ken
čia badą ir šaltį. Skleidžiasi in
fluenza, pneumonia ir kitos lim
pančios ligos.

Prezidentas Rooseveltas atsi
šaukė bent $2,000,000 aukų 
greitai paramai nukentėjusiems 
ir įsakė įvairioms valdžios įstai
goms išvien su Raudonuoju 
Kryžium 'gelbėti juosius. Pa
siųsta 20,000 WPA pašalpinių 
darbininkų jiems, kuom galima, 
padėti.

Vien Ohio ir Arkansas valsti
jose potviniai padarė $26,000,- 
000 medžiaginių nuostolių.

Tuzinai miestų ir miestelių li
ko be geriamojo vandens, šili
mos, geso ir elektros. Milici
jai įsakyta šaudyti plėšikus.

Ohio upės vanduo Cincinna
ti mieste pakilo 73 pėdas augš- 
čiau vidutinio savo 
septinta dalis miesto 
vandeniu, kuris čia 
$5,000,000 nuostolių, 
pro viršutinių augštų langus ir 
nuo stogų šaukiasi, kad juos iš
gelbėtų.

Frankforte, Ky., 2,900 kalinių 
iškraustyta iš apsemto kalėji
mo.

Pittsburghe, Pa., Monongahe
la upės vanduo buvo pakilęs 33 
pėdas virš normalio lygio, bet 
užėjus šalčiams pradėjo atslūgt.

lygmalo; 
apsemta 

padarė 
žmonės

London. — Anglijos sei
mas taip pataisė vedybų 
įstatymą, kad toliau nebus 
galima gaut perskyrų del 
nepataisomos girtuoklystės.

rn. jie išleido $54,614 strei- 
da užpuolimo kovą prieš fašis- kų laužymui ir šnipinėjimui 
tus, tik apart paties pietinio pries daibimnkus, ypač 
fronto, Malagos srityj, kur, fa- prieš pageidaujančius uiu- 
šistai grumiasi linkui Malagos JOS.
prieplaukos. | Paskutinėmis dienomis

SEVILLE, Ispanija. — Faši-, Metalo Pramonių Sąjunga 
neva paleido 32 iš 38 žymes
nių savo šnipų, kada sena
tinė komisija pašaukė juos 
liudyti apie jų veiklą. 12 iš 
tų gerai apmokamų šnipų 
buvo unijistai, kurie išdavi
nėjo bosam savo unijų pla
nus.

Nacionalė Metalo Pramo
nių Sąjunga yra galinga fa
brikantų sąjunga, kuriai 
priklauso 952 nariai-kompa- 
nijos, tarp jų—Arma Engi
neering Corp. Brooklyne; 
Ford Instrument Co., Long 
Island City; Pratt.& Whit
ney Orlaivių Co., Hartfor
de; Waterbury Tool Co. ir 
kt.

sstų’žiniomis, jie iš Granados 
pasivarę 22 mylias pirmyn lin
kui Malagos, pereitą šeštadienį, 
ir užėmę 8,000 gyventojų mies
telį Alhama.

Nuskandino Fašistų Laivą
MADRID.—Ispanijos liaudies 

lakūnai nuskandino vieną fašis
tų laivą Cadiz prieplaukoj.

Nazių Karo Laivas ir Lėk
tuvai Talkauja Fašistam 
VALENCIA, Ispanija.—Pen

ki nazių lėktuvai, pAkilę nuo 
vieno Vokietijos karo laivo, 
bombardavo valdžios orlaivių 
stovyklą Roquetas.

‘Kova iki Galo” Prieš 
General Motors Korp.
Washington. — “Vesime 

kovą iki galo” prieš streik- 
laužišką General Motors au
tomobilių korporacijos poli
tiką, — pareiškė John L. 
Lewis, pirmininkas Indust
rinių Unijų Organizavimo 
Komiteto, po pasitarimo 
saus. 22 d. su Homer Mar
tinu ir kitais vadais Jungti
nės Auto. Darbininkų Uni
jos. j

Lewis atžymėjo, kad 10 
didžiulių unijų, priklausan
čių prie Industrinio Komi
teto, “visaširdiškai remia 
dabartinę milžinišką kovą, 
kurią Jungtinė Automobilių 
Darbininkų ’ Unija veda 
prieš General Motors korpo
raciją.”

Lewis pasiuntė ir tokio 
turinio telegramą Flint, 
Mich., streikieriams, “sėdė
jimu” streikuojantiems Ge
neral Motors fabrikuose.

Lewiso pasveikinimas ir 
padrąsinimas tiem streikie- 
riam, vardu galingo Indust-
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JAU MIRe 3 iš 4 DRAUGE 
GIMUSIŲ KŪDIKIŲ - f

St. Thomas, Quebec, Ca- 
nada.-Arcade Rondeau, far- 
merio žmona, vienu prade-. , 
j imu sausio 21 d. pagimdė K- 
du berniukus ir dvi mergai- 
tęs. Bevežant juos į ligoni
nę, atsimušė ambulansas į 
sniegų valymo mašiną ir 
taip sutrenkė kūdikius, kad 
trys jų mirė sausio 23 d. 
Abejotina, ar išliks gyvas ir 
ketvirtas.

.<«
t
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Mirti Nusmerkto Moteris Gafi 
Su Kitu Apsivesti

Albany, N. Y. — Vienoj 
apeliacijos byloj sausio 21 
d. vyriausias New Yorko 
valstijos teismas vienbalsiai 
nutarė, kad jeigu kurios 
žmonos vyras lieka nus- 
merktas mirti, tai jinai be 
perskyrų gali ištekėti už 
kito.

i

■

rinio Unijų Komiteto, labai 
sudrūtino “sėdėtojų” pasi
ryžimą kovoti iki laimėjimo.
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. Pasigailėjimo Netari Būti!
i Šiuos žodžius rašant Ma ..voj praside

da teismas, kuriame figūruoja toki žmo
nės, kaip Radekas, Piatakovas, Sokolni
kovas ir kt. trockistai. Teismas bus vie
šas ir jame dalyvaus viso pasaulio spau
dos korespondentai ir šiaip žmonės. Apie 
jį ir mūsų dienraštis suteiks *apščiai ži
nių savo skaitytojams.

. Sovietų Sąjungos priešai, be abejo, 
šauks, kad šis teismas yra niekas dau
giau, kaip “Stalino komedija,” arba kad 
Stalinas “pasirįžo išžudyti visus gerus 
bolševikus,” etc., etc. Tokius argumen
tus tie patys žmonės (su Trockiu priešą- 
kyj) skelbė laike Zinovjevo-Kamenevo 
teismo, panašiai jie “argumentuos” ir 
dabar.

Bet tas dalykų eigos nepakeis. Sovie
tų šalis, nepaisydama ką skelbia jos prie
šai, su kontr-revoliucininkais visuomet 
griežtai apsiėjo, apsieis su jais taip ir 
dabar. Jei tik pasirodys, kad kaltina
mieji darė sąmokslus nuvertimui sovieti
nės tvarkos, kad jie dirbo su fašistais, 
tai sovietinis teismas paskirs jiems baus
mes, kokių užsitarnavo.’

Mes šimtu' nuošimčių stojame už tai, 
kad nebūtų pasigailėjimo nei vienam, ka
tras prisidėjo prie socializmo šalies prie
šų, katras sumokslavo, katras dirbo troc- 
kistinį-kontr-revoliucinį darbą, nepai
sant koks tas asmuo nebūtų.buvęs!

Mums, kaip ir viso pasaulio pažangia
jai žmonijai, rūpi, idant Sovietų šalis bū
tų stipri, idant 180 milionų gyventojų 
triūsas ir pastangos sukurti naują visuo
menę—komunistinę visuomenę—nebūtų 
pakirstos. Sovietų Sąjunga šiandien yra 
taikos čampionas, uoliausia demokratijos 
gynėja, mažųjų tautų užtarytoja, dėlto 
kiekvienas, kuris kelia prieš ją ginklą bei 
Sando iš vidaus ją naikinti, turi būti ata
tinkamai nubaustas!

Gyventi Pasidarė Linksma
“Raud. Artojuje” d. Paragis iš Mask

vos rašo:
Auga ir klesti mūsų kraštas, plečiasi ga

linga pramonė, mūsų saulėto krašto tvirtovė.
Š. m. liepos mėn. mūsų mylimas narko- 

■ mas Šergo Ordžonikidzė kalbėjosi s.ų ųiūsų 
’ fabriko, t. y. pirmo valstybinio Kaganovi- 

čiaus vardo šarikopodšipnikų fabriko defe
nd j a ir pasižadėjo padėti mums. Dabar 
mes įsitikinome, kad narkomas pildo savo 
Žodžius. -

Plečiasi mūsų fabrįko mokykla, rengiama 
į Šviesi fi?kultūrinė salė, šeši gyvenamieji 
įpenkių augštų nanjai bus pastatyti 1,937 
ji metais. Jau šiais metais prasidėję puikaus 
j kliubo statyba. Kljube bus centrai inė salė 
f; $,000 žmpnių, garsiojo kino salė 800 žmo- 
| nių, šokių salė, biblioteka iš 75,000 knygų 

* su skaitykla, kambariai vaikams, inžinieri- 
į' niai techniniam personalui, bufetas. Štąty- 
J baį atleista 9 milionai rublių.

Statomas fabriko stadijopas 50 tūkst. 
J* žmonių. Jo statybai atleista .4,5 mln. rub.

Gyventi pasidarė linksma. Bus dar links- 

į Kodėl gi Sovietų žemės darbo žmonės 
Aesidžiaugs, kiekvieną dįejią matydami 
tokį gyvenimo gėrė j imą, progresą, apie 
kurį kapitalistiniuos kraštuos darbinin
kai nei nesvajoja. Kitam to paties laik-

Liąųdįečiai Atlaiko Ątiiptas 
{ puo Fašistų Pjozįcijąs
t MADRID. — Fašistų pa
darytas oro bombomis ir 
kamuolių šoviniais užpuoli
mas ant Ma.drido sausio 21 
d. buvo smarkįai atmuštus 
ir jie liko toliau atmesti at
gal į pietus nuo Madrido.

raščio numeryj skaitome korespondenci
ją iš kolchozo:

Cegelnės selsovieto kolchoze “Raud. Auš
ra” kolchozninkė Cigankova Marijona šio
mis dienomis gavo valstybinę pagelbą dide
lei šeimynai 2,000 rublių. Ji turi išviso 7 
vaikus. Pačiam mažiausiam jos vaikui su
kako metai, o vyrįausiam 19 metų. Drg. Ci
gankova gavusi valstybinę pagelbą sako: 
“Niekados ir sapne nesapnavau tokios dide
lės laimės. Aš dabar gerai aprūdysiu savo 
vaikučius ir kultūringai juos išauklėsiu.”

Seniau Cigankovų šeimyna gyveno labai 
blogai, neturėjo duonos, neturėjo iš ko apsi
vilkti. Tik prie sovietų valdžios kas kart 
geryn eina jos gyvenimas.

Taigi, Sovietuose gyvenimas gerėja vi
somis pusėmis: miestuose ir kaimuose. 
Tą darbo žmonės mato, tą jaučia. Dėlto 
jie pasirengę ginti iškariautas laisves ir 
sukurtą socialistinę sistemą visa energi
ja^ griežčiausiu pasirįžimu. Dėlto, beje, 
Sovietų darbo masės su didžiausia nea
pykanta žiūri į kontr-revoliucininkus 
trockistus, kurie suokalbiai!ja nuversti 
sovietinę tvarką!

Melagis
Fašistinės “Vienybės” redaktorius ra

šo: (“V.” už sausio 22 d.)
♦

Dar prieš mirtį Leninas pasakė: “Saugo
kitės Stalino. Jis jus visus išžudys.”

Kur, kada, kam Leninas tą pasakė, 
Tysliava nenurodo. O mes pasakysime, 
kad Leninas niekad ir niekur nieko pa
našaus nėra sakęs, neigi rašęs. Tai tiks
lus eilinis Tysliavos melas apšmeižimui 
Lenino ir Stalino ir viso komunistinio ju
dėjimo.

Stąįinas buvo geriausias Lenino drau
gas ir mokinys. Jis buvo jo, anot tūlų 
posakio, “ausys ir akys.” Nei priešre
voliuciniais laikais, nei laike revoliucijos 
ir po jos Leninas niekur neišštojo su kri
tika prieš Staliną, kadangi pastarasis vi
suomet • išlaikė bolševikišką liniją ir vy- 
kipo gyvenįman Lenino mokymus.

Bet Leninas dažnai labai smarkiai kri
tikavo Trockį. Jis kovojo ir prieš Rade- 
ką ir kitus trockistus, kurie dažnai pul
davo Lempą. ;

Šie faktai gerai žinomi kiekvienam, 
kuris skaitė Lenino raštus arba kuris yra 
susipažinęs su Rusijos revoliuciniu dar
bininkų judėjimu. Jų veikiausiai nežino 
fašistų laikraščio redaktorius, o jei žino, 
tai tiksliai užslepia.

Falsifikacija, melas—fašistų talentas!

Nevykusi Pastaba
Pereito penktadienio “Laisvėje,” “New 

Yorko ir Apielinkės Žiniose,” tilpo Re
porterio pastaba apie atvykstančius Lie
tuvos sportininkus. Reporteris kaltina 
Lietuvos konsulą, kodėl, girdi, į pasitari
mą apie sutikimą sportininkų nebuvo pa
kviestas LDS Jaunimo Komitetas?!

Iš tos pastabos išvada išplaukia, būk 
. LDS Jaunimo Komitetas veikia (arba 
veiktų, jei užkviestų) bendrai su fašisti
nių konsulu. Tai didelė netiesa. Nei LDS 
Jaunimo Komitetas, nei jokia kita pa
žangi darbininkiška organizacija niekad 
su fašistiniu konsulu niJeko bendro netu
rėjo ir neturės. j

Reporteris turi žinoti, kad atvykstą 
sportįninkai yra gįoboja!mi fašistinės val
džios, kad jie atvykstą iš šalies, kurioj 
pasmaugta visos pažangesnės prganįza- 
ęij.os, užgniaužta darbininkiška spauda įr 
šimtai geriausių jaunuolių sugrūsta į ka
lėjimus tik dėlto, kad jie kovoja už at- 
steigimą demokratijos Lietuvoj. Mes ne
žinome, kas yra tie sportininkai, bet ge
rai žinome, kad jie čia bus naudojami 
skleidimui fašistinės propagandos Ame
rikos lietuviuose. Ar tokiam atsitikime 
pažangieji Amerikos lietuviai gali daly
vauti su konsulais ruošimui sportinin
kams priimtuvių? Nieku būdu ne!

Apgailestaujame, kad minėtoji Repor
terio pastaba tilpo mūsų laikraštyj, iš 
kurios skaitytojas galėjo susįdaryti klai
dingų išvadų.

Ispanijos prezidentas M. 
Azaną, kalbčdąųiąs per ra
dio, šaukė žmones įtempti 
visas jėgas, kad sumuštų 
fašistus. Jo kalbą pertraukė 
čia jau krintanti fašistų ar
tilerijos šoviniai.

Liaudies milicininkai, įsi- 
drūtinę “Angelų Kalvoj/' už

8 mylių į pietus nuo Madri
do, atmuša visus fašistų 
puolimus su dideliais prie
šams nuostoliais.

Valdžios artilerija bom
barduoja Klinikų Ligoninę, 
kur dar tebėra viršutinėse 
patalpoje apie 1,000 fašistų.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ,

Dolores Ibarruri Naujų Metų
Pasveikinimas Sovietų Žmonėms

♦Jums, Sovietų broliai ir 
sesers, jums, sūnai ir duk
terys didžiosios socialistinės 
tėvynės, Naujų Metų dieno
je, mes norime pakarto t žo
džius broliškos meilės, šir
dingo draugiškumo ir gi
liausios padėkos. Juodi de
besys užtemdė mūsų myli
mos Ispanijos padangę. Mū
sų karžygiškos jaunuome
nės kraujas gausiai liejasi 
ant Ispanijos laukų. Beveik 
plikomis rankomis, bet ap
siginklavę vien karžygišku- 
mu ir tikėjimu į pergalę, 
mes pradėjome tą kovą. 
Prieš mus ėjo gauja gene
rolų, apsiginklavusių nau
jausiais griovimo įrankiais. 
■Tuos ginklus jie įgijo, be-

solidarumo.
Kova atnaujinama dar su 

didesne jėga, dar su dides
niu entuziazmu, dėlto kad 
mes dabar jaučiamės jau 
nebe vieni.

Dėlto, kad jūs su mumis.
Su mumis didysis Stali

nas, kuris pasakė visiems 
baugštiems d e m o kratams, 
jog “pasilįuosavimas Ispa
nijos nuo priespaudos fašis
tinių reakcionierių nėra 
ypatiškas ispanų dalykas, o 
bendras reikalas visos pir
maeilės ir progresyvės žmo
nijos.”

Ačiū jums, broliai, ačiū!
Pradžioje naujų metų, 

kurie bus mums metais per
galės ant kruvinų jėgų fa-

gėdiškai pardavinėdami mū- šizmo, mes su naujomis jė- 
sų tėvynės turtus, mūsų Is- gomis, kaipo iškilmingą pa- 
panijos — šalies saulės ir sižadėjimą, pakartojam tą

votojų ir visos Ispanijos 
dirbančiosios liaudies:

No passarau! No passa- 
rau!

Ispanijos liaudies fronto 
valdžios galva Francisco 
Largo Caballero taipgi svei
kino Sovietų žmones su 
naujais metais. Tarp kitko 
jis sakė: “Sovietų darbinin
kų solidarumo šiame sun
kiame laikotarpyje mes nie
kados neužmiršime. Iberijos 
proletariatas, kaip karo lai
ku, taip ir po karo seks pė
domis jūsų didžios šalies.”

————————r—>' ............

listinės priespaudos. Taigi, 
nors “Laisvės” išleidimas 
dienraščiu yra sunki našta, 
bet kuomet visi suprantame 
jos svarbą, visi stojame jai 
į pagelbą, tai masėms ne
šant tą naštą, ji yra pake
liama. Visiems klasiniai ap- 
sišvietusiems darbininkams 
prisidedant su grašiu, kaip 
prisidėjo draugai, kurių 
vardai augščiau telpa, mūsų 
dienraštis augs ir bujos, 
švies ir organizuos Ameri
kos lietuvius kovai prieš ka
pitalistinę priespaudą.

P. Buknys.

yŠiuose neilguose pasvei
kinimuose kiek daug malo
nių žodžių pasakyta, kiek 
daug širdingų jausmų iš
reikšta Sovietų darbinin
kams už paramą Ispanijos 
kovotojams.

Kaip matot, parama labai 
įvertinama todėl, kad ji yra 
reikalinga. Prie kiekvienos 
progos paremkime Ispanijos

Wilkes Barre, Pa.

gėlių derlingas žemes, tur-.natį obalsį, kuris dabar ta-?iau(^es fronto kovotojus.
■. • • i ii • i i, _ . , . _ . j • .tingiausias kasyklas ir ste
bėtinus laukus. Bet mes su
šukome: “No passarau!” 
(Nepraeisite!)

Liaudies jausmai, padrą
sinami to kovingo šauksmo, 
sukelia mus prieš išdavikiš
kus generolus, prieš žiau
rius aristokratus ir' dvar
ponius, prieš kruviną fa
šizmą. Šiame obalsyje, kurį 
mes pastatėme prieš karinę 
prįešo galybę, visoj mūsų 
karžygiškoj kovoj pasikar
toja neųžjmįrstąmąs. narsu
mas mūsų tėvukų, kurie su
kilo prieš galingiausią pa
saulyje armiją ir nugalėjo 
Napoleoną, svajojusį pa
vergt mūsų šalį. Mes buvo
me vieni nelygioje kovoje su 
fašizmu. Nųbąnkrutavę Ita
lijos, Vokietijos ir Portuga
lijos fašistinės valdžios, gy
vuojančios teroro, alkio ir 
vargo pamatais, idant iš
gelbėt savo gyvastį, yra pri
verstos tęsti toliau žmoni
jos pavergimo politiką. Jom 
reikalinga mugu krašto ge
ležis ir anglis, jom reikalin
gi produktai mūsų laukų ir 
viskas kitas, ką pertekliuje 
teikia mūsų puiki šalis.

Mes buvome vieni. Mūsų 
kovos dvasia pradėjo silp- 
nėt. Visos demokratinės ša
lys, neturėdamos drąsos pa
žvelgt fašizmui į akis, bai
liai apleido mus. Tiktai jus, 
Sovietų Sąjungos broliai, 
vadovaujant mūsų didžią- 
jam Stalinui, išgirdote mū
sų liūdnus šauksmus. Tiktai 
jūs, mylimiausi mūsų šalies 
broliai, ištiesėte mums savo 
ranką....

Mūsų vaikai nebadaus il
giau. Mūsų kariai apkasuo
se ir ant barikadų giliai jau
čia malonumą jūsų broliško

po kūnu ir krauju mūsų ko-1

į Wilkes- 
darbą ir

panaikint

Draugiški Atsiliepimai
sun- 
tem- 
žen- 
ku-

kad 
padidina

Lengva nešti kad ir 
kią naštą būriui vienu 
pu keliant, sutartinai 
giant ir žinant kelią, 
riuom ir kur einama.

Priminus draugam, 
žiemos sezonas
kaštus išleidimui “Laisvės 
.ir pažymėjus tai, ką d popie- 
ros ir kitų prie spaudos rei
kalingų mgdžiągų kaipos 
pakilo, draugai tuoj rimtai 
atsiliepė į tai. Skaitlingai 
pradėjo primesti dovanų 
palaikymui savo dienraščio. 
Šiuom kartu dienraštis ga
vo dovanų nuo ■ sekamų dd.: 
R. Zahiba, iš W. Medway, 
Mass., A. Pajaujis, iš She
nandoah, Pa., A. Petruške
vičius, iš Brooklyn, N. Y. 
ir S. Valinčiusj iš Pitts
burgh, Pą^JMvisi užsimo
kėdami už “Laisvės” prenu
meratą metams pridėjo po 
50c. išlaikymui “Laisvės” 
dienraščiu!

Tai dar neviskas, yra ir 
stambesnių dovanų. Drau
gai: T. Markelionis, iš Nia
gara Falls, N. Y., J. Grai
bus, iš Carle Place, N. Y., 
P. Kvąlkauskas, iš Zion 
Grove, Pa., Anna Kvedar, iš 
Detroit, Mich., Leon Glinskį, 
iš O’Fallon, Ill. ir S. šaltys, 
iš Rockford, Ill., užsimokė
dami už “Laisvės” prenu
meratą metam, paaukojo po 
$1, linkėdami, kad “Laisvė” 
būtų dienraščiu.

Bet ir tas dar neviskas., 
Dar stambįaų apdovanojo 
savo dienraštį draugai: Fe
lix Grigas, iš Torrington,

Conn., užsimokėjo prenume
ratą metam ir paaukojo 
$1.50, Mare Frankiene, iš 
Wanamie, Pa., užsimokėda
ma prenumeratą, paaukojo 
$2, o V. Petraitis, iš New 
York City, užsimokėjo už 
“Laisvės” prenumeratą me
tams ir paaukojo $2.50, lin
kėdamas savo dienraščiui 
gyvuoti ir bujoti.

Kaip matome iš augš- 
čiau paduotų vardų, skait
lingas buriukas ir gausiai 
finansiniai parėmė savo

Visko Po Biskį iš šios 
Apielinkės

Kaip jau spaudoje buvo mi
nėta, kad šioje apielinkėje ma
žų miestelių viršininkai rengė
si panaikinti pašalpos stotis, 
kad bedarbiai su savo reikala
vimais turėt važinėti 
Barrę. Jie tą savo 
pradėjo vykdyti.

Buvo užsimieruota
pašalpos stotis Nanticoke, bet 
čia bedarbiai parodė didelio ko
vingumo. Sužinoję apie tai, jie 
masiniai užginė pašalpos stotį ir 
apšaukė sėdėjimo streiką. Po 
septynių dienų sėdėjimo laimė
jo savo reikalavimus, ne tik kad 
pašalpos (stotis bus palaikoma, 
bet jie tuom pačiu sykiu laimė
jo ir kitus savo reikalavimus. 
Šį sėdėjimo streiką vedė dvi 
bedarbių kuopos iš Nanticoke ir 
Hanover.

Vietinė spauda pranešė, kad 
1936 metais kietųjų anglių daug 
daugiau buvo iškasta negu ka
da 1935-tais metais. Bet tarpe 
mainierių nebuvo jokio ženklo, 
kad jie daugiau dienų būtų iš
dirbę. Anglis buvo pagaminta 

įkraunant neapsakomai didelius
' / Y 7-prie to verčia darbininkus, o 
tarpe daTbininkų tokių atsiran
da bosams pataikaujančių, kad 
jie da didesnį karą užkrauja 
kaip kad bosai reikalauja. Pas
kui ir kiti būna verčiami taip 
daryt ir už tai milžinišku skai
čium tonų anglių buvo išleista 
daugiau už 1935 metus. 1935 m. 
buvo iškasta 52,158,783 tonai, 
o 1936 metais —54,760,000 to
nų, tai yra 2,601,217 tonų dau
giau už 1935 metus. Su tiek pat 
dienų darbo, o gal da ir ma
žiau. Taipogi yra priskaitoma 
4,000,000 tonų “butlegerių” an
glies, kur bedarbiai mainieriai 
kasa žemutinė j dalyj kietųjų 
anglių.

Kad tarpe mainierių būtų vie
nybė, arba kad nors tas grei
čiau įvyktų, tai būtų kitaip. Vie
ną gražų rytą jie galėtų pasa
kyt, kas mes daugiau nekrau- 
jam tokių didelių karų, kaip šie
no vežimai, už kuriuos jokios 
ekstra mokesties negauname. 
Jeigu taip padarytų kiekvienas 
darbininkas, tai turėtų apie dvi 
dienas daugiau darbo į savaitę. 
Bet gaila, kad mainieriai da vis 
nemato savo skurdo ir laikosi 
įsikabinę bosams už skverno ir 
kaip tie sako, taip jie daro. 
Jau labai laikas atbust ir kovot 
už savo būklės pagerinimą.

Kasyklos šiuom laiku gana 
silpnai dirba, ypatingai Glen 
Aldcn. Kitos, kur mažos kom
panijos yra, tai dirba kiek dau
giau. Oras gana šiltas šioj apie-

dienraštį sunkiame žiemos i karus" mainose, kur bosai labai
sezone. Dėkavodami už au
kas, norime pabrėžti, jog 
“Laisvės” pasilaikymas ry
mo ant tūkstančių darbo 
žmonių, kurių reikalams ji 
tarnauja. Ir galime išreikšti 
džiaugsmo, kad tie tūkstan
čiai, kurių reikalus “Lais
vė” gina, supranta “Lais
vės” rolę Amerikos lietuvių 
išeivijoje ir už tai taip 
skaitlingai ir gausiai ją re
mia.

“Laisvės” išleidimas ir iš
laikymas jos dienraščiu yra 
didelis dąlykąs, sunki klasi
niai sąmoningų darbininkų 
pareiga bei (figuratyviai 
kalbant) našta. Tačiaus 
“Laisvė” yra darbininkų 
klasės organizatorius, švie
tėjas ir vadas.

Todėl apie ją spiečiasi vi
si už demokratiją stojanti 
žmonės: profesionalai, smul
kūs biznieriai, farmeriai ir 
darbininkai, visi velijanti ir 
trokštanti darbininkų kla
sei pasiliuosavimo iš kapita-

Sir Eric Drummond, Anglijos pasiunti nys Romoje, v,arde Anglijos pasirašo 
naują Anglijos-Italijos sutartį. Londo no valdžia sutiko užmiršti Mussolini° 
sujauzymus Tąutų Lygos sutąrčįų, ku onąęt jis kariavo prieš Ethiopiją. Tuo- 
mi Anglija mano, kad Mussolinis bus nuolankesnis klausimuose, kurie pa
liečia Ahglijos kelią į Indija-

kiai lija, apsiniaukę, daug dar
bininkų yra sergančių, taipogi, 
nemažai dabartiniu laiku ir 
miršta.

V eisiejiškis.

Bombos Portugalų Sostinėj
Lisbon, Portugalija.—Jau 

antra bombą sprogo Portu
galijos karo ministerijoj, su- 
žeisdaiųa pęnkis asmenis. 
Fąšistuojąnti valdžia apsta
tė nepaprastais sargais Vo
kietijos ir Italijos atstovy
bes. Daro ablavas prieš ko

munistus ir anarchistus.
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ALDLD REIKALAI
Pasimokėkite ALDLD. Duokles!

Jau pilnai laikas būtų pada
ryti atskaitą už 1936 metus, 
kaip stovi Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos (ALDLD) kuopos, bet 
nevisai tas galima. Daugelis 
dar narių nėra pasimokėję

76—St. Clair 
112—Tamaqua 
120—Me Adoo 
124—Girardville

Dešimtas Apskr. Michigan

52—Detroit

' 6 9

už praeitus metus, arba valdy- 83 Muskegon
bos jų duokles neprisiuntė į 
centrą.

Yra kuopų, kurios gražiai 
pasirodė 1936 metais ir pra
lenkė 1935 metus narių skai
čiumi. Štai kaip stovi pagal 
apskričius gerai pasimokėję 
kuopos:

Pirmas Apskritys, Chicago.

narių 
1935

35
17 
61

9

Kp. Miestas

8
9
7

15

1936
35
18
71

9
15

9
9
10
16
20

29—Rockford 
70—Rockford 

104—Chicago 
116—Chicago
123—Gary, (atsisteigė) 
144—Georgetown 
150—Chicago 
171—Aurora 
182—Melros Park 
187—Chicago

Antras Apskr. Brooklyn

1—Brooklyn 
5—'Newark, N.
23— New York
24— Brooklyn 
55—Brooklyn 
77—Cliffside 
81—Brooklyn 
84—Paterson 
136—Harrison 
138—Maspeth 
147—Brooklyn 
185—Richmond 
200—Hillside 
212—Bayonne 
221—Bloomfield

120
55
11
29 

(atsisteigė)
10 

(nauja kp.)
28
37
19

5
20
16
27

8

Hill

123.
13

5
12
68

9
25

100
12 

109—Toledo (atsisteigė) 
131—Saginaw 
188—Detroit 
207—Hart 
218—Scottville
Vienuoliktas-Tryliktas Apskr.

Centraliniame ir Pietiniame 
Illinois abu apskričiai pusėti
nai silpnai stovi. Tik Spring- 
fieldo ir E. St. Louis kuopos 
gerai veikia. Reikalinga 
daugiau atydos.
Dvyliktas Apskr. — W.

Scranton

20—^-Binghamton 
128—Edwardsville 
135—Nanticoke 
170—Plains.—Wilkes

ten

B.

78
3

6
Barre

15 16

džiai remia mūsų kuopos ir 
nariai. Iš Hartfordo tam tiks
lui gauta virš $200. Vien AL 
DLD 68 kp. vakarienė davė 
$168.00 pelno. Per ALDLD 
centrą jau virš $600 pasiųsta. 
Mes žinome, kad daugelis 
draugų tiesiai siunčia komite
tams arba ant vietos priduo
da. Nedaro svarbos, ar jūs 
siunčiate į centralinius komi
tetus, ant vietos komitetams 
priduodate, arba siunčiate per 
mus. Tik dirbkime ir remki
me savo klasės brolius sunkioj 
kovoj prieš fašizmą!

Maršrutai ir Vajus
ALDLD vajus už naujus na

rius prasidės su 1 diena vasa
rio. Reikia rengti prakalbas, 
paskaitas, prelekcijas, kito
kius apšvietos parengimus ir 
eiti į lietuvių stubas. Visur 
kalbinkite darbininkus į AL 
DLD.

Man teks ilgai būti su pra
kalbų maršrutu Philadelphi- 

Jos, Pittsburgh, CIevelando, 
Detroit ir Chicagos apielinkė- 
se. | Bet ir kitur draugai ir

CIevelando Žinios
Streikieriams Parama iš Orga
nizuotų* Darbininkų Didėja, 
Kompanijos “Komitetas iš 25” 

Sukompromitavo Save.

; Sausio 20 d. vakare du di
džiulius trokus maisto prisiun
tė iš Akrono Gumos Darbinin
kų Goodyear Lok. N 2. Far- 
merių Unija aukavo 21 maišą 
bulvių,
farmeriai pareiškė. 
Darbininkai aukavo 100 
mėsos del streikierių 
vės.

M. E. S. A. National
lokalas, kurio darbininkai dir
ba skersai Fisher Body dirbtu
vės, aukavo $100. Amalgama
ted Association of Iron, Steel 
and Tin darbininkai — $50.

Vakar atsibuvę šokiai Slo-j

ir tai tik pradžia” — 
Mėsos 

svarų 
virtu-

Acme

kas iš

pasek- 
pasise- 

kad nors ir ant sun- 
uždavinių, visuomet

?g draugės turi rengti prakalbas, 
3
g ; “Laisvės”,

kviesti mūsų kalbėtojus iš 
Vilnies” ir vietos 

draugai kalbėti.
Padarykime šį vajų sėkmin

gu. Gaukime naujų narių į 
ALDLD ir dar daugiau sutvir
tinkime organizuotas lietuvių 
kultūros ir apšvietos jėgas!

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

noma, kad kada bus pilnai 46 Ten Eyck St.

Penkioliktas Apskritys—Ohio

šio apskričio kuopos pusėti- 
jnai gerai stovi, arti pasivijimo 

170,1935 metų. Bedforde susitvėrė 
64 i nauja kuopa iš 16 narių. Ma- 
13
29 . duoklės susiųsta, tai tūlos kuo

pos bus pralenkę pirmesnius 
metus.

Pavienės Kuopos

5
44

9
13
10
43
48

Brooklyn, N. Y.

Randolph, Mass.

Slovėnai — Pavyzdis Visiems; 
Kitos Tautos Seka-Vejasi 

Juos.
Sausio 20 d., nežiūrint blo

go oro, pikieto eilės ne tik 
kad nesumažėjo, bet padidėjo. 
Unijos komitetas savo buleti- 
ne sveikina pikietuotojus už 
jų pasišventimą ir herojišku
mą. Sumirkę, šlapi, nei' žings
nio atgal! “Garbė jums, bro
liai, pirmose kovos tranšėjo
se!” Unijos komiteto žodžiai 
kovingiems pikietuotojams.

“Šiandieną slovėnų organi
zacijos užvaldys unijos patal
pą garbei Slovėnų Dienos,” 
šiaip skamba unijos buletine. 
“Maistas bus paruoštas slovė
nų moterų streikierių virtuvė
je.”

Atžymima: “Iki šiai dienai 
slovėnų draugijos yra pridavę 
aukų streiko fondan virš $350.

venų Darbininkų svetainėj bu-įJ°s duoda dykai naudoti savo 
vo labai pasekmingi, šios apy- svetainę 15335 Waterloo Rd.’
linkės orkestrą muziką auka
vo dykai. Pelno liko gražaus.

O reikia nepamiršti, kad slo
vėnai didžiumoje tikinti ir ka-

YONKERS, N. Y. ' f
Alexander Smith Carpet Co. 

nuo pradžios šių metų pakėlė 
darbininkams mokestį nuo 5 
nuoš. iki 10 nuoš. ir davė vie
ną savaitę metams apmokamų 
vakacijų.

Nors tai mažas priedas, bet 
ir tą kompanija būtų vargiai 
davus, jeigu ne unijos agita
cija. Vietinis unijos lokalas 
2449 dažnai dalina lapelius ir 
šaukia darbininkus stoti į uni
ją ir reikalauti unijos mokes
čio ir apmokamų vakacijų. 
Kompanija primetė mažą tru
pinėlį, bet toli gražu nuo uni- : 
jos algų skalės. Ir darbininkai 
negaus teisingo atlyginimo, 
kol jie nesusiorganizuos.

X. Audėjas.
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PHILADELPHIA, PA.

Dienraščio Laisvės Naudai

BANKETAS
ir Y

KONCERTAS
t !

įvyks Sekmadienį

18 d. Balandžio-April

Bus puiki dailės programa, 
rengėjai kviečia talentus 

iš New Yorko.

Bus Puikioje Salėje

NEW AUDITORIUM HALL
713 SNYDER AVE.

•

Philadelphijos darbininkiš
kos organizacijos, kurios 
rengia šį banketą, prašo vie
tos organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečia jų 

narius dalyvauti šiame 
parengime.

W 'Tv* '7T 'TV* 'TV 'A* '7r'7r'7V7?^V ‘TV*

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

1 alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

J. E. Smith iš Meadow Lane talikai. šiame streike jie pri- 
Dairies pranešė per uniją, kad ! lygsta Ispanijos katalikams,

ir lotynų kalbos. Augščiausias 
jos buVo tikslas išsimokinti ant 
slaugės ir nors kiek pagelbėti 
savo tėveliams, skurstantiems 
ant to mažiuko ūkio, kuriuos 
vęlionė taip mylėjo ir visuomet, 
gavus liuosą nuo mokslo valan-, 
dėlę, praleisdavo su tėveliais 
apie gyvulius ir po laukus, o 
prie to sakydavo: “Būdama nor- 
se gal būsiu kaip kada reikalin
ga.” Bet, deja, nespėjo atsiekti 
savo tikslo ir begailestingoji 
mirtis pakirto jos gyvybės siū
lą 1936 m., gruodžio 9 dieną, 
trečią vai. iš ryto. Užbaigė gy
venimo dienas, eidama devy
nioliktus metus.

Alice buvo išauginta laisvoj 
dvasioj, be jokių bažnytinių 
burtų ir j visokius hokus-pokus 
žiūrėdavo su didžiausia panie
ka. Daugelį sykių yra išsitarus: 
“Dėde, aš nenoriu, kad 
manęs darytų monkey”.

Mokyklą lankė labai 
mingai ir su didžiausiu 
kimu, 
kiaušių
gaudavo augščiausias “markes” 
ir geriausius pagyrimus. Buvo 
labai ramaus būdo ir su visais 
kaimynais ir pažįstamais sugy
veno geriausioj santaikoj. Už 
tai jos draugai, kaimynai ir pa
žįstami suteikė jai savo 
riausius patarnavimus.

Kuomet pradėjo sirgti, 
suomet ją atlankydavo ir 
teikdavo gyvų gėlių ir kitokių1 
daiktelių, o kuomet tapo pagul
dyta į Peter Bent Brighom li
goninę, buvo apstatyta gyvų gė
lių bukietais ir kada užbaigė 
savo kentėjimus, tai per tris 
dienas stubelė buvo užsikimšus 
žmonėmis, kurie teikė jai pas
kutinį atlankymą ir apgailesta
vimą. Buvo sunešta 30 brangių 
gėlių vainikų, o į kapus lydėjo 
apie 50 mašinų žmonių. Buvo 
susitvarkę 12 jaunuolių eiti 
iš šonų jos grabo, bet diena pa
sitaikė labai lietinga, tai jie tik 
mašinose važiavo, t

Prie kapo buvo pakviestas 
pakalbėti “Keleivio” redakto
rius drg. Michelsonas, kuris pa
sakė puikią atsisveikinimo pra- 
kalbėlę. t

Ir taip tapo palaidota mūsų 
mylima Alicija ant Melrose ka
pinių, City of Brockton, penk
tadienį, gruodžio 11 d., trečią 
vai. p. p.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo tėvelius ir brolį Leoną. 
Laidotuvėms rūpestingai patar
navo graborius Zaleckas iš So? 
Boston.

Ilsėkis, brangi Alicija, šaltoj 
žemelėj, apklota gyvų gėlių vai-, 
nikais, o mes lankysime ir liū- 
dėsime ant tavo kapelio.

Onelė LakŠtingalė.
Mūsų Vieša Padėka

Šioj skaudžioj valandoj mes

ge-

vi-
su-

kurie kovoja už liaudies val
džią.

Taigi, ir lietuviai darbinin
kai, nors mūsų čion mažai dir
ba, bet mes kaipo kolonija, 
daug kuo galime prisidėti 
prie Fisher Body streiko lai
mėjimo. Kuomet šiuos žodžius 
skaitysite, manau, ir lietuviai 
bus pradėję veikimą ton link- 
men.
Vengrai su Italais Irgi Gerai 

Veikia.

streikieriams duos pieną ant 
kredito laike streiko. Norintie
ji, pašaukite Po. 2366.

I. W. O. skersai Fisher Bo
dy ant Coit rd. atidarė pirmos 
pagelbos stotį. Sergantiems, 
sužeistiems streikieriams sutei
kiama ’pagelba veltui. Keturi 

(gydytojai su slaugėmis patar
naus pažymėtoms valandoms.

Kokių Darbininkų J ieško 
Grįsti Darban.

Unija iškėlė aikštėn Fisher 
Body Kompanijos klastą, ku
rią ji varė su pagelba to fik- 
tyvio “komiteto iš 25.” Pasi
rodo, kuorhet visa didžiuma 
darbininkų streikierių atsakė 
ignoruodami to komiteto siųs
tus laiškus, tai antru kartu 
kompanija siuntė visiem laiš
kus, kurie tik yra kadaise dir
bę Fisher Body. Imu tik vie
ną iš daugelis pavyzdžių. Tū
las Orvile Mast buvo dirbęs 
trumpą laiką 16 metų tam at
gal. Bet per pastaruosius 16 
metų dirba Willard Storage Jr Lietuvių Vardas Skamba ' 
Battery. Tas vadinamas “ko
mitetas iš 25” pasiuntė ir jam 
laišką. To negana, pasiuntė ‘

Vengrų visa eilė organiza
cijų atlaikė susirinkimus ir 
juose priėmė rezoliucijas, už
ginant streiką ir pasmerkiant 
General Motors “double cross
ing.” Jų kopijas pasiuntė gub. 
Murphy, General Motors Co., 
La Follette Komisijai, guber
natoriui (Ohio) Davey ir 
Rooseveltui. Vengrės moterys 
gelbsti streikieriams darbu 
unijos virtuvėje. Italai darbuo
jasi, kad pikieto linijos kiltų- 
augtų.

, 4—Portland, Org.
66 ; 50—Rochester

6 73—Summerville,
39
16 132—Tacoma, Wash. 26
34 145—Los Angeles,

153—San Francisco
161—Seattle, Wash.
198—Oakland, Cal.
223—Oregon City

čia mes padarėme palygi
nimą 88 kuopų, o mūsų or-

8
Trečias Apskritys Conn.

Trečio apskričio kuopos ne
blogai mokėjo, bet veikiausiai 
dar nevisų narių duoklės Į 
centrą prįsiysta. Kol kas su 
1935 metais^ nariais yra lygio
mis tik 117 kp.—Shelton ir 
166 kp.4-Stamford. Laukiame 
daugiau duoklių.
Ketvirtas Apskr. Pittsburgh 

J , ‘
33—Pittsburgh
40—Me Kees Rocks 
74-New
87—Pittsburgh 
106—Ambridge-

Fair Oaks
Penktas Apskr.

15—Fort; William 
18 Edmonton 
95—Kapuskasing 
100—Timmins 
113—Hamilton 
126—Evansburg 
130—Weston 
152—Red Lake

šeštas Apskr.

Kensington

24
15
17

25
15

58
9

21
13
15

54

Mire Alice Melinaite
Kaip rudenį ankstyva 

begailestingai pakerta 
pražydusias gėles, taip 
lestingoji gamta pakirto
ir visų mylimą Aliciją Melinai- 
tę, tik gyvenimu pražydusią gė-

šalna 
vėliau 
begai- 
mūsų

23
14 , lėlę.
16' Liūdna yra žiūrėti į šalnos 

'pakirtą gėlelę, kuomet matai 
, kai be laiko vysta galvelę nu- 

llllllčt ou A.UVUU, M uiuoiį .J . J v- ,r ... . .. leidus ir džiūsta negavus pro-ganizacija turi arti 200 kuopų, f . b F
Reikia pasakyti, kad didelės ^ pasklmt, savo malonaus 
kuopos tik kaip kurių did., k™po, kunuo ne vieną pramvj 
miesčių: Rockford, Brooklyn, . sudėjus. Bet yra daug

Kanada

25
26
14

5
9
9

16
16

Philadelphia

13—Easton 23 36
133—Camden 5 5
141—Phil a. 29 30
209—Trenton 6 6

Septintas Apskr.-—Boston
2—So Boston 51 70
6—Montello 58 64
6—Cambridge 24 24
9—Norwood 38 38
.11—Worcester 72 ‘ 81
31—Auburn-Lewiston 33 34
37—Lawrence 37 42
42—Nashua 5 6
53—Gardner 26 25
71—Bridgewater 20 22
85—Haverhill 28 28
99—Marlboro 3 3
103—Hudson 42 42
115—Pittsfield 5 5
119—Lynn 3 3
155—Worcester 42 50
176—Athol 3 3

Aštuntas Apskr..—Wis.
56—Milwaukee 18 23
65—Racine 6 6
94—Kenosha 33 36
167—Sheboygan 14 14
Devintas Apskr. Shenandoah

60——Coaldale 7 7

Eg

liūdniau matyti, kuomet begai
lestingoji gamta pakerta jau
nuolę, tik ką įžengusią į gyve
nimą, bet negavusią pažinti gy
venimo kartybių, bei saldybių, 
kuri turi nuvysti ir sudžiūti ne
turėdama progos teikti žmoni- 

Chicago, Montreal/Jai naudos sav0 l^tu moks’u> 
• ant kurio pamatų ji buvo įsauk- 

• lėta ir išnokinta, kuri būtų žen- 
| gus darbo klasės kovų keliu.

Alice Melinaite gimė Cam
bridge, Mass., 1918 m., kovo 
mėnesį iš Jono ir Adelės Meli- 

•*". Vėliau tėveliai, gyvenimo, 
audrų blaškomi, persikėlė gy-; nerandame žodžių išreiškimui 
venti į Lawrence, Mass., ir ten savo giliausio, širdingiausio 
Alice pradėjo eiti pradinę mo- ačiū, kokį siunčiame visiems, 
kyklą. Vėliau grįžo atgal į Cam- kurie suteikė mūsų mirusiai 
bridge, o dar vėliau tėvai pasi-' dukrelei paskutinį patarnavimą, 
pirko savo mažą ūkį Randolph, Ačiū už prisiųstas gėles, ačiū 
Mass., kur ji užbaigė pradinę už paskutinį atlankymą ir ačiū 
mokyklą. Įstojo į augštesnę mo- už palydėjimą jos kūno į kapus, 
kyklą ir tą sėkmingai užbaigė 
studijuodama net penkias kai- už ištartą prie jos kapo pas- 
bas, tarp kurių buvo francūzų kutinį atsisveikinimo žodį.

Newark, Harrison, Pittsburgh, 
So. Boston, Montello, Worces
ter, Detroit, Binghamton, Ro
chester ir Los Angeles gerai 
pasirodė.

Blogai stovi tūlos didelės 
kuopos : Philadelphijoj, She- į 
nandoah, < _ .
Toronto, Cleveland. Būtinai 
reikia matyti visus senus na-Į 
rius ir jų duokles iškolektuoti. j

Daugelyje • vietų gražiai I 
kuopos paaugo po vienybei, 
tarpe ALDLD ir LDD narių, 
kaip tai Richmond Hill, Broo- 
klyne—Williamsburge, Mas
peth, Easton, Worcester ir 
kaip kur kitur.

Kaip kur mūsų draugai ga
vo gerą skaičių naujų narių 
ir kuopos paaugo. Bet yra at
sitikimų, kad kuopa gavo ne
mažai naujų narių, bet nesi
rūpino senais ir vieton paaugi
nto, tai 
čius.

Mūsų

Kaip 
rašo, būk visai negali parduo
ti knygų. Gal yra tokių viete
lių, bet jau labai mažai. Kny
gų galima parduoti, tik bėda, 
kad draugai visai nebando jas 
pardavinėti, štai dabar cent
ras turi spaudoj knygų skelbi
mą. Vien gruodžio mėnesį 
mes pardavėm virš $90 vertes 
knygų. Ką gi tas parodo? Pa
rodo, kad dar labai daug ga
lima knygų parduoti. Buvo at
sitikimų, kad atskiri asmenys 
pirko net virš $5 vertės kny
gų. Reikia pastebėti, kad nei 
iš vienos kuopos negavome už
sakymo. Tas parodo, kad mū
sų knygų platinimas kuopose 
vis blogai pastatytas. Tai ne
gerai.

Taipgi ačiū drg. Michelsonui
sumažėjo narių skai-

Knygų Pardavimas 

kutių kuopų draugai

Aukos Ispanijai

Ispanijos kovotojus nuošir-

Unijos Buletine.

Amerikos Lietuvių Darbi- 
du vyrus jį matyti ir reikalą- ^n.kų A Literatūros Draugijos 
vo, kad jis pasirašytų, jog jis 
nori grįšti dirbti, ir kad jis 
yra .
tas ir nenori streikuoti, 
apie tai pranešė unijai, žino- $23.50. 
ma, .su tokiais metodais toli 
nevažiuosi. Taip ir čionai yra. 
Bet šitą fiktyvį burbulą dar ir 
po šiai dienai vietos kapita
listinė spauda pučia; gi “Dir
va” perspausdino su dadėčku, 
kad “kaip tik 5,000 iš 7,000 
susirašys grįšti darban, tuo- 
jaus rašys Rooseveltui, kad 
dirbtuvės duris jiems atidary
tų.”

Nežiūrint, kaip veikia kom
panija, jos šuneliai ir spauda, 
jiems visiems nesiseka.

Ohio Apskritys užgyrė streiką 
ir pasižada moraliai ir finan- 

visuomi kuomi patenkin- si™8* jį remti. Reikia pridėti, 
jis kad jau yra pridavęs aukų

Simpatikas.

Kenosha, Wis

Su liūdna širdinga padėka,
Jonas,
Adde ir
Leonas Moliniai.

136 Liberty Street,
i> Randolph, Mass.

Madrido darbininkų pabudavotos barikados Martin de los Heroes gatvėje 
pastojimui fašistams kelio, jeigu jie ir prasimuštų į patį miestą.

Aukos Delei Ispanijos Žmonių, 
Kovojančių Prieš Pasaulinį 

Fašizmą

Ši korespondencija gerokai 
suvėluota, iš priežasties, kad 
buvo pasiųsta į kitą laikraštį. 
Bet, tas laikraštis nepatal
pino šios korespondencijos ir 
nedavė jokio atsakymo, del ko 
taip pasielgė.

Įvykusiam Lietuvos Balso 
Draugijos metiniame susirin
kime, tarp kitų -tarimų, nutar
ta aukot iš draugijos iždo $10 
ir parinkt iš narių aukų, del 
Ispanijos žmonių, kovojančių 
prieš pasaulinį fašizmą. Auka
vo nariai sekamai: K. Serapi
nas $1.00; po 50c.: V. Na
ruševičius, A. Baubonis, M. 
Vėprauslfas, K. Norbutas, S. 
Misiūnas, J. Totėlas, ir J. Dit- 
kus 40c.; po 25 centus, K. Ar
lauskas, F. Vėprauskas, J. Va
lis, Ig. Jaseliunas, T. Puido
kienė, K. Seklinskas, B. Kuz
ma ir A. 
surinkta 
$18.01.

Varde
žmonių širdingai ačiū visiems 
aukavusiems.- >

M. Vėprauskas.

PAIN-EKPELIER

• * II H I ME NT

Tūkstančiai rado paleng
vinimą geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER
vaisbaženklls Inkaras yra 
naudojamas per 70 met

Bučinskas. Smulkiais 
$2.16. Viso aukų

kovoj ančių Ispanijos

St Paul, Minn. — Buvo 
saldainiu paspringus Arle
ne Sontra, 12 metų mer- ’ 
gaite. Bevežant ją ambu- 
lansu į ligoninę, mašina 
smarkiai bumptelęjo, ir iš
lėkė laukan springinys iš 
koseres. i

springinys iš

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
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Kova Už Būvį Auto Darbininkų
’DETROIT, Mich. — Nepa- 

kęsdami ilgiau kriminališko 
skubumo, bosų brutališkumo1* 
ir bado algų, automobilių dar
bininkai išėjo į streiką. Jie 
reikalauja pripažinimo unijos, 
sumažinimo skubumo, sutrum
pinti valandas ir pakelti algas. 
Tūkstančiais stoja į uniją kas
dien. Pikietuoja dirbtuves iš 
lauko pusės, kuomet viduryj 
užsidarę darbininkai streikuo
ja. Kilus streikui, dirbtuvėj 
darbininkai išrenka komitetą, 
kuris prižiūri maistą, šilumą, 
tvarką ir saugoja nuo šnipų ir 

.provokatorių, specialiai kom
panijų atsiųstų. Iš lauko pikie- 
to komitetas atlieka tokį pat 
darbą, tik skirtumas tame, kad 
jie mainosi kas 8 valandos, 
kuomet viduryje stovi ištisai, 

. nes jei kuris išeina laukan, tai 
daugiau policija neįleidžia į 
vidų. Streikierius lanko tūks
tančiai žmonių kasdieną, su
teikdami skalbinių, truktų ir 
didelės užuojautos jų kovai 
iki laimėjimo. Tas suteikia ge
rą ūpą streikieriams. Solida
rumas tarpe negrų ir baltųjų 
stebėtinai geras. Aštuntoj die
noj streiko ALUMIN dirbtu
vėj du negrai pradėjo kviesti 
saviškius mesti streiką, tuoj 
buvo sušaukti streikieriai ir 
išaiškinta jiems klaidingumas 
tų dviejų negrų ir išvijo juos 
iš dirbtuvės. Šios dirbtuvės 
jau streikas laimėtas. Kelsey 
Weel dirbtuvės taipgi streikas 
laimėtas. Sėdėjimo streikas 
baisiai išgąsdino automobilių 
dirbtuvių, ■ baronus ir jie viso
kioms klastoms bando ištrauk
ti dalį streikierių iš dirbtuvių, 
o likusius spėka išvyti, bet tas 
jiems nevyksta. Vartoja štai 
kokias klastas. Praneša strei- 
kieriam telefonu, telegramom 
ar per laiškus, kad tavo tėvą, 
moterį arba vaiką automobi
lius užmušė . . . Tavo moteris 
nelaiku pagimdė kūdikį ir 
miršta ligoninėj... Iš New

atlyginimo. Teisme Brown sa
kė: “Keturi kompanijos poli- 
cistai prievarta įsitempę mane 
į raštinę, sumušė, išsukinėjo 
rankas ir* išlaikę apie 10 va
landų po užraktu išmetė už 
vartų.” Teismus dar neužsibai
gė, nes kompanija apeliavo 
aukščiau.

Chrysler Corp, pripažino 
dirbtuvių komitetą ir pakėlė 
algas. Graham Corp., Packard 
ir Hudson, laikinai patenkino 
darbininkų reikalavimus ir dir
ba. Bet darbininkai rengiasi į 
generalinį streiką. Fordas ge
rokai suminkštėjo. Darbinin
kai viešai diskusuoja streikų 
reikalus ir reikalauja pakėli
mo algų. Fordo agentai man
dagiai atsakinėjo: “Pakelsime 
algas visiems tiems, kurie ver
ti pakelti.” Tiesa visi “service 
men” (sargai) gavo pakelti al
gas. Priegtam sumobilizavo 
vadinamą “Labor Bureau” 
(mušeikų saiką). Bet griešto 
puolimo ant darbininkų dabar 
nesimato, kaip kad pirmiau.

Vinkšna.

tuvėse—sausio 23 d., Lietuvių 
svetainėje, - kurias rengia Ko
munistų Partija. • Bus nepa
prastai gražus koncertas, ir 
šokiai prie jaunuolio Girnio 
Kaminsko orkestros. Mūsų 
mylimi dainininkai “ūsoriai” 
davė tikrą žodį, kad dalyvaus 
šiame koncerte ir mūsų publi
ką palinksmins savo gražiais 
balsais ir gražiomis dainomis. 
Mūsų jaunuolės, po F. žvirb- 
liūtės vadovyste, nepaprastai 
rengiasi prie šių iškilmių ir ža
da parodyti, ką jos gali. Da
lyvaus mažiukė mergaitė, Ire
ne M ertus, gabi dainininkė ir 
šokikė. Po W. Žuko vadovyste 
dainuos International Harmo
ny Choras iš Endicott, N. Y. 
Mūsų smuikininkė Vic Vaiče
kauskaitė grieš smuiką. Elsie 
žemaičiutė padeklamuos.

Taigi, gerbiamieji, nepra
leiskite šios geros progos ir 
įsigykite tikietus iš anksto. 
Kaina 35 centai, o prie durų 
bus 40 centų.

Kviečia Rengėjai.

tą gausite pas saldainių par
davinėtoją ant kampo Portei’ 
St. ir Scotten. Kitais visais rin
kimo reikalais kreipkitės pas 
J. Baronas, 7747 Navy Ave.

Ispanijos Liaudies Gelbėji
mo Komitetas šaukia visų De
troito organizacijų atstovų 
konferenciją, sausio 30 d., su- 
batoj, 7:30 vai. vakare, Lietu
vių svetainėje, 25 ir Vernor 
High. Visi naujai išrinkti drau
gijų atstovai taipgi ir visi se
nieji dalyvaukite šioj konfe
rencijoj, yra labai sfarbių rei
kalų apkalbėti ir sutvarkyti.

Detroito Lietuvių L L. G.
Komitetas.

New Haven, Conn

EASTON, PA.
Iš ALDLD 13 Kuopos 

Susirinkimo
Susirinkimas įvyko sekma

dienį, 10 d. sausio, ir nors 
oras buvo bjaurus, tačiau na
rių susirinko nemažas skait
lius. Buvo išduoti raportai iš 
visų 19,36 m. veikimo ir finan
sų. Pasirodė,’ kad !metai bu
vo gana pasekmingi; atlikta 
nemažai svarbių ir naudingų 
darbų. Taipogi buvo išduotas 
platus ir pilnas raportas iš su
rinktų aukų Ispanijos liau
džiai ir buvo skaitomas laiš
kas nuo Ispanijos Komiteto, 
kuris labai nuoširdžiai ačiavo 
Eastono lietuviams už surink
tas aukas tam degančiam rei
kalui. ’Viso Eastono lietuviai,

Komunistų Partija laikė 
Card Party ir šokius gruodžio 
19 d., 1936 metais. Parengi
mas pasisekė neblogiausia. 
Nors žmonių atsilankė neper- 
daugiausia, bet pelno liko virš 
$23. Komunistų Partija taria 
širdingiausią ačiū visiems au
kotojams ir atsilankiusiems į 
virš minėtą parengimą.

Korespondentė.

Žmonės aukauja visokių 
daiktų Ispanijos .liaudies fron
to gynėjams, kaip tai: drabu
žių, maisto ir pinigų, pagal sa
vo išgalę. Aną dieną užėjo 
draugas žolynas ir paaukojo 
$2, o kiti draugai ir drauges 
atvežė drabužių. Drg. Vytart 
atvežė ne tik savo aukas, bet 
ir draugų Bagdonų. Taip pa
darė ir draugai Vėžiai. Kai 
kurie prašo jų pavardes ne
garsinti, tad bus vėliau pagar
sinta tik tų, kurie sutiks prie 
to. Greitoj ateityj bus pasiųs
tas trokas su drabužiais ir

Yorko ar kitur svečiai atvažia
vo .... Sudegė namas ir tavo 
šeimyna apdegę visi ligoninėj. 
Arba gaisrininkai sukelia ler- 
mą — dirbtuvė užsidegė, bėg- 
kite laukan. Tokių žinių tei
singumą ištiria streiko komi
tetas ir tik tuomet streikierys 
.apleidžia dirbtuvę. Cadillac 
Auto, dirbtuvėj darb. išėjo į 
streiką. Kompanija bandė už
daryti šilumą ir šviesą, bet tas 
jiems nepavyko, nes Cadillac 
darbininkai 80% yra unijistai 
ir jie viską moka operuoti.

Auto streikas plečiasi kaip 
nesuvaldomas gaisras. Provo
kacijom ar spėka išimti strei
kierius iš dirbtuvių negalima, 
todėl General Motors Co. užda
rinėja dirbtuves, kad iš lauko 
sulaužyti streiką. Uždarė 
Temstedt ir Chevrolet dirbtu
ves. Dabar šių dirbtuvių darbi
ninkams siuntinėja aplikacijas 

^Užsisakinėti darbą. Kompani
jų ageptai rengia susirinkimus 
ir demonstracijas pas tas už
darytas dirbtuves, į kurias su
kviečia 80% pašalinių žmonių 

, ir tie pašaliniai žmonės iškelia 
dbalsį, kad jie patenkinti visu 
kuom, priešingi streikui ir rei
kalauja atidaryti dirbtuves. 
Bitas dirbtuves pati General 
Motors Kompanija uždarė ir 
fcati organizuoja reikalavimus 
Atidaryti. Arba pašaliniai žmo- 
M8* patenkinti skubumu ir ba- 
'jlo algomis, kurias G. M. kom- 
tiąnija nemoka jiems. Tai 
bjauri demagogija ir provoka- 
fija, su kuria niekuomet G. M. 
kompanija negalės apgauti 
darbininkus.
? Kitos dirbtuvės vartoja te- 

kad sulaikyti streikų gai- 
Veiklesnius darbininkus 

tuvės policija prievarta 
aro į raštinę, uždaro ir 

^jWbpkina po keletą valandų, 
įlau išmeta už vartų įsaky
sią daugiau negrįšti.

wn . Murray Corp, dirbtu- 
darbininkas patraukė į tei-

Uį kompaniją už sužalojimą 
ir reikalauja 2.000 dolerių

pridėjus aukas, surinktas d. R. 
Mizaros prakalbose, sukėlė 
net $130.47. Iš mažos koloni
jos tai nemaža suma. Ypatin
gai mūsų draugai biznieriai 
daug aukavo, tai dd. Katiniai, 
kurie aukavo net $12.00, Til
vikai, draugai Drilling ir visa 
eilė darbininkų ir darbininkių, 
kurie aukavo po dolerį ir tt. 
Kiekvienam smagu, kad ir 
mes prisidėjome su savo ke
liais centais prie tos milioni- 
nės.sumod, kuri jau iki šioliai 
tapo sukelta, kad padėjome 
supirkti reikalingus reikmenis, 
medikamentus, kad prisidėjo
me prie pasiuntimo Ispanijon 
čielo ligonbučio, su 4 ambu- 
lansais, 75 lovomis ir visokiais 
reikmenimis. Šis ligonbutis su 
15 daktarų ir norsių išvyko Is
panijon 16 sausio ant laivo 
“Isle du France” ir jis tapo 
suorganizuotas ir bus palaiko
mas simpatizuojančių amerikie
čių pinigais. Tai didelis ir svar
bus darbas.

Po susirinkimui buvo disku
sijos apie Ispaniją, kuriozus 
įžangą padarė d. Senkevičius. 
Po sekančio susiriųkimo vėl 
turėsime diskusijas 7 Kongre
so rezoliucijų klausimu. Būtų 
gerai, kad ateitų naujų narių 
ir stotų kuopon, nfes ALDLD 
13 kp. tikrai atlieka savo už
duotį kaipo kultūros ir apšvie- 
tos organizacija. Sekantis su
sirinkimas bus 14j d. vasario, 
2 vai. pp. Easton | Baking Co. 
svetainėje, 36 N. 7th St. .

I Narys.

maistu. Kurie dar neaukojot, 
prašome tatai padaryti. Krau
tuvė tam tikslui atidaryta po 
numeriu 335 Clinton Street. 
Galima , kasdien atsilankyti, 
net ir nedėldieniais. Raktą ga
lima pasiimti po num. 315 
Clinton St. bile kada. Prašome 
paramos Ispanijos liaudies gy
nėjams.

Ispanijos Liaudies Draugai.

Binghamton, N. Y.
Linksma Naujiena 
Binghamtoniečiams

Iš ShenandoAh, Pa., atva
žiuoja visų mylimi daininin
kai, draugai Mainierių Kvar
teto, kuris pagarsėjęs visoje 
Amerikoje su savo lavintais ir 
skambiais balsais. Jie daly
vaus didelėse/ iškilmėse—Leni
no mirties paminėjimo sukak-

NEPRALEISKIME PRADĖTO 
NAUDINGO DARBO!

Ispanijos Liaudies Gelbėjimo 
Komiteto Atsišaukimas į De

troito Lietuvių Visuomenę.
Gruodžio mėnesis buvo ga

na sėkmingas, kaip finansiniai, 
taip drabužių, maisto ir gy
duolių rinkime, bet sausio mė
nesį pusėtinai sumažėjo. Gau
ta keletą švarkų ir suknelių, 
taipgi pora blankų su keliais 
doleriais. Tiesa, drg. P. Jočio- 
nis pristatė didelį baksą dra
bužių ir aukavo $1.00. Drau
gai ir draugės Detroito darbi
ninkai! Mes pradėjom teisin
gą ir gerą darbą — rėmimą 
Ispanijos darbininkų kovos 
prieš užpuolikus fašistus. Ispa
nijos darbininkų kova yra visų 
darbo žmonių kova. Ispanijos 
darbininkų laimėjimas yra vi
sos darbo klasės laimėjimas 
kartu ir Lietuvos darbininkam 
palengvinsim kovoj už demo
kratiją. Todėl nepadėkim į ša
lį taip brangaus ir reikalingo 
darbo, šelpkim Ispanijos ko
vojančią liaudį! Rinkite dra
bužius, maistą ir gyduoles!* 
Paprašykite pas kaimyną, pe
reikite per krautuvninkus, kur 
jūs perkate sau reikalingas 
prekes, kalbinkite aukuoti su
sitikę pažįstamą gatvėje ir pa
rengimuose, rinkite aukas pa
tys ir kitus raginkite. Tik taip 
mes tikrai pagelbėsime laiiųėti 
kovą Ispanijos darbininkams.

Drabužius' ir maistą surinkę 
veškite į Draugijų svetainę, 
4097 Porter St. Visuomet rak-

šaukia Plieno Darbininkus 
Stot į Metalo Uniją

čionai randasi plieno vielų ir 
virvių-lynų išdirbystė (Am. 
Steel and Wire Co), kuri yra 
dalimi U. S. Steel Corp.

šioj dirbtuvėj randasi bosų1 
suorganizuota kompanična “uni
ja” arba kaip jie vadina “Em
ployees Representation.” Jos 
viršininkai būna pastatyti di
džiausi tinginiai ir bosų šune
liai, kurie nugirdę mažiausią 
darbininko prasitarimą prieš 
bosus, tuoj praneša jiems.

žinoma, darbininkai už juos 
“balsuoja,” nes yra priversti 
tai daryti.

Štai kaip tas viskas daroma: 
prieš rinkimą tos taip vadina
mos valdybos, būna pagaminta 
balotai ir visų darbininkų lis- 
tas su jų šapos numeriais. 
Balsavimas eina tokioj pat for
moj, kaip ir miesto bei valsti
jos rinkimai. Darbininkas, ku
ris dar nebalsavo, būna sujieš- 
kotas tų šunelių-valdybos pagal 
numerį ir varomas balsuoti, o| 
jei atsisakysi, tai būsi bosų įra-1 
sytas į juodą knygą kaipo ra
dikalas ir darbui sumažėjus bū
si atleistas.

Vienas darbininkas ten dir
bantis man pasakojo, girdi: vie
ną kartą atsisakiau balsuoti, nes 
matau, kad tai niekas daugiau 
kaip tik “monkey biznis.” Pra
ėjo keletas savaičių, bosas pri
ėjęs prie manęs griežtai pa
reiškė: “Mes žinome kiekvieną 
radikalą šioj dirbtuvėj ir mes 
turim gatavas mėlynas korte
les del jų (Blue tjęket).” Reiš
kia, tokią kortelę gavęs eik at
siimk pinigus ir negrįžk dau
giau.

Aš, girdi, ant' syk nedasipro- 
tėjau, ką tas reiškia, bei vėliau 
supratau. Tai matot, kokiems 
tikslams yra tos kompaničnos 
“unijos
bininkus šnipinėti.

Pastaruoju laiku metalo uni
ja prisiuntė organizatorių ir 
kviečia darbininkus rašytis į 
uniją, žinoma’ ir čionai kompa
nija pavartojo savo šunelius, 
nes, mat, jiems gerai apmoka, 
tai turi ir dirbt. Jie susišaukė 
darbininkus į mitingą ir varo 
savo juodą propagandą prieš 
uniją. Na, ant galo “duoda” dis- 
kusuot, ar reikia unijos, ar dar
bininkai patenkinti su taip va
dinama Employees Representa
tion ir baigiant mitingą liepė 
balsuoti, žinoma, kaip galima 
balsuot už uniją, jeigu ir bosai 
dalyvauja tame mitinge. Na ir 
nubalsuoja, kad nenori unijos, 
o paskui giriasi, kad mūsų dar
bininkai nenori rašytis į uniją.

Jie giriasi, girdi, Worcester, 
Mass., kur yra keletas panašių 
dirbtuvių tos pačios kompani
jos, nei viena nepriima unijos. 
Suprantamas dalykas, jie ir ten 
tokį būdą pavartojo.

Dabar vielų verpėjai pažiū
rėkite, kokios jūsų sąlygos? 
Gerei, jūs uždirbate keletą do
lerių daugiau, negu kitose dirb
tuvėse, bet ant kiek šios kompa
nijos dirbtuvėse pablogėjo są
lygos? Atsimenate, kada ant 
taip vadinamų penkioliktų frė- 
mų turėjote po 8-nis blokus, o 
ant rad-frėmų po 4 blokus, o 
dabar po kiek turite? Aš manau, 
man nereikia aiškinti; jūs pa
tys žinote. G kiek, jūs išvaryda- 
vot drato dirbdami 10 valandų? 
Jūs žinote, šiandien dirbate 8 |

valandas, o kiek drato išvarote? 
Daugiau, negu du syk tiek, kiek 
keli metai atgal. Kasotą dratą 
padaro? Jūs savo paskuba. Ki
tuose skyriuose tas pats, pra
keiktas s.kubinimo užtaisymas. 
Darbininkas priverstas ant tiek 
skubėti, kad kartais patenka į 
mašinas ir to pasėkoj lieka am
žinas1 paliegėlis. Vėliau pažiū
rėkite, kokia mašinerija šioj 
dirbtuvėj? Nagi kokių 50 metų 
senumo, kuri suvis netinkama, 
tik vien “skrepus” dirba, už ką, 
žinoma, darbininkas būna kalti
namas. Ir negana to, daugelį 
darbininkų sužeidžia, už ką taip 
gi darbininkas kaltinamas.

Darbininkai, a t sikrapštykite 
akis ir pamąstykite, ar ne laikas 
būtų organizuotis? Ar ne laikas 
bosų šuneliams parodyt, kur jų 
vietja?

Pamąstykite!

džios iš 8 narių. Čia galima 
šios organizacijos galingą kuo
pą išauklėti, juk yra daug lie
tuvių plieno darbininkų, uni
jų .barių, daug ir kitų simpa- 
tikų. Auklėkime -šią draugiją, 
tai gal tada bendrai su kliu- 
bu /galėsime geriau apšvietos

M enturįs

DONORA, PA

iždo pridabotojais
Petras

Sausio 10 d. laikytas meti
nis susirinkimas Pašelpinio 
Ukėsų Kliubo. Atidarius susi
rinkimą pirmiausiai valdyba 
užtvirtinta 1937 metams. Val
dyba išrinkta: Andrius J. Ki
veris — pirmininku; Jonas 
Masaitis — pagelbininku; An
tanas Norkus raštininku; 
Antanas Martinkus — iždinin
ku. Gaspadorium — Juozas 
Gajančka,
— Povilas Martinkus, 
Kastrickas ir A. Račiūnas. Vi
si teisingi ir geri vyrai. Tūli 
čia Amerikoj augę.

'šis kliubas pašalpos į sa
vaitę moka $5 ir pomirtinės 
$150. Iš 'sekretoriaus raporto 
'pasirodė, kad kliubas bankuo
se turi virš $8,000; turim amą, 
dvi svetaines ir neturi skolų. 
Biznis gerai eina. Narių yra 
arti šimto, daugelis gyvena ki
tuose miesteliuose ir prisiunčia 
duokles. Narys duoklių į mė
nesį moka 50 centų.

Kliubo konstitucija sako,

organizuojamos— dar-.

kad jis turi tikslą steigti mo
kyklas, knygynus, vaidinti te
atrus,. rūpintis piliečių popierų 
išgavimu, rūpintis, kad nariai 
mokėtų lietuviškai rašyti, pa
gelbėti išleisti naujas knygas 
ir tt. Kliubas susitvėrė 1906 
metais. Bet kliubas tuom ne
sirūpina. Tiesa, jis prieš de-'darbą pastatyti, 
presiją išmokėjo nariams po 
$100 dovanų. Blogaiykad kliu
bas net delegatų 'nesiuntė į 
Lietuvių Kongresą, neprisidė
jo ir prie plieno darbininkų 
reikalais kongreso Pittsburgh, 
ot, čia ir yra kliubo silpnos ’ mokino daktarais. Puikus dar- 
pusės. Yra ir kitr svarbūs rei-! bas, 
kalai, kaip tai, senatvės pensi
ja, Ispanijos kovotojai ir tt., 
bet, mes nepaisom, nors mūsų 
konstitucija yra labai progre- 
syvė.

Vienok dabar vieną labai 
svarbų dalyką atlikome, tai 
suorganizavome Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos kuopą iš pra-

Donora yra lietuvių, kurie 
gerbti išmokino savo vaikus. 
Andrius Kiveris dvi dukteris 
išleido į daktarus, vieną į me
dicinos daktarę, o kitą dentis- 
tę. Jonas Urbaitis du sūnus iš-

Donoro j yra gerai sustovin- 
čių lietuvių. Kliubietis.

Dr. Herman Mendlowitz
33METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

BERN. J. SHAWK0N1S
(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

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH
2220 Avenue

Kampas E. 23rd St.

>Ab 
J

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. • 
ir

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

‘Laisvės’ Bazare Bus Daiktų Vertės
$5,000

Juos reikės išparduot už labai žemas kainas

“LAISVĖS” BAZARAS BUS SEKAMOM DIENOM:

Vasario 11,12,13 ir 14. Vėliau 19,20,21 ir 22 Feb.
Visais vakarais bus šokiai prie geros orkestros

ĮŽANGA TIK 10c ASMENIUI

BAZARAS BUS LAISVES SVETAINĖJE
Kiekvieną vakarą bus dailės programa. Yra užkviesti geriausi 

lietuvių talentai iš Philadelphijos, Newarko, Elizabetho, 
Great Necko ir iš Brooklyn©

BAZARE BUS SPECIALE VAIKŲ DIENA
Bazaro Komisija paskirs speciales dienas vai
kam, kada visokių daiktų vaikai galės pirkti 

y nuo cento iki dešimtuko. Apie programą ir apie 
vaikų dienas bus dienraštyje paskelbta vėliau.

PRAŠOME DOVANŲ “LAISVES” BAZARUI
Jau esame gavę gražių ir brangių dovanų, kaip matėte iš pranešimo 
dienraštyje. Bet jų reikia dar daugiau. Prašome visų dienraščio rėmė

jų, iš arti ir toli, apdovanoti bazarą, apdovanoti “Laisvę.”

PINIGINES DOVANOS YRA SVARBU
Bazare turėsime vaikų dienas, reikės pripirkti gražių daiktelių ir nau

dingų vaikam. Žinoma, juos reikės parduot už žemas kainas.
Todėl reikia piniginių dovanų.
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APLA Centro Komiteto Tri- darbininkų uniją. Plieno mag- 
mėnesiriio Posėdžio Protokolas natai deda visas pastangas, 

1 kad nedaleist darbininkams 
įsųsjorgamsupti. Jie mato iš 

Nedalyvavo I unijos sau Pavo^* Jie žino> 
am m xmi I kad organizuoti darbininkai 

nepasiduos taip juos persekio
ti. Unija, tai darbininkų galin
ga spėka. Tad tą spėką turi
me visi bųdavoti.

Jeigu reikalingą kokių tuo 
klausimų informącįjų, gąliipa 
rašyti į APLA Ceųtrą, ar Fra- 
tejmalių Draugijų Komitetui, 
316 Fourth Ave., arba į unijos 
Komitetą, .Grant Buildįng, 
Room 300. Kviečiamos kuopos 
prane|dinėti APLA Centrui, 
ką jos daro plieno darbininkų 
organizavimų klausimu. Visi 
stokim darban.

APLA .Cenjtro Komitetas.

APLA Centro Komiteto po 
sėdis įvyko sausio 17 d., 1937, 
Ceptro raštinėj. i
A. žvirblis. Prasidėjo 10 vai. 
ryto.

peržiūrėta knygos, visas A 
PLA turtas ir atlikta išmokėji- 

• mai.
Tripienesinio posėdžio ir 

’ specialįo posėdžio protokolai 
perskaityta ir priimta.

Centro Komiteto raportai 
užgirta. Sekretorius raporta
vo, kad per 1936 metus nau
jų narių prirašyta 1.04, išsį- 
braukė 60, mirė 16. APLA pa
augo 28 nariais. Sirgo 152 na
riai, išmokėta $6,141.78: Miru
sioms išmokėta $4,390.00. 
APLA turtas sekamai stovi: 
Pomirtinės $35,925.07, pašel- 
pos $2,608.94, lėšų $203.42, 
viso 38,737.43. Per metus 
turtas paaugo $4,562.03. Ap- 
draudos užtikrinimo nuošimtis 
109.09. Parengimas spalio 18 
davė $51.02 pelno.

Nominacijų blankus peržiū
rėta ir pora kląidų pataisyta.

Perskaityta C. Komiteto 
laiškas pirm. Gataveckui ir 
Gatavecko atsakymas. Skaity
tas 3 kp. laiškas Centro Ko
mitetui. ir nutarta duoti atsa
kymas. Skaityta 25, 30 ir 55 
kuopų rezoliucijos prieš pirm. 
Gatavecką. Skaityta 15 kp. re
zoliucija stojanti už sų^idėjį-, 
mą su 12 kuopa. Nutarta pa
siųsti sekr. Gašlūną*'patikrin
ti 15 k p. stovį. Skaitytas fra- 
ternalių draugijų komiteto 
kvietimas padaryti atsišauki
mą į APLA narius plieno dar
bininkus stoti į uniją. Nutarta 
toks atsišaukimas padaryti. ,

Atsilankė Geo. Stasevičius 
— nori mortgage paskolos 
$4,000.00. Nutarta suteikti 
paskolą pagal APLA taisykles. 
Tam komisija: Gasiunas, Ma
žeika ir Gataveckas.

Atsilankė J. Miliauskas d. 
Kanišausko pomirtinės reįką- 
lu ir prašė išrašyti čekius 
taip, kad Kanišausko vaikai 
atsilygintų su Vileniškiu. Pra
šymas išpildyta.

Nutarta pakviesti 2, 3, 7, 8 
ir 50 kuopas prisiųsti atstovus 
peržiūrėti APLA 
žiūrėjimas bus 
Centro raštįnėj, 
vai. ryto. Pačios 
dengs atstovų išlaidas.

Nutarta APLA seimą turėt 
geg. 30 ir 31, N. S. Pittsburgh, 
Pa.

Posėdis uždarytas 4 vai. po 
pietų.

APLA Finansinė Atskaita už 
Spalio, Lapkričio ir Gruodžio

menesius, 1936.

5
6

8
9

11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30'
32
33
34
35
36
37

15
38
43
51

c.

2
2

18
20
20

39

turto. Per
vasar; o 21, 
pradžia 1.0 
kuopos pa-

Sekr. J. Gąšilsiąs.

AjPLA Kviečia Plieno Darbi- 
ninĮcus Stoti Unijon.

APLĄ Centro Komitetas nu
tarė kreiptis į visus APLA na
rius, plieno darbininkus, dar 
nęprisidėjusius į uniją, su nuo
širdžiu prašymu, kad jie nie
ko nelaukę tuojaus stotų uni- 
jon ir sykiu pagęlbėtų visiems 
plieno darbininkams kovoti 
už savo teises.

Centras tuo pačiu sykiu 
kreipiasi į visas APLA kuo
pas kiek jų spėkos leidžia dar
buotis už pagelbą plieno dar
bininkų organizavimui. Kuo
pų valdybos svarbiausia turė
tų peržiūrėti savo narius ir ra
dus savo skąitjiuj plieno dar
bininkų, kviesti juos, kad tuo
jaus stotų unijom

Dabar labai svarbu tuo 
kla^sįmu visiems darbuotis. 
Be jokio įstojimo vajus plieno 
darbininkų tęsią tik iki 15 va
sario. Tai progą visiems vel
tui įstoti į uniją. Po yasario 15 
bus mažiausia vienas doleris 
įstojimo. Antras dalykas, tai 
sėkmingas užbaigimas pradė
to didelio plieno darbininkų 
vaįą.ųs suorganizavimui visos 
plieno industrijos į galingą

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
58
Pav.r j'

3
4

13
18
18
19
27
29
34
41
C.

4
6

7
9

Spalis
13.75
24.45

121.44
20.32

22.53
25.45
38.71
27.75
40.68

15.48
4.74
3.10

86.90
28.99
33.53

9.04
7.02

13.66
28.99
68.26
15.76
24.60
18.25

9.41
21.59

i ~ • »
M.' Jurgaitienė
A. Mikalik
A. Bukauskas ** 
Ų. Jankauskienė 
J. Ramanauskas 
A. Baktis org. 
Sekr. Gąęiuno alga

3.32
75.50
37.00
80.50

324.00
1.50

75.00

Viso $739.82
Gruodžio Išmokėjimai. 

. . f

E. Rakita
B. Kanišauskas
M. žotą
B. Saldu kas-
M. Matakienė
A. Pasko
J. Namavich
Z. 'Zaramba
V. Belskis
S. RąmanąuS|kas

44 Ą. Novas
49 J. Lideikis 
C. Sekr. Gasiuno alga

5,8.00 
300.00

35.00
60.00
25.00

150.00
150.00
22.00
25.00
83.00
30.00

15Q..00
75.00

APLA 18 kp., ALDLD 180 
Įtp. ir APLA 1 apskritys pa
reiškia Karolio žmonai did
žiausios simpatijos.

Mes gi liūdime netekę gero 
draugo ir darbuotojo. Ilsėkis, 
Karoli, sau ramiai. Mes pali
kę turėsime padirbėti daugė
liau, kad atpildžius tą spragą, 
kurią tu palikai tarpe mūsų.

G. U.

Rochester, N. Y

Įeigos
Lapkr.

7.1'0
31.86
95.1,9
23.68
10.32
24.09
13.06
27.22
19.62
32.47
11.37

Gr.ųod.
29.64
20.63

117.74
25.40

21.67
14.10
69.10
27.08
46J20

$1,163.00
Sutrauką:

Per 3 men. įplaukų buvo $4,002.6.8 
Tuo pačiu sykiu išlaidų 2,493.82

Lieka 1,508.86
A. Vileniškis mortg. nuošimtis ,90.00 
APLA 9 kp. mortg. nuošimtis 87.50 
M. Sherman mortg. nuošimtis 33.75 
J. Svetaka mortg. nuošimtis 
^felon Nat. Bank nuošimtis 
Union Savings Ęank nuoš.

. Peoples Pittsburgh Trust Co.
1 U. S. Savihgs bonds 
Parengimo pelnas

Viso pasidaro
Balansas iš rugs. 30,

Viso

63.00 
♦57.45 
55.97 
41.82 

124.72
51.02

$2,114.09
1936 36,623.34

7.65
4.16

81.65
18.28
15.79
17.19

15.04
32.90
62.61
25.14
27.83
36.04

13.83
13.78
7.00

18.02
6.37

47.20
17.90
9.54

12.45
32.67
32.56

50.04
17.34
55.21
23.33
36.67 
32.0,6 
17.00

44.78
34.76

6.90 *

17.44
27.76
15.87
7.75

14.76
30.13
11.49
39.48
50.86

11.31
12.59
38.33

52.49
22.35
44.78
26.74
47.86
56.5,6.
14.65
13.41
40.98
20.36

25.62
11.67
9.72

125.58
36.82
22.43
23.40
10.84
17.82
24.03
97.34
21.65
27.52
30.54
23.05
27.95

12.62
9.73

13.40
14.40
11.72
27.99 
54.00
9.41 

19.08 
23.85

7.42
76.15
19.44
50.99
27.11
58.58

17.62
2,0.14
58.33
20.88

1264.18 1259.63
Spalio Išmokėjimai.

E. Kariznienė 
J. Kučinskas 
J. Dudis
J. Ambrazaitis
E. Sliekienė 
A. Valaitis 
V. Urbonas
U. Kulįkauskienė
F. Vilkas 
J. Mičiuta 
J. Okas 
St. Kamarauskas 
M. Matukevičius 
M. Bertulis

Sekr. J. Gašlūno alga 75.00

1478.87

$ 58.00
51.50
25.00
' 2.00
21.00

5.50-
18.00
58.00
26.00
25.00

110.00
5,0.00
20.00
46.00

Viso $591.00
Lapkričio Išmokėjimai.

J. Dudis
J. Barškįetis
A. žvirblis
E. SJiekieuė
K. Žukas

21.,00 
69.00 
3.6.00 

9..0.0 
8.00

Visas turtas 
Inventorius

$38,737.43
941.25

• > ,1- ■ •'irti*' ■

(antrą syk), Ben Duoba, G. 
Švedas, P. Kulis, B. Cherney, 
C. Šimaitis, M. Kreachi, Bra
zas, Karanauskas, Karanaus- 
kienė, L. Totorienė, Jonas Vai- 
voda, Bulis, G. Mikita, John 
Stanley ir Martinas; po 50c: 
Survila, Peterson, M. Audzer, 
M. Vaidyla, F. Svetikas, Mi- 
kučionis, W. Adams, J. Moc
kevičius, Mrs/ Gužauskas, 
Friend, Karl Marx, N. Yurė- 
nas, B. Anderson, K. Žemaitie
nė, Baltakienė, C. Galinaitis, 
Kerčius, J. Prūsas, Giedraitis, 
A. Bekis, J. Labeika, Žukaus
kas, J. Palapis, Mrs. Stanley,
E. Duobienė, Barzdaitienė, V. 
Lastauskas, Mrs. Gendrėnas ir 
Gendrėnas; po 30c: P. Yuras 
ir Greibus; po 25c: Barzdai- 
tis, G. Polskis, Drųseikienė, 
T. Bonkey, E. Pailby, G. San, 
vaitis, V. Paškauskąs, Šopis, 
Baltakis, Vaivodienė, Bugai- 
liškis, File, žirgulis, B. Mika
lauskas, J. Kudukas, J. Miller,
F. Kurkuįis, G. pankas, Pere-
vičius, Joe žemaitis, Dulksnis, 
Andriuškevičius, Motejunas, A. 
Paužą, C. Vaivoda, Friend, 
Šlakis, K. Anderson ir F. Ma- 
teikis. M. Duseika.

Mat, šiandie ne ta gadyne, 
žmones moka atskirti pelus 
nuo grūdų. Kurgi, broli, nesu
bankrutuosi, kad kas nedėlią 
per visą valandą vis tas pats 
“Lia-lia-la” ir daugiau nieko.

Dabar mainieriai pergyve
na, taip sakant, tikrąjį sunk
metį. Kasyklos dirba po 2-3 
dienas į savaitę, viskas bran
gu, o pinigų nėra. Kiti, taip 
vadinami “butlegeriai,” sulin
dę į skyles tveria savąjį “ka
pitalizmą”. Tiesa, pastarieji 
užsidirba vieną kitą dolerį, bet 
sulinkę, sukumpę nuo sunkaus 
darbo. Dėde Kalnietis.

Uždraudžia Lankyt Anglijos 
Ex-Karaliy Edwarda

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas St. 
Baldwin uždraudė karališ
kos šeimynos nariams lan
kytis pas Windsoro kuni
gaikštį, buvusį Anglijos ka
ralių Edwarda, kuris dabar 
gyvena Austrijoj. Baldwinui 
atrodo, kad Edwardas savo 
meiliškais ryšiais su ameri
kiete “gyvanašle” W. Simp- 
soniene “perdaug susipur
vinęs.”

Puikiai Parėmėme Ispanijos 
Kovotojus.

Sausio 9 d. surengtas vaka
ras (vakarienė) parėmimui 
Ispanijos liaudies kovoje prieš i 
fašizmą šimtu procentų pavy-' 
ko. Vakaras davė pelno pen
kiasdešimts septynis dolerius 
($57.00). Aukų surinkta še
šiasdešimts trys doleriai ir pen
kios dešimtys centų ($63.50).

Publikos dalyvavo virš dvie
jų šimtų. Vakaras rengta per 
Amerikos Visuotiną Lietuvių 
Kongreso skyrių. Siunčiama 
Ispanijos liaudžiai parama per 
“Laisvę” $120.00. Pirmiau pa
siųsta Ispanijos liaudies ko
votojams $77.75. Su šiais susi
daro $197.75 nuo Rochesterio 
lietuvių.

Pagal mūsų koloniją, ma- 
pau, mūsų priedermę pildom, 
lyginant su kitomis lietuvių 
kolonijomis, bet lyginant su 
pačiu dalyku, tai Amerikos 
darbininkai turėtų būti daug 
duosnesni. Tas pats paliečia ir 
lietuvius. Mus gal dar dau
giau. Mes lietuviai darbinin
kai, mylinti laisvę ir demokra
tiją, turėtume trokšti bei geis
ti, kuogreičiausio fašistams- 
naziams galo prie Madrido, 
kad prie Madrido būtų fašiz
mo įtapai, kad tie barbarai 
neturėtų ateityje progos pasi
sukti ant Klaipėdos ir Kauno. 
Todėl ir ateityje remkime Is
panijos liaudies kovas.

Nuo surengimo komisijos 
esu instruktuotas tarti per 
“Laisvę” ačiū visiems vakaro 
darbininkams, choristams, dai
nininkams, kalbėtojui ir tvar
kos vedėjui, visiems atsilan- 

r\kiusiems ir visiems, kurie pri
sidėjo su auka, ir aukų rinkė
jams už sėkmingą pasidarba- 
vima.

1 • *•

Aukojo sekamai: Bulienė 
$5; po $2: M. Duseika, Ba- 
chiulienė, Renkevičia ir J. 
Morkevičįus; po $1: J. Jurge
laitis, Antanas Duoba, Klima- 
šąųskas, S. KauraĮkis, Sherelis, 
A. Balaišis, R. Barauskas, To
torius, J. Druseikis, šerelis

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LĄISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Shenandoah, Pa. Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

. ■.

Šis Tas. Nuliūdimų valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.APLA 4 kuopa jau pasiuntė 

per “Laisvę” Ispanijos kovo
tojams $14.00, tai yra pusę j 
pelno nuo įvykusio baliaus. Į 
Norint kuopoj randasi įvairių! 
pažvalgų žmonių, bet visi, 
khip vienas, stoja už Ispanijos' 
demokratiją.

Buvęs socialistas A. Staniš-' 
kis veik per du metus kėlė 
“lietuvišką meną” ant radio,

1 na, ir ant galo subankrutavo.,

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

$39,678.68pasidaro
J. Gasiunas,

Centro Sekr.
APLA Centro iždo globėjai 

peržiūrėjo knygas sausio 17, 
1937 ir surado tokį stovį, kaip 
kad viršuj paskelbta, šiuomi 
ir

Visas turtas

pasirašo:
D. P. Lekavičius, 
J. Mažeika.

APLA 1-mo Apskričio Metinė 
Konferencija <

APLA jl-mo Apskričio 10-.ta 
metinė jkopfęrencija šaukiama 
14 d. vasario, 1 vai. po pietų, 
Laisvės Svetainėje, 1322 Reed- 
sd.aįe St., N. $. Pittsburgh,

Kreipiame kuopų ątydą, 
kad visos 1-mo apskričio ribo
se kuopos pasiųstų reikiamą 
skaičių savo atstovų į būsian
čią konferenciją. Konferęnęija 
bus itin svarbi. Patirsite atsi
lankę. Taipgi yra išsiuntinėta 
kuopų sekretoriams kopferęų- 
cijos reikalu laiškai. Tėmykį- 
te, .kad vasario susirinkimuo
se būtų skaitomi tie laiškai.

"APLĄ J-mę Apskričio

APĮ-A Į Apskritys Neteko 
Gero Darbuotojo

Sausio 9-tą dieną, West Ren 
ligohbutyje, po sunkios ope
racijos pasimirė drg. K. Ben
deris, APLA 18 kp. narys ir 
apskričio įždinįnkas ir tapo 
palaidotas 13 d. šą.ųsio vieti
nėse Protestonų Kapinėse. Ka
rolis Benderis paeinantis iš 
Lietuvos nuo ^jąrijąmpolęs, 
^Suvalkų rėdybos. Kalbėjo lie
tuviškai, bet skaitė vokiškai.

Atvažiavus į šią šalį, nors 
parolis buvo ir j protestoniško 
tikėjimo, bet labai maldingas 
žmęįgus. Sykiu s.u Šająveišių 
dirigentais ant gątyių kampų 
įrnndė įtikinti praeivius, kad 
Jėz^s nB^ilęįs iš {dąųsų ant že
mės. Bet neilgam. Benderis su
sipažino su progresyviais lie
tuviais ir greit persitikrino, 
kąd šauksmas į dausas nieko 
apčiuopiamo neduos. Todėl jis 
įstojo į Ą?LA 18 kp. ir ALD 
kp ir PAyy^dįngąi z^r- 
bąvoąi virš minėtose kuopose 
įy karštai rėmė darbininkam 
remtinus klausimus.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails -...I-. •
NOTICE is hereby given that License . 
B 4586 has beeri issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1136 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
Cbtinty of’ Kings, to1 be consumed1 on the 
premises.

FRANK SCHUPBACH
1136 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
1KV461O has been issued td the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Lrtw at 
372 Ralph Ave., A-K-A 1997 Pacific St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
Be consumed on the premises.

BESSIE GINSBERG
372 Ralph Ave., A-K-A 1997 Pacific 

‘ ' Brooklyn, N. Y,

No.

76

st..

No.
1

76

NOTICE is hereby given that License ----
Ė '4611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Meserole Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ■ 1 •

VITO AGUGLIARO
200 Meserole St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4588 has been issued to the undersighed 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
lip Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
Coiinty of 'Kings,’ to be consumed on the 
premises.

’ FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B' 4552 has been issued to the undersighed 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
313 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS
313 Evergreen ' Ave.,

GRANEY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7079 has been issued to the undersigned 
tb sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 325 Smith Street; Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On the premises. •>

TRIVOLT TAVERN 
KRISTIAN‘F. KAFLESTAD

325 Smith' St., ‘ ’ į Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-7135 has been’ issued to the undersigned 
tb sėli bebr, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of tho Alcoholic Beverage Con- 
La^ 'at 1425 Rockaway Parkway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed bn-the premises. ■'< 

LEWIS SANDERS
(FRANK’S INN)

4.426 Rockawav Pnrkwav. Brooklyn. N. V.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy-' 

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNlO GALINGOS 
MOŠTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saules 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 

i snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pageįbeš ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

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

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

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DĖKĖN’S OINTMENT, tai tik tada 
atlaikysite ’ tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN'S OINTMEjNT CO., 

Hartford, Conn.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
. Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti MešlažamČs b’ei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai,1 kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciątiča, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
PlatiČįnių Dūdų, Inksfiį Netvhtkumlai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra'sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokiU ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spmduliai, Serumų Įleidi
mai ir Ciepijimąi. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

PR. L. ZJNS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp fth Avė. ir Irving M. 

Valandos 9 A. M. iki 7 p. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIUKAI)

čia Parodomu Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgsti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, šenvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimaa 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies,.Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas.

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

IRU - EMBER COAL COMPANY 
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Gran St.



Esame Užtikrinti

Puslapis šeštas Pirmadien., Sausio 25, 1937t

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Lietuviai Jaunuoliai Papuolė 

Bėdon
Neseniai buvo “Laisvėj” ra

šyta, kaip tapo apiplėštas nak
ties laiku Antanas Juškaus- 
kas, kuris laiko grosernę po 
num. 20 Ten Eyck St. -į-

Kadangi tai ne pirmas tokis 
plėšimas atliktas šioj apylin
kėj, tai policija stropiai prade-' 
jo jieškoti plėšikų šaikos.

Šiomis dienomis tapo su
areštuoti du jaunuoliai lietu
viai, Dainauskas ir Jakubonis, 
abu gyvenanti ant Stagg St. 
Jie įkaitinti apiplėšime A. Juš- 
kausko. Praeitą ketvirtadienį 
buvo jųjų tardymas teismabu- 
tyj ant Schermerhorn St., 
Brooklyne. Sakoma, tie jauni 
lietuviai prisipažino atlikę tą 
plėšimą.

Jie sulaikyti kiekvienas po 
5,000 dolerių kaucijos iki tei
smo prie “grand džiūrės.”

Rep.

Ateivių Gynimo Komitetas 
Remia Ispaniją

Ateivių Gynimo Komitetas 
pasiuntė čekį ant $200 Ispa
nijos liaudžiai. Jau pirma šis 
komitetas buvo suteikęs čekį 
ant $300. Nors patsai komite
tas finansiniai silpnai stovi, 
turi daug svarbių bylų ateivių 
gynime nuo deportavimo, bet 
remia ir Ispanijos kovotojus.

Laivas “Champlain” Buvo 
Užplaukęs Ant Seklumos
šeštadienio rytą į New 

Yorką plaukdamas francūzų 
laivas “Champlain” buvo užė
jęs ant seklumos netoli Sandy 
Hook. Jis kelias valandas iš
buvo prisvilęs prie jūrų dii&HtK 
Vėliau pakilus vandeniui jį 
nutraukė. “Chaftiplain” atve
žė į New Yorką 272 keliau
ninkus.

Šis laivo užplaukimas ant 
povandeninio kalno buvo su
laikęs ir visą eilę kitų laivų.

Bėga, bėga, bėga du vaiki
nai ir taip smagūs, kaip tik 
gali būti smagūs. Jie skubina
si Ten Eyck ' gatve linkui 
Union gatvės, sukdami ten, 
kur yra vadinamas Lituanica

—Uuuu!
—Vuuu!—skubina automo

biliai Union gatve.
—Na, sveikučiai!. . . Kur 

taip bėgate, jauni kavalieriai, 
gal pas mergaites ?—klausė 
apyžilis žmogus.

—O ne, skubinamės į New 
Yorką, kad pamačius naują 
Sovietų judį.
» —Ar patinka ir ar tankiai 
lankote? ’

—Kiekvieną einu pamatyti, 
■atsakė augštesnis.
—O aš ne tik einu Sovietų 

judžius matyti, bet retai kurį 
iŠ lietuvių didesnių parengimų 
apleidžiu, štai ir dabar turiu 
jau du tikietus.

—Aš irgi du, —pridėjo ir 
augštesnysis.

—Kokio parengimo, gal jau 
“Laisvės” vakarienės, kuri bus 
balandžio mėnesį?

—Dar ne, gal dar Buknys 
neturi bilietų, čia ir vakarie
nė, kuri įvyks “Laisvės” sve
tainėj, bet ją rengia lietuviai 
komunistai.

—O taip. Kada gi ji bus? 
Mačiau aprašymą,/bet užmir
šau. *

—Nagi štai, sukatoj, 6 d. 
vasario. Reiškia, jau nelabai 
toli.

-—'Na, tai reikės ir man pa
sipirkti.

—žinoma, žinoma, o ir bi
lieto kaina tik 75 centai, bet

Iš Hudson upės, ties 132nd 
St., ištrauktas skenduolis. Do
kumentai parodo, kad jis yra 
Rudolph Prediger, 62 metų 
amžiaus. Nežinia kodėl žmo
gus nusižudė.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Šį Vakarą Labai Svarbi 

Prelekcija “L” Salėj
Kas Žiemą Daryti?

Ar žinote, kas bus pirmadie
nį, tai yra, šį vakarą “Laisvės” 
svetainėj ? čia bus nepaprasta 
labai svarbi prelekcija temoj: 
“Drama Profesionaliame Te
atre.” Prelekcija ruošia Lietu
vių Meno Sąjunga. Prelegentu 
bus vienas iš gabiausių direk
torius dramaturgas Mitchell 
Grayson, veikėjas New The
atre League.

Įžangos nėra. Kiekvienas ir 
kiekviena kviečiami atsilanky
ti. Atminkite, kad tokią svar
bią prelekciją galime išgirsti 
labai retai.

Prieškarinė Konferencija 
Bus 29 ir 30 Sausio

Kur Galima New Yorke 
Matyti Gerus Judžius?

530 Summer Ave., arti Chester Ave, 
NEWARK, N. J.

VAI ANDOS: 2— 
Nėra valandą sekmadieniais.

bet už 
ir per

galima

Kalbės Simpson Parvykęs 
Iš Nazių Kalėjimo

Sekmadienį, 31 d. sausio, 8 
vai. vak., I.W.O. centre, 3200 
Coney Island Ave., Brookly-. 
ne, kalbės draugas Lawrence 
Simpson, kuris virš 16 mėne
sių išbuvo Vokietijos fašistų 
kalėjimuose ir koncentracijos 
logeriuose. Jis yra amerikietis, 
jūrininkas, kurį fašistai buvo 
sučiupę ir revoliuciniame vei
kime apkaltinę. Jis pasakys 
labai daug svarbaus. Lietuviai 
raginami atsilankyti į šias 
prakalbas.

Tūli iš lietuvių • bėdavoja, 
kad žiemos metu nelabai turi 
ką daryti, žinoma, nors šiemet 
žiemos kaip ir nėra, 
tat lietaus jau turime 
daug.

žiemos metu būtų
biskį pasidarbuoti, kad save 
kultūriniai daugiau apšvietus. 
Prasilavinti, pasimokyti ge
riausiai galima iš gerų knygų, 
žurnalų ir laikraščių.

Pažangieji lietuviai praei
tais metais išleido tris labai 
geras knygas: “Gamta ir Žmo
nės,” “Mortos Vilkienės Di- 
vorsas” ir “Besvintantis Ry
tas.” Dvi pirmosios yra labai 
trąukiančios knygos, o pasta
roji — eilių rinkinys. Šias kny
gas ir eilę kitų galima gauti 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos centre, 
kuris randasi 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne.

Amerikos Prieškarinės- 
Priešfašistinės Lygos New 
Yorko Divizija šaukia ketvir
tą metinę konferenciją. Ji 
įvyks 29 ir 30 šio mėnesio. 
Pirmos dienos sesija bus Stuy- 
vesant High School, o antros 
dienos sesijos — New School 
for Social Research.

Konferencijos šaukimo ko
mitete yra 80 asmenų, užiman
čių žymias vietas, religinėse, 
kultūrinėse ir amatinėse įstai
gose bei organizacijose. Lietu
viams taipgi svarbu ten pasiųst 
savo atstovus.

Buvęs Čampionas Johnson 
Dalyvavo Pikiete

Gręsia Pakėlimas “Fėro”
Majoras La Guardia pereitą 

ketvirtadienį perspėjo, kad 
New Yorke gręsia pakėlimas 
subvių “fėro,” jei Važiuotos 
Komisija iki 12 balandžio ne- 
užgirs sujungimo miesto pože
minių linijų. Tas būtų dideliu 
apiplėšimu New Yorko bied- 
nuomenės,. kuri net ir dabar 
esamą penktukinę mokestį ne 
visada išgali mokėt.

Čia Visada Yra Žmonių
Penktadienio vakarą užėjau 

į Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubą, kampas Stagg ir 
Union Avė. Maniau, kad pa-j 
kliuvau į lietuvišką kermoši 
-—žmonelių daug, o ir phsiką. 
bėjimas eina visomis puš&miį

Sakoma, kad kliube visacU*. 
galima rasti užtektinai^ žmo- 
nių, pasikalbėti, alaus stiklą.

Kiek New Yorko Mieste 
Yra Knygynų?

Didysis New Yorko miesto 
knygynas yra ant Fifth Ave. 
ir 42nd St. Jo išbudavojimas 
ir įrengimas atsiėjo $9,000,- 
000. šis knygynas Manhattan, 
Bronx ir Richmond miesto da
lyse turi 61 knygyną-skyrius. 
1935 metais^jis turėjo 3,785,- 
803 knygas ir brošiūras, žmo
nių buvo atsilankę į visus 
šiuos knygynus pasiskaityti 
4,529,225 asmenys ir į namus 
per metus laiko buvo išsinešę 
pasikeisdami 11,513,109 kny
gas.

Bet tai dar ne viskas. New 
Yorko dalimi yra ir Brookly- 
nas, kuris turi savo knygyną 
su 34 skyriais ir 588 agentū
romis. Brooklyno knygynas su 
'savo skyriais turį 1,109,677 
•knygas ir brošiūras. 1934 me
tais į namus buvo skaitytojai 
išnešę virš 7)000,000 knygų. 
Reiškia, per mėtųs proporcio- 
naliai veik septynis kartus bu
vo skaityta kiekviena knyga ir 
brošiūra.

itfį _______ _____
& Kas Yra Tas Rockefeller 
ia: Center?

New Yorke tarpe 48th ir
išmesti. Pažymėtina, kad daug'j 51st gatvių ir 5th ir 6th Avės 
lietuvių laikraščių ateina. Vis j miesto dalis vadinama Rocke- 

feller Center. Čia yra gražiau- 
, šia miesto dalis. Rockefeller 
Center užima 513,575 ketur
kampes pėdas žemės arba arti 
12 akrų.

čia išbudavota Radio City, 
kuriame yra gražus teatras — 
Music Hall. Patsai namas yra 
70 augštų, 850 pėdų. Name 
yra National Broadcasting 
Radio Co., centras, 28 studi
jos ir dar 5 kitos radio įstai
gos.

• Šiame radio centre yra nuo
latiniai atstovai iš kitų šalių, 
kaip tai Anglij'os, Ispanijos, 
Franci jos, Japonijos ir kitų, 
čia ne tik namuose yra viso
kių įvairenybių, bet ant augš
tų namų stogų įrengtą sodai ir 
kvietldnyčios, kur pasodyta 
apie 2,000 medelių ir vasaros 
metu yra iki 20,000 kvietkų.

vien “Laisvė” savo turtingumu.' 
visus pralenkia. Sako, kad, 
kliubiečiai vėl atkėlė savo su
sirinkimus atgal į pirmą penk
tadienio vakarą, kiekvieno mė
nesio, kaip jie seniau turėda
vo. Jonas.

New Yorke serga daug 
žmonių. Influenza pagavo ir 
miesto majorą poną La Guar- 
diją. Sako, kad jis jau sveik
sta.

Wallstryto kapitalistai 
džiaugiasi, kad/jų pelnai au
ga. Sako, kad vien Chrysler 
pelnai pašoko ant trijų punk
tų.

Wyckoff ligoninėj guli la
bai sudaužyta V./ Volliet, 24 
metų, moteris. Ji sako, kad ją 
baisiai sudaužė tėvas reikalau
damas pamesti vyrą. Mat, ji* 
apsivedė prieš tėvo norą.

Penktadienį į New Yorko 
prieplauką atplaukė 9 laivai, 
o išplaukė 21.

vakarienę duos 
nes dar bus ir

daiktas,—suti-

sako, kad 
$1.50 vertės, 
programa.

—Galimas
kau su juo, — Lietuviai komu
nistai turi nemažai simpatikų, 
pritarėjų iš biznierių tarpo, 
tai aišku, kad jie ir už mažes
nį bilietą gali duoti gerą va
karienę. Nugirdęs.

K

Sniegas greitai išnyko. Jo 
buvo nemažai pridrėbta, bet 
šlapias, o čia lietus dar dau
giau jį sulijo. Tuom kartu 
New Yorko miesto darbinin
kai užpuolė su įvairiomis ma
šinomis ir dabaigė “žiemą? 
naikinti.
Penktadienį Menora Temple, 

Brooklyne, įvyko virš 500 as
menų susirinkimas. Jo daly
viai reikalauja geresnių gyve
nančių. Kalbėjo panelė Luciel 
MęGorkey, ligoninių slaugių 
prezidentė, taipgi už geresnius 
gyvenančius.

Keturios dešimts keturi ren- 
dauninkai, tame skaičiuje ir 
Jack Johnson, buvęs sunkia
svorių kumštininkų čampionas, 
džiaugėsi laimėję rendos strei
ką. Jie mėnuo atgal buvo už- 
streikavę King Haven Apart- 
mentą, 445 W. 153rd St. Mė
nesio pikietas laimėjo jiems 
numušimą rendos po $5 į mė
nesį ir reikalingas pataisas.

Johnson veikliai dalyvavo 
streike ir pikiete.

Gaisro Departmentas Kaltas
Komunistų Partija atsipra

šo žmonių, kurie turėdami iš 
anksto pirkęsi tikietus negalė
jo įeit į Madison Sq. Gardeną. 
'Tai buvo kaičia Gaisro De- 
partmento, kurio įsakymu vė
liau nebeįleista svetainėn net 
turėjusieji išanksto tikietus, 
kuriem sėdynės buvo paliktos 
neužimtos. - c

6,000 Apsiavu Ispanijai
Boot & Shoe darbininkų 

unijos 465 lokalas pataisė 
1,000 porų apžavų ir penkta
dienį pasiuntė į Ispaniją. Jo 
viršininkai sako, kad dar turi 
5,000 porų, kurios greitai bus 
pataisytos ir pasiųstos Ispani
jos liaudžiai.

Apavus, drabužius ir aukas 
priima specialis komitetas: 
North American Committee to 
Aid Spanish Democracy, 149 
— 5th Ave., Room 111, 
York.

New

iš

Naujos Brošiūros
“Laisvės” išleistuvė aplaikė 
Sovietų Sąjungos labai gerų 

brošiūrų lietuvių kalboje. Jos
yra: “J. V. Stalinas Apie 
SSRS Konstituciją” ir “Komu
nistę Partijos Manifestas.” Abi 
gražiai atspaustos. Kaip vie
nos, taip ir kitos kaina tik 10 
centų.;. ■ ■. •

“Laisvės” raštinėj yra gra
žus knygų pasirinkimas. Prie 
to niekur kitur taip prieinama 
kaina negalima gauti knygas, 
kaip “Laisvės” raštinėj, kuri 
randasi 427 Lorimer St. (kam
pas Ten Eyck), Brooklyne.

Pirkęs.

Admirolas Byrd ir Dr. But
ler ketina per organizacijas 
atsišaukti į Rooseveltą, kad 
Jungtinės Valstijos ir Anglija 
paskelbtų šešių mėnesių taikos 
politiką. Prasta politika, jei
gu mėnesiais laikas nusako
mas.

Parengimų Komitetui
šį ketvirtadienį, sausio 28, 

įvyks .Brooklyno Darbininkiškų 
Organizacijų Parengimų Sąry
šio svarbus mėnesinis susirinki
mas “Laisvės” patalpoje, 8-tą 
vai. vakaro, pribus draugų su 
naujais sumanymais, kuriuos 
reikės apsvarstyti ir kurie turi 
didelės svarbos mūsų Sąryšiui.

“Cameo” ' teatras, 42nd ir 
Broadway, jau kelinta savaitė ; 
rodo Sovietų judį “Revoliucio
nierius.”

i
“Roosevelt” teatras, 2nd 

Avė., ir Houston St., jau ilgo-' 
kas laikas kaip rodo du So
vietų judžius “Nightingale”, 
(Lakštingalė) — spalvuotą 
judį ir “Abyssiniją.”

“Ascot” teatras, Concourse 
ir 83rd St., jau ilgokas laikas 
rodo Sovietų judį “A Greater 
Promise” arba “Birobidžan” iš 
žydų gyvenimo autonominėje1 
Biro-Bidžano Sovietų respubli
koj.

“Artef” teatras, 247 W. 
48th St., rodo revoliucinę dra
ma “Chains.” c.

Visi virš suminėti teatrai 
yra New Yorke.

New Yorke Gal Bus Viešbu
čių Darbininkų Streikas
Su kovo 1 diena New Yor

ke gali įvykti didelis viešbučių 
darbininkų streikas. Bus pas
kelbtas generalis streikas, 
kaip sako viešbučių unijos va
dai, jeigu samdytojai nesitai- 
kys su unija. Šis streikas ap
imtų 350 viešbučių ir 
5,000 darbininkų.

apie

Laikraštininkų Gildija 
Rems Jūrininkus

Laikraštininkų Gildijos (ku
rios nariais yra ir “Laisvės” 
redakcijos darbininkai) Pild. 
Komitetas nutarė paremt 
streikuojančius jūrininkus jų 
kovoje už pritinkančią 
konams algų skalę ir 
sąlygas, taipgi už tikrą 
kratiją unijoj.

Tai Tiesa
vieno kampo

□

INFLUENZA
New Yorko miesto sveikatos komisionie- 

rius laikraščiuose paskelbė, jog iš apie 
7,000,000 žmonių gyvenančių New Yorke, 
300,000 serga Influenza. Taigi būtų žingei- 
du sužinoti kiek visoje Amerikoje iš 120,- 
000,000 gyventojų serga toja epidemija?

Influenza yra staigus kūno valymo krizis, 
panašus į šaltį ir yra išdavas netikusio mai
tinimosi. Tie žmonės netik influenza serga, 
bet ir kitokioms ligoms, kurių viduriai už
kietėję, priskretę, kraujas ir visa kūno sis

tema reikalauja išvalymo. Vartojant NATURAL-LAX-HERB TEA 
nesibijo, nes jų niekibs influenza ir kitokios ligos. NATURAL-LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet kraująir visą kūno 
sistemą. Sergantieji ir sveiki tuojaus parsitraukite NATURAL-LAX- 
HERB TEA ir jūs patys persitikrinsite, jog aš sakau teisybę, nes aš 
esu išbandęs. N. L. H. Tea pakelis prekiuoja 50c. Prisiųskite Money 
Order už vieną bei daugiaus pakelių, o aš gavęs užsakymą, tuojaus 
pasiųsiu. Rašykit: JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N.Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakąpenė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

T

J. KASMOCIUS

am eri- 
darbo 
demo-

gatviųAnt
New Yorke, kur yra trafiko 
šviesa, parodanti visiems, kada 
jie gali važiuoti ar eiti ir ka
da kitus praleisti, stovėjo se
nas aklas žmogus, stuksėda
mas lazdele į gatvę, laukda
mas, kada kas nors jam pagel
bės pereiti gatvę. Jis ilgai ne
laukė, nes jaunas žmogus pri
ėjo prie jo, paėmė už rankos, 
ir pasisiūlė pervesti. Pasisiūly
mą žmogus mielai priėmė. Bet, 
pirm negu žengė nuo šaligat
vio, tas aklas žmogus užklau
sė jauno vyro: “Sei, jaunas 
žmogau, ar trafiko \šyiesa lei
džia mums pereiti?” Tik pa
galvokime apie tai, jeigu mes 
visi taip elgtumės, naudotume 
protą, tai nelaimių nebūtų.

Trafiko Stotis “I.”

Miesto apšvietos departmen
tas peržiūrėjo 505 aplikacijas 
prašančių į mokytojų darbus.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas kambarys 

vienam arba dviem asmenim. Garu 
šildomas ir su visais įtaisymais. 
Kreipkitės po num. 434 S. 5th St., 
Brooklyn, N. Y., Apt. 3.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Liaudies Teatras vaidins 
veikalą, “IS Meiles.” Svetaine paimta 
ant gegužes 2, Labor Lyceum. Apie 
veikalą ir jo lošėjų sąstatą bus pra
nešta vėliau.

PAJIEŠKOJIMAI
PajieŠkau moters arba drauges, 

kuri turi sūnų ne jaunesnį kaip 16 
m. amžiaus. Moteris gali būt apie 
50 m., ir kad abu mylėtų gyvent ant 
ukes. Esu našlys, turiu gražią ūkę, 
arti miesto prie gerų marketų. Sū
nus galės aplaikyt už kelių metų. 
Atsišaukite į “Laisvės” administra
ciją, 427 Ldrimer

į ■ P-'J

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę j tin-

* karną 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.

Parsatndaa automobiliua ▼eatuvfna, 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4012 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau 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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
f (ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., 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.

. Charles’ Up To-Date
I III BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS | g Q
Prielankus Patarnavimas

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

i

St., Brooklyn, N. 
(18-20)




