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KRISLAI
Mongolija
Drg. Ch. Krumbein
Anglija ir Francija
Drg. E. Thaelmann

Rašo L PRŪSEIKA

Japonija tuoj padidins savo 
kariuomenę Manchukuo teri
torijoj šešiomis naujomis divi
zijomis. Tas reiškia, kad pa
didės provokacijos ant Sibiro 
rubežiaus. Tas, taip pat, reiš
kia, kad Mongolijos fronte 
bus labai karšta.

Tūlą laiką Japonijos džin- 
goistai tikėjosi ramiu būdu 
pasiimti Mongoliją savo kiše- 
niun. Bet liaudies respubli
kos valdžia jiem davė “otka- 
zat.“

d. liepos, 1935 m., Japo- 
pastatė Mongolijos liau- 
valdžiai visą eilę kate-

4 
nija 
dies 
goriškų reikalavimų. Tarp kit
ko, reikalauta, kad Mongoli
joj galėtų apsibūt japonų mi- 
litarinių stebėtojų štabas. Tie 
reikalavimai buvo griežtai at
mesti.

Nuo to laiko japonai, per 
savo agentus Manchukuo, ir 
pradėjo smurto žygius. Užka
riavimas Mongolijos labai su
stiprintų Japonijos strategiš
kas pozicijas prieš Sovietų 
Sąjungą.

Bet SSRS yra padariusi su 
Mongolijos Liaudies Respubli
ka abipusės pagelbos sutartį 
(panašiai, kaip su Francija) 
ir neleis Japonijos militaris- 
tams paversti Mongoliją į an
tra Manchukuo. c

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

4

Tūkstančiai partijiečių ir 
tūkstančiai simpatikų sveikino 
Bronxo Coliseum’e d. Charles 
Krumbeiną, sugrįžusį iš Lewis
burg© kalėjimo, kur jis išbu
vo 14 mėnesių.

Energiškas, optimistiškas, 
su šypsą ant veido! Sakosi 
“su magaryčiom“ , atidirbsiąs 
partijai už tuos 14 mėnesių 
priverstinos “vakacijos.“

“Mūsų čalis su mumis!”— 
sušuko močiutė Bloor.—“Mum

Trys Mainieriai Jau 8
Dienos Kaip Užgriūti

MOOSE RIVER, Nova 
Scotia, Canada, bal. 18. — 
Astuonios dienos atgal 
įgriuvas River aukso kasy
klai, dar tebėra trys mai- 
nieriai 141 pėdą p6 žeme, 
nežinia ar gyvi ar jau mi
rę. Keli desėtkai darbinin
kų dieną ir naktį darbuoja
si, kad dasikasti ir juos 
imti.

iš-

Washington, bal. 17. — 
Senatas 56 balsais prieš 28 
pavarė Floridos apskričio 
federalį teisėią H. L. Ritte- 
rį. Tas teisėjas bylose im
davo kyšius iš vienos bei ki
tos pusės advokatų.

KAIRIEJI SOCIALISTAI 
PAĖMĖ VIRŠŲ NEW 

YORKO VALSTIJOJ
BUFFALO, N. Y., bal. 17. 

—New Yorko valstijos So
cialistų Partijos Komitetas 
55 balsais prieš 43 išrinko 
laikinuoju savo pirmininku 
kairįjį socialistą Maxą Del- 
soną, prieš dešiniųjų Augu
stą Claessensa. Kairiojo 
sparno vadovybė dabar vy
rauja visoj socialistų orga
nizacijoj šioj valstijoj.

Pranešama, kad dešinieji, 
vadovaujami L. Waldmano,

visiem bus lengviau ir sma- Onealo ir kt., gal skels visą 
giau dirbt.

Anglija pataikauja Hitle
riui, o Francija Mussoliniui. 
Ta politika padeda fašistams. 
Mussoliniui bus lengviau pa
siekti Addis Ababa ir likvi
duoti Ethiopiją. O sustiprė
ję Vokietijos naziai ras ben
drą kalbą su savo itališkais 
dvynukais. Fašistai nebus 
perskirti, bet bus perskirta 
buržuazinė dmokratija.

Štai prie ko veda Anglijos 
ir Franci jos politikos svyravi
mai ir dvipusiavimai. Ir 
draugiškumas tarp tų dviejų 
šalių laikosi, kaip ant vištos 
kojos.

Socialistų Partija ateinan
čiame jos suvažiavime ge
gužėje. Dešiniųjų “senoji 
gvardija” kerštauja ypač 
del to, jog kairiųjų vadas 
Norman Thomas tūlais 
klausimais eina j bendrą 
frontą su komunistais.

Pašovė Keturis Žydus 
Palestinos Riaušėse

MORGANO PARTNERIAI TROKŠTA HITLERIO d« Teismai Redaktoriui už 
AMERIKOJ PRIEŠ ŽYDUS IR RAUDONUOSIUS Raštus apie Franc. Armiją

WASHINGTON, bal. 17. 
— F a š istinių “Respublikos 
Žvalgų” (Sentinels) prezi
dentas Alexander Lincoln 
š.m. kovo 16 d. rašė kitam 
“žvalgų” veikėjui W. Cl. 
Runyonui, kad Amerikai 
“tikrai gręsia žydų pavo
jus.” A. Lincoln yra banki
ninkas Bostone. Jam atsa
kydamas, Runyon pageida
vo Amerikai “Hitlerio” 
prieš žydus ir komunistus, 
kuriems, girdi, Rooseveltas

duodąs valią.
Tie laiškai buvo skaityti 

senatorių komisijoje, tyri
nėjančioje politinius fašistų 
šmugelius Amerikoj. Iš do
kumentų ir liudijimų pasi
rodė, bankierių tūzo J. P. 
Morgano partneriai A. P. 
Sloan, E. T. Stotesbury ir 
kt. kapitalistai aukojo po 
$1,000 “Respublikos Žval
gams.” Vien Pitcairn tur
čių šeimyna, Philadelphijoj, 
parėmė “žvalgus” $103,000.

PARYŽIUS, bal. 17. — 
Jau pirmiau buvo 6 mėn. 
kalėjimo nuteistas francū- 
zų komunistų dienraščio 
“l’Humanite” red aktorius 
Emil Bonat už talpinimą 
pranešimų apie kareivių de
monstracijas.

Dabar jis vėl areštuotas 
už kareivių laiškų spausdi
nimą ir už raštus apie blo
gas sąlygas armijoj.

Italams dar Toli iki Hararo bei Ethiopijos 
Sostines; Ethiopų Armijos dar Gali Gintis

PARYŽIUS, bal. 18. — 
Havas žinių agentūra pa
skleidė neva “žinią,” būk 
italai pietų fronte jau už
ėmę Hararą, antrą didžiau
sią Ethiopijos miestą, bet 
pasirodo, kad tai fašistų pa
leistas blofas.

Kitas jų blofas buvo, kad 
italai nėr tris dienas paim
sią Ethiopijos sostinę Ad
dis Ababą.

Bal. 19 d. tos “trys die
nos” jau praėjo, o fašistų 
armijai dar liko virš šimto 
mylių iš šiaurės iki A. Aba- 
bos.

ADDIS ABABA, bal. 18.

—Ethiopijai gręsia didelis 
pavojus, tačiaus jinai dar 
turi šimtus tūkstančių gerų 
kareivių savo armijoje ir 
gali stipriai priešintis įsi
veržėliams. Pietini ame 
fronte ethiopai Nasibu ko
mandoj jau savaitė kaip 
įtūžusiai kertasi su fašistų 
generolo Graziani’o armija, 
ir mūšis dar neišspręstas.

LONDON, bal. 19.—Ex
change Telegraph praneša, 
būk italai “sunaikinę” 10,- 
000 ethiopų per dviejų die
nų įšėlusią kovą> pietiniame 
fronte.

Lietuva Užgrobė Danzi-j Japonai Mechanizuoja
go Šmugelio Laivą Armiją prieš Sovietus

New York, bal. 17. —Lai
vo “Aquitania”” 132 kelei
viai pasiuntė kablegramą 
Hitleriui, reikalaudami pa- 
liuosuot E. Thaelmanną, di
džiausią Vokietijos darbi
ninkų vadą.

ITALIJA PRIRENGIA
VISAS SAVO JĖGAS

KARUI SU ANGLAIS

Vienas Prahos laikraštis ga
vo pranešimą iš Berlyno, kad 
naziai bijosi teist Thaelman- 
n’ą, Vokietijos komunistų va
dą, kadangi byla gali pavirst 
į antrą Leipzig© teismą, su 
antru Dimitrovu.

Tas pats pranešimas, betgi, 
sako, kad E. Thaelmann ne
bus paliuosuotas, bet bus lai
komas “protektyvėj apsau
goj.“ Tai tas pats, kaip ir 
kalėjimas, o gal koncentraci
jos stovykla.

Darbo minių šturmingi pro
testai vis viena išplėš d. Tha- 
elmanną iš kruvinų fašizmo 
nagų.

TEL AVIV, Palestina. — 
Pereitą trečiadieni arabai 
užmušė žydą Israeli Chaza- 
ną automobilyj. Jį laido
jant, žydų patriotų minia 
užmušė vieną nieko nekaltą 
arabą darbininką, o kitą su
žeidė.

Bal. 17 anglų policija šau
dė į žydus, demonstruojan
čius prieš Anglijos valdžią 
ir keturis pašovė.

Du milionai darbo žmonių 
laimėtų laisvę. O keli šimtai 
tūkstančių eitų ant ilgo pa
sninko.

Kažin kada p. Vitaitis baigs 
“Tėvynėj” savo įspūdžius iš 
Lietuvos ?

Kas juos skaito?

“Draugas“ sielojasi, kad jei 
komunistai užvaldytų Lietuvą, 
tai žmonių laisvė būtų pa
smaugta.

Klausimas, kokių žmonių ? 
Yčams, Lapėnams, Smetonoms 
ir visiems reakcijos kaševa- 
rams laisvė būtų pasmaugta. 
Prabaščiai ir pralotai būtų vi
siškai atskirti nuo politikos. 
Grafteriai būtų kalėjime. 
Dvarponiai būtų likviduoti.

Ne bažnyčios, bet mokyklos 
būtų didžiausi mūrai Lietuvoj.

Kaip jūros bangos įsisiū
buoja Lenkijos darbininkų ko
vos prieš Pilsudskio palieko- 
nis. Lvovo darbininkai 
karžygiškai pasirodė, 
pavyzdžiu jie uždega 
šalies proletarijus.

Tokius kovotojus kulkos tik 
laikinai gali įveikti. Galų ga
le jie bus laimėtojais.

tikrai 
Savo 
visos1

Skaitykit “Sunday Worker.” 
Būtinai jį įsigykit. Bent vieną 
numerį perskaitę, visuomet jį 
skaitysit.

-JĮ

KLAIPĖDA, bal. 18. — 
Lietuvos valdžia konfiskavo 
Danzigo garlaivį “Willy” 
400 tonų, ir piniginiai nu
baudė jo kapitoną.

Tuo laivu naziai šmuge- 
liavo alkoholį į Lietuva. 
“Willy” buvo suturėtas bal. 
7 d. Jame rado 300 didelių 
blekinių alkoholio.

Laivas nenorėio pasiduot. 
Lietuvos pakraščio motori
nis laivukas tad ėmė i jį 
šaudvt 37 milimetrų kulko
mis iš mažiukės kanuolės, o 
“Willy” bėgdamas atsišau
dė atgal. Kova tęsėsi 8 va
landas, iki šmugelio laivas 
buvo priverstas pasiduot.

Verdančio Vandens Po
žeminė Upė Francijoj

ANGOULLEME, Fran- 
ja, bal. 18. — Iš žemės pra
sivėrė verdančio vandens 
smarki sriovė ir užliejo di
delį lauką ties Nontron kai
mu. Požemyj plaukia ver
dančio vandens upė.

Reikalauja Ištraukt Meksiką 
iš Tautą Lygos

MEXICO CITY, bal. 18. 
—Tūli Meksikos senatoriai 
reikalauja pasitraukt iš 
Tautu Lygos. Narystė Ly
goj lėšuoja Meksikai $90,- 
000 per metus, bet iš to ne
są jokios naudos.

TOKIO, bal. 18.—Japoni
ja skubotai mechanizuoja 
savo armijas Manchukuo 
krašte ir siunčia ten šimtus 
karinių lėktuvų (supranta
ma, prieš Sovietus ir Išlau
kinę Liaudišką Mongoliją).

ROMA, bal. 18.— Musso
lini pašaukė į karo laivyną 
visus atsarginius jūrinin
kus; nepaleidžia laivyno 
oficierių pasižmonėti ilgiau 
kaip 24 valandas. Fašistų 
valdžia taipgi sumobilizavo 
visus orlaivius ir lakūnus. 
Spezijoj ir Sardinijoj sutel
kė marinipkus, kaipo pir
muosius būrius naujam ka
rui.

Visi šie prisiruošimai da
romi gręsiančiam susikir
timui su Anglija, jeigu ji
nai bandytų pastot kelią 
Italijai užkariaut visą Et- 
hiopiją.

Manchukuo Žmonių Su
kilimai prieš Japonus
PEIPING, Chinija, bal. 

18. — New Yorko Sun ko
respondentas praneša, jog 
išsivystė naujas d i d e 1 is 
Manchukuo gyventojų suki
limas prieš Japoniją, į ry
tus nuo Mukdeno. Jau neš
dinasi iš ten amerikonai mi
sionieriai.

Jeigu Japonija pradėtų 
karą prieš Sovietus, — ra
šo tas korespondentas, — 
tai Manchukuo žmonės ga
lėtų visu plotu sukilti delei 
pasiliuosąvimo nuo Japoni
jos.

W a s h i ngton, bal. 17. — 
Pranešama, kad prezid. Ro- 
oseveltas priešinsis tuo jau
timam skyrimui $700,000,- 
000 WPA viešiems pašali
niams darbams, nors to rei
kalauja daugelis kongres- 
manų.

Hamburge ir keliuose ki
tuose miestuose - Vokietijoj 
dabar yra slapta teisiama 
150 komunistų, socialistų iri 
kitų fašizmo priešų. *

Tautų Lyga per 3 Sa
vaites Nieko Nedarys 
Ethiopijai Pagelbėti | 

----------- ' k- w 
AŠTRESNIŲ DRAUSMIŲ KLAUSIMAS PRIEŠ ITA

LIJĄ ATIDĖTAS IKI GEGUŽĖS 11 DIENOS
———;----------------------B GENEVA, bal. 19. — Šį .

pirmadienį susirinks Tautų 
Lygos Taryba svarstyti 
žingsnius delei Italijos karo 
stapdymo prieš Ethiopiją. 
Bet Franci jos užsienių rei
kalų ministeris Flandin jau ’ 
susiderėjo su Anglijos už
sieniniu ministeriu Edeiffl, 
jog Lygos Taryba visai ne
kalbės anie 
tesnes ekonomines baus-

Fašistai Apšaudė Palociu 
Imperatoriaus H. Selassie

ADDIS ABABA, bal. 17. 
—Du italų lėktuvai kulka- 
svaidžiais apšaudė impera
toriaus Haile Selassie palo- 
cių ir kitus punktus Ethio- 
pijos sostinėj Addis Aba- 
boj. Jie taipgi mėtė lape
lius kurstančius prieš ethio- 
pų valdžią.

NAUJI NARIAI BUS TIK 
PAVIENIUI PRIIMAMI Į 

SOV. KOMPARTIJĄ

MASKVA, bal. 17.— Per 
trejus metus Sovietų Ko
munistų Partija tapo gana 
grynai apvalyta nuo neti
kusiu elementų, kurie buvo 
per klastas į ją įsiskverbę. 
Toliau nauji nariai nebusią 
priimami grupėmis; kiek
vienas bus atskirai ištirtas, 
ar yra tam tinkamas.

Apiplėšė Traukinį N. Jersey

ĮVAIRIOS ŽINIOS

NUTLEY. N. J., bal. 17. 
—Sustojus čia Erie gelžke- 
lio traukiniui iš rvto, septy
ni ginkluoti plėšikai, grū
modami šautuvais ir revol
veriais tarnautojams stotv- 

, ie ir traukinyje, išplėšė iš
Washington, bal. 18. — bagažo vafono $958, susėdo 

Tarpvalstijinė Prekybos i automobilį ir pabėgo. 
Komisija užtvirtino pirmes
ni nutarimą numušt nuo 
birž. 2 d. kainą važinėjimo 
gelžkeliais iki 2 centų už 
mylią. Atmetė kompanijų 
protestus.

Kariškai Saugoja Kitų 
Šalių Atstovus A. Ababoj

Genoa, bal. 18. — “Mera- 
no” laive rado pasikorusį 
kunigą T. Crespi, popiežiaus 
atstovybės finansų patikrin
toj ą Ispanijoj.

Zagreb, Jugoslavija, bal. 
18. — Per kroatų valstiečių 
kovą su policija, trys vals
tiečiai tapo užmušti ties No
va Gradisca kaimu.

Belgrad, Jugoslavija, bal. 
18. — Areštuota 15 kroatų 
kaimiečių. Mat, per kovą 
su fašistiniais užpuolikais 
kaimiečiai užmušė kelis fa
šistus.

Tokio, bal. 18.—Visose su
tartyse ir valstybes doku
mentuose Japonijos impera
torius nuo šiol pasirašys to
kiu titulu: “Japonu tautos 
dangaus sūnus.” (Kreizi.)

Paryžius, bal. 18. — “L’> 
Information” s k a i t liuoja, 
kad nuo karo pradžios su 
Ethiopiia Mussolinis išeik
vojo 2 bilionu aukso lirų, tai 
yra pusę viso turėto aukso 
Italijos ižde.

ADDIS ABABA, bal. 18. 
—Ethiopijos valdžia apsta
tė kariška sargyba atstovy
bes Amerikos ir kitų šalių 
Addis Ababoj. Sako, kad 
bijo ethiopų keršto prieš 
baltuosius svetimšalius. Nes 
paprastai ethiopai spren
džia pagal italus, kad visi 
baltieji esą jų priešai. Ame
rikonų esą Etįiopijoj 118.

Smarkėja San Francis
co Laivakroviy Kova
SAN FRANCISCO, Cal., 

bal., 18. — Nėra kam iš
krauti bei prikrauti ketu
riolika atplaukusių laivų ir 
jie bergždžiai riogso šiam 
uoste. Nes kaip tik bosai 
suspendavo nuo darbo na
rius kovingo 38-79 lokalo 
Tarptautinės L a i v akrovių 
Sąjungos, pastarieji tuo- 
jaus paskelbė streiką. Jų 
pikietai neprileidžia skebų 
nei iš tolo.

Laivakroviu Sąjungos di- 
strikto prezidentas Wm. J. 
Lewis šaukia visus 15,000 
narių. į talką streikieriams.

• C 
ryba visai nė
jo kias griež- , •

___„ > baus- . 
mes_ prieš Italiją iki gegu
žės_ 11 d., tai yra iki buš
praėję Franci jos seimo rin
kimai. Francijos valdovai 
reikalauja atšaukt net pir
mesnes menkas prekybos ir 
finansų drausmes prieš fa
šistu kara. •

LONDON, bal. 18.—Ang
lijos ministeris pirmininkas 
St. Baldwin pareiškė, kad 
dabartiniu laiku negali būt 
nei kalbos anie kariškas 
bausmes prieš Italiją.

Siaučia Atkakli Kova— 
Pietinėj Ethiopijoj

_

ROMA, bal. 18.— Jau ke- . 
lias dienas siaučia nuolati
niai atkaklūs mūšiai italų 
su ethiopais pietiniame 
fronte.

Italų komandierius • R. 
Graziani briovėsi linkui an
tro didžiausio Ethiopijos 
miesto Hararo, bet ii sutu
rėjo liūtys su audringais 
vėiais. o ypač didvvriškas 
o t h i o p u pasipriešinimas. 
Nuo italu dabartiniu pozici
jų iki Hararo vra dar 225 
mylios beveik be jokio ke
lio.

i

ADDIS ABABA, bal. 18. 
— Ethiopijos imperatorius 
Haile Selassie vadovauja 
savo armijoms šiauriniame, 
fronte, bet italai negali su
žinoti, kur randasi jo sto
vykla.

Haile Selassie jau n 
kalba per radio su savo; 
džios centru Addis Abi 
Nes fašistai galėtų Dagi 
radio kalbą, sužinoti, kur 
iis vra ir užpulti orlaivių 
bombomis ir nuodais. To 
del Haile Selassie tik Pier 
telefoną kalbasi su Addis 
Ababa.

Ispanu Valdžia Suėmė 
800 Fašistų Kerštų

Mm

MADRID, bal. 18. — Dar- 
bo unijos atšaukė visuotiną 
streiką, kuomet Ispanijos 
valdžia pasižadėjo nuslopin
ti fašistu kruvinus veiks
mus prieš Liaudies Frontą.

Per dieną tapo suimta * 
aršiausių fašistų.
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turi su Smetonos valdžia ir jai netar
nauja. Jo vieninteliu rūpesčiu esą Vil
niaus reikalai.

Bet pasirodo kas kita. Brooklyno 
“Vienybėje” skaitome, kad jis randasi 
Smetonos valdžios konsulo globoje. Sme
tonos agentas jam ir maršrutą rengia.

Ponas Uždavinys negali nežinoti Ame
rikos lietuvių opinijos apie Smetonos val
džios ir jos agentų užsienyje veiklą. Kas 
su ta valdžia susideda, tas amžinai susi
tepa savo rankas tos valdžios fašistiniais 
darbais ir netenka jokio pasitikėjimo 
Amerikos lietuvių visuomenėje.

Skels Socialistų Partijų

Rengiamės Apvaikščioti Gatvėmis
Gegužinę Šventę Tarptautiniai

Tas Pats Džiaugsmas
Džiaugiasi Chicagos “Draugas,” kad 

“mūsų tautietis adv. Jonas T. Žuris de
mokratų partijos nominuotas į Chicagos 
miesto teisėjus.” Taip pat lygiai džiau
giasi socialistų “Naujienos.” Ištiesų, 
garsinime demokratų ir republikonų 
politikierių, gyrime jų ir blofinime apie 
juos, nėra jokio skirtumo tarp tų dvie
jų dienraščių.

Tai bus, žinoma, visų pirma biznio iš- 
rokavimas. Republikonai ir demokratai 
nesigaili pašaro savo prieteliams. -Antra, 
tiems dienraščiams rūpi palaikyti darbi
ninkus senųjų partijų junge. Iš “Drau
go,” žinoma, daugiau ko tikėtis negali
ma. - Bet labai atpriklu, kuomet taip pat 
elgiasi save besiskelbią socialistiniu lai
kraščiu “Naujienos.”

Kreiva Priesaika, ■ *

/ Lietuvos kunigų “žvaigždė” sako, kad 
Sovietų Sąjungoje kalėjime sėdi lietuvis 
kunigas Jodokas. Taip rašąs koks ten 
kunigas Linhart. “žvaigždė” sako: 
“Kun. Linhart prisiekia prieš dievą ir vi
sus šventuosius, kad kun. Jodokas jokio 
politinio darbo nedirbo.”

B Tąj, žinoma, kun. Linhart kreiva prie
saiką. Ten pat sakoma, kad jis (Jodo- 
kas):,'“buvo įskųstas, apkaltintas, kad po
litikuoja, eina prieš valdžią.” Ir “žvaigž- 
dės”"štabas ir kun. Linhart puikiai žino, 
kad “Sovietų valdžia nesodina kalęjiman 
tų lįįunigų, kurie neužsiima kontr-revo- 
liUjeįpiu darbu. Baudžia tiktai tuos, ku- 

I rie priedanga poterių ir bažnyčios 
darbuojasi už nuvertimą Sovietų val
džios ir sugrąžinimą buvusių carų ir ka
pitalistų viešpatavimo ant liaudies spran-

Y do. 'Ų

senosios Gvardijos” organas “The 
New Leader” (bal. 18 d.) sako: “Wald- 
manas pareiškė, kad nebent Socialistų 
Partijos konvencija atmes komunizmą ir 
priims New Yorko delegaciją, tarpvals- 
tijinė konferencija pasidarys įrankiu 
pradėjimui naujo judėjimo, paremto de
mokratiniu socializmu.”

Pats Waldmanas pareiškė: “Nebent 
nacionalė konvencija priimtų New Yor
ko delegaciją ir partija nustotų buvus 
komunistinio judėjimo sparnu, mūsų 
konferencija bus pradžia naujo socialis
tinio judėjimo.”

Vadinasi, jeigu Socialistų Partijos 
konvencija, kuri įvyks gegužės mėnesį, 
nepaves New Yorko valstijos organiza
cijos “senajai gvardijai” ir neatmes re
voliucinio kelio, Waldmanas, Oneal, Lee 
ir kiti skaldys Socialistų Partiją ir tvers 
naują partiją. Bet mums atrodo, kad jie 
mažai ką laimės. Jau jeigu tokiam New 
Yorke “senoji gvardija” viską prakišo, 
tai vargiai ji pajėgs apgauti partijos na
rius kitose vietose.

Negražu, Vyrai!
“Keleivis” ir “Vienybė” surado bend

rą kalbą: abu laikraščiai priglaudė tūlą 
Motuizą, kuris jau pusėtinai įkando 
“Laisvę” ir dar žada “nedovanoti.” Ne
sistebime, kad smetonininkų “Vienybė” 
tą sutvėrimą globoja, bet labai keista, 
kad . “Keleivis” užsiima tokiu negražiu 
darbu.

Motuiza neturi jokio pamato kabinėtis 
prie; “Laisvės.” Tai buvo išaiškinta ben
drovės šėrininkų suvažiavime. Kad taip 
yra,-tai, be to, parodo buvę tuo reikalu • 
teismai. Pirmiausia buvo partijinis teis
mas^ kuriam “Laisvė” įtikinančiai įrodė, 
kad; Motuiza neturi pamato kabinėtis. 
Bet ;to teismo nuosprendžiu Motuiza ne
pasitenkino ir nubėgo į buržuazinį teis
mą. ' Samdė advokatus ir bandė prikibti 
prie.dienraščio. Bet ir ten nieko nepešė. 
Teisine buvo parodyta faktais ir doku
mentais, kad jis dienraštį puola netei
singai.

Nežiūrint to, “Vienybės” ir “Keleivio” 
reduktoriai užsispyrę šmeižia “Laisvę” 
ir pagelbsti tam elementui kurstyti vi
suomenę prieš ją. Negražu, nepadoru, 

. vyrai!

Laivakroviai ir Jūrininkai
Prasideda naujas visuotinas streikas 

Amerikos jūrininkų ir laivakrovių. New 
Yorke jau streikuoja dvidešimt septyni 
šimtai. Vakaruose, San Francisco ir ki
tuose uostuose darbininkai vėl priversti 
mestis į kovos frontą.

Į naują streiką jūrininkus ir laivakro- 
vius iššaukė žiaurus laivų savininkų už
puolimas. Kadangi vakarinių uostų dar
bininkai organizuojasi į kovingą uniją, 
tai kapitalistai pasakė, kad jie sulaužo 
sutartį ir atsisako ką nors bendro turėti 
su organizuotais darbininkais. Kitos iš
eities darbininkams nebeliko, kaip mesti 
darbą ir ginti savo teises ir savo orga
nizaciją.

Jūrininkų unijos nacionaliai viršinin
kai (Bryan ir kiti) atvirai eina su laivų 
savininkais prieš darbininkus. Jie atvi
rai verbuoja skebus ir padeda streiką 
laužyti. Toks jų darbas yra nepateisina
mas. Tai darbas, kuriuo turėtų pasipik
tinti kiekvienas unijistas, kiekvienas do
ras darbininkas.

Turime padėti jūrininkatns ir laiva- 
kroviams šį streiką laimėti. Visų darbo 
žmonių simpatijos ir parama turi eiti 
tiems kovingiems darbininkams.

Gegužės pirmą dieną at
žymi viso pasaulio proleta
riatas. Tą dieną darbo žmo
nių klasė sustabdo fabri
kuose mašinas ir įvairiose 
įstaigose padeda darbo 
įrankius. Eina į gatves 
miestuose ir miesteliuose. 
Distriktais grupuojąs tau
tinės grupės, nešdamos sa
votiškas vėliavas, iškabas 
su įvairiais obalsiais ir rei
kalavimais.

Tuomet maršuoja į cent- 
ralinę tarptautiniai rengia
mą demonstraciją. Sueina 
masės darbo žmonių, inte
ligentų, profesionalų ir 
smulkūs biznieriai.
. Maršuodami dainuoja 
“Internacionalą”. Minios 
balsai skamba, atsimušda- 
mi į ausis valdančiosios 
klasės ir išnaudotojų. Šau
kia balsai vieną obalsį: Vi
so pasaulio darbininkai, vie
nykitės. Jūs neturite nieko 
pralaimėti, o laimėti daug 
ką turite. Sutraukyti re
težius nuo rankų ir valdy
ti pasaulį!

Gegužines Reikšmė
Tą dieną darbininkai de

monstruoja bendro fronto 
galingumą. Demonstruoja 
savo tvirtumą proletariato 
rankų, kuriomis, atėjus va
landai, reikės atplėšti ka
lėjimų duris ir tvirtas gele
žies štangas, kad paleisti į 
laisvę mūsų kankinamus 
brolius, darbo žmonių kla
sės vadus.

Gegužinės Dienos demon
stracija pareiškia apgailes
tavimą draugams, žuvu- 
siems klasių kovos lauke už 
darbo žmonių reikalus. Pa
reiškia užuojautą politi
niams kaliniams, kurių tūk
stančiai randas kapitalisti
nėse bastilijose, kankinami 
inkvizitoriškiausiais įran
kiais šaltuose1 ir karštuose 
požeminiuose urvuose. Už 
ką gi, broliai ir sesers, ka
pitalistiniai budeliaf juos 
kankina?

Vien todėl, kad jie kovojo 
teisingai už mano ir tavo 
reikalus, ir už visų darbo 
žmonių. Kapitalistų klasės

agentai negalėjo jų persi
tikrinimo ir idėjos nupirkti 
už pinigus, todėl norima 
juos gyvus supūdyti ir pa
daryti netinkamais darbi
ninkiškai draugijai. Taigi, 
darbininkai, mąstyki me, 
kaip mes galime dar svei
kus ir gyvus ištraukti juos 
iš kapitalistinių kapų. Da
lyvavimas Gegužinės de
monstracijose tai yra vienas 
tam būdas.

Gegužinė demonstracija 
prirengia mases bendru 
frontu vartoti savo jėgas 
nuvertimui kapitalistinės 
valdančios klasės ir įsteigi
mui Sovietų formos val
džią. Tik tokia valdžia bu- 
davos naują pasaulį ant ka
pitalistinės klasės griuvėsių 
ir paliuosuos darbo žmones 
iš kapitalo sistemos, kuri 
yra pagimdytoja vargų jū
ros. Tuomet žmonės, kurie 
dirba visuomeniniai naudin
gą darbą, turės teisę viso
mis gyvenimo gerybėmis 
naudotis. Nebus išnaudoji
mo ir dykaduonių.

Apsistoję valandėlei pa
galvokime, kas augščiau pa
sakyta ir prisiminkime bis- 
kį istorijos. 1871 metais įsi
steigė Paryžiaus Komuna. 
Darbo žmonių klasė nutren
kė stambiavaldžių dvarinin- 
kų-ponų valdžią ir įsteigė 
darb. komuną. Šiandien čia 
Amerikoj, pažvelgkime ap
link save, kokiomis gyveni
mo sąlygomis apsupti esa
me: Bedarbių milionai; sto
vi eilės laukiančių gauti ko
kių nors išmatų nuo turčių. 
Dirbantiems algos ubagiš
kos—vos, pusbadžiai gali 
egzistuoti (rie*-gyv’enti).

Visą tą darbo žmonių 
vargo paveikslą persista- 
tant savo vaidentuvėj, kiek
vienas lietuvis darbininkas 
privalo Gegužės Pirmą eiti 
į gatvę ir prisidėti prie to 
brangaus ir iškilmingo ap
vaikščiojimo savo tarptau
tinės šventės.

Brooklyno ir Apielinkės 
Lietuvių Veikimo 

Komiteto Sekr.
George Kuraitis.

mas. Mirusiojo namiškiai 
gyvenę tuo laiku visai pa
prastą gyvenimą. Tik bū
davo rengiami šermenys iš 
mirusiojo palikimo. Turtin
go mirusiojo atveju tie šer
menys būdavę labai ilgi ir 
gausūs, nes senieji prūsai 
tikėję, kad juo daugiau per 
šermenis suvalgoma, tuo 
geriau mirusiajam, tuo di
desnį kraitį jis nusinešus į 
vėlių pasaulį. Tokios laido
jimo puotos kartais Įnikda
vusios iki dviejų savaičių 
laiko.

Tokie senųjų prūsų laido
jimo papročiai yra labai se
noviški ir primena Homero 
ir Herodoto laikų graikų 
laidojimo papročius.

sirašė daug bedarbių, bet nu
važiavę pamatė, kad juos 
niekšiškai apgavo. Už 1 ktm. 
ąžuolų sukirtimą mokama po 
1.20 lt. Kadangi žemė neį
šalus, miškuose šlapu ir ten
ka klampoti ligi kelių vande
nyj, tai darbas sunkesnis, ne
gu katorgoj. Del to daugelis 
bedarbių, padirbę keletą die
nų miške, išbėgioja. Tačiau 
čia dar ne viskas. Bedarbių 
birža išbėgusius iš nepaken
čiamų darbo sąlygų bedarbius 
daugiau neregistruoja. M.

“Viešųjų Darbų Darbininkų 
ir Bedarbių Balsas”.

VALSTIEČIŲ DEMONSTRA
CIJA ŠAKIUOSE

LIETUVOS ŽINIOS
BEDARBIO LAIŠKAS “VIE
ŠŲJŲ DARBŲ DARBININKŲ

IR BEDARBIŲ BALSUI”

Kaip Fašistų Darbo Birža 
Apgaudinėja Bedarbius

Čia iš noriu parašyti keletą 
žodžių, kaip mus išnaudoja ir 
apgaudinėja. Aš, kaip bedar
bis, nuėjau į darbo biržą pra
šyti darbo. Man buvo pasiū
lyta važiuoti į Babtų plentą, 
akmenų skaldyti. Aš pasa
kiau, kad neturiu tam tinka
mų drabužių, avalinės ir kad 
mano šeimyna alkana namie. Į 
tai man pasakė fašistij darbo 
biržos vedėjas, kad duos ba
tus, kelines, ir mano žmonai 
duos tokį raštelį, kad ji gaus 
čia vietoj 10 litų avanso. O 
aš kaip nueisiu į darbo vietą, 
tai gausiu 5 litus. Bet pasirodė 
visai kitaip, aš nuėjau į darbo 
vietą (22 kilometrai), pradėjau 
dirbti ir padirbėjęs paprašiau 
žadėto avanso, tai mane iš
juokė; pasakė, kad pas mus 
nieko nei negirdėt apie tokius 
avansus. Supratau, kad likau 
apgautas, ir nutariau grįžt na
mo pas savo alkaną šeimyną; 
bet grįžau namo visas šlapias, 
purvinas ir sušalęs, todėl ap
sirgau ir guliu ąlkanas. X.

Kaip Išnaudojami Bedarbiai

Miško departmentas yra už- 
pardavęs Belgijos firmai dide
lius kiekius ąžuolų. Miškų 
departmentas ąžuolus kerta 
pats, žinodamas, kad Lietu
voje badaujančių bedarbių 
skaičius vis auga, nutarė per 
darbo biržą norinčius ąžuolus 
kirsti išnaudoti. Pradžioj už

Prieš vasario 16 valstiečių 
komitetas pasiuntė per seniū
nijas kvietimą, kad iš kiek vie-, 
no kiemo bent po 1 žmogų 16 
vasario atvyktų į Šakius. Ne
pildantieji to kvietimo būsią 
griežtai baudžiami. Kvietimo 
valstiečiai paklausė ir vasario 
16 skaitlingai susirinko Ša
kiuose. Jie laukė grįžtančių 
iš kalėjimo savo kovos drau
gų. Pasirodžius sugrįžusiems 
iš kalėjimo Valstiečiams, jie 
buvo sutikti griausmingu “va
lio.” Tuoj pasipylė eisena į 
miesto centrą, kuri virto mil
žiniška demonstracija. De
monstracijos metu buvo šau
kiama “šalin vagių ir švoge- 
rių valdžia! Tegyvuoja de
mokratiniai rinktas seimas!” 
Policija buvo pasiruošus ir 
demonstrantus pasitiko su šau
tuvais ir durtuvais. Policijai 
reikalaujant skirstytis ir gra
sinant šaudymu, iš demons
trantų pasipylė šauksmai: “ša
lin budeliai! Tik peržengę mū
sų lavonus jūs išskirstysit 
mus!” Metę dar keletą obal- 
sių prieš vagių valdžią, de
monstrantai išsiskirstė. De
monstracijoj dalyvavo virš 
1,000 žmonių.

Reikia pastebėt, kad vals
tiečių komitetai gerai daro, 
organizuodami tokius masi
nius išstojimus. Bet negerai 
daro, kad savo kvietimuose 
grasina. Vieton grąsinimų rei
kia pravest valstiečių pasitari
mus, susirinkimus ir juose iš
aiškint tokios masinės kovos 
reikalingumą ir svarbą savo 
reikalų gynimui. Tuose pasi
tarimuose reikia rinkt valstie- 
čių komitetus, kurie ir vado-( 
vautų masinei valstiečių ko
vai. Korespondentas.

Be revoliucines teorijos 
negali būti revoliucinio dar
bininkų judėjimo.—Leninas.

ĮVAIRUMAI

B Ponas Uždavinys Smetonos
K- Globoje
■E if I

Atvykęs Amerikon Vilniui Vaduoti 
Sąjungos įgaliotinis ponas Uždavinys at- 
sir^komendavo, kad jis nieko bendro ne

t B J r m i n g ham, Anglija, 
*;16.—5,000 žmonių vie

pti (įmonstravo prieš mote
ries; korimą, kiti meldėsi, 
|tad$ buvo kariama slaugė 
Ša jyaddingtonienė. Jinai 
ttuiUodijo vieną ligonę. Ta 
fjĮgoCč buvo užrašius jai

Gegužinės Demonstracijos 
Obalsiai *

New Yorko miesto bendro gegužines 
apvaikščiojimo komitetas išleido manife
stą į darbininkus. Tai bus komunistų, 
socialistų ir unijistų suvienyto fronto de
monstracija. Komiteto pirmininku yra 
Norman Thomas. Manifeste keliami se
kami svarbūs obalsiai:

Prieš karą ir fašizmą.
Prieš diskriminavimą negrų.
Už bedarbių apdraudą.
Už trijų dešimtų valandų darbo savai

tę.-
Už darbininkų teisių pataisymą prie 

konstitucijos.
Už Amerikos Jaunimo Aktą.
Už laisvę visiem politiniam kaliniam.
Už gynimą Sovietų Sąjungos.
Už Farmerių-Darbo Partiją.
Už darbininkų vienybę prieš anti-se- 

mitizmą.

$4,000. Slaugė norėjo grei
čiau paveldėt tą turtą.

Washington, bal. 15.—Se
natorių komisija svarsto 
sumanymą, r e i k a laujantį 
paskirt $425,000,000 • vie
šiems dąrbams delei žalin

gų potvinių suvaldymo.

Roma, bal. 18.—Buvo pa
sklidę gandai, būk EthiopL 
jos imperatarius jau atsisa
kąs nuo sosto ir pasiduodąs 
Italijai. Dabar pati fašis
tų valdžia tatai užginčija.

mis sako, kad senieji prūsai 
žinoję kažkokių paslaptin
gą žolelę, kuri galėjusi net 
verdantį vandenį sušaldyti 
į ledą. Ta žolelė buvusi 
vartojama senųjų prūsų nu
mirėlių lavonams užšaldyti, 
kad jie, jų papročių reika
lavimu, kuo ilgiau juos ga
lėtų išlaikyti. Dar nelabai 
senai Mažojoje Lietuvoje 
vartotasis lavonų aptepi- 
mas medaus mišiniu su kaž
kuo kitu primenąs aną Dus- 
burgo minimą paslaptingą 
senųjų prūsų atšaldymo žo
lelę. Kad lavonas kuo il
giau išliktų nedvokęs, jo 
nosį ir ausis užkimšdavo 
vašku. Visa tai būdavo at
liekama tuojau po žmogaus 
mirimo.

Šitaip paruoštas lavonas 
žiemos metu buvo nuneša
mas į nuošalią vietą ir ap
klojamas antklode. Vasaros

Kaip Senieji Prūsai Laido
davo Savo Numirėlius

‘ Viename Lietuvos laik
raštyje nesenai tilpo raši
nys apie senovinius Mažo
sios Lietuvos (Prūsų) gy
ventojų laidojimo papro
čius. Tie papročiai buvę 
labai senoviški ir origina
lūs, kaip matysite iš čia pa
duodamos to straipsnio su
traukos.

Prūsų laidojimo papro
čiai panašūs į senovės grai
kų laidojimo papročius. 
Vieno prūsų lietuvio žinio
mis, senųjų prūsų laidoji
mo papročiai buvę maž 
daug šitokie:

Žmogaus lavonas tuoj po 
mirties buvęs nuplaunamas 
ir apvelkamas vienais tik 
marškiniais. Prieš nuplau
nant dar buvęs atliekamas 
vienaš dalykas slaptai nuo 
pašalinių akių: kūnas buvęs metu lavonas tuo atveju bu-
aptepamas labai ypatingu 
būdu suvirintu medum. Kas 
buvę prie medaus primai
šoma, taip ir lieka paslap
tis. Apie panašią paslaptį 
kalba ir vokiečių ordino 
kronikininkas Dusburgas.

vo nunešamas į rūsį, čia 
jis buvęs padedamas ant 
plikų grindų ir taip palie
kamas ilgesniam laikui. Na
miškiai lavono visai nesau
godavę, tik atėjus gimi
nėms jis būdavęs parodo

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

lodo Tinktūra

Drauge gydytojau, dažnai 
matau “Laisvėje,” kad jūs vis 
patariat imti po lašą iodo tink
tūros.

Tai aš norėčiau, kad jūs 
man išaiškintumėt, ar tai yra 
paprasta iodina, ką vartoja 
žaizdoms tepti. Ar tai kokia 
kita iodina. Ir ar tai nėra 
nuodai, nes ant bonkutės pa
rašas “poison.” Ką jis daro 
žmogui ? Ar kožnam reikia 
jo imti?

Atsakymas
Taip, Drauge, tai yra ta pa

ti iodina, vadinama Tincture 
of Iodine—iodo tinktūra. Tie
sa, tai yra nuodas. Jei iš- 
kliukintum visą bonlautę, rei
kėtų ožiukus lupti ir pilvą pa- 
skaudėtų. Bet po tiek daug 
vartot nereikia. Imkit tik po 
vieną lašą, stikle pieno arba 
vandens. Gerai imti po lašą 
porą kartų kas savaitė, per vi
są gyvenimą. Pagyvenusiam 
žmogui patartina imti po la-

šą kas diena, per porą-treje- 
tą menesių, o paskui po lašą 
kas pora dienų.

Nėra būtinai reikalinga io-... 
do imti, jei dažnai valgai jū-.... 
ros žuvų ar šiaip kokio jūros 
maisto, kame yra iodo.

O šiaip patartina iodo varto
ti, del viso ko, del saugumo, 
kad padėjus skydinei liaukai 
geriau veikti.. Skydinei-tiroi- 
dinei liaukai būtinai reikia io
do. Paprastai mes iodo gau
name po trupučiuką su mais
tu, su vandeniu, bet nepakan
kamai. Todėl, del viso ko, 
patartina vartoti dažniau jū
ros žuvų ir dar gi imti iodo 
tinktūros, po lašą kas kelios 
dienos.

Jei iodo vaitoji permažai, 
jei permažai jo gauni su pa
prastu maistu, tai greičiau pri
lįsta skydinė liauka — ir net 
ji pasidaro nesveika. Visam 
tada organizmui esti negerai.

Veikli skydinė liauka daug 
reiškia sveikatai. O iodas pa- ... 
deda tai liaukai geriau veikti.

tty-K^W. .{.jį •*<
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Pirmadienis, Bal. 20, 1936

Lietuviu Komunistu Veikla
Agitacijos Fondas

Ir vėl mūsų draugai pra
deda užmiršti savo labai 

f svarbią įstaigą, tai yra, 
Agitacijos Fondą. Aukos 
kaip ir nebeateina. Nejau
gi revoliucinės organizaci

jos nebeturi nė cento? Ne, 
jos turi ir galėtų paaukoti 
po dolerį kitą, bet mūsų 
draugai komunistai užmirš- 
ta paprašyti.

Parengimai ir bankietai 
tebeeina svetainėse. Kiek
vieno komunisto pareiga 
priminti rengėjams, kad

• nepamirštų paskirti iš įp
laukų aukų Agitacijos Fon
dui. Paskui prasidės pik
nikai. Kai kur piknikai 
duoda nemažai pelno. Vėl

* mūsų draugai turėtų atsi
minti savo pareigas ir pa
kelti klausimą paaukojimo 
Agitacijos Fondui.

Da Ne Visi Pasimokėjo 
Brošiūrą

♦ Da labai daug Literatū
ros Draugijos, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
kuopų ir kitų organizacijų

• tebėra neatsiteisę Centro
Biurui už Brošiūrą “Komu
nistų Programa Prašalini- 
mui Karų ir Fašizmo”. Bro
šiūros kaštai padengta iš 
Agitacijos Fondo. Fondas 
pusėtinai išsituštino.

Draugai turėtų suprasti, 
kad už brošiūras reikia 
kuogreičiausia atsiteisti. 
Prašome minėtų organizaci- 

t jų atkreipti į tai savo dė
mesį. Susimildami, nelau-

# kite paraginimų laiškais.
Centro Biuro sekretorius 
neapmokamas. Biuro dar
bus atlieka nuliekamomis 
valandomis. Agitacijos Fon
do iždininku yra draugas 
Zablackas. Bet ir jis reika
lus turi tvarkyti tiktai at
liekamomis v a 1 a n d o mis. 
Taigi, neturime kanf nuolat

♦ siuntinėti paraginimus ir 
prašymus.

Įspūdžiai iš “L.” Dalininkų Suvažiavimo
• Anksti rytą pakilę, susėdo

me į juodą “bričką” ir patrau-
w kerne linkui New Yorko. Ke

liauninkų ūpas buvo aukštai 
pakilęs; juokus krečia, pasa
koja šiokius-tokius nuotikius 
iš praeities.

Vienas iš pasažierių patėmi- 
jo, kad jau pravažiavome 70 
mylių, tai jau pusė kelionės 
atlikta. Dar pasigirdo bal
sas : “Ant 8-nių būsime 
Brooklyne.” Jau ir ežeras 
matosi. Ežerą pravažiavę, 
įsukome į dubeltavą kelią.

Važiuojantieji pilnai pasi- 
ganėdinę. Juodoji “brička,” 
valdoma nedidelio vyruko, pa-

• sileido pakalnėn, tarsi žemės
• nesiekdama. Už pusės mylios 

pasimatė kas tokio nepaprasto 
su keliu. Kelias pasišakojo į 
tris puses.

“Bričkos” valdytojas del 
saugumo užsistoja ant “brič
kos” sulaikytojų. “Brička,” 
ėjusi 60 mylių į valandą, stai
giai krypo į vieną, tai į antrą 
pusę ir metės užpakaliu į de
šinę pusę, o ratai žviegt pra
dėjo, ir automobilius prisiplo
jo prie šalygatvio, vos-vos ne
kliudydamas praeinančio ka
ro. Apžiūrėję mašiną ir ra
dę ją nepažeista, atsistumėme 
atgal ir traukiame toliau.

Lėtai važiuodami, vis vieną 
pribuvome 10-tą vai. ryto.

Kada privažiavome prie.

Besirengiant prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso

Mums atrodo, kad ne vi
sos komunistų frakcijos ir 
ne visi parti j iečiai yra pa
kankamai susirūpinę tuo 
svarbiu įvykiu. O jie juk 
turėtų stovėti pirmosiose 
eilėse tokių darbų. Drau
gai laukia, kad kas nors iš 
kur nors juos pašauktų bei 
sušauktų į susirinkimą.

Šis kongresas, jeigu tik
rai įvyks, nebus komunistų 
kongresas. Komunistai ne
turi už tikslą jį kontroliuo
ti. Jis turės būti plačiau
sios Amerikos lietuvių vi
suomenės suvažiavimas pa
smerkimui Smetonos dikta
tūros ir pareikalavimui Lie
tuvos žmonėms civilių lais
vių ir demokratinių teisių. 
Nežiūrint to, komunistai 
privalo aktyviai dalyvauti 
prisirengime prie kongreso 
ir gavime masinių organi
zacijų bei draugijų siųsti 
kongresan delegatus.

Draugai, ar laikėte savo 
susirinkimą tuo reikalu? 
Jeigu ne, tai kodėl? Ar ke
liate tą svarbų klausimą 
savo miesto organizacijose 
ir draugijose? Ar susisie
kiate su socialistais ir ki
tais pažangiais žmonėmis 
ant vietos' del prisirengimo 
prie kongreso?

Hamtramcko Lietuvių
Komunistą Veikla

Mes tvarkomos neblogai. 
Pradedam gauti nauių na
rių. Mes nutarėme iki par
tijos suvažiavimo gauti 10 
naujų narių. Du gaunami 
dabar. Frakcija turi 24 
narius.

Mes šaukėme opoziciją i 
vienybę, bet atrodo, kad 
keblus klausimas. Jau tu
rėjome diskusijas vienybės 
klausimu.

Taip viskas atrodo neblo
gai, bet galėtų būti geriau.

“Laisvės” namo, delegatų 
ūpas pakilo aukščiau. Krep
šius ir ploščius pasiėmę, trau
kiame į “Laisvės” raštinę.

Apie mandagumą neturime 
ko pasididžiuoti, nes tuojau 
per duris įsibriovėme tiesiog 
“Laisvės” ofisan. Pasisuko 
draugas Prūseika, draugiškai 
nusišypsojo ir pradėjome 
sveikintis. Po keleto- minu- 
tų atsirado ir draugai Miza- 
ra ir Buknys. Apsikeitę keliais 
žodžiais, pradėjome tvarkytis, 
kur eisime ir ką veiksime. 
Pasigirdo balsai išalkusių: 
“Eikim valgyt, eikim valgyt!” 
Kaip mat ir susigrūdome Ve- 
ličkos-Degulienės restaurantan. 
Skaniai pavalgę, ėjome į mo
terų suvažiavimą.

Draugių moterų suvažiavi
mas pasirodė labai draugiškas 
ir skaitlingas delegatėmis. Pa
daryta eilė gerų tarimų, kurie, 
reikia tik vykdyti gyveniman. 
Sugrįžę delegatės turi steigti 
moterų darbui komitetus, 
traukti darbininkes moteris į 
savo tarpą, nežiūrint jokių įsi
tikinimų, lavintis, vest apšvie- 
tos darbą.

Sekančią dieną suėjome į 
puikią, nelabai didelę lietuvių 
kliubo svetainę. Susirinko ar
ti 300 “Laisvės” dalininkų ir, 
šiaip svečių. Matosi iš susi
rinkusių šėrininkų veidų, kad 
juose glūdi pasitenkinimas.

Darbo partijos klausimas 
yra pradėta vykdyti gyveni
mam

Mes manome prisiųsti sa
vo delegatą į lietuvių komu
nistų nacionalę konvenciją. 
Duokite daugiau informaci
jų apie konvenciją.

Frakcijos Sekr. A. D.

Reikia Pasidarbuot “Vilnies” 
Suvažiavimui

Gegužės 10 d. įvyks dien
raščio “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavimas. Jau nereikia 
komunistams aiškinti svar
bą šio suvažiavimo. Jis tu
rėtų būti šiemet didelė pa
rama dienraščiui. Bet jis 
bus sėkmingas tiktai tada, 
kada visi komunistai inlsis 
už darbo ir išjudins simpa- 
tikų mases.

Kaip reikia rengtis prie 
“Vilnies” suvažiavimo? Vi- 
sųpirma, kurie yra dalinin
kai ir kuriems sąlygos lei
džia, privalo stengtis suva
žiavime dalyvauti. Antra, 
reikia paraginti kitus šėri- 
ninkus, kurie nėra partijos 
nariai, rengtis važiuoti į 
suvažiavimą. Trečia, drau
gai privalo “Vilnies” suva
žiavimo klausimą pakelti 
tose organizacijose, kurio
se jie priklauso. Tegul or
ganizacija pasiunčia suva
žiavimui pasveikinimą ir 
dolerį kitą aukų. Ketvirta, 
yra nemažai darbininkų, 
smulkių biznierių ir profe
sionalų, kurie da išgali-rei- 
kia juos paagituoti, kad pa
aukotų “Vilniai”.

A. K. P. Lietuvių 
Centro Biuras,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

“Laisve” energingai re
mia judėjimą už masinę 
Farmerių-Darbo Partiją.

Už Bendrą komunistų-so- 
cialistų frontą kovoje prieš 
fašizmą ir karą.

Tas davė suprast, kad suva
žiavimas bus labai pasekmin
gas, kokiu jis ir buvo.

Kadangi šis “Laisvės” su
važiavimas buvo jubilėjinis, 
tai ir šėrininkų privažiavo net 
iš vidurvakarinių valstijų. 
Pirmininkas su pasididžiavimu 
prašė svečius vieną po kito 
pasakyt po prakalbėlę, o sve
čiai su aukomis ir geru ūpu 
linkėjo “Laisvei” sulaukt auk
sinio jubilėjaus. Kiekvieną 
kalbą lydėjo aplodismentai.

Iš šėrininkų išreikštų min
čių aiškiai matėsi, kad pilnai 
sutinka su “Laisvės” adminis
tracijos ir direktorių atliktais 
darbais. Nebuvo- jokių užsi
puldinėjimų; ėjo sveiki ir 
nuoseklus nurodymai gerini
mui pirmutinio lietuvių darbi
ninkų dienraščio “Laisvės.” Ir 
prieita prie bendros išvados, 
kad “Laisvė” taptų liaudišku 
darbininkų laikraščiu ir kad 
būtų komunistinė, kaip iki 
šiol.

Finansinis raportas parodė, 
kad “Laisvė” kyla, kad jos 
ateitis darosi lengvesnė ir dau
giau užtikrinta.

Dalininkų suvažiavimui už
sidarius, delegatai traukė į 
surengtą bankietą ir koncertą 
“Laisvės” jubilėjaus. čia pa- 
sijutom nesmagume: lietus, o 
svetainė tolokai. Nežiūrint 
smarkaus lietaus, svetainę vis
gi pasiekėm. Svetainė kaip 
palocius: puikiai išpuošta,, 
stikliniai liktoriai, su galerijo
mis ir baru užpakalyj; o vie-

tos—su fordu galima lenkty- 
niuot I

Jau ir vakarienė suruošta. 
Kada pranešta, kad galima 
sėstis- prie stalų, tai į trumpą 
laiką prisėdo apie 400 žmonių 
(vienu atveju; viso buvo du 
ir pusė susėdimų). Viso žmo
nių galėjo būt apie 1,000. Su 
valgiu brooklyniečiai nebuvo 
skūpūs: duota ne mieruotos, 
pasvertos, apskaitytos porci
jos, bet stalus valgiais apkro
vė—ir kas kiek nori, tiek ima
si. Jauni patarnautojai vaikš
tinėja ir klausinėja: “Ar dar 
reikia daugiau ? Aš atnešiu, 
aš atnešiu, nes virtuvėj yra 
apie 500 vištų. Galit valgyt, 
sveteliai.” Mėsa skani, duo
na skani—valgyk ir gerėkis.

Na, prasidėjo ir koncertas. 
Pirmininkas , šaukia, rėkia, 
prašo užsilaikyt ramiai, bet 
veik niekas nekreipia atydos 
—del ūžesio negirdi. Galų ga-

Cleveland© Kronika
Iš Corletto apielinkės retai 

matyt žinių “Laisvėj,” Rodos, 
kad čia nieko nebuvo ir nėra 
veikiama. Maniau, kad cor- 
lettiečiai patys parašys apie 
savo kolonijos lietuvių darbi
ninkų veikimą, bet iki šiol nie
ko plačiau, apart garsinimų, 
nebuvo rašyta. Todėl ir pri
sieina man nors trumpai pa
rašyt apie šios kolonijos pra
eities ir dabartinį veikimą.

Šioj apielinkėj randasi, ne
visai mažas būrelis lietuvių 
darbininkų. Aštuoniolika me
tų atgal kažin iš kur buvo 
atskridęs kunigas Strazdas. 
Jo sumanymas buvo susisukt 
sau šiltą gūštelę neprigulmin- 
go vyskupo. Strazdas, aplink 
apsidairęs, sumanė, kad Cor
letto apielinkė bus jam tinka
miausia vieta. Tuojau palei 
giraitę apsirinkęs gražią vie
tą manė sukti sau lizdą. Bet 
Corletto lietuviai darbinin
kai matydami, kad tokį 
paukštį negalima mylėti, kurį 
reikia lesinti, o iš jo darbinin
kam nei mažiausios naudos 
nebus, atsisakė nenaudingą 
paukštį lesintį. Strazdas, ma
tydamas, kad ant šios dirvos 
grūdų jam nebus, pakilęs iš
skrido į vidurmiestį.

Vėliau susitvėrė Kupiškėnų 
Kliubas. Pastarasis veikime 
neturėjo pasekmių ir nepaliko 
tarpe Corletto lietuvių darbi
ninkų nei mažiausios žymės. 
Rodos, kad jo jau nėra gyvo. 
Jei ir yra, tai gyvas nabašnin- 
kas. Tatai aiškiai parodo, 
kad Corletto apielinkėj tarpe 
lietuvių darbininkų negali gy
vuoti tamsybės skelbėjai ir to
kie kliubai, kurie nei mažiau
sia neprisideda prie darbinin
kų klasės judėjimo už savo 
reikalus.

Vėliau, 1932 metais, pažan
gieji draugai sumanė, kad šio
je apielinkėje reikalinga suor- 
ganizuot Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos kuopa. • Tuojau veikles
ni draugai ir draugės ėmės už 
darbo ir tapo suorganizuota 
A.L.D.L.D. 57 kp. Pirmiausia 
prisirašė 30 narių ir į trumpą 
laiką kuopa paaugo iki 70 na
rių. Vėliau, draugam ir drau
gėm pasidarbavus, sutverta ir 
vaikų jaunuolių choras su 30 
dainininkų, kurie kuopos pa
rengime, vadovaujant draugei 
Tillie Taurošaičiutei, neblo
giausia išpildydavo programą. 
Kuopa per tris metus, žiemi
niais sezonais, turėjo devynis 
didelius parengimus, vasari
niuose sezonuose—apie tiek 
pat piknikų. Prie to dar buvo 
parengta daug mažų pramo- 
gų-vakaruškų ir kortavimo va
karų. Prakalbų buvo parengta 
penkios ir apie tiek pat disku
sijų. Visi kuopos parengimai 
buvo pasekmingi ir davė kuo
pai nemažai pelno. Tris trečda
lius pelno (?-Red.) paaukavo 
šelpimui politinių kalinių ir 
kitiem geriem darbininkų tiks

le žmonės pradėjo rinktis ar
čiau pagrindų. Bet tvarkos 
nebuvo ir tvarkdarių niekur 
nesimatė. Tokiam atsitikime 
turėtų būt mažiausiai 12 pu
blikos tvarkytojų, tuomet tas 
triukšmas būtų sulaikytas. Del 
didelio ūžesio koncerto nebuvo 
galima pilnai girdėt. Todėl 
apie koncertą bei atskirus jo 
pildytojus nėra ko ir pasakyt.

Po koncerto pasiėmėm taxi 
ir sugrįžome į miestą. Persėdę 
į mūsų juodąją “bričką,” iš
keliavom lietuj atgal į Penn- 
sylvaniją.

Del prasto oro kelyj išbu- 
vom 8 valandas. Sugrįžom 
laimingai. Parsivežėm daug 
gerų įspūdžių ir patyrimo 
darbininkiškoj dirvoj.

Tariu dėkui draugam brook- 
lyniečiam už malonų priėmi
mą ir suteikimą nakvynės. E- 
sam viskuo pilnai patenkinti.

Suvažiavimo Dalyvė.

sakyt, 
drau-
pra- 
ma- 

kuo-

ar au- 
Tai tūlos 

naudingą darbą

lam. Tai galima 
kad per draugų ir 
gių pasišventimą tame 
kilniame darbe tokioj 
žoj lietuvių kolonijoj 
pa buvo skaitlinga nariais ir 
veikli. Vėliau kuopos narių 
skaičius žymiai sumažėjo ir 
veikimas nėjo taip sparčiai, 
kaip pirmiau. Dabartinė kuo
pos susilpnėjimo priežastis bu
vo tame, kad jaunuoliai suau
go ir nuėjo veikti prie suau
gusiųjų Lyros Choro, o kitiem 
gyvenimo aplinkybės nelei
džia veikti. Antra, tai gal 
bus senesniųjų draugų apsi
leidimas, kad nesistengia nau
jiem draugam įtikinti reika
lingumą augint darbininkiškų 
organizacijų. Kuomet veiki
mas ėjo gerai, tai tuom pačiu 
laiku pas nekuriuos naujuo
sius draugus pradėjo rodytis 
nepasitikėjimas ir nenaudingi 
išsireiškimai. Nekurie draugai 
pradėjo manyti, kad ALDLD 
leidžiamos knygos nereikalin
gos. Pas tūlus draugus bei 
drauges pradėjo matytis ne
pasitikėjimas tame, sako: 
“Mes darbuojamės ir remiam 
kuopą, o kuopos iždas išau- 
kojamas ir nežinom 
kos pasiekia vietas.” 
draugės šį 
metė į šalį ir su savo drau
gais išsibraukdamos iš kuopos 
susitvėrė kokį ten Corletto 
Moterų Kliubą. Apie tą kliubą 
manau, kad vėliau teks para
šyti. čia reikia sakyti, kad 
tie naujieji draugai nuo se
nai buvo geri darbininkų ju
dėjimo simpatizuotojai, visada 
būdavo matyti darbininkų pa
rengimuose, o jų prisirašymas 
prie A.L.D.L.D. buvo pirmi 
žingsniai tame darbininkų ju
dėjime. Todėl čia noriu pa
sakyti, kad organizuojant mū
sų darbininkų masinį judėji
mą pirmiausia reikia naujiem 
draugam įtikinančiai kalbėt 
apie būtiną reikalingumą ma
sinių darbininkiškų apšvietos 
organizacijų ir reikalingumą 
visiem darbininkam prie jų 
prigulėti. Tuomet naujiem 
draugam aiškiai pasirodys, kad 
tiktai per apšvietą ir masinį 
darbininkiškų organizacijų ne- 
atlaidų, veikimą bus nugalėti 
visi gyvenimo sunkumai, čia 
kiekvienam darbininkui aiš
kiai turi būt įrodyta, kad dar
bininkiškų organizacijų aukos 
ir kiekvieno darbininko pa
aukuoti centai yra labai įver
tinama, branginami, nes jais 
skleidžiami tarpe darbininkų 
apšvieta ir auginamas stiprus, 
masinis judėjimas. Taipgi šel
piami ir laisvinami politiniai 
kaliniai ir apginama jų gyvas
tys nuo valdančiosios 
pasikėsinimų juos
Tatai ir yra, draugai, 
pareiga įtikinti naujus 
gus, kad darbininkiškų 
nizacijų ir savišalpinių 
gijų aukom nuveikiami 
darbai apšvietos reikale 

klasės 
išžudyti..

mūsų 
drau-
orga- 
drau- 
dideli 
ir ko-

voje už geresnį savo darbinin
kų klasės būvį.

Negalima sakyti, kad Corle
tto ALDLD 57 kp. per narių 
sumažėjimą dabartiniu laiku 
nieko neveikia. Ji veikia su
sidėjus su kitom Clevelando 
ALDLD kuopom ir matomai, 
kad ant toliau ALDLD 57 kp. 
Corletto apielinkėj smarkiau 
pradės darbuotis. Tūlos su- 
maningesnės moterys, jei ir 
buvo prisirašę prie augščiau 
minėto Corletto moterų kliu
bo, draugės, matydamos, kad 
tame kliube veikdamos jokios 
naudos nepadarys darbininkų 
klasės reikaluose, pasitraukė 
iš to kliubo ir ateina veikti 
prie ALDLD 57 kp. ir žada 
kuopoj gerai darbuotis. Linkė- 
ju jum, draugės, gerų pasek
mių tame prakilniame darbe.

Čia Corletto apielinkėje įsi
kūrė L.D.S. moterų 
devynių narių. Tai 
D.S. moterų kuopa, 
žada prisirašyti ir 
moterų. Matyt, kad draugės 
moterys gerai darbuojas gavi
me naujų narių ir abelnai bu- 
davojime savišalpinės darbi
ninkų organizacijos. Taip dar
buojas ir visuose kuopos rei
kaluose.

kuopa iš 
pirma L.
Prie jos
daugiau

Balandžio 3 d. įvyko ALD 
LD kp. susirinkimas. Blogai, 
kad mažai draugų atsilankė į 
susirinkimą—iš 37 narių, tik 
pusė atsilankė. Jei visi būtų su
sirinkę, tai būtų daug svarbių 
dalykų apkalbėta kas link 
apvaikščiojimo darbininkų 
šventės, Pirmos Gegužės. Nors 
ir mažai narių atsilankė, bet 
susirinkimas buvo gyvas. 
Draugai nutarė pasmarkinti 
kuopos veikimą. Nutarta, kad 
ant bal. 18 dienos ALDLD 
57 kp. ir LDS 1 moterų kuo
pa parengtų margučių vaka
rėlį. Tą parengimą draugė 
Jasiūnienė veltui leidžia savo 
namuose po No. 13309 Ben
wood Ave. Į rengimo komi
siją apsiėmė smarkios darbuo
tojos iš abiejų kuopų—E. 
Sklerienė ir O. Liesnikauskie- 
nė. Taip ir kitos draugės ža
dėjom padėt, tai galima tikė
tis, kad margučių vakarėlis 
bus šaunus. ALDLD 57 kp. 
nutarė kaip galima greičiau 
surengti prakalbas sveikatos, 
klausimais. Prakalbų rengi
mui ir pasiteiraut gydytojo 
kalbėtojo apsiėmė draugė

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informaciją 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

38 Park Row, opposite City Hall 
NEW YORK, N. Y.

(. ; ; Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

P.

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

kuris suteikia greitą ir tikrą 
palengvinimą

Nuo
Neuralgiskų

PAIN - EXPELLERIO

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjn- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimą 
užeikite j vaistinę ir nusipirkita 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kintas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Balčiunienė. Vasaros sezone 
nutarta rengti pora piknikų. 
Komisija rūpinas surasti gra
žią vietą piknikams, čia rei
kia sakyti, kad šioje Corletto 
apielinkėje daugiausia drau
ges moterys rūpinas d ra u gi j i-* 
niam veikime ir auginime ma
sinių darbininkiškų organiza
cijų. Didžiumoj moterys apsi
ima visose komisijose ir ge
riausia atlieka savo užduotį. 
Jei draugai vyrai stengtųsi 
daugiau veikti, tai čia veiki
mas eitų pilnu smarkumu, taip, 
kaip pirmiau. Norėčiau pasa
kyti, kad vyram reikėtų mest 
į šalį nenaudingą kazyriavi- 
mo ydą, tiesti ranką savo 
draugėm moterim ir suglau
dus spėkas dirbti tą naudin-: 
gą darbą auginime masinių 
darbininkiškų organizacijų, 
Niekas nėra taip gražu, taip 
prakilnu, kaip darbuotis savo,, 
darbininkų klasės judėjimui.

Angly Darbiečiy Vadas Mato 
Visišką Skurdą Amerikoj
NEW YORK, bal. 14. — 

Atvyko Herbert Morrison, 
vienas iš Anglijos Darbo' 
Partijos žymių vadų. Pa-' 
matęs tik truputį Amerikos, 
jis sako, kad čia viešpatau
ja “visiška mizerija (skur-~ 
das),” net lyginant su An
glijos darbininkų būkle.

Morrison smerkia Angli
jos ir Franci jos valdžias,, 
kad jos iš pat pradžios neuž- 
kirto aliejaus Italijai. Sa
ko, jeigu aliejus fašistams 
būtų užkirstas, tai Mussoli- 
nio karas jau būtų suklu 
pęs.

__ HM!

ŽOLYNU ARBATA

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas liąas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL-LAX. —HERB TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių- - 
žolelių ir šaknelių. New Yorko 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandė 
ir pripažino, jog NATURAL-LAX. 
—HERB TEA yra viena iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir sui- 
tvarkymui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 8 | 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo*į 
ney Order už vieną arba tris pa
kelius, o mes jums už tai pasiųsi
me per paštą N A TURA L-LAX. 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
. 231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.



Puslapis Ketvirtas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

veikimai! automobilio

53 metu

menuo laiko

nuo

Mahanoy City, Pa
Draugas Vincas Žemaitis •

BAR and GRILL

kad 
prie 
ba-

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Stephen Bredes, Jr.
^LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

Tu-
Ne- 

jums

LAISVI

lenkas, Roman Ottar- 
amžiaus, už-

)

Pifcmadieni^, Bal. 20, 1935

ALDU. REIKALAI
Finansine Atskaita Sausis-- 

Kovas 1936
Sausio Mėnesio Įplaukos

Kp.
154—B.

Kas prisiuntė Miestas Suma 
Žolynas, Chicago, Ill., $4.60 
J. Bakšys, Worcester,
Benkus, Haverhill 

Gudauskas, Georgetown, 
Puidokas, Rumford

57—P.
10—K.
19—W.

•—M.
—M.

52—J.
86—J.

79—J.
188—A.

50—P.

85—S.
144—A.

34—S.
22 J. Raulinaitis Cleveland, O.
47—J. Wolf, Montreal
20—Joe Strole, Binghamton 

Kirmėlienė, Bayonne 
Čigas Cleveland 
Buinauckas, Phila. 
Kukas, Chicago

. A. Dementis, Chicago 
Guoba Toronto 
Guoba .Toronto 
Ginaitis, Detroit 
Vėžys, Chicago 
Skeistaitis, Newark 

Slančauskas, Chicago 
Varaneckienė, Detroit 
Žirgulis, Rochester 
Trakimavičius, Norwood
Katinas, Bridgeport63—A.

Pav.—J. Žilinskas, Suffield 
66—A. Varnas, Grand Rapids 
68—J. Kazlauskas, Hartford 
29—Zalenas, Rockford 
74— Joe čuplis, Springdale 

190—P. Namura, Cleveland 
52—J. Ginaitis, Detroit 
—P. Apseiga, Buenos Aires 

Rudzinskas, Somerville 
Lazauskas, Brooklyn 
Laksmin ,Elizabeth 
Kupstas, E. St. Louis 
Vildžius, New York 
Songaila, New York 

V. Stankevičius, W.-B. 
Kvietkas, So. Boston 

Pav.—J. Kūgis, Cochasett 
Pav.—J. Podjun, Luther ,Mich.

14—0. 
86—A. 
13— B.

54—C. 
49—A. 
23—A. 
23—K. 
43—J.

Šemberienė, Minersville 
Kukas, Chicago 
Senkevičienė, Easton

Viso

Sausio

1.80
2.04

20.17 
3.00 j 
1.50

, 3.60
4.00

19.30
3.20
1.70
4.60

15.50

31.00 
165.00 

6.20 
2.00 

26.40 
11.55

1.10 
11.40 

1 5.90
3.30
2.50 
9.40 

12.30
3.00 
1.50 
4.90 

12.20
1.00 
1.00 
7.70 
7.60 
1.00 
1.50
3.20 
6.10 

10.20
1.50 
1.50 
3.60

6.10

įplaukė

Mėnesio Išeigos
sekretoriaus

$460.02

Knygiaus ir
Tpėnesinė alga ------------ $45.00 j

Anglų kalboj pirkta knygų nar. 6.13 j 
Knygų ekspedicija kuopom 
Krasaženklių pirkta raštinei 
*‘D. ž.” i________ _____ ___
“L.” atmokėta už 2 prenum. 
"V.” už gars. ALDLD “D. K.” 5.00 
Už apdarymą “šviesos” kompl. 26.25 
Už atspausd. 500 atvir.-paliūd. 
“Laisvei” auka nuo kuopų 
ALDLD 50 kp. duoklė M. Są-gai 5.00 
“Priekalui” atmokėta pinigai 
Atmokėta aukos į Ag. Fondų 
Bankas išskaitė už Čekius 
Atmokėta aukos Italijos K. 
Atmokėta už “Siuvėją” 
Aukos Agitacijos Fondui

Atmokėta Meno Sąjungai 
“Laisvei” už atsp. 400 laiškų 
Už atsp. “šviesos” No. 4, 1935 187.29 
Kelionė į ALDLD XII

Apskričio konferenciją 
Angliškų knygų pirkta nariam 
Knygų ekspedicijos išlaidos 
“Laisvei” už ALDLD darbus 
Krasaženklių pirkta už--------

Viso išeigų buvo

Sutrauka
Balansas nuo sausio buvo 
Vasario menesio įeigos

Kartu
Vasario menesio išeigos

7.75
11.78
48.50
6.12

15.00

$432.75

$127.41
481.48

$608.89
432,75

Balansas su 1 d. kovo yra $L76.14

Kovo Menesio Įplaukos
61—J. Adomaitis, 

Monangahela ,Ta. -----
145—K. Levisauskas,

Los Angeles Cal. —__
49—A. Kupstas, E. St. Louis 

236—P. Alska, Washington, Pa.
20—Joe Strole ,Binghamton 
22—Joe Raulinaitis, Cleveland 
39—P. J. Pabalis, Scranton 
10—K. Buinauckas, Phila.
70— N. Kuzmickienč, Rockford 
19—W. Kukas, Chicago

Daubaras, Athol, Mass. 5.50 
Kazlauskas, Plymouth
Peši is, Bridgewater 
Žemaitis, Shenandoah 
Senkus, Springfield 
A. Stankaitis, Custer 
Norkus, Pittsburgh 
Kasparavičius,

Youngstown Ohio ___
Valinčius, Pittston 
Varaneckienė, Detroit 

Rūbas, Middlefield, O. 
Ginaitis, Detroit 

Pav.—M. Motuzą, Merchand
71— A. Mazurka, Bridgewater 

—C. Tensky, Ghent, N. Y.
60—A

KVK—V. Raila, Toronto 
54—C. 
85—S.

9—T.

97—J.
71—K

218—J.
87—J.
90—J.

$6.00

6.30
3.00
6.30
9.40
7.50

21.40
15.70
12.30
16.90

12—A.
188—A.

Backus, Coaldale

Laksmin, Elizabeth 
Benkus, Haverhill 
Sarapas ,Norwood

---I 68—J. Kazlauskas, Hartford 
70.00 ! 0

5.10
2.00

12.00
23.70
12.70
12.20

8.00
8.00
5.10
6.00

12.00

ir dabar. Mainos nedirba, 
kaip ir nedirbo. Ant valdžios 
“prodžektų” nors ir dirbo ke
liolika šimtų, bet darbinin
kams delei to netenka džiaug
tis, nes bado šmėkla vis ta pa
ti prie durų.

Scrantono “lietuviškas” 
majoras labai susirūpino “Tū
lės ”, slonės padėčia, kad per- 
maža buveinė miesto parke 
tam gyvūnui, todėl reikalinga 
pastatyti erdvesnę. Bet kad 
Scrantone šimtai darbininkų 
gyvena bjauriose lindynėse, 
tai tas “gerasis” majoras del 
to nesiskundžia galvos sopė
jimu.

Scrantono lietuviai vis dau
giau ir daugiau pasirodo ant 
politiškos arenos. Du metai 
atgal išrinko lietuvį aldcrma- 
ną Ed. Bellen-Kunsevičių, 
2-ram ward e. Šįmet turi lietuvį 
kandidatą į valstijos seimelį- 
legislatūrą Ant,. Janušaitį. Ta-, 
čiaus abejotina, kad darbinin
kams bus naudos iš Janušai- 
čio, jei jis ir taps išrinktu. 
Janušaitis didelis patriotas 
rooseveltinės “New Deal” ir 
priešininkas darbininkiško ju
dėjimo, nepaisant, kad ir pats 
kandidatas esąs kilęs iš darbi
ninko šeimos.

buvo geriausias kunigas ir vi
si Lawrenco gyventojai jį la
bai mylėjo. Tas geltonlapis 
turėtų rausti iš sarmatos, taip 
rašydamas. Taip rašydamas 
jis nepasakė nei vieną teisingą 
žodį apie jį. Kas per vienas 
tas kunigas? Ar reikalinga 
apie jį minėti? Tai tas pats, 
ką šventino savo bažnyčion 
susivedęs kazokus ir visokius 
padaužas. 1912 metais, kai 
Lawrence buvo istorinis strei
kas, jis parsidavė fabrikan
tams — susivedė visą policiją 
ir davė pamokslą tiems raz- 
baininkams ir skatino, visus eit 
mušt streikierius ir skaldyt 
galvas nekaltiem darbinin
kam. Kaip tik jie išėjo iš 
bažnyčios, paleido savo buo
žes darban. Net ir šiandien 
darbininkai nepamiršta tų ne
dorėlių.

Nusižudė 2 lenkai, bet sau- 
žudystės priežastys nežino
mos. J. Skulskį, 52 metų am
žiaus, rado negyvą jo gara- 
džiuje, 39 Corbett St., N. An
dover, Mass. Jis nusinuodino 
“monoxide” gasu, tai yra nuo 
degančio gasolino, kuomet jis 
paleido 
motorą.

Kitas 
zewski,
sirišo. ant kaklo virvę ir pa
sikorė. Jau virš 
atgal jis planavo sau galą pa
sidaryti.

supratimą ir draugiškumą. Jis 
buvo darbininkų klasės drau
gas tikroj to žodžio prasmėje. 
Jeigu atvažiuodavo į Mahano- 
jų darbininkų klasės veikėjas, 
ar šiaip darbininkas darbo 
jieškoti, drg. ž. kiekvieną pri
imdavo, nakvynę parūpindavo, 
duodavo patarimus apie dar
bus, apie draugijų veikimą. 
Darbininkai pas jį lankėsi su 
visokiais reikalais ir jis visus 
rišo prie saVęs draugiškumo 
ryšių. Už jo darbus ir pata
rimus darbininkai jį rėmė ir 
mylėjo. Jis turėjo pas juos di
delę įtekmę. Kas gaudavo 
daugiausia ALDLD 48 kp na-, 
rių ?—d. žemaitis. Kas dau
giausia literatūros pardavė?— 
d. žemaitis. Kas daugiausia 
“Laisvei” prenumeratų gauda
vo Mahanojuj ?—d. žemaitis. 
Nebuvo to parengimo, kuria
me d. žemaitis nedirbtų—tai 
įžangos tikietus parduoda, tai 
prie svetainės durų stovi, tai 
publikai patarnauja prie val
gių. Jis niekad neatsisakyda
vo nuo darbo. Apsiėmęs dar
bą, visada pareigas atlikdavo 
širdingai. Laikais, kada dar
bininkų šeimynėlė dirbo palė- 
pyje, turėjo, 15 šeimynoje. 
Kada ateidavo reikalas sėklą 
sodinti į dirvą, daugumas šei
mynos narių nepribūdavo į 
darbą, o draugas žemaitis vi
sada buvo pirmutinis. Daug 
naktų man teko dirbti su d. 
žemaičiu, nemiegojus iki auš
rai. Jis dirbo ir kitus ragino 
dirbti. Jei kuris draugas ne
atsilankė į susirinkimą, jis jį 
lankė namuose ir sužinojęs 
priežastį neatsilankymo, pra
nešė draugijos susirinkime. Jei 
kurie draugai neužsimokėda
vo—eidavo į namus ir rinkda
vo duokles. Tais laikais ALD
LD kuopa turėjo 60 narių.

Kada tik ištiko darbininkų 
klasės šeimyną skriauda, drg. 
žemaitis visados buvo pirmu
tinis su pagelba. Karo metu 
d. Dcpsas tapo suareštuotas ir 
uždarytas kalėjimai!. Čia rei
kalinga aukų išliuosuoti iš ka
lėjimo. Draugas žemaitis dir
bo iš visų pajėgų ir surinko 
kelias dešimtis dolerių. 1922 
met. Rusijoj įvyko sausmetis 
ir draugai atsišaukė pagelbos. 
Čia stojo visa kuopelė į darbą. 
Drg. žemaitis pirmutinis au
kojo $25 ir eidavo algų išmo
kėjimo dienomis prie mainų 
laužyklų ir agitavo darbinin
kus aukoti ir surinko daugiau
sia aukų. Nebuvo to atsišau
kimo iš centro, kurio draugas 
žemaitis neparėmė aukomis ir 
darbais.

W. Zelin, Harrison-Kearny, 
N. J. Jūsų pranešimą apie 
ALDLD 136 kp. mitingą gavo
me penktadienio popietį, kuo
met jau buvo pervėlu įdėt į 
subatos numerį. Tokius pra
nešimus malonėkite prisiųst 
laiku.

Fašistai Trukdė Ethiopu
Karalienės Radio Kalbą

LONDON, bal. 14. — Be- 
veik negalima buvo suprast 
Ethiopijos i m p e r atoriaus 
žmonos ir dukters kalbų 
per radio iš Addis Ababos. 
Jas girdėt nuolat trukdė 
garsūs radio signalai. (Ma
tyt, Italijos fašistai darė tą 
šposą.)

Buvo nugirsta tik tiek, 
kad ethiopų karalienė ir jos

duktė šaukiasi Anglijos ir 
Amerikos pagelbos prieš 
italus.

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.: Folcroft 9-6901

X

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I- N. Y.Lietuvių šv. Juozapo para
pijos jaunimas susimokino ir 
prisirengė sulošti “Lietuviš
kos Vestuvės”, bet dieną prieš 
lošimą, airių vyskupas uždėjo 
savo nykštį—uždraudė loši
mą. Nes būk tai smertelnas 
griekas pamėgdžioti moterys
tės sakramentą katalikiškam 
jaunimui. Kiek čia toli 
hitlerinės “laisvės”?

15.60
1.10
9.10

76.53
4.60
1.60

11.90
5.73

11.00
.66

6.30
15.60

Šemberienė, Minersville 
11 00 ' 59—per Sasną, Akron, O.

atmokėta amer. aukos 196.00 ^^0 M. -
10 00 —V. Kvietkas, So. Boston

■ 11—J. J. Bakšys, Worcester 36.80 
Pav.—J. Dirvelis, Corona, N. Y. Į i 24—J. Weiss, Brooklyn 
20—H. Žukienė, Binghamton 

Bieliauskas, Richm. Hill 
Cibulskis, Maspeth 
Šolomskienė, Brooklyn 49.60 
Sasnauskienė, Brooklyn 1.24 
Žostautas, Jogues, Can., 3.00 
Mališauskas, Gary, Ind., 9.10 

72—F. B. Lideikis, Great Neck 10.80 
45—J M. Pupis, Los Angeles 7.90 

Žirgulis, Rochester 7.90 
Slančauskas, Chicago 20.30

. Paulevičienė, McAdoo 
2—V. Kvietkas, So. Boston

L. ū. Kliubas irgi remia nuo 
potvinio nukentėjusius — au
kojo $10 Raudonajam Kry
žiui. žinoma, nukentėjusieji 
negaus visų tų pinigų, bet gal 
gaus nors dalį, jei viršininkai 
nepraleis ant “good time.”

p.

Viso išeigų

Sutrauka
Balansas nuo 1935 metų 
Sausio mėnesį įplaukė

Kartu 
'Sausio mėnesį išplaukė

7.14
1.00

7.17 
11.00

1.02
5.00
1.00

50.00

$457.71

$125.10
460.02

$585.12
457.71

Balansas su 1* d. vasario $127.41

Vasario Mėnesio Įplaukos,
8—A. Rudzinskas, Somerville 

37—S. Penkauskas, Lawrence 
11—J. J. Bakšys, Worcester 
19—W. Kukas, Chicago 
68—M.

143— C.
84—S.

153—S.
53—A.

Bingel, Hartford 
Swartz, Reading 
Bimbienė, Paterson 
J. Pempė, San Franc. 
Slickys, Gardner 
Deivis, Nashua, N. H. 
Paserskis, Baltimore

12.80
6.10 

17.09 
13.60

1.50 
18.50
4.50 

10.90 
21.70

1.00 
31.3825—P.

78—J. A. Samulėnas, Fitchburg 5.50 
20—Joe Strole, Binghamton 4.00 
16—J. Paserpskis, Jersey City 12.00 
51—A. Grinius, Thompson, O. 4.00 
40—J. Miliauskas, McK’s Rocks 9.00

6— K. Ustupas, Montello 
Pav.—P. A. Jatul, Stoughton 
216—F. Liepis, Wauregon

—Anna Rudo, Los Angeles 
136—J. Blažiūnas, Harrison 
190—P. Nemura, Cleveland 
114—J. čiekutis, Chicago 
KVK—V. Raila, Toronto

Benkus, Haverhill 
Kazlauskas, Hartford 
Paserskis, Baltimore 
Prieskys, Chicago

68—J.
25—P.

—B.
14—O. šemberienė, Minersville

—S.
—M.

39—J.
10—K.

Sasnauskienė, Brooklyn 
Žaldokas, Philadelphia 
Klevinskas, Scranton 
Buinauckas, Phila. 
Bieliauskas, Richm. Hill 
Weiss, Brooklyn 
šolomskienė, Brooklyn 
Varaneckienė, Detroit 
Guzevičienė, Chicago 
A. Radziavičius, 
Port Carbon, Pa..........
Barkauskas, Kulpmont 
Lukas, Worcester

A. Dementis, Chicago 
Bakanauskas, Easton 

8—A. Rudzinskas, Somerville 
2—V. Kvietkas, So. Boston 

29—P. Slavinskas, Rockford

1—K. 
188—A. 
104—K. 
159—S.

187—J.

Viso įplaukė

Vakario Mėnesio

185—P.
138—P.

1—K.
1—S.
—S.

123—G,

50—P.
79—J.

Viso įplaukė

1.50
3.00
1.00
3.10

18.70

$552.61

Kovo Mėnesio Išeigos
Sekr. ir knygiaus mėn. alga $45.00 
Kuopų auka “D. Workeriui” 
Kuopų aukos Italijos K .P. 
Atmokėta kuopų aukos

Liet. rev. pol. kaliniam 
Atmokėta kuopų aukos TDA 
“Laisvei” atmokėta

ALDLD 68 kuopos bila 
Pirkta knygų už ---------------
Drg. Mizaros lėšos

prieškariniame kongrese
Išlaidos knygų ir “šv.” eksped. 63.00 
Už atsp. “šv.” No. 1, 1936 
“Laisvei” už darbus 
Randa už tris menesius

knygų padėjimo .... 37.50 
“Laisvei” už prenumeratas 4.39

1.40
12.00

13.70
3.00

2.63
16.13

3.50

Viso išeigų

Sutrauka

184.97
5.86

$393.08

21.20
1.50

12.50
1.00

11.10
3.10

99.72 
1.50 
6.80 
1.50 
1.00 

11.95
.50 

1.00 
4.50 
1.00 
6.10 
9.40 

17.40 
14.20 
30.10

11.00 
3.00 
3.70 
4.70 
5.89 
3.00 
7.70 
6.30

$481.48

Išeigos
Sekr. ir knyg. mėnesinė 
“Laisvei” už darbus ir 
Aukos Agitacijos Fondui 
Kuopų aukos Italijos K. P. 
“Darb. Žodžiui” kuopų aukos 
Aukos Liet. rev. pol. kaliniam 
Rankpinigių Dr. J. J. Kaškiau-

čiui už vertimą knygos 50.00

alga 
bilas

$45.00
25.47 

7.00 
3.50 
7.50

14.00

Balansas nuo vasario buvo 
Kovo mėnesio įplaukos

$176.14
552.61

Kovo
Kartu 

mėnesio išeigos

Balansas su balandžio 1

$728.75
393.08

d. $335.67

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

ONA DEPSIENfi, 
ALDLD CK Ižd.

Knygų Peržiūrėjimo Komisijos
Pareiškimas

ALDLD Antrojo Apskričio 
komisija peržiūrėjo ALDLD 
Komiteto knygas už 1935 
pusmetį 
d. 1936 
tvarkoj, 
įplaukų 
sas nuo

išrinkta 
Centro 
antrąjį 

(liepos-gruodžio), vasario 15 
metais, ir surado knygas 
Per tą laiką buvo $2,059.15 

ir $1,934.05 išeigų. Balan- 
1935 metų lieka $125.10.

Komisijos Nariai:
GEO. KLIMAS, 
PETRAS VIŠNIAUSKAS.

Scranton, Pa
Vietinė kapitalistinė spauda 
vaizbos butas labai giriasi, 

prosperi- 
Bet kam? kelių

ir
kad laikai gerėja, 
ty” jau čia.
kompanijų dividendai paauko, 
ypatingai Glen Alden Coal 
Co. ir Scranton Lace Works 
Co., bet darbininkams skur
das vis tas pats; kiek jų buvo 
be darbo pirmiau, tiek jų yra

korespondentai 
sudnos t,die- 

kad aniuolas juos prikel- 
Man visgi pasisekė suži- 
kad koncerte dalyvaus 

M a i n i e rių

Argi tyla prieš audrą?
Tikrai teko patirti, 

serantoniečiai rengiasi 
grandioziško koncerto ir
liaus antroj dienoj gegužės. 
Bet kodėl tylėjimas spaudoj ? 
Nejaugi visi 
išmirė ir laukia 
nos” 
tų? 
noti,
Shenandoah’rio 
Kvartetas, Wyomingo Mergi
nų Oktetas, Valukas ir Valu
kas (“senis” ir jaunasis) ir 
žymi smuikininkė B. Indruliu- 
kė. Bus duetų ir solistų. Jei 
taip, tai, rodos, komentarų 
nereikia del gerumo progra
mos. Atsibus Providence Au
ditorijoj.

Taipjau, nors neaiškiai, bet 
nugirsta, kad vietinės ALDLD 
ir LDD kuopos turės bendrą 
jungtuvių susirinkimą balan
džio 26 dieną.

Iš Pakrūmės.

Lawrence, Mass
Pacific Mill šilkų skyrius 

numušė audikams algas ir da
vė daugiau staklių. Gal nėra 
tokios fabrikėlės, kaip šita. 
Darbininkus kankina kaip tik 
nori ir mažiausias algas mo
ka ir vis dar darbininkai ne
susipranta ką daryt. Ko jie 
laukia, tai patys nežino, 
rėtumėt ką nors daryt, 
laukit iki fabrikantai
ant kaklo virvę uždės, nes ta
da bus jau pervėlu. žinoma, 
daug nekaltinu Lawrenco dar
bininkus. Kalčiausiais yra 
lenkai darbininkai, pribuvę iš 
Manchester, N. H., kurie pa
tys pradėjo prašyt daugiau 
staklių, žinoma, tokie ir pa
tiko bosams, o į vietinius da
bar nei žiūrėt nenori. Labai 
blogai, kad tie darbininkai ant 
tiek tamsūs, kad nesupranta, 
jog patys sau blogo daro. Jie 
turėtų gerai pagalvoti ir ne
vergauti kapitalistam už pus
badžio algą.

“The Evening Tribune,” 
buržuazinis laikraštis, per sa
vo špaltas labai apverkia ku
nigą O’Reilly ir sako, kad jis

Ar žinote, kas bus balan
džio 25 d. vakare? Ogi bus 
sulošta operetė “Vestuvės Pu
šyno.” Liaudies Choro nariai 
nejuokais mokinasi. Teko būt 
pamokose ir išrodė, kad jų 
nei Hollywood aktoriai nesu- 
kirs. Kviečiam Lawrenco ir 
apielinkės kolonijų publiką 
ateit pamatyt gerą operetę ir 
bus gera proga pasilinksmint.

Būčiau pamiršęs apie 4-rių 
miestų konferenciją — Law
rence, Lowell, Haverhill ir 
Nashua, N. H. Konferencija 
įvyks balandžio 26 dieną, 11 
valandą ryte, L. 'ū. Kliubo 
svetainėj. Visi delegatai ma
lonėkite pribūti laikų. Konfe
rencija buvo šaukta anksčiau, 
bet del didelio potvinio neį
vyko, nes keliai buvo uždary
ti ir draugai iš kitų kolonijų 
negalėjo pribūti. Šį sykį visi 
malonėkite pribūti.

L. K. Biuras.

Kovo 27 d. draugas Vincas 
žemaitis pabaigė gyvenimo 
kelią. Su draugo žemaičio mir
čia darbininkų klasės šeimyna 
neteko savo mylimo sūnaus, iš
tikimo draugo. Ne vienam šir
dį skausmas suspaudė, išgir
dus apie draugo žemaičio mir
tį. Gal nerasime Mahanojuj 
to lietuvio, kuris nebūtų paži
nęs d. žemaičio. Taipgi ir vi
soj apielinkėj buvo gerai ži
nomas. Gyvas būdamas, d. 
žemaitis daug ko davė gero 
darbininkų judėjimui.

Man teko susipažinti su 
draugu žemaičiu 1918 metais. 
Draugas žemaitis iš amato bu
vo kriaušius ir užlaikė savo 
dirbtuvėlę Mahanoy City per 
daugelį metų. Jo dirbtuvėlėj 
buvo du kambarėliai ir tuose 
kambariuose buvo darbininkų 
centras. Nebuvo to vakaro, 
kad darbininkai ten nesusi
rinktų. Ten būdavo susirinki
mai, diskusijos, mokyklėlės ir 
choro praktikos. Čia ir drau
gas žemaitis visada dalyvavo. 
Draugui žemaičiui gamta da
vė stebėtiną darbininkų klasės

Per paskutines 6 savaites 
draugas žemaitis labai sirgo 
ir gulėjo pas draugus Aponi- 
kus. Aponikas ir jo gyveni
mo draugė turėjo padėti daug 
darbo priežiūrai d. žemaičio 
iki paskutinės valandos. Drg. 
žemaitis ir pašarvotas buvo 
pas juos. Mes, d. žemaičio 
draugai, tariame draugam 
Aponikam širdingą ačiū už pa
tarnavimą ligoje ir už palai
dojimą taip, kaip reikalinga— 
be jokių burtų—laisvai.

Su d. žemaičio mirčia dar
bininkų klasės judėjimas nete
ko ištikimo ir nuoširdaus drau
go. Ilsėkis ramybėje, darbi
ninkų klasės sūnau, o mes pa
statysim jum paminklą dirb
dami jūsų nebaigtus darbus.

B. Valukas.

V. PALKAUSKAS
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y, 
(kampas Varet Street) 

Evergreen, 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna- 

virpu būsite patenkinti.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) .

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Ę NAUJOJE VIETOJE

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

Męs perkame' geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duopoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legąliškas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit' į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

KMNi



į

Wilkes-Barre, Pa

ST. MATULAITIS

(Advertisement)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
MINERSVILLE

kas.

NEWARK
ren

ŠYPSENOS
Jis savo Darba Atliks

GREAT NECK

kilt

SKUTIMAS

šešių pėdų ir dešimts co
lių augštumo vyras norėjo

JONAS
Marion St.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp 
KIRPIMAS

Abiejų Teisybe 
Automobilistas:

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

Wholesale Remits

Balandžio 26 d. šaukiamas 
ALDLD ir LDD bendras susi
rinkimas. Visi nariai kviečia
mi dalyvaut. Vietą ir laiką 
praneš bendra komisija.

Nugirdęs.

Pamatiniai Pagerinimai Ciga 
retuose Padaryta Per Ilgą 

Tyrinėjimą

Juozas 
Kavaliauskas

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

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Gegužes 2 ALDLD 39 kuo. 
pa rengia koncertą ir balių 
Muzikale programa bus puiki 
Shenandoah mainierių kvarte. 
tas (o kas jo nežino?) prisi
rengęs su naujom dainom

■ v-.,,- .

(Paminėjimas 75 Metu Suk akties nuo Panaikinimo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj) 
Iš S. Matulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

Tiktai Akelaičio korespondencijoj iš 
Aleksoto randama šiokius tokius davinius 
apie tai, kaip maitinosi tai laikais Lie
tuvos biednuomene. Tiesa, Akelaitis taip 
užimtas ponų reikalais, kad net apie val
stiečių maistą rašo ne savo žodžiais, bet 
daktaro Gotlybo: “pradedant nuo kovo 
(o kai kada ir anksčiaus), net iki rugia
pjūtės valstietis priverstas tenkintis dar 
blogesniu maistu. Tuomet į nesijotus 
rugius prideda tiek pat, o net ir dvigu
bai tiek įvairių pelų, arba miltų iš kros- 
nyj džiovintų lapų: paparčių, beržo žieves 
ir kitų. Duona su tokiais priedais iš
kepta neturi jokio skonio, tamsios spal
vos, drėgna ir trupi. Vištoj viralų ir 
daržovių renka bendrai vadinamą lapie
nę: dilgėles, barščius, balandas ir kitas 
žoles. Tokius žalumynus šutina vied- 
ruose arba statinėse su pagelba įkaitin
tų akmenų...; po to nuplauna šaltu van
deniu, kapoja ir pjausto peiliais smulkiai 
ir verda su vandeniu ir druska; o jeigu 
galimybė leidžia, prideda miltų ar pieno. 
Kaimai netoli nuo alaus dirbtuvių pava
sariais paprastai maitinasi broga, kurią, 
pašildę ir pąsūdę, vartoja rūkštaus val
gio vietoj.” Aišku, kad čia eina kalba 
ne apie tuos valstiečius, iš kurių kilęs* 
patsai Akelaitis, reiškia ne apie turtin
guosius ar vidutiniškuosius, bet apie ma
žažemius, daržininkus, bobelius ir kito
kios rūšies kaimo proletariatą.

Daug pilnesnį supratimą apie mate- 
rialę kaimo proletariato padėtį duoda 
paruošiamųjų komisijų darbai. “Vienas 
Kauno gub. sodiečių trečdalis (34%) tai 
bernų, kampininkų ir bobelių masė, ne
turinti jokios nuosavybės ir jieškanti lė
šų pragyventi vien asmens darbu ir ūki
ninkų ūkiuose. Kampininkai, tiesa, turi 
savo sodybas, bet pastatytas ant sveti
mos žemes sklypų, už tam tikrą tankiau
siai labai sunkią priedermę šeimininko 
naudai; viena tų kiemų išvaizda sukelia 
didžiausią pasigailėjimą. Delei žemės 
valdymo atskirais kiemais.ir didelio be
žemių skaičiaus darbo apmokėjimas taip 
menkas, kad bernas nevisuomet turi ga
limybę apsirėdyti ir pramisti.”

(Bus daugiau)

Moksliški tyrinėjimai pramonėj lo
šia vis svarbesnę dalį netik išdirbi- 
me naujų gaminių ir įvedime naujų 
procesų, bet ir pagerinime senųjų. 
Vėliausia pažanga cigaretų gamyboje 
vaizduoja, kaip ilgas ir rūpestingas 
tyrinėjimas gali prisidėti prie page
rinimo visiems žinomo gaminio.

Nuo 1911 m. The American Tobac
co Kompanijos tyrinėjimų štabas bu
vo nukreipęs visas pastangas kontro
liuoti bei keisti apdirbimą cigaretų 
taip, kad pagaminus pagerintą ciga
retą. Tas ima aštrų ir nuodugnų 
cheminį išnagrinėjimą, netik patį ta
baką bei jo mišinį, bet taipgi ir pa
gamintą dūmą.

Iš to svarbaus ir gilaus tyrinėjimo 
išėjo apčiuopiamai pagerintas, naujo
viškas cigaretas—Lucky Strike, leng
vas užsirūkymas iš turiningo, bran- 
daus-kūno tabako.

Lučky Strike parodo išdirbėjo nu
sistatymą nesigailėti savo pastangų 
pagaminti Amerikos rūkytojams pui
kiausi cigaretą, kokį mokslas bei mo
derniškas prityrimas išdirbime gali 
pagaminti. Ir , kaipo neišvengiamų 
davinių mes turime cigaretą, turintį 
gerą skonį, savybes, ir betgi lengvą 
užsirūkymą—užtenkamai lengvą būti 
švelnių jauslioms gerklėms, užtenka
mai lengvą išvengti liežuvio ir bur-

ALDLD 72 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, 20 d. balan
džio, 8 vai. vakare. M. &H. Sobenkų 
svetainėj, 91 Steamboat Rd. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turim keletą 
labai svarbių dalykų apsvarstymui. 
Taipgi bus išduotas raportas iš lie
tuvių moterų suvažiavimo ir “L.” 
šerininkų suvažiavimo. Nepamirški
te ir naujų narių atsivest.

(93-94) Sckr. V. A.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių

> (Tąsa)
Už visą tat bernas privalo dirbti 6 die

nas savaitei su savo drabužiu, šventomis 
dienomis paeiliui liuobti dvaro gyvulius; 
be to kiekvienas bernas, užveizdai parei
kalavus, privalo 60 dienų vasaros metu 
pristatyti dirbti pagelbininką “antrinin
ką” už užmokesnį 5 kap. dienai; antri
ninkas turi būti ne jaunesnis 18 metų.
Materialis Valstiečių Stovis prieš Bau

džiavos Panaikinimą
Materialis ūkininkų stovis aiškiai sky

rėsi nuo kaimo proletariato padėties. Ži
noma didelė klaida būtų kalbėti apie ūki
ninkus bendrai, nepažymint jau tuomet 
buvusį ūkininkų pasiskirstymą į klotus. 
Kalbėjome jau, kad tarp ūkininkų buvo 
didelis skirtas jų ekonominėj padėtyj. 
Buvo ir biednieji ir vidutiniai pasiturį 
ir galų gale turtingi. “Apskritai Kau
no gub. pastebima daugybėje valstiečių 
kiemų, kad šeimininkas retai asmeniškai 
dalyvauja žemės ūkio darbuose; daugu
moj tiktai nurodo savo šeimos nariams 
ir bernams kur ir kaip dirbti, ir prižiūri 

| juos.” Šitie turėdavo paprastai po vala
ką ar daugiau žemės, be to dar po kelias 
deš. pievos. “Delei ganėtino aprūpini
mo žeme, beveik kiekviename valstiečio 
ūkyje yra arba suaugęs bernas su pus
berniu, arba vedęs bernas.” Tai buvo 
tikra kaimo buržuazija. Žemiaus stovė
jo pusvalakiniai; dar žemiaus turį ket
virtadalį valako.

Aišku, kad ir tarp valakinių galėjo 
būti pavargusios šeimos ir tarp žemes
niųjų kategorijų gana pasiturinčios, bet 
tai galėjo būti tiktai neskaitlingos išim
tys; apskritai imant, geriaus pasilaikė 
tie, kurie daugiaus žemės turėjo, be to 
nemažą skirtą ekonominėj padėtyj darė 
ir juridinis valstiečių stovis, jr jų atlie
kamų priedermių būdas. Mes jau kal
bėjome, kad valstybiniai valstiečiai, ap
skirtai imant, gyveno geriaus negu laži
ninkai, šie pastarieji blogiaus negu činši
ninkai. Turtingesnieji valstybiniai vals
tiečiai buvo laisvi, savystoviai farmeriai, 
kurie privalė tiktai atlikti valstybines 
priedermes ir mokėti atatinkamas mo
kestis.

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

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M, 

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

Koncertas ir Balius

Palaidojom Jaunąjį Siurbį
Balandžio 7 d. buvo palai

dotas draugų Siurbiu sūnus, 
22 metų jaunuolis. Palaidotas 
laisvai, be jokių religinių ap
eigų.

Velionis išsirgo 18 menesių. 
Suprantama, kad tėvams rei
kėjo pakelti daug vargo ir la
bai daug sunkenybių.

Draugai Siurbtai priklauso 
prie ALDLD 172 kuopos ir ge
rai darbuojasi darbininkų ju
dėjime.

Velionis Siurbukas taip pat 
mylėjo darbininkų veikimų, 
bet del silpnos sveikatos ne
galėjo prigulėt prie organiza
cijų. Tačiau, jis daug padė
davo parengimuose.

Labai gaila, kad žiaurioji 
mirtis taip greit pakirto jau
ną gyvybę.

Didėliam nuliūdime paliko 
tėveliai ir dvi sesytės—Vero
nika ir Onutė.

ALDLD 172 kuopos draugai 
linki draugams Siurbiams už
miršti tą skaudžią nelaimę ir 
nusiraminti po pergyventų 
liūdnų dienų. O jų sūneliui 
lai bus amžina atmintis ir ra
mybė šaltojoj žemelėj.

Draugai Siurbtai širdingai 
dėkavoja visiems, kurie daly
vavo šermenyse ir laidotuvėse.

Kuopos Korespondentas.

NOTICE is hereby Riven Hint License No. 
A 10678 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1955 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. »
JACK WIENER and SIDNEY HOROWITZ 

(MARINE FOOD CENTER)
1955 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
175 Saratoga Avenue, 
County of Kings to 
premises.

WILLIAM
175 Saratoga Ave.,

Baudžiauninkus, ypačiai atliekančius 
lažinius darbus dvare, daug daugiaus 
varžė jų prigulmybė dvarininkui, negu 
valstybinius valstybė. Nekalbant jau 
apie didesnę eksploataciją baudžiava, 
duoklėmis ir činšais, ponų jurisdikcija, 
sauvalė ir nuožiūra čia galėjo kiekvienu 
momentu įsikišti į baudžiauninkų gyve
nimą ir iškreipti normalų jų gyvenimo 
bėgį. Bet gi turintieji didesnius ūkius, 
netik valstybiniai, bet ir dvarininkų vals
tiečiai, neveizint kuriuo būdu dvarinin
kas juos eksploatavo, činšu ar asmens 
darbu, ar rinkliava produktais, apskritai 
imant, gyveno neblogiausiai, kai kurie 
dagi visiškai gerai, štai kaip aprašo gy
venimą lietuvių valstiečių prieš baudžia
vos panaikinimą: “Namai Lietuvoj ne
švarūs ir biedni, didžiumoj be kaminų. 
Langai labai siauri, pailgi, iškertami su
sidūrime dviejų sienmedžių; tiktai pasi
turį valstiečiai turi savo namuose viduti
nio dydžio langus. Gyvenamieji namai 
prieangio perskiriami į dvi dali, į du ga
lu: viename gyvena šeimininko šeima ir 
darbininkai, kitame sandėlis. Pas turtin
gus yra tam tikras kambarys svečiams.” 
“Žemaičių ypačiai Telšių pa v. Prūsijos 
pasieniais namai žymiai geresni už lie
tuvių. . Jie apskritai gražūs, gana augš- 
ti, Juri kaminus ir didesnius langus. Gy
venamieji namai susideda iš trijų dalių: 
šeimininkams, darbininkams, sandėlio 
daiktams ir produktams. Pas turtingus 
yra atskiras kambarys svečiams... 
Kambariai visuomet švariai išliuobti, 
grindys išmazgotos.” Taip pat aprašo 
Žemaičius ir kiti autoriai. “Sodiečių na
mai daugiausia gražūs, augšti, su dide
liais langais, o ypačiai Telšių pav. ties 
Prūsų rubežium, su kaminu per stogą iš
vestu.” Kiekvienas namas skiriasi į dvi

bėti pajūrio maudynėse.
“Ar jūs gerai plaukioja- 

te?” klausė maudynių vir
šininkas.

“Ne, plaukti nemoku, bet 
aš galiu daug giliau braidy
ti, negu besimaudantieji 
plaukia.”

dalis, vienas svečiams su mažu kamba
riuku su grindimis...; kitas galas grį- 
čia, kur gyvena visa šeimyna; ji be 
grindų. “Arklių daug laiko... papras
tai po 4 ar 5” (p. 129), įrankiai geri, ve
žimai kaustyti, dideli dviarkliai; aria pa
prastai arkliais, mažais plūgais, akėčios 
beveik visuomet geležinės; rugius pjau
na dalgiais. Drabužiai sulyg jo aprašy
mo gana turtingi...

Taip pat beveik aprašo Žemaičių ūki
ninkus ir Chodzko. “Nepamatysi ten 
nei lietuviškų girgždančių vežimų, nei 
pakinkytų juose liesų mažų arkliukų... 
Žemaičių ūkininkas važiuoja gerai kaus
tytu vežimu, su dviem arkliais. Vežime 
sėdi gerai nusipenėjusi, šilkine skara ap
sirišusi ir spindinčiais gintarais pasipuo
šusi šeimininkė, sėdi ant baltų kaip snie
gas linų ryšulio... paimto nuo kapos to
kių pat pasilikusių namie, kurie ūmu 
laiku tuo pat vežimu nuvažiuos į Rygą. 
Aplinkui ją sėdi riebūs, papūt
žandžiai vaikučiai; matyt, kad maiti
nas gryna duona ir kvietiniu ragaišiu ir 
riebia šiupiene. Šeimininkas pilku ar 
tamsiai mėlynu švarku apsivilkęs, batais 
iki kelių apsiavęs...” Tegul čia yra 
daug ir perdėta, betgi iš šito galima tu
rėti supratimą kaip išveizėjo pasiturin
tieji Žemaitijos ūkininkai. Nei vienas, 
nei kitas, nei Jucevičius nei Chodzka ne
aprašo, kaip išveizėjo mažažemiai, dvarų 
ir ūkininkų bernai ir kumečiai. Kaip iš
veizėjo jie pėkšti eidami, blogai pavalgę 
ir prastai apsitaisę. Šito neaprašinėja, 
nes tatai nepoetiška ir nemalonu apraši
nėti. Apskritai imant, man neteko nie
kur rasti tų laikų aprašymuose kaimo 
proletariato ir pusproletariato gyvenimo 
piešinio. Grynos skaitlinės neduoda šiuo 
žvilgsniu tinkamo vaizdo.

Lietuvos Kaimo Biednuomene

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BAIT Mne 

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

Control
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BRECHER
Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10662 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

CARL MENGEL
680 Manhattan Ave. . Brooklyn, N. Y.

Balandžio 10 dieną, mūsų 
mieste pasirodė provokacijos 
siuntiniai. Nekuriems žmo
nėms buvo siunčiama bombos 
vietoj velykinių dovanų.

Užmuštas vienas žmogus— 
Michael 'Gallagher, 64 metų 
amžiaus, Hanover Township 
School Directoy. Jis buvo su
draskytas į šmotelius. Jojo 
žento, Clinton Lehman, 35 
metų am., mokytojo, viena 
akis išnešta ir šiaip visaip su
žalotas. Kitą bombą gavo 
Thomas Maloney, buvęs nau
jos mainierių unijos pirminin
kas. j Jis labai apdraskytas, 
taipgi ir jojo duktė Margare- 
ta, 17 metų ir sūnus 4 metų. 
Kiti, kurie gavę tuos siunti
nius yra šie: Luther M. Knif- 
fen, buvęs sheriff Luzerne Co
unty, teisėjas Benjamin R. 
Jones ir Harry Gouldstone, 
Glen Alden anglių kompanijos 
superintendentas. Taipgi buvo 
pasiųsta viena bomba į Haz
leton pas James A. Gorman. 
Jis yra Umpire of the Anthra
cite Conciliation Board, bet 
šis siuntinys buvo taikytas mi
rusiam Germanui. Reikia su
prasti, kad šie siuntiniai ne
buvo atidaryti, kada pirmuti
niai eksplodavo.

Vietos spauda praneša, kad 
tų siuntinių buvo daug, bet 
likosi pašte sulaikyti.

Pereitą metą buvo išsprog
dinta teisėjo Valentine auto
mobilis, tai visokį šnipai turė
jo darbo pult ant darbininkų, 
kad ką nors surasti kaltu ir 
galų gale apkaltino Emerson 
P. Jennings, bet vietos darbi
ninkai tiek parodė veiklumo 
prieš jojo įkriminavimą, kad ! 
turėjo panaikinti tuos jam 
primetimus.

Dabar šita provokacija duos 
jiems progos pult darbininkus 
ir primest kam nors kaltę, 
kad pasiųst į kalėjimą ant il
gų metų. Taipogi šita pro
vokacija pasitarnaus anglių 
kompanijoms laike streiko, 
kuris, kaip atrodo, turės 
su Pirma Gegužės.

Veisėjiškis.

Drag. I. Klevinskas tuoj 
šauks korespondentų susirin
kimą ir išduos raportą iš “L.” 
korespondentų suvažiavimo. 
Tad buvusieji, esantieji ir bū
siantieji korespondentai kvie
čiami dalyvaut. Vieta ir lai
kas bus pranešta vėliau.

Wyoming Valley merginų ok
tetas žada duot daug naujų 
gabalų. B. Indrulytė su savo 
lanksčiais pirštukais virkdins 
smuiko stygas. S. Kuzmickas 
(baritonas) žada padaryt sur- 
pryzą. V. Valukas su savo 
juokingom komiškom daine
lėm nekartą juokino mus; jis 
prijuokins mus ir šį kartą; o 
jo jauni sūnukai dainininkai 
Zenukas ir Vincukas nei ne
mano pasiduot dideliem.

Mylinti šokt, galės šokt, kol 
jų čeverykų padai leis. Ku
rie bus ištroškę, galės trošku
lį užgesint su visokiais gėri
mais. Rengimo komisija sa
ko, kad visi turės “good 
time.”

Sveikatos Kultūros Draugija 
gia svarbias prakalbas sveikatos ir 
valgio gaminimo klausimais. Atsi
bus seredoj, 22 <1. balandžio (April), 
7 vai. vakare, Jurginėj Svetainėj, 
180 New York Avė. Įžanga vel
tui. Kalbės trys kalbėtojai iš Brook
lyn©: Dr. Anderson, J. W. Thom- 
sonas, P. C., ir ;P. Baltrėnas, P. C. 
P. Baltrėnas kalbės apie vidurių li
gas ir kartu del aiškumo rodys pa
veikslus. Kviečiame visus dalyvaut, 
nes visiems svarbu žinot apie savo 
sveikatą. KOMISIJA.

(93-94)
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NOTICE „ 
rl c::: 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, 
sinned on the premises. 
JOSEPH KONIARZ & STANLEY KILINSKI 
722—4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 356 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under See-' 
tioiv 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1415 Flatbush Ave., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LESTER GOT.D 
FARRAGUT LIQUOR STORE

1415 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that the following 
License numbers have been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under Section ‘ 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law' 
at the following addresses. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises., 

S.B. 52 Location—Shelter House, 
S.B. 53 Location—Boat House 
S.B. 54 Location-.—Picnic House 

SAMUEL T. ROBINSON
Prospect Park, Brooklyn, N. Yr

JŪS, 
pėstininkai, v a i k š č iojate 
gatvėmis taip, lyg tai visos 
gatvės jums priklausytų.”

Pėstininkas: “Je, o jūs, 
motoristai, važiuojate gat
vėmis taip, lyg tai tie auto
mobiliai tikrai jums pri
klausytų.”

Surinko Juodvarnis.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF 

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

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

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

ves- 
grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

, lūs ir krajavus 
L s u d a r a u st 
Ik amerikoniškais.
■ Reikalui esant
■ ir padidinu tp* 
HJkio dydžio, ko
jy kio pageidauja- 
7 ma. Taipgi at-

maliavoju įvai
riom spalvom

1 STOKES
., k a m p. Broadway

nos peršėjimą, užtenkamai lengvą net ' NOTICE is hereby given that License No. 
diuziausiems rūkytojams, kurie gali 
jų rūkyti kiek tik nori.

Per metų eilę tapo padaryta tūli 
pamatiniai pagerinimai parinkime ir 
apdirbime cigaretinio tabako Lucky 
Strike cigaretams.

Jų tarpe yra pradiniai ištyrimai 
parinkto tabako; vidurinių lapų nau
dojimas; apdirbimas augštesniu ta
bako kaitinimu, žinomu, kaipo spra- 
ginimo procesas; dėmesio kreipimas j 
rūgšties-šarmų lygsvarą, su iš to 
sekančiu skonio pagerėjimu; ir su
kontroliuotas vienodumas užbaigtame 
gaminyje.

Visa tai susideda, kad padarius 
puikesnį cigaretą—naujovišką ciga
retą, cigaretą pagamintą iš turinin
go, brandaus-kūno tabako—lengvą 
užsirūkymą.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas. 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- X

čia vandens kompanija per ke
lis metus pakėlė mokestį už vandens 
naudojimą nuo 6 iki 8 dolerių per 
metą, bet to dar negana: kompanija 
dabar sudėjo myterius ir nustatė 
mokestį mažiausiai $18 vietoj $8. 
Tad mes, 16 d. balandžio pasitarę, 
šaukiam visuš lietuvius dalyvaut šia
me protesto mitinge, 23 d. balandžio, 
7:30 vai. vakare, 3rd ir South St. 
salėj. Turėsime daug svarbių daly
kų apsvarstyt. Vėliaus šauksime 
tarptautinę konferenciją, 

(94-95)

to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
Ci unty of Kings, to be consumed on the 
premises.
ALFRED RICKERT and LOUIS STELZER 
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N.-XZ

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5499 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
753 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARGARET GEIGER
753 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 5483 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
905 Wyckoff Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE SCHMID 
(WYCKOFF GRILL and REST.)

905 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 5482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcx>holic Beverage Control Law at 
139 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, td be consumed on the 
premises.

VINCENZO PELLTCANO
139 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SB 24 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
N. E. Corner West 10th St., on Boardwalk, 
Coney Island, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed on the premises.

HERMAN J. KARP
N. E. Corner Weest 10th St., on Boardwalk, 
Coney Island, Brooklyn, N, Y.'
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6795 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 964 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HALSEY SPIRITS INC.
964 Halsey St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Laaw at 716 Knickerbocker Ave., 
Boroug of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

CHARLES WILLIAM CARROLL 
716 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.. 
RL 6808 has been issued to the undersigned , 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage, 
Control Law at 220 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN SAUERWALD and 
LEONARD STROBEL 
(WYCKOFF TAVERN) 

Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

6762 has been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 722—4th Avenue, Borough 
County of Kings, to be con-
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Puslapis šeštas.

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Entuziastiškai Sveikino Drg. Krumbein
Penktadienio vakare, Bronx 

Coliseum, tūkstančiai darbi
ninkų entuziastiškai sveikino 
d. Krumbeiną, sugrįžusį iš ka
lėjimo. Audros aplodismentų 
kilo, kada jis ėjo į Coliseumą. 
Kelis kartus, prakalbų eigoj, 
minia sukilo nuo sėdynių ir 
didžioj svetainėj skambėjo 
“Internacionalo” himnas.

Kalbėtojai, kiekvienas sa
vaip, aiškino d. Krumbeino 
nuopelnus Komunistų Parti
jai, ypač New Yorko organi
zacijai. Tuo pačiu sykiu, be
veik visi kalbėtojai žymėjo 
didžius darbus įkalinto Vokie
tijos darbininkų vado d. Tha- 
elmanno, nes masinis mitingas 
Coliseume buvo ne tik džiaugs
mo demonstracija, pareikšta 
sugrįžusiam kaliniui, bet ir 
protesto demonstracija prieš 
Vokietijos nazius ir už išlais
vinimą d. Thaelmanno.

Pirmininkas paskelbė šim
tus telegramų, sveikinusių d. 
Krumbeiną. Jam buvo įteik
ta ir dovanų. Drg. Krumbein 
buvo labai susijaudinęs, bet 
tvirtu, griežtu balsu jis ačia- 
vo partijos draugams už tokį 
Širdingumą, už tokį lojališku- 
mą, prižadėdamas dar dau
giau dirbt partijos eilėse. Ir 
kalėjime būdamas “mūsų ča- 
hs,” kaip jį pavadino močiutė 
Bloor, nebuvo nutraukęs ry
šių su judėjimu.

akė draugai
Olgin,
Bloor,

W ortis ir

Prakalbas
Amter, Roy Hudson, 
Ben Gold, močiutė 
James Hathaway, 
dar keli draugai.

Susirinkusių ūpas buvo pui
kus, kupinas komunistinio en
tuziazmo. Aukų partijos mo
kyklai surinkta apie 13 šim
tų dolerių. Dalyvavęs.

Bedarbiai Areštuojami 
Alkinami Kalėjime

ir

ir

Trumpos Žinutės A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

antradienį, 21 d. bal., kaip 2 
vai. po pietų.

Kaimynas.

“Sunday Worker” Gegužinė 
Laida Išeis 26 Balandžio

Krumbeiną Pasitiko 
Minios Darbininkų

sto-Pennsylvania gelžkelio 
tyj kas tai nepaprasto. Bloko 
ilgio didžiulėj salėj nuo viępp 
galo iki kito marguoja būriai 
lūkuriuojančių žmonių, o va
kariniame visame plote stovi 

masė. Jų visų akys 
vakarinių platfor-

link. Virš minios galvų 
raudona vėliava ir di- 

iškaba: “Sveikiname 
į iš kalėjimo Charles

solidari

matosi 
džiulė

kiti, 
džių 
na v

CHARLES KRUMBEIN
!” Aplink stotį taip 

susibūrę rateliai darbinin- 
Vieni ant vietos laukia, 
pasisakę po keletą žo- 
palieka ratelį ir skubi- 
un. Viduj esanti minia 

auga. Mat, 5 vai. 
, kaip tik paleido išvakaro, 

dirbtuvių 
Ūmai pasigirdo skardus 

ir minios ūžimas, 
bus ant platformos pasi- 

lauktasis svečias-vadas 
bent taip manom, 

būdami toli už minios ma- 
liegalim. Pasigirdo “In

as,” pakilo migla 
sublizgo kamerų ug- 

Arčiau buvę pasakojo, 
buvo ir kailiasiuvių be- 
bet mes, tolimieji, visai 

jo negirdėjom. Lauktąjį drau
gą pamatėm tik tada, kada 
palipėjęs laiptais atsigrįžo mi
nion ir atidavė komunistinį 
saliutą.

Su draugu Krumbein stotin

nes

temacioi 
salikų, si 
nys. Ai 
kad buv 
nas, bet

Jūrininkų Delegatai 
Vyks Pas Roperį

šalpos biurų viršininkai 
policija imasi tikrai fašistinės 
taktikos sudaužymui bedarbių 
organizuotos kovos už pašal
pą.

Trečiadienį, 635 Fulton St. 
biure, Brooklyne, buvo areš
tuota 30 delegacijos narių. 
Juos subruko kalėjiman ir iš
laikė visą parą, neduodami 
valgyt, neigi galimybės susi- 
siekt su advokatu. Už paros 
paleido, įsakydami šeštadienį 
stoti teisman. Jie apkaltinti 
“netvarkiame elgesyje.”

Numatoma, kad “Sunday 
Workerio” specialės Pirmos 
Gegužės laidos bus spausdina
ma 300,000 kopijų. Dabar lai
kas užsisakyt. Pirmu kartu 
Amerikos darbininkų judėji
mo istorijoj darbininkų laik
raštis pasieks tokį tiražą. Ge
gužinė laida bus padidinta. 
Apart kitų, bus N. Krupskos, 

. Gormano, kongresmano Hil- 
J debrant ir kitų žymių žmonių 

raštai.

Užsidegus stogui apartmen- 
tinio namo, 2223 Cortelyou 
Rd., Brooklyne, 150 gyventojų 
spėjo išsigelbėti, superinteden- 
tui laiku padavus gaisro sig
nalą.

pribuvo Motina Bloor, Mar
garet Cowl, James W. Ford, 
Jack Stachel, Clarence Hatha
way, I. Amter ir būrys Kom. 
Partijos N. Y. Distrikto orga
nizatorių, kurie Newarke paė
mė traukinį ir ten jį pasitiko.

Kadangi paradui nebuvo 
leidimo, tai artimiausi veikė
jai ir jo draugai nuvažiavo 
partijos buveinėn, o tūkstan
čiai jį sulaukusių darbininkų 
traukė į Bronx Coliseum.

Šalpos Duoti Drabužiai 
Neilgai Laikosi

nariaiEx-Kareivių Lygos 
skundžiasi, kad šalpos biurų 
išduotieji drabužiai “neatlaiko 
net menko lietaus.” Jie sako, 
kad popiera, sulyg kuria iš
duodamas orderis drabužių, 
esanti drūtesnė. Tos lygos 
Bronxo postas ruošia peticiją 
reikalaujančią tyrimo, iš kur 
imasi toki drabužiai, ir 
vimui geresnių drabužių.

Miesto Rotušėj Remia 
Namų Statybos Bilių

išga-

Tary- 
už

Unijisty Laimėjimai
Vietos Streikuose

Streikuojanti New Yorko 
jūrininkai gavo pranešimą nuo 
komercijos sekretoriaus Daniel 
C. Roper, kad jis sutinka ma
tytis su streikierių delegacija 
Washingtone, antradienį. At
sakymas gautas per kongres- 
maną Marcantonio, kuris var
dan streikierių buvo pasiun
tęs Reperiui telegramą, reika
laujant tokio pasimatymo.
Streikieriai ruošiasi pasiųsti 

skaitlingą delegaciją, kuri iš
vyks tuojau po masinio išleis
tuvių mitingo pirmadienio va
karą. Delegacija, vadovauja
ma Currano, reikalaus, kad 
kongresas pravestų tyrimą 
esamų ant laivų sąlygų.

Rudis (šuo) sutraukė dide-' 
lį būrį žiūrovų ant Clinton St.,1 
N. Y. Automobiliui užmušus 
jo susiedką Mirtą, .Rudis pa-! 
siliko ją saugoti, nieko nepri-! 
leisdamas prie jos. Gal Ru
dis buvo girdėjęs žmonių po
sakį “Ėdasi, kaip šunes, ” ir 
norėjo įrodyt, kad tai yra di
delis šunų gentės įžeidimas.

Mr. Fein apskundė žmoną 
suklastavime $327.36 čekio. 
Kada paaiškėjo, jog liudinin
kas ir skundėjas yra patsai 
jos vyras — teisėjas išmetė 
bylą, sakydamas, kad liūdy- 
mas prieš žmoną neskaitomas 
legal išku.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Ldrimer Street Brooklyn, N. Y.

of

Marcantonio Užtaria 
Studentą Streiką

Nova Machine Co., Brookly
ne, užsidarė, o jos du viršinin
kai Schulman ir May patup
dyti trim mėnesiam kalėjiman 
už dirbimą penktuko, dešim
tuko ir kvoterio dydžio blė- 
kučių, kurias naudodavo va
žinėjimui ir kitur, kur veikia 
to dydžio pinigais operuojami 
automatai. Tuo būdu apsuk
davę biznierius ant miliono 
doleriu kas meta, v

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečių

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS 
čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbinio ir importuotais.

M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y.
TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI.
----------------------------------------------------------------———---------------E

W. 45th St., N. Y. 
į valandą algos pa- 
laikas ir pusė už 
40 valandų savaitė

International Association 
Machinists laimėjo dviejų sa-~ 
vaičių streiką prieš Poloron 
Co., 600 
Gauta 7c 
kėlimas, 
viršlaikį,
ir pripažinimas unijos.

Krautuvių Tarnautojų Uni
jos Lokalas 830 užbaigė strei
ką prieš keturias Russian Art 
Shop krautuves. Laimėjo pa
kėlimą algų, 44 valandų sa
vaitę ir unijines sąlygas.

Darbininką Ordenas 
Eis Gegužines Parade

įvairių tautų, orga- 
dalyvaus gegužinės 
Jų paradas bus su- 

iš dvylikos sekcijų, 
italai,

Ukrainai,

Tarpt. Darbininkų Ordenas, 
pašalpinė draugija, kuri susi
deda iš 
nizuotai 
parade, 
darytas
kurių žymiausios yra: 
žydai, amerikonai, 
rusai, lenkai, ispanai, vengrai 
ir graikai. Taip pat eis jų 
jaunimo ir sporto sekcijos.

Kailiasiuviai taipgi praneša 
darą planus organizuotam ir 
skaitlingam dalyvavimui para
de.

Charles Krumbein’o
Pagerbimui Bankietas

New Yorko Sąmatų 
ba vienbalsiai pasisakė 
Wagner Housing Bill. Tasai 
bilius tapo įneštas senatan per 
N. Y. senatorių R. B. Wagne- 
rį. Bilius reikalauja įsteigti 
federalę korporaciją, žinomą 
po vardu “United States Hous
ing Authority.” Tos korporaci
jos tikslas būtų akstinti ir pa
dėti vietinėms agentūroms rū
pintis įsteigimu vietose pigių 
gyvenimui namų. Taipgi siū
loma to darbo vedimui, bė
giu keturių metų, išleist $976,- 
000,000.

Gegužės 3 d., viešbutyj De
lano, ruošiamas bankietas-pri- 
imtuvės d. Krumbein. Jį ruo
šia Marine Workers Komite
tas, tad ir pelnas iš bankieto 
eis parėmimui kovojančių jū
rininkų. Prieš oficialiai pa
skelbsiant bankietą, partijos 
grupės ir kitos organizacijos 
užsakė šimtus vietų, šiuo tarpu 
dar galima užsisakyti vietų 
grupėms ir pavieniams seka
mu antrašu: Marine Workers’ 
Committee, Suite 1301, 
5th Ave., N. Y.

505—

MIRS T. TAMKUS
šeštadienio, 18 d. bal., ank

sti ryte, savo namuose Jamai
ca, L. I., mirė Teofilius Tam- 
kus.

Velionis Tamkus buvo labai 
malonaus būdo žmogus. Dide
liam nuliūdime paliko moterį, 
akušerę Tamkienę, dukterį 
dainininkę Violetą ir sūnų Al
bertą.

Pašarvotas pas graborių A. 
Radzevičių. Laidojimas įvyks'

Senoji Gvardija 
Pralošė Bylą Teisme

Socialistų Partijos 
Gvardija buvo padavus teis
mui reikalavimą atmesti S. P. 
kairiojo sparno šešių nomina- 
tų kandidatūrą. Toks reikala
vimas tapo atmestas per 
Augščiausio Teismo teisėjus 
Bronx ir Kings apskričiuose. 
Senajai Gvardijai leista kai 
kuriuose distriktuose egzami
nuoti balotus, tai ir viskas, 
ką jie gavo.

Senoji

Du tūkstančiai katalikų mo
kytojų turėjo savo mitingą 
Katedros Augštojoj Mokykloj 
pereitą ketvirtadienį. Jie pa
sisakė prieš mokytojų priesai
ką.

Į kongresmaną Marcantonio 
buvo atsikreipta, kad jis pa
dėtų suderinti santikius tarp 
George Washington Augšto- 
sios Mokyklos studentų ir ad
ministracijos, kuri grasina 
bausti studentus už dalyvavi
mą streike už taiką ateinantį 
trečiadienį.

Kongresmanas Vito Mar
cantonio pasiuntė švietimo 
Tarybos nariui Rosenfeld se
kamą laiškutį:

“Kiek suprantu — discipli
na bus vartojama prieš stu
dentus George Washingtono 
Augštošios Mokyklos, kurie 
dalyvaus streike už taiką at
einantį trečiadienį, 22 balan
džio. Aš. įsitikinęs, kad tai
kos streikai iš studentų pu-, 
sės yra sveikiausi dalykai, ko
kius mes iki šiol turėjome. Jie 
turėtų būti padrąsinami. Ma
lonėkite panaudoti jūsų gerą 
raštinę su George Washingto
no Aukštosios Mokyklos vedė
ju ir padėti jam suprast, kad 
GWAM randasi New Yorko 
mieste, ne -Berlyne, Vokieti
joj.”

Jieškant Tittertonienės žu- 
deikų, Brooklyne sulaikytas 
biedniokas benamis A. Puccil- 
lo. Bridge Plaza teisme jis 
kaltintas valkatystėj, žmoge
lis maldavo, kad jį paimtų ka
lėjiman, nes jis yra alkanas. 
Teisėjas jį pasiuntė sunkiųjų 
darbų kalėjiman 30 
žmogus turės dirbti 30 
už gavimą kriminalisto 
do ir buizos.

dienų, 
dienų 

rėk or-

Rand Krautuvių Streikas

Prieš Rand kompanijos 
krautuves streikas tebeveda
mas. Rand kompanija siun
čia stenografes sekioti pikie- 
tus, kad gauti medžiagos iš
gavimui drausmės prieš pikie- 
tavimą. Bosai taipgi siuntinė
ja po stubas agentus, kurie 
baugina streikierių žmonas, 
pasakodami, būk jų vyrai bus 
areštuoti, kad jos badaus ir 
tam panašiai.

ši nauja bosų taktika turėtų 
sudominti unijistus organizavi
mu moterų ne tik šapose, bet 
ir namie.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

DVIEJŲ ALFONSŲ UŽEIGA
Puikiai įtaisyta pasilinksminimui įstaiga
Alfonso Skirmonto *ir Alfonso Bonkevičiaus

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise Svet.

Centralė D. Taryba 
Apie Darbo Partiją

Lietuvių Komunistą 
Mitingas

Mūsų 
tad iš

balandžio 20 
name, įvyks 

komunistų 
draugai ir 
dalyvauti, 
susirinki-

įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
kitur atvažiavus labai patogu pas mus užeiti. Prašome 

įsitėmyti mūsų antrašą:

BAR, GRILL & RESTAURANT
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer Street, Tel. Evergreen 7-9851

zmo- 
išrė- 
Dar- 
Col-

Pirmadienį, 
d., “Laisvės’ 
Brooklyno lietuvių 
susirinkimas. Visi 
draugės privalo 
Svarbiausias šiame
me klausimas bus: KAIP MES 
ŽIŪRIME Į PRpPONUOJA- 
MĄ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESĄ?

Visi partijos nariai būkite 
laiku. Susirinkimas prasidės 
7:30 vai. vakare.

BROOKLYNO 
FRAKCIJOS BIURAS.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

New Yorko Centrales Dar
bo Tarybos posėdyje, ketvir
tadienį, kilo kalbos apie Far- 
merių-Darbo Partiją. Reakci
niai elementai kritikavo CDT 
už rėmimą Farmerių-Darbo 
Partijos reikalų. Tame pasi
žymėjo Ryan-Quinn-Mulhol- 
land šalininkai. O vyriausią 
pamokslą naujos darbo 
nių partijos šalininkams 
žė William Collins, Am. 
bo Federacijos atstovas, 
linsas pasakė:

“Jūs negalit duoti Am. Dar
bo Federacijos vardą žmo
nėms, esantiems už to judėji
mo sienų.”

Tokį jo pareiškimą iššaukė 
delegato Lee pasiūlymas pa- 

..remti streikuojančius jūrinin
kus. Tas taip pat sujudino ir 
Int. Seamen’s Unijos viršinin
kus. Tos unijos viršininkas 
Grange pasakė, kad streikie- 
riams negalima esą duoti ‘pini
gų, nes streikieriai esą “bun- 
čius komunistų.” “ĮSU neveda 
streiko. Kur komunistai pa
meta darbą, ten ĮSU užpildo 
jų vietą,” išdidžiai pareiškė 
Grange.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA AGENTŲ 

Vyri} ir moterų, po visus miestus 
Amerikoj ir užsienyj, ant vietos ir 
keliaujančių, pardavinėjimui ir garsi-, 
nimui NATURAL-LAX-HERB-TEA J 
Geras uždarbis. Rašykite tuojau del 
platesnių žinių:

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

(94-100)

PARDAVIMAI

Tikimasi Barbenu Streiko
Journeymen Barbers Unija 

tiksi Brooklyne streiko greitu 
laiku. Unijos turimasis kon
traktas su šapų savininkais 
baigiasi 27 šio mėnesio. Strei
kas paliestų 3,500 unijistų 
barberių.

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

PARSIDUODA Alinė-Restaurantas, 
14 furnišiuotų kambarių. Viskas 
įtaisyta puikiausiai. Parsiduoda pi-1 
giai arba priimam pusininką. Turi 
būt virėjas. Pavienis, nevedęs. į 

Vieta randasi ant gero kampo. 
Matykit arba šaukit Mitchell 2-9356.

Antrašas: 498 Ferry St., Newark,1 
N. J. (94-96)

Gera proga pirkt: 2 šeimynų mū
rinis namas, 9 kambariai, 2 maudy
nes, šiluma. 1 blokas nuo gatveka- 
rių linijos. Del greito pardavimo 
kaina $3,000. Del mokesčių galima 
engvai susitart. Vieta randasi Mas- 

pethe. Atsišaukite pas: Trace Bros., 
66-47 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

**' Atdara nedčliomis. (94-100)

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.
arti Taylor St.

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.




