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ATMARŠUOJA Į N. J 
SOSTINĘ 10,000 

BEDARBIU

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

■■ —“
Darbininkai Visų šalių, • *
Vienykitės! Jūs Nieko
N e p r a 1 aimėsite, Tik .

• — • 11Retežius, o Išlaimėsite I
Pasaulį!
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Valstijos Seimą Užėmę, Be
darbiai Pareiškė, kad Darą 

“Sukilimo” Aktą

TRENTON, N. J., bal. 25. 
—Šį pirmadienį ketina at- 
maršuot į Trentoną 10,000 
bedarbių reikalaut, kad 
New Jersey valstijos seimas 
tuoj paskirtų pinigų šelpti 
300,000 bedarbių.

Šimtai bedarbių, vado
vaujami Amerikos Darbi
ninkų Susivienijimo, jau 
septinta diena kaip laiko 
užėmę valstijos seimo atsto
vų rūmą.

Gubernatorius Hoffman 
pirmiau buvo pasakęs, kad 
jis galėtų užtraukt paskolą 
tiktai, jeigu būtų “sukilimo 
stovis.”

Bedarbiai savo posėdyj 
seimo rūme priėmė rezoliu
ciją, kad, užimdami tą rū
mą, jie padarę “sukilimo 
žingsnį,” esą “įsiveržėliai,” 
ir todėl gubernatorius gali 
paimti paskolą bedarbiams 
šelpti. Rezoliucija įteikta 
gubernatoriui.

Seimo atstovas J. P. Tho
mas reikalauja, kad guber
natorius prievarta bedar
bius iš ten išvytų, arba kad 
juos penėtų “čokoladiniais 
pyragaičiais” ir “kaviaru.”

Gubernatorius partraukė 
į Trentoną dar 50 valstijos 
kazokų talkon prieš bedar
bius.

No. 100 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Balandžio (April) 27, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Maskva, bal. 25.—Per du 

paskutiniu mėnesiu Sovietai 
visai neparduoda Vokietijai 
mangano. Manganas yra 
naudojamas kaip priemai
šas dirbant kietą plieną, 
ypač ginklams ir amunici
jai.

Roma, bal. 26. — Fašisti
niai valdininkai pranašau
ja, kad italai bėgyj “poros 
savaičių” užimsią Addis 
Ababą, Ethiopijos sostinę. 
Pamatysime.

Dessye, Ethiopija, bal 25. 
—Italų štabas praneša, kad 
jų armija jau apsupus visą 
Taną ežerą, iš kurio išplau
kia Nilo upė, tekanti per 
Anglijos kolonijas Sudaną 
ir Aigiptą.

Berlynas, bal. 25.—Hitle
rio valdžia paskelbė savotiš
ką “amnestiją” — paleidžia 
iš kalėjimų nazius ir kuni
gus, kurie buvo baudžiami 
už kritikavimą dabartinės 
fašistų politikos. Bet nėra 
jokios amnestijos darbinin
kų klasės politiniams kali
niams.

Maskva, bal. 24.—Suorga
nizuota kelios naujos kazo
kų raudonarmiečių divizi
jos Dono, Kubaniaus ir Te- 
reko srityse.

Albany, N. Y. — Pagal 
Roosevelto p a t v ą rkymus, 
jau išmesta 13,000 bedarbių 

, iš pašalpinių WPA darbų.
Meta ir daugiau.

Albany, N. Y., bal. 24. — 
Valstijos pataisų komisio- 
nierius Schoenfeld kritikuo
ja New Yorko miesto teis
mus ir policijos nuovadas už 
baisią nešvarą.

SOCIALISTAS E. POULNOT FLORIDOS
TEISME LIUDIJA PRIEŠ POLICISTUS

ŽMOfiVAGIUS IR ŽMOGŽUDŽIUS
Policija Veikė Išvien su Kukluksais; Jie Pagrobė 3 Bedarbiu 

Veikėjus, Kruvinai Plakė; Vieną Užmušė
L-J----------------------------------------------------- *— -----------------

ITALAI NEGALI SURAST 
H. SELASSIE

BARTOW, Florida, bal. 
24. — Teisme prieš polici
ninkus žmogžudžius kidna- 
perius štai ką liudijo socia
listas E. F. Poulnot:

Būrelis socialistu su Nau
joviškais Demokratais tu
rėjo susirinkimą name pas 
vieną buvusį gaisrininką, 
pernai lapkričio 30 d. Svar
stė bedarbiu ir darbininku 
reikalus. Juos užklupo po
licija ir kelis areštavo. Pa
skui šeši policininkai padė
jo kukluksams suvaryt 
Poulnotą, J. Shoemakerį ir 
d r. S. Rogersą į čia jau sto
vėjusius fašistų automobi
lius. — Poulnot liudydamas 
nurodė tris buvusius poci- 
ninkus ir pasakė jų vardus.

Kukluksai išsivežė tris 
minimus bedarbių veikėjus į 
mišką; nuogai juos išren
gė, kniupščius pasiguldė, 
pririšo ir kruvinai plakė iki 
kaulų. Paskui nuogus iš- 
smalavo ir plunksnomis ap- 
vėlė. Shoemaker nuo to mė- 
sinėjimo ir mirė.

Teisiamųjų policistų ad
vokatas sako, būk tie žmo
nės buvę komunistai. Bet 
Naujoviškų Demokratų or
ganizacijos sekretorė Lucy 
E. Ledson pačiais jų proto
kolais įrodė, kad jie savo 
susirinkimus p r a d ė d avo, 
giedodami patriotinę gies
mę “My Country” ir skaity
dami po dalį Amerikos kon
stitucijos.

ADDIS ABABA, bal. 
<—Virš miesto skraidė 
italų lėktuvai. Kadangi jie 
bombų nemetė, tai ethiopai 
į juos nešaudė. Manoma, 
kad fašistų lakūnai jieško 
imperatoriaus Haile Selas
sie. Jie nuo bal. 2 d. visai 
nežino, kur jis randasi.

du

Drg. Krumbein Padėka 
už Laisviečių 
Pasveikinimą

Deportuoja Kriminalisto 
Dillingerio Išdavikę

“Laisvės” štabas buvo pa
siuntęs sveikinimo telegra
mą drg. Chas. Krumbeinui, 
žymiam komunistų vadui, 
tą dieną, kai jis sugrįžo į 
New Yorką iš Lewisburgh o 
kalėjimo. Dabar bal. 23 d.' 
drg. Krumbein iš Komunis
tų Partijos Antro Distrikto 
raštinės atsiuntė per drg. 
R. Mizarą sekantį padėkos 
laiškelį “Laisvės” darbinin
kams :
“Brangūs Draugai:

Aš noriu padėkoti jums 
už širdingą pasveikinimo 
telegramą del mano išlais
vinimo. Aš dėsiu visas pa
stangas. kiek tik pajėgsiu, 
kad galėčiau atidirbti už 
tą laikotarpį, kurį aš bu
vau įkalintas.

širdingais revoliuciniais 
linkėjimais,

Draugiškai Jūsų 
Charles Krumbein.”

Obalsiai Gegužinėm
Demonstraci j om

.1

Juos Skelbia Kom. Partijos Centro Komitetas
Pirmosios Gegužės demonstracijose darbininkai 

visoj Amerikoj maršuos su tokiais obalsiais:
Už šešių valandų darbo dieną, už penkių dienų 

darbo savaitę, be algų nurausimo. Už gyvenimo 
reikmenų nupiginimą ir darbo mokesnio pakėlimą.

Kiekvieną miestą padarykime unijiniu miestu! Iš- 
budavokime galingą Amerikos Darbo Federaciją in
dustrinių unijų pagrindais.

Už bedarbių ir nusenusių socialę apdraudą pagal 
Frazier-Lundeen bilių!

Už pilną visuomenišką, politišką ir ekonomišką ly
gybę negrams!

Darbų ir mokyklų Amerikos jaunuoliams! Rei
kalaukime, kad kongresas išleistų Amerikos Jauni
mo Aktą (įstatymą jaunuolių reikalams aprūpinti).

Už Liaudies Frontą prieš karą ir fašizmą! Už 
Farmerių-Darbo Partiją!

Neleiskime Amerikai įsivelt į karą! Prieš Roose- 
velto skyrimą biliono dolerių kariškiems tikslams.

Remkime Sovietų Sąjungos taikos politiką! Gin
kime Sovietų Sąjungą—Socializmo šalį!

Sekime Sovietų Sąjungos pavyzdžiu! Pirmyn, lin
kui Sovietų įsteigimo Amerikoje! o

ISPANIJOS SOSTINES VALDŽIA IŠKILMINGAI 
PASITIKO SUGRĮŽUSIUS IŠ SOVIETŲ 

SOCIALISTUS IR KOMUNISTUS

MADRID, bal. 24.—Iš So
vietų Sąjungos sugrįžo at
gal į Ispaniją 121 socialis
tas ir komunistas.

Jie buvo pabėgę nuo pir
mesnės fašistuojančios val
džios keršto po darbininkų 
pralaimėto sukilimo 1934 m. 
spalio mėn. Ispanijoj.

Juos dabar gelžkelio sto
tyje pasitiko ir priėmė pats 
Madrido sostinės majoras 
Pedro Rico su kitais miesto 
valdybos nariais. Miestinis 
orkestras griežė Internacio-

iš-nalą. 4,000 darbininkų, 
keldami sugniaužtus kumš
čius, sveikino sugrįžusius 
revoliucionierius: “ T e g y - 
vuoja proletarų vienybė!”
Tuoj po to susidarė 20,000 

darbininkų demonstracija, 
kuri traukė linkui miesto 
valdybos rūmo. Ten valdy
ba juos nuoširdžiai priėmė.

Sugrįžę socialistai ir ko
munistai atvirai pareiškia, 
kad jie darbuosis už kaip 
galint greitesnį įsteigimą 
Sovietų valdžios Ispanijoj.

NEW JERSEY SEIMAS, VI 
BEDARBIU, PABĖGO IŠ

1 SLAPTUS POSĖDŽIUS
Bedarbiai Seimo Rūme Išnešė Rezoliuciją, 

Seimo Politikierius Kaip Bailius ir Nenaudėlius
-------- ;--------------------------¥ TRENTON, N. J.
ITALAI NUMARŠAVĘ 35
MYLIAS NUO DESSYE

DESSYE, Ethiopija, bal. 
24. — Italai praneša, kad 
užėmę Warra Hailu, 35 my
lios į pietus nuo Dessye. 
Jiems dar lieka 125 mylios 
į ethiopų sostinę Addis Aba
bą. Fašistai sakosi Dessye 
radę “daug” paliktų ethio
pų ginklų ir amunicijos.

Laikraštininkų Gildija 
Laimėjo prieš Ass.

Press
NEW YORK, bal. 24. — 

Valdiška Nacionalė Darbo 
Santikių Taryba nusprendė, 
jog Associated Press žinių 
agentūra turi atgal priim
ti Morrisą Watsona, vice
prezidentą Amerikos Laik
raštininkų Gildijos (uni
jos). Jis buvo 1935 metais 
iš tarnybos pavarytas del 
to, kad jis laikraštinius dar
bininkus traukė į Gildiją.

Darbo Santikių Taryba 
taipgi patvarkė, kad Asso
ciated 'Press sumokėtų jam 
algą už visą laiką, kada jis 
buvo išmestas. A. Press 
apeliuoja į teismą.

Ethiopai 13,000 Pėdų
Augščio Pozicijoje

CHICAGO, Ill., bal. 24.— 
Deportuojama iš Amerikos 
į Rumuniją Anna Sage’ienė, 
mylėtinė-išdavikė gars aus 
plėšiko-žmogžudžio J o h n o 
Dilingerio. Jinai 1934 m. 
liepos 22 d. įdavė Dillingerį 
valdžios agentams. Jam iš
einant iš teatro, jie Dillin
gerį ir nušovė. Už savo sė
bro išdavimą Sage’ienė ga
vo $5,000 iš valdžios. Bet 
valdžia išbugdo ją iš Ame
rikos, kaip kriminališką gai
valą.

Newark, N. J.—Nuo kovo 
15 d. mieste paleista iš dar
bo 5,000 WPA pašalpinių 
darbininkų.

Waterbury, Conn

$75 Už 105 MYLIAS PER 
VALANDĄ

PORTLAND, Maine, bal. 
25. — D. W. Emerson buvo 
areštuotas už automobiliu 
važiavimą 90 mylių per va
landa. O jis policmanui dar 
pasididžiavo, kad važiavęs 
105 mylias per valandą. 
Tapo nubaustas $75.

Ethiopai Išardė Italam 
Kelią į Addis Ababą

Palestinos Riaušėse 
Žuvo 30 Asmenų

Kairieji Francuos 
Seimo Rinkimuose

PARYŽIUS, bal. 25. — 
Liberalai, socialistai ir kiti 
vadinami “kairieji” skait- 
liuoja, kad jie bal. 26 d. rin-

ADDIS ABABA, bal. 24. 
— E t h i o p ai dinamitu iš
sprogdino didžiausias duo
bes savo vieškelyje tarp 
Dessye ir Addis Ababos. Į 
tas duobes prileidžia van
dens, kurį atveda iš upių 
bei upelių. Taigi Italų tan
kams ir trokams užkertama 
bet koks greitesnis prava
žiavimas į Ethiopijos sosti
nę. Kelio tiltus ethiopai 
jau pirmiau suardė.

Fašistų lėktuvai bombo
mis ir kulkasvaidžių ugnim

JERUZALĖ, bal. 24. 
Per arabų susikirtimus 
žydais pereitą savaitę Pale
stinoj užmušta 18 žydų ir 
12 arabų. Bent 8-nis arabų 
nušovė anglų policija.

Ta policija suėmė Arabų 
Darbo Partijos prezidentą 
M. Mitrį už tai, kad jis pa
skelbė važiotės darbininkų 
streiką.

su

ROMA, bal. 24. — Italų 
komanda praneša, kad ethi
opai drūtina savo pozicijas 
Abuya Myeda kaime, palei 
kelią į Addis Ababą. Kal
nas yra 13,000 pėdų augš- 
čio virš marių lygio.

Pietiniame fronte fašistai 
užėmę Grabehorą, apie 37 
mylias į pietus nuo Saša 
Baneh. Ethiopų komandie- 
rius Nasibu šiame fronte 
turįs 45,000 kareivių prieš 
italus.

Bedarbiai, užėmę New 
sey valstijos seimo 
buvo išgavę prižadą iš 
mo pirmininko, kad jis 
šauks seimo atstovų 
pereitą penktadienį 
bedarbių pašalpų

Bet užuot susirinkt 
rūme, valstijos 
Trentone, didžiuma 
atstovų ir senatorių 
nudūmė į Newarką ir 
rinko presbyterionų 
čioj. Seimo vadai taip 
bėjo pabėgt į savo 
posėdį nuo bedarbių, 
“nespėjo” net pranešti 
liolikai seimo narių apie 
savo manevrą. Todėl 
rieji atėjo į seimą 
ir spjaudėsi, sužinoję, 
čia be ju žinios padaryta.

Bedarbiai gi tęsė savo po 
sėdžius seimo rūme, ten i: 
nakvodami. Jų pirminin
kas kun. Robert Smith ban
dė įteikt bedarbių reikala-

Ilgiau pasiliko Trentone 
seimo atstovas R. P. Howe, — 
kuris reikalauja aptaksuoti 
pelnus ir iš to šelpti bedar
bius. Kitas atst. McCamn- 
bell, demokratas, savo kal
boj bedarbiams išvadino 
juos “tingiais, valkatiškais 
ubagais.” Už tai bedarbiai . 
jį tuojaus išjojo laukan iš 
seimo salės.

Politikierių atsiųsti pro
vokatoriai kelis kartus ban
dė iššaukti muštynes, bet 
bedarbiai juos suvaldė. — 

Bedarbiai išnešė pasmer
kimo rezoliuciją prieš šeš- 
kiškus seimo atstovus ir se
natorius, pabėgusius į New-

rum

sei

sus:

Paminėjo San Francis
co Laivakrovių Pergalę

kiniuose praves didžiumą stengiasi nuvaikyti ethio-

Mirė draugė M. Krasnits- 
kienė, per ilgus metus veik
li Komunistų Partijos na- 
re ir darbuotoja kitose dar- Xjsla[ Ųžjms

savo atstovų į Franci jos 
seimą prieš fašistus ir kitus 
dešiniuosius.

pus, gadinančius italam 
vieškelį; to nežiūrint! ethio
pai atlieka savo larbą.

Nusmerktas Caristas, 
Sušaudęs 11 Bolševikų

Ethiopai Kovos Net, Jei Fa- San Francisco, Cal
bininkų o r g a n i z a cijose. 
taipgi nuolatinė “Laisvės” 
skaitytoja ir bendradarbė, 
nlačiai žinomo veikėjo Ch. 
Krasnitsko žmona.

Laidos pirmadienį, 27 d. 
balandžio, 2 valandą po piet.

ADDIS ABABA, bal. 24. 
—Ethiopijos valdžios atsto
vas viešai pareiškė, kad jei
gu italai užimtu ir pačią so
stinę Addis Ababą, ethio
pai prieš juos toliaus ka
riaus partizaniškais būriais.

bal.
24. — Prasidėjo streikas 
unijistų pieno išvežiotojų.

Cairo, Aigiptas, bal. 25.— 
Pavojingai serga Aigipto 
karaliukas Fuad, Anglijos 
politinis įrankis. Aigiptas 
faktinai yra Anglijos kolo
nija. 1

LENINGRAD, SSRS, bal. 
24. — Sovietų teismas nu- 
smerkė sušaudyt buvusį ca- 
ristą T. Poveriajevą. ' Jis 
buvo klastingu būdu g^vęs 
darbą garvežių taisymo fa
brike Kandalaškoj ir šuli
niai juos gadino.

Teisme taipgi pasirodė, 
kad 1919 m. būdamas galva 
baltagvardiečių pulko, jis 
sušaudė 11 bolševikų.

Dovana Darbininkam Išgel- 
bėjusiem Du Iš Kasyklos

TORONTO, Canada, bal. 
24. — Čia surinkta $22,480 
dovanų trims šimtams dar
bininkų, kurie iš Moose Ri
ver užgriuvusios aukso ka
syklos išgelbėjo jos prižiū
rėtoją C. A. Scaddingą ir 
daktarą D. A. Robertsoną, 
dalinį kasyklos savininką.

Mirtingumas Didėja
NEW YORK, bal. 25. — 

Metropolitan A p d r a u dos 
Kompanija raportuoja, jog 
šiemet kovo mėnesį mirė 
pusdevinto nuošimčio dau
giau negu pernai tą patį 
mėnesį, iš joj apsidraudu-
šių zmonnj

SAN FRANCISCO, Cal., 
bal. 24.—Dreamland Audi
torijoj susirinkę. 5.000 dar
bininkų paminėjo laivakro
vių 38-70-to lokalo streiko 
šaunų laimėjimą prieš prie
plaukų kompanijas. Jos bu
vo suspendavusios nuo dar
bo visus lokalo narius to
dėl, kad jie atsisakė . ’’.ri- 
kraut bei iškraut skebmius 
laivus iš tų uostu, kur strei
kuoja jūrininkai bei laiva- 
kroviai. - - * KįC s

Prieš suspendavimą - lo
kautą San Francisco laiva- 
kroviai tuojaus paskelbė
streiką. Kiti darbininkai 
jiems padėjo.

Į šį susirinkimą atsiuntė 
sveikinimo telegramą gar
susis politinis kalinys Tom 
Moonev. Lokalo pirminin
kas Harry Bridges savo 
kalboj pareiškė, kad jis iŠ- 
anksto žinojo, jog San 
Francisco darbininkai la:
mes pergalę

J;,
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Šnipų Lizdai
Senato komisijos tyrinėjimas parodė 

pasibaisėtiną padėtį Amerikos industri
niam 'gyvenime. Išvilkta aikštėn tokie 
faktai, kuriais turėtų pasipiktinti visas 
civilizuotas pasaulis. Visos didžiosios 
korporacijos, visi stambieji fabrikantai 
apsirūpinę šnipais ir provokatoriais, ku
rie neduoda Amerikos darbininkams nė 
pasijudinti. Kiekviename fabrike knibž
dėte knibžda darbdavių pasamdyti šni
pai sekioti darbininkus ir pranešinėti bo
sams. Tie patys darbdavių šnipai lenda į 
darbo unijas ir demoralizuoja jų veiklą.

Niekas negali apskaičiuoti, kiek viso 
yra industrinių šnipų. Didmiesčiuose 
pilna šnipų agentūrų, kurios tik tuo ir 
užsiima, kad aprūpinti fabrikantus agen
tais. Tarpe tų agentūrų eina bjauri 
kompeticija, kuri už pigiau aprūpins fa
brikantą geresniais šnipais ii' provoka
toriais. Tos pačios agentūros aprūpina 
darbdavius streiklaužiais ir mušeikomis 
laike streikų.

šis ..senato komisijos tyrinėjimas dar 
nėra pilnas. Washingtono ponai nedrįs
ta svietui parodyti visą tą baisų supu
vimą, kuris randasi Amerikos industri
niam gyvenime.

s Ar Politika, ar Sportas!
“Aiilerikinis Olympiados Komitetas” 

savo laiškuose garsina, kad jo broliškais 
nariais yra prezidentas Rooseveltas, val
stybės., sekretorius Hull ir kiti augšti 
Jungtinių Valstijų valdininkai. O to ko
miteto. tikslas populiarizuoti hitlerinęt - -
Vokietiją ir rinkti pinigus pasiuntimui 

' Vokietijos Olympiadon Amerikos sporti
ninkų..

Bet kaip Rooseveltas ir Hull teisina- 
. ai? Ponas Hull, kuris, be abejonės, kal- 
: bėjo varde ir prezidento, “Daily Worke- 

rio” reporteriui aiškino, būk šis jų daly
vavimas “Amerikiniam Olympiados Ko
mitete” nieko bendro neturįs su politika. 
Keistą-, labai keista. Visi geriausi ir 
ivariąųsi pasaulio sportininkai, visi or
ganizuoti darbininkai boikotuoją šitą 
Berlyno Olympiadą, o Rooseveltas ir 
Bull nemato joje jokios politikos. Jų 
Vardan hitlerininkai renka iš Amerikos 
Įmonių pinigus savo fašistiniam bizniui 

į. garsinti, o Washingtono ponai nuduoda 
S meko-nežiną apie kokią nors politiką ta- 
i ttie j<‘žygyje!

pas Demokratus, o Keikia 
us ir Komunistus

Partijos “senosios gvardi- 
organas “The New Leader” įdėjo 

bą David Dubinskio, Suknia- 
Unijos prezidento, kuris šiomis
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darbininkiška 
Gegužės. Prie 
jos bendrai

artinasi 
oji 

jimo
visi klasiniai sąmonin-

darbininkai — 
socialistai ir įvaž

os. Mūsų kuopos at- 
ragino, kad kiekvienas 
narys demonstracijoj 

. Kuopa taipgi pri- 
i prie prisiren-

dienomis rezignavo iš Socialistų Parti
jos. Kodėl jis rezignavo? Dabar jis 
pats sako. Jis rezignavęs iš Socialistų 
Partijos todėl, kad ta partija patekus į 
kairiųjų socialistų rankas su Thomasu 
priešakiu. Jis negalįs pakęsti kairiųjų 
vadovybės. Ypatingai jisai negalįs pa
kęsti kairiųjų socialistų ir komunistų 
bendro fronto. Dar kartą'savo prakalbo
je Dubinskis negražiai iškolioja komu
nistus.

Bet kur ponas Dubinskis traukia, iš
niekinęs socialistus ir komunistus? Nie
kur kitur, kaip tik į vežimą pas Roose- 
veltą ir demokratų partiją. Jis balsuo
siąs ir kovosiąs už Rooseveltą. Ir “seno
sios gvardijos” laikraštis talpina Dubin- 
skio prakalbą, nė žodeliu nekritikuoda
mas jo pozicijos. Priešingai, “The New 
Leader” naudoja Dubinskio prakalbą 
niekinimui tos pačios Socialistų Partijos. 
Matote, girdi, koks geras ir žymus dar
bininkų vadas nebegali pakęsti Thomaso 
ir jo pasekėjų politikos.

Matomai, Dubinskis ir kiti tikėjo, kad 
“senoji gvardija” paims viršų Socialistų 
Partijoj ir tada jie galės visą partiją 
nuvesti pas Rooseveltą. Bet kaip grei
tai “senoji gvardija” prakišo New Yorko 
valstijoje ir nebeliko jokios vilties jai lai
mėti nacionalėj organizacijoj, taip grei
tai ponas Dubinskis trenkė tą partiją ir 
pats vienas nudardėjo pas Rooseveltą.

Plėšikiška Imperialistų 
Diplomatija

Anglijos imperialistų diplomatija bai
gia vesti iš kantrybės visus taikos šali
ninkus. Jinai saldliežuvauja prieš hitle
rinę Vokietiją ir Japoniją ir užkulisiniais 
keliais palaiko tų dviejų kraštų plėšikų 
rengimąsi užpuolimo karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Nieku būdu Anglija nesutiko 
ir nesutinka bausti Vokietiją ir Japo
niją už sulaužymą sutarčių. Japonija 
užgrobė Mandžuriją ir baigia grobti vi
są Chiniją, o Anglija tyli. Vokietija nu
trenkė šalin visas sutartis ir pasiuntė ar
miją į Rheino sritį, bet Anglija slaptai 
derasi su Hitlerio agentais ir nemano 
Vokietiją bausti.

Tą puikiai mato Sovietų Sąjunga. So
vietų spauda pradeda persergėti Angliją, 
kad šitokia veidmaininga diplomatija ne
bus pakenčiama. Sovietų Sąjunga stoja 
už tai, kad visi užpuolikai, visi karo kur- 

- stytojai būtų Tautų Lygos lygiai bau
džiami. O šiais kurstytojais šiandien 
yra Japonijos, Vokietijos ir Italijos im
perialistai. Anglija nori sankcijų tik 
prieš Italiją, kuri toliausia randasi nuo 
Sovietų Sąjungos, o padeda Japonijai ir 
Vokietijai, kurios tiesioginiai rengia ka
rą prieš Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjungos diplomatija yra tai
kos diplomatija. Jau ir “New York 
Times” priverstas pripažinti, kad “Jokia 
kita didžioji valstybė savo dabartinėje 
europinėje užsienio politikoje nėra tai
kingesnė už Sovietų Sąjungą.” Jos 
draugiškas atsinešimas linkui Turkijos, 
sako “Times,” “yra tipiškas pavyzdys 
Maskvos vyriausybės pasiryžimo įsteigti 
Europoje galimai artimiausius ir drau
giškiausius ryšius.”

Tą visi mato. Sovietų Sąjunga nenori 
karo. Sovietų Sąjunga dėjo ir deda vi
sas pastangas, kad prašalinti karo pavo
jų. Ji veda kovą prieš imperialistinius 
plėšikus, kurie ruošia naują pasaulinę 

.. skerdynę.

gimo.
Kilo klausimas kaslink šau

kiamo Lietuvių Kongreso, ku
ris įvyks Clevelande birželio 
mėnesį. Prisirengimui prie 
šio kongreso išrinkta komisi
ja išdirbimui bendro plano su 
kitomis sriovėmis, kad pada
ryt kongresą pasekmingu.

Išrinkta delegatas į “Vil
nies” bendrovės suvažiavimą. 
Taipgi surinkta aukų pasvei
kinimui “Vilnies.” Patartina, 
kad draugai detrotiečiai, ku
rie išgali, siųstų pasveikinimus 
mūsų dienraščiui “Vilniai, o 
jei kurie nenori mažomis su- 
'momis siųst, tai gali priduot 
per mūsų kuopą, o mes pa
siųsim visus sykiu.

Mūsų kuopoj priklauso pla
čiai žinomas laisvamanis A. 
M. Metelionis. Daug gerų 
straipsnių laisvamanybės klau-

simu jis parašo dienraščiui 
“Laisvei.” Jis taipgi yra auto
rium brošiūraitės “Krikščiony
bė ir Ką ’Ji Davė Darbinin
kams,” kuri labai išsiplatino 
tarpe detroitiečių. Taipgi drg. 
Metelionis geras kalbėtojas, 
todėl mūsų kuopa nutarė su- 
rengt jam prakalbas antrą die
ną gegužės. Patartina kiek
vienam dalyvaut šio laisvama- 
nybės žinovo prakalbose.

Nors jau ALDLD vajus ga
vimui naujų narių baigias, bet 
negalim girtis naujų narių 
skaitline, nes ligi šiol dar tik 
dešimtį gavome. Bet mes ne- 
uždarysim durų naujiem na
riam ' iri oficialį vajų užbai
gus. Mes tikimės savo kuopą 
narių skaičiumi pakelt ' taip, 
kad ji vėl būtų pirmoj vie
toj, kaip buvo keli metai tam 
atgal. ALDLD Koresp.

Komunistas ir Jo Asmeninis Gyvenimas
—Tai komunisto 

bas!... Taip komunistui ne
dera daryti!... Gerai pada
rė, taip tik komunistui ir 
tinka 1—tankiai mes girdime 
žmones kalbant.

Kalbinant drauges arba 
draugus stoti į Komunistų 
.Partijos eiles, tankiai vėl 
girdime: “Aš dar netinka
mas !....” “Aš negalėsiu 
atlikti komunisto parei
gas !” ir daugelį panašių už
metimų ir pasiteisinimų.

Tūli iš jų teisingi, bet di
džiumoje be pamato. So v. 
Sąjungoj komunistų asmens 
gyvenime pareigos yra 
daug didesnės, daug atsa- 
komingesnes, negu neparti- 
jinių. Ten komunistai vado
vauja valstybei. Bent kokis 
jų netinkamas pasielgimas 
iššauktų darbininkų pasi
piktinimą. Bet ir ten Ko
munistų Partiją sudaro 
žmonės, žmonės su visomis 
žmoniškomis geromis ir blo
gomis pusėmis.

Sovietų Sąjungoje Komu
nistų Partija išleido drg. E. 
Jaroslavskio knygelę var
du: “Ko Partija Reikalaūja 
nuo Komunisto?” Turinį tū
lų dalių apie komunisto as
mens gyvenimą čia paduosi
me.

Komunistas ir Religija
Ar tikėjimas yra asmens 

dalykas? Menševikai saky
davo, kad taip, bet Leninas 
dar 1909 metais rašė:

“Proletariato partija rei
kalauja nuo valstybės, kad 
religija būtų asmens daly
ku, bet tuom pat kartu ne
skaito ‘asmens dalyku’ klau
simą kovos prieš liaudies 
nuodus, kovos prieš religi
jos papročius ir. tt. Oportu
nistai dalykus iškraipo 
tuom, būk.... partija ro- 
kuoja religiją asmens daly
ku.” 1 ■

Komunistai kovoja prieš 
tikėjimo mokslą. Patys bū
dami bedieviais, to prievar
ta nereikalauja nuo kitų. 
Sovietų Sąjungos valstybi
niuose dokumentuose visai 
nei nėra klausimo, ar pilie
tis išpažįsta kokį tikėjimą 
ar ne. Ten yra milžiniška 
masinė bedievių organizaci
ja, bet niekas į ją neverčia 
žmones stoti. Vienok parti
ja reikalauja, kad jos na
riai mokintųsi ir kitus mo
kintų. Tuorh keliu jie atei-

dar- na prie bedievystės ir tada 
prieš religiją veda kovą.

Kapitalistinėse šalyse Ko-
munistų Partija kuo ma
žiausiai rūpinasi religijos 
reikalais, nes darbininkų 
klasė turi šimtus opesnių ir 
svarbesnių reikalų, kaip re
ligija.

Komunistas ir šeimyna
Ar komunisto šeimynos 

gyvenimo reikalai yra jo as
mens reikalai? Atsakymas: 
taip ir ne. Komunistų Parti
ja nereikalauja savo nario, 
kad jis vestų ar nevestų tą 
ar kitą moterį, o moteris 
vyrą. Bet partija gali do
mėtis tuom, su kokiu asme
niu jos narys būdavo ja sa
vo šeimynišką gyvenimą. 
Sakysime, jeigu Amerikos 
Komunistų Partijos nare 
apsivestų su šnipu, ar ir ta
da partija negali susirūpin
ti tuom klausimu? Žinoma, 
kad gali ir reikia. Arba: ar 
partijai neapeina, kaip ko
munistas auklėja savo vai
kus ?

Komunistas negali savo 
asmens reikalus taip vesti, 
kad “nuspjaut” jam ant 
darbininkų bendrų reikalų. 
Jis turi būti pavyzdingas, 
kad jo gyvenimas ne vestų 
žmones prie pasipiktinimo, 
o trauktų arčiau prie revo
liucinio judėjimo. Todėl 
nors Komunistų Partija ir 
nenusako savo taisyklėse 
nario asmens gyvenimą, bet 
narys turi jį vesti pavyz
dingai.

Ar asmens dalykas yra, 
kaip narys atsineša linkui 
savo žmonos? Visai ne. Jei
gu jis ją skriaudžia, priver
čia tik “pečių daboti,” arba 
dar ir muša, tada tokio na
rio elgesys, jo “asmens gy
venimas” virsta visuomeni
niu dėmėsiu. Ir partija ne
gali pakęsti. Nes jeigu par
tija nedarys žingsnių, tai 
tokio nario elgesys tik ves 
nepartijinius žmones prie 
pasipiktinimo “k o m unisto 
gyvenimu,” o kartu ir par
tija.

Kitą sykį, pagal drg. Ja
roslavskio knygelę, pakal
bėsime klausimais: “Ar 
svarbu, kaip komunistas už
silaiko?’ “Komunistinis mo
ralas,” “Asmens dalykai ir 
ne?”

D. M. šolomskas.

jų, Farmerių-Darbo Partijos ti
kietas yra* vienintelė priemonė 
laimėjimui tų balsuotojų, ku
rie yra pasipiktinę “Nauja 
Dalyba” ir linksta prie reak
cinės republikonų partijos.

Iš antros pusės, Komunistų 
Partija jau senai yra pareiš
kus, kad ji nesutraukys ryšių 
su tais elementais, kurie dar
buojasi del įsteigimo naciona- 
lės Farmerių-Darbo Partijos, 
bet šiuose rinkimuose rems 
Roosevelto kanditatūrą. Jie 
vėliau pamatys savo klaidą. 
Komunistai bandys įtikinti to
kias grupes, kad galima ir rei
kia statyti Farmerių-Darbo ti- 
kietą, bet jeigu jos nesutiks, 
vis tiek mes palaikysime ry
šius su jomis ir darbuosimės 
budavojime farmeriu - darbo 
partijų lokaliniai, dalyvavime 
vietiniuose rinkimuose ir tt.

Komunistai nepritars staty
mui Farmerių-Darbo Partijos 
kandidatų šiuose rinkimuose, 
jeigu tokia partija neatstovaus 
plačių masių. Jeigu nebus ga
lima susitarti su svarbiausiais 
Farmerių-Darbo Partijos judė
jimo atstovais del tokio tikie- 
to, tai Komunistų partija pati 
statys savo kandidatus ir agi
tuos piliečius balsuoti už juos. 
Greitu laiku šitie klausimai tu
rės išsiristi ir Komunistų Par
tija viešai praneš plačiai vi
suomenei, kaip ir kokioj for
moj bus vedama rinkimų kam
panija.

“Daily Worker”

ŠYPSENOS

.. . .r
Kaimyno Krizis

Blogi laikai visus pačiupo:
Netekom darbo, netekom 

ūpo,
Netekom daug kitų dalykų, 
Tik automobiliai dar liko.
Štai vieno artimo kaimyno 
Bedarbė viską sunaikino— 
Namus, baldus jisai prara

do,
Kad apsigint save nuo bado.
Išvarė katiną, šuniuką, 
Paleido giedantį paukštuką; 
Vaikus į prieglaudą padėjo, 
Pati į biednamį nuėjo.
Dabar kaimynas bėdavoja, 
Bet automobiliu važiuoja; 
Nepaisant, ką jam krizis 

daro,
Vis nepaleidžia savo karo.
Jei dar blogiau kas atsitik

tų,
Tik tuomet, sako, jis supyk

tų
Ir gal bandytų pagalvoti, 
Ar laikas karą jau parduoti.

A. K.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
> r o • < • • • • '■ ’ > ''

Ar Reikalingas Farmeriu— 
Darbo Tikietas Šiemet 

Rinkimuose?
Klausimas:

Nemažai žmonių, kurie rim
tai susirūpinę parmerių-Dar- 
bo Partijos judėjimu, mano, 
kad būtų klaida šiemet prezi
dento rinkimuose statyti kan
didatus ant tokios partijos ti- 
kieto? Jie mano, kad tas pa
gelbėtų reakcijai, nes ati
trauktų nuo demokratų parti
jos kandidato Roosevelto bal
sų. Kaip į tai žiūri Komunis
tų Partija?—R. V.
Atsakymas:

Tai ne tiesa, kad toks tikie
tas pagelbėtų republikonams 
arba reakcijai. Klaidą daro 
tie, kurie įsivaizdina, kad Roo- 
seveltas stovi skersai kelia re
akcionieriams. R o o s e v eitas 
nuolatos traukiasi atgal prieš 
“Liberty League”, prieš Hear- 
stą ir kitus Wall Stryto agen
tus. Jis stengiasi jiems įrody
ti, kad jis gali jiems geriau

patarnauti, negu republikonas 
prezidentas.

Rooseveltas kapoja bedar
biams pašalpą, kuomet reika
lavimai pašelpos didėja. Jisai 
pareikalavo nuo kongreso dau
giau finansų karo reikalams, 
negu kada nors pirmiau ši ša
lis yra išleidus karo reikalams 
taikos metu. Rooseveltas nie
kur nepakėlė balso prieš var
žymą civilių laisvių Ameriko
je. Jie niekados nepasmerkė 
demokratų partijos valdžios 
terorą prieš negrus pietinėse 
valstijose. Kaip tik šiuo tar
pu Roosevelto komercijos se
kretorius Roper darbuojasi 
del sudaužymo jūrininkų ir 
uostų darbininkų unijos.

Akivaizdoje to, Komunistų 
Partija energingiausiai dar
buojasi, kad sudarius plačią 
nacio nalę Farmerių-Darbo 
Partiją dar šiemet. Ji taip 
pat tiki, kad galima tokiai par
tijai turėti savo kandidatus 
prezidento rinkimuose. Tokie 
Farmerių-Darbo Partijos kan
didatai galėtų atitraukti šim
tus tūkstančių balsuotojų nuo 
republikonų partijos. Ištikrų-

Hudson, Mass.
Balandžio 18 d. visų draugi-' 

jų bei apšvietos organizacijų 
prieš karą ir fašizmą bendras 
komitetas surengė vakarienę 
ir šokius. Nors publikos atsi
lankė nelabai daug, vienok 
vakarienė ir šokiai pavyko vi
dutiniai. žinoma, turėjo būt 
daug daugiau publikos, nes 
šis parengimas buvo labai 
svarbus, bet kuomet dabarti
niu laiku siaučia labai didelė 
bedarbė Hudsone, tai dalis 
gerų rėmėjų susilaiko nuo pa
rengimų, o ypač tie, kurie tu
ri didesnes šeimynas.

Komitetas bandė panaudo
ti kaip galima geriausį laiką, 
pritaikydamas pirmą subatva- 
karį po velykų, kad būtų sėk
mingesnis parengimas ir su
kėlus keletą dolerių tiems, ku
rie kovoja prieš karą ir fašiz
mą ir už visą darbininkų kla
sę, bet netaip išėjo, kaip buvo 
manyta. Nors nuostolių nebus, 
bet ir uždarbio mažai liks.

Hudsoniečių publika bando 
trauktis toliau kaip nuo susL 
rinkimų, taip ir nuo parengi
mų. Klausimas, kame prie 
žastis? Ar tai vieni kitus ig
noruoja!, ar šiaip kuom nors 
liekat neuužsiganėdinę ? Tą 
turėtų išrišt savuose organi
zacijų susirinkimuose, kad ant 
toliau to nebūtų. Laikas vi
siems bendrai veikti.

Balandžio 19 d. Lietuvių 
švento Juozapo Draugija su
rengė prakalbas. Kalbėtojum 
buvo advokatas F. Bagočius 
iš So. Boston, Mass. Kalbėto
jas daugiausia aiškino apie 
čia augusį jaunimą ir kaip 
jaunimas būtų galima daugiau 
palaikyti lietuviškoj dvasioj, 
jeigu prigulėtų prie lietuviškų 
organizacijų. O kitaip lietu
vių tautai gręsia išnykimo pa
vojus netik ‘Amerikoj, bet ir 
visur kitur. Kaipo kalbėtojas, 
Bagočius tikros išvados nepa
sakė, kas lietuvybę palaiko iš
eivijoje—studentija, ar pa
prasti darbininkai. Tas labai 
būtų syarbu visiems žinoti.

Daug pripasakojo juokų 
apie Lietuvos Nemunėlį, Šešu
pę, bakūžę samanotą, bet apie 
patį dabartinį sunkų ir vargin
gą darbininkų gyvenimą nei 
žodelio neprisiminė. Dar iš 
kalno pasisakė, kad apie jo
kią politiką nebandys kalbėt.

Ant galo prisiminė apie S. 
L. A. padėtį ir visus ragino 
prigulėt. Palyginus su pirmes- 
niais laikais, publikos atšilau-1

Pabarimas ne Vietoje
Skaitau anądien gazietoj 

žinią, jog tūlam darbininkui 
potvinis sunaikino namus, o 
dar ir žmona numirė; tai ji
sai pats iš susikrimtimo pa
sikorė. Reporteris jam pri
deda pabarimą: “darbinin
kai neturėtų taip žemai nu
pulti” Koks jau čia nupuo
limas? Juk, kad pasikarti, 
reikia , kuri nors augščiau pa
sikabinti, o visai ne nupulti.

Galima, tik Atsargiai?...
Vienas reporteris aprašė, 

kaip vyras nušovė savo mo
terį, kam ta kitą įsimylėjo, 
o paskui ir pats nusišovė. 
Baigdamas, pridėjo perspė
jimą, jog “svetimvyrystė ar 
svetimoterystė neina ant 
naudos. Vyrai ir moterys 
turi būti atsargūs”. Reiš
kia, viskas galima, tik rei
kia atsargumo,—arba ne
peršaunamų šarvų...

Ne Jis Vienas
A. —“Aš visuomet sun

kiausi savd darbą atlieku 
pirma pusryčių”.

B. —“Ką gi tu darai?”
A.—“Atsikeliu”.

Ji Tos Garbes Nepavydi
Barbutė turėjo naują de

šimtuką ir rengėsi “inves
tuoti” jį į sodę su aiskri- 
mu.

Pasitaikęs čia pat kunigė
lis pastebėjo: “Kodėl tu, 
Barbute, nepaaukoji savo 
dešimtuką misijoms?”

“Aš apie tai mąsčiau,” 
atsakė Barbutė, “bet nus
prendžiau geriau nusipirkti 
sodės su aiskrimu, o tegul 
jau pardavėjas paaukos tą 
dešimtuką misijoms.”

Jis žino, Ką Sako
Gydytojas, ekzaminuoda- 

mas nervais sergantį ligonį, 
klausia: “Ar jūs kalbate 
miegodamas?”

Ligonis (kunigas): “Ne, 
daktare, aš kalbu kitiems 
miegant.”

Surinko Juodvarnis.

kė vidutiniai. Mūsų draugai 
platino literatūrą.

Hudsonietis.
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Lietuviu Komunistu Veikla
Kaip Darbuojasi Brooklyno Lietuvių 

Komunistų Frakcija?

įvyks- 
Parti- 
visuo- 
komu- 
kuom 

komu-
Ar

Pasiryžo žymiai Padidint 
Parti j iečių Skaičių

Brooklyne taipgi permažai 
turime lietuvių komunistų, čia, 

4 kaip ir kitose kolonijose, mūsų 
parti j iečių nuošimtis yra nedi
delis, lyginti su šimtais ir tūks
tančiais mūsų pritarėjų. Visi 
jaučiamės, kad vien iš artimų 

4 mums organizacijų narių galė
tume bent patrigubint lietuvių 
partijiečių skaičių.

Negalima sakyt, kad mes bū- 
4 tume kada užmiršę reikalą rek- 

rutuot Komunistų Partijai dau
giau kareivių iš lietuvių tarpo. 
Laiks nuo laiko vis atvedame į 
Partiją po keletą naujų narių; 
bet vis seniems partijiečiams, 

a rodos, trūko to supratimo ir gi
laus jautimo, jog kiekvieno ko
munisto nuolatinė pareiga yra 
stengtis vesti į Partiją vis dau-

* giau ir daugiau darbininkų; 
tuom didinti ir stiprinti gene
ral į štabą Amerikos darbo 
žmonių kovingo judėjimo—Ko
munistų Partiją. I “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimą atvyku

sių draugų chikagiečių praneši
mas taipgi mums truputį baks- 
vulėjo į pašonę,—Chicagoj yra 
virš antra tiek daugiau lietu-

¥ vių partijiečių, negu Brooklyne 
ir tuojautinėj apielinkėj!

Kitas, dar storesnis primini
mas, tai kad šią vasarą 
ta Amerikos Komunistų 
jos konvencija ir paskui 
tinas šios šalies lietuvių 
nisty suvažiavimas. Su 
mes, Brooklyn© lietuviai
nistai, ten pasirodysime? 
tik su kapa partijiečių iš, taip 
sakant, senojo “kapitalo”? Ne! 
Tai būtų perprastas “rekor
das.” Nei vienas brooklynietis 
komunistas nenorėtų, kad į tuos 

’suvažiavimus patektų tokie po
pieriai apie mus. Bet tai ne 
vien del pasirodymo, ale del kur 
kas svarbesnio dalyko.
Mūs Laukia Dideli Darbai

Kiekvienas numatome, kad
* Kom. Partijos ir lietuvių ko

munistų visos frakcijos suva
žiavimai statys naujų gairių,

* išdirbs naujų planų, praves ta
rimų, ką ir kaip mes turėsime 
veikti. Tie tarimai bus tikrai 
artimai pritaikyt kovai už dar
bo žmonių reikalus būtent šiuo 
laikotarpiu ir tiksliausiai revo
liucinei veiklai einamuoju mo-

* mentu. Ar- galėsime mes prak
tiškai pravesti tokią programą 
miniose lietuvių darbininkų,

* smulkiųjų biznierių, farmerių, 
inteligentų ir mišriose masi
nėse organizacijose? Tatai la
bai daug priklausys nuo to, ar 
užtenkamai mes turėsime lietu-

B vių partijiečių toms pareigoms 
atlikti.

Reiškia, turime tiesiog po 
b Kom. Partijos vėliava sustaty- 

tyt naujus lietuvių darbininkų 
būrius, ir tai nelaukiant, iki 
praeis Partijos ir lietuvių ko
munistų suvažiavimai. Turime 
juos tuojaus traukti į Parti
ją. Tuo būdu juos pastaty
sime į poziciją, kur galima bus

* juos nuodugniai supažindinti 
4 su partijos linija, taktika ir

©balsiais, pravestais Kom.J 
Partijos konvencijoj ir lietu
vių komunistų suvažiavime. 
Išanksto juos įtraukdami į 
Partiją, mes duosime naujiems 
draugams brangią politinės 

< apšvietos progą sulig tų suva
žiavimų pamokų.

4 Mes Nusitarėme Veikti
Visa tai turėjo galvoj Broo

klyn© apielinkės lietuvių ko
munistų frakcijos susirinki
mas, pereitą pirmadienį nu-

* tardamas išnaudoti visas ga
limybes tuojaus rekrutuoti į

* Partiją visus tinkamus lietu- .

vius darbininkus. O tų galimy
bių čia yra daug: nariais skai
tlingos darbininkiškai-kultū- 
ringos kuopos, didelis Amal- 
gameitų Siuvėjų Lokalas, kliu- 
bai ir kt. Visur yra įvalias su
sipratusių darbininkų, tad se
kamas logiškas jiems žings
nis tai stoti į savo klasės Par
tiją.

Frakcijos susirinkime buvo 
ypatingo dėmesio kreipta į 
sugrįžusius draugus iš Opozi
cijos. Jų dalis jau pirmiau 
yra buvę Kom. Partijoj; pas 
daugelį jų yra pagirtino re
voliucinio pasiryžimo ir nuo
širdumo. Nemažai jų, ma
tyt, yra beveik patys pasi
rengę ateiti į Partiją. Taigi tu
rime pas tuos draugus atsilan
kyti arba bendruose susirinki
muose juos pakviesti į parti
jiečių eiles. Geras pasekmes 
jaučiame užtikrintas.

Nepašalpinėse artimose or
ganizacijose draugai iš kom. 
frakcijos turi kiekviename su
sirinkime širdingai atsišaukti 
ir asmeniškai kalbinti narius 
į Partiją. Pašalpinėse draugi
jose bei kuopose taipgi randa-! 
si ne mažas skaičius simpati
zuojančių komunistams. Broo- 
klyno Liet. Komunistų Frakci
ja nereikalauja, kad jie būtų 
verbuojami į Partiją per pa
čius savišalpos organizacijų 
susirinkimus. Tačiaus juos ga
lima pavieniai asmeniškai pa
kalbinti į partijiečių eiles.

Minimas Brooklyno lietuvių 
komunistų susirinkimas bū
tent ir pabrėžė svarbą esme- 
niško suėjimo ir akis akin pa
sikalbėjimo: Nueiti pas pa
žangų nepartijinį pažįstamą 
arba asmenišką draugą į na
mus; dar geriau—kad jis tą 
vakarą pasikviestų į svečius 
keletą sau artimų darbininkiš
kų žmonių; arba pats komd- 
nistas gali pasivadinti į savo 
butą porą—trejetą nepartiji- 
nių draugų bei pažįstamų. Be
sišnekučiuojant arba beužkan- 
džiaujant, dažnai net savai
me gali kilti klausimai apie 
darbininkų reikalus, fašizmo, 
karo pavojus, komunistus ir 
tt. Bet sąmoningas partijietis 
visuomet ras progos prisimin
ti apie Komunistų Partiją, nu
rodyti jos tikslus ir darbus ir 
draugiškai, be ceremonijų pa
kalbinti svečius į Partiją; 
mandagiai atsakyti į jų klausi
mus, padėt jiems atsikratyt 
abejonių ir įtikinti, kad jų vie
ta yra komunistų armijoj.

Ar Laimėsime?
Ar šis tiesioginis priėjimo 

būdas duos vaisius Lietuvių 
Komunistų Frakcijai? Jis da
vė gerų vaisių draugams uk- 
rainams ir Jenkams. Tik šiuo 
būdu jie Brooklyne pradėjo 
gauti žymiai daugiau naujų 
narių, kaip raportavo vienas 
Liet. Frakcijos Vietinio Biuro 
narys. J<itas draugas prane
šė apie vieną komunistą uni
joj, kuris trumpu laiku įrašė 
į Partiją 12 unijistų, per as
meniškus aiškinimus ir įtiki
nėjimus.
gumoj ar ne pagal draugų tie
siogines pastangas atėjome į 
Partiją?

Taigi ir Brooklyno Lietuvių 
Komunistų Frakcija nusitarė 
išsamiai išbandyt šį būdą—as
meniškai verbuot naujus na
rius į Partiją. Tuo tikslu pa
skyrė draugus kiekvienai Di
džiojo New Yorko daliai; lan
kyti į namus pažįstamų ir per 
juos vesti į Partiją ir pažįsta
mų pažįstamus.

Mes esame tikri, kad šie 
Brooklyno Frakcijos planai

O ir mes patys dau-

s .

‘ s

tą delegacijų pasiuntė į 
Springfieldą, sucementavo lie
tuvius darbininkus ir 
stojant • visiems
Illinois valstijoj tas 
vo atmestas.

kartu 
pažangiems 

bilius bu-

duos džiuginančių pasėkų; 
tik kiekvienas įpareiguotas 
draugas turi atlikti savo užda
vinį ir kiti draugai duot pas
pirties. O šis krizio momen
tas jau pats mums taikau ja. 
Jeigu jau farmerių banga 
plaukia į Komunistų Partiją, 
ką jau kalbėti apie mūsų gali
mybes Brooklyne-New Yorke, 
didžiausiame revoliucinio ju
dėjimo centre Amerikoj ?

Reikia tik sužadinti jėgas, 
kurias mes turime; tad galė
sime ne tik pasivyti, bet ir 
pralenkti Chicagą proporcio- 
naliu skaičium lietuvių parti
jiečių. Brooklyne ir apielinkėj.

Brooklyno Lietuvių 
Komunistų Frakcijos 

Organizatorius.

Kovai už socialę 
buvo laikyta pernai 
šiemet pavasarį konferencijos. 
Abiejose buvo atstvauta apie 
5,000 organizuotų lietuvių 
įvairiose organizacijose. Prieš 
fašizmą, tiesa, kol kas tik 
prieš lietuvišką, jau sudaryta 
visai platus frontas, įeina so
cialistai, komunistai ir bopar- 
tyviai žmonės. Šie atsiekimai 
negali būti pražiūrėti kalbant 
apie komunistų veiklą.
Ar Mes Mokame Budavoti

apdraudą 
rudenį ir

Detroito Frakcijos
Sekretoriaus Balsas

Centro Biuro sekretoriui.
Gerb. Drauge:

Kada talpinate spaudai 
mano pranešimus, netalpin
kite vien nuo Hamtramcko, 
nes aš esu abelnas sekreto
rius Detroito ir Hamtramc
ko.

O dabar pranešu, kad pas 
mus pradėjo geriau sektis.

I Praeitą frakcijos susirinki
mą gavome dar tris naujus 
narius. Tai didelis mūsų 
laimėjimas.

Pakelsiu porą klausimų, 
kas link partijos suvažiavi
mo. Pirmas, mūsų eCntro 
Biuras turėtų laikytis tos 
nuomonės nacionaliam par
tijos suvažiavime, kad būtų 
duota daugiau teisės frak
cijoms del pasekmingesnio 
darbo. Matote, dabar yra 
duota daugiau galios ir mes 
jau pradedame gauti naujų 
narių. O jeigu bus dau
giau teisių suteikta, tai mes 
galėsime daugiau ir geriau 
darbuotis.

Antra, lauksiu tolimesnių 
diskusijų, matysiu, ką pasa
kys kiti frakcijų sekreto
riai. Tada aš bandysiu pla
čiau išreikšti, savo mintis. 
Buvo kalbama apie diskusi
jas, bet nieko nesimato 
spaudoje.

Visų frakcijų sekretoriai, 
subruskite.

Detroito Frakcijos sekr.,

Bendro fronto budavojimo 
veikmė turi užsiakcentuoti 
naujų narių gavimu į Komu
nistų Partiją.
padrėme, tai galima

I atviras duris savikritikai, bet 
kad kaip kas padaryta, tai ro
do sekami daviniai. Pernai 
rudenį, prieš naujus metus 
Chicagoj partijoj turėjome 
135 lietuvius, o dabar turime 
165. Kuomet buvo paskelbta 
naujų narių vajus, tai mūsų 
frakcija nusitarė gauti tris
dešimt ir tai išpildė.

Geriausia pasirodė Roselando 
kolonija. Ten gauta 15 nau
jų narių. Bridgeporte gauta 
7 nauji nariai, Marquette 3, 
Cicero 2 ir Brighton Park 5.

Vadinasi atlikome pasibrėž- 
tą darbą. Bet tas negalima 
paskelbti pilnu atsiek imu. C. 
B. mus kviečia vajų tęsti to
liau ir mes turėtume iki pa
skirto laiko gauti dar 30 nau
jų narių. Chicagoj turime 
dėlę dirvą, tai galima kita 
naujų narių.

Laiškas iš Detroito
Balandžio 23 dieną gavau 

laišką iš Detroito nuo vietinio 
frakcijos sekretoriaus. Jis ra-

Ar mes viską 
palikti

di-
30

Kodėl Kiti Sekretoriai 
Snaudžia?

Šį draugo A. D. laišką 
turėtų perskaityti kiekvie
nas lietuvių komunistu 
frakcijos sekretorius. Iki 
šiol tik šis vienas draugas 
sistemačiai nranešinėja apie 
Detroito Frakcijos veikla. 
Kaip būtu smagu, jeigu vi
si kiti sekretoriai taip pat 
elgtųsi! Tada mes turėtu
mėme pilną vaizdą lietuvių 
komunistų darbuotės. Visas 
darbas daug geriau sektųsi.

Todėl, draugai, imkitės už 
darbo, rašykite į šį skyrių!

Mūšy Pasiekimai Chicagoje
Bendro fronto budavojime 

lietuviai komunistai pasiekė 
nekuriuos rezultatus. Tą gali
ma matyti iš lietuvių darbi
ninkų veikimo kovoje už so
cialę apdraudą, ateivių teisių 
gynime ir kovoje prieš fašiz
mą.

Pernai pavasarį, kuomet bu
vo įnešta labai žiaurus Sinnet 
ateivių registravimo bilius, pa
skui Weberio bilius, į valstijos, 
seimelį, tai mūsų frakcija 
smarkiai suskubo veikti, kele-

Klasių kovos sustiprinimas ir 
praplėtimas, atitraukimas svy
ruojančių elementų nuo klasių 
bendradarbiavimo keliu yra jų 
užvilkimas ant klasių kovos bė
gių. Komunistų partija yra tas 
inžinas, kuris traukia plačias 
mases per bendro fronto pasi
sukimą į kovą prieš aršiausią 
darbininkų klasės priešą — fa
šizmą ir karą.

Clevelandas Stovi Didelio 
Darbo Išvakarėse

Clevelande visuomet buvo ir 
yra geras masinis lietuvių dar
bininkų judėjimas. Kovoj už 
socialę apdraudą ten buvo ge
resnis bendras frontas subuda- 
votas,negu bent kurioj kitoj lie
tuvių kolonijoj. Vienok bend
ro fronto budavojimo procese 
nesugebėjo draugai paauginti 
partijos jėgas, o jei paaugino, 
tai visai mažai. šiemet pas 
juos kiek sunkiau su bendru 
frontu. Turiu omenyj socialės 
apdraudos klausimą. Bet kovo
je prieš fašizmą, Amerikos lie
tuvių kongreso šaukimo klausi
mu jiems darbas sekasi.

Gavau laišką ir nuo tos ko
lonijos sekretoriaus. Labai 
punktuališkas draugas. Jis lai
ko pirštą ant judėjimo pulso. 
Vienok permažai talkos gauna 
iš kitų draugų. Ten naujų na
rių gavimas į partiją nestato
mas pirmoj vietoj. Tą draugai 
būtinai turi pakeisti ir iš Cle
veland© į tris mėnesius tikimės 
10 naujų narių.

Chicago s Biuro Sekr.

gia “pleisą,” tai reikia laukti 
kokį mėnesį, kol tau bosas su
ras .kitą “pleisą,” o nuo unijos 
mėnesinės mokesties nepaliuo- 
suoja—nežiūri, ar tau liko dole
ris pragyvenimui, ar ne. Mes 
jokios naudos neturime iš tos 
unijos, o tiktai išlaidų, ir esame 
labiau suvaržyti. Vienas mai
nierys prasitarė: “Kas perka 
bosui pantę mūnšaino, tam duo
da darbą, b kas neperka pantės 
—tam nėra darbo.” Kitas mai
nierys apie tai pranešė bosui, 
tai bosas tuojaus tą darbinin
ką išmetė iš darbo, o unija ne
užstojo mainierį ir sako, kad 
negalima taip sakyti apie bosą. 
Tai tokia mūsų unija—tiktai iš 
vardo.

Nesenai čia vieno mainierio, 
Otto Pase, nepilno proto žmona 
gyveno laikinai pas kitus žmo
nes. Jinai prieš einant gulti sa
kė: “Aš eisiu ant kapinių ap
lankyti mano mirusį sūnelį, o 
paskui eisiu į “krikę” ir po ledu 
palysiu.” Niekas nemanė, kad 
jinai taip darys. Kitą dieną iš 
ryto ateina jos vyras ir klausia, 
kaip jo žmona. Atsakė, kad da 
guli. Otto Pase įeina į jos kam
barį ir jos nesimato. Jam pasa
kyta, ką jinai iš vakaro kalbė
jo. Otto Pase turėjo eiti dirbti, 
tai paprašė vaikų nueiti į kapi
nes pajieškoti moteriškės. Tuo 
laiku buvo sniego, tai vaikai ant 
kapinių surado moteriškas pė
das ir tomis pėdomis nusekė 
pas “krikę” ir rado po ledu pa
lindusią Otto Pase žmoną.

Tliomas, West. Va Kita žiauri Saužudystė
Apie 3 mylias nuo čia yra 

miestukas Davis, West Va. Ten 
gyveno vienas mainierys, pa
vienis, olandų tautybės. Jis nu
ėjo į krautuvę, nusipirko 6 laz
dukes drūto dinamito, ant sa
vęs prisirišo, užtaisė pistoną, 
kaip ant šūvio ir beeinant gat
ve išsprogdino. Visas buvo su
draskytas į mažus kavalkėlius. 
Tai girtumo pasekmė.

Į šį miestą pareina visokių 
pakraipų laikraščių, bet niekas 
neparašo žinių, o jų čia visokių 
randasi. Todėl aš bandysiu čia 
paduoti kelias žineles.

Šiurpulingos žinios
Balandžio 4-tą dieną num. 23 

kasykloj įvyko baisi tragedija,
šo apie tenykštį veikimą. Pas'Vienam “pleise” dirbo du mai- 

nieriai—tėvas ir sūnus. Iš vir
šaus užpuolė skala ant tų mai
nierių ir tėvą ant vietos užmu
šė, o sūnui nulaužė koją ir labai 
sužeidė. Pastarąjį nuvežė į li
goninę kritiškoj padėtyj, ir 
daktarai sako, kad nėra vilties 
jam pasveikti.

juos bendro fronto klausimas 
eina nepergeriausia. Bot ir jie- 
pernai pavasaryj turėjo labai 
sėkmingą konferenciją Lansin- 
ge. Lietuviai skaitlingai joj 
dalyvavo. Kiek sunkiau daly
kas ėjo šią žiemą. Bet sutirpus 
ledam, jiem geriau pradeda sek
tis. Bendro fronto klausimas 
prieš fašizmą cementuojasi.

Tiesa, perdaug didelis sustin
gimas ir varžymasis tarp savęs 
(Eastsaidės su Westside) truk
do veikimą, bet darbas pakli
bintas eina pirmyn.

Taip, draugai, bendro fronto 
budavojimas neatskiriamai eina 
su verbavimu naujų spėkų į 
revoliucinę darbininkų klasės 
partiją.

Kas. gi yra bendras frontas?

Kiek pirmiau, 29-tą kasyklą 
uždarė neribotam laikui ir tuos 
70 mainierių sudėjo į kitas ka
syklas, po 2 mainierių į vieną 
“pleisą”; tai sunku uždirbti $2 
į dieną. Mainos dirba 2 dienas, 
o kai kurios po 3 dienas į sa
vaitę.

Mes čia turime UMW Uniją. 
Užmokėjom $10. įstojimo ir tu
rime mokėti $1.50 duoklių į 
mėnesį. Kai mainierys pabai-

Ponia, giria policistą uz mušimą streikierių, 
policistas pučiasi iš pasi didžiavimo.

■ > *

mą į worcesteriečius per “Lai-., 
svę” prieš nedėldienį, 26 d. 
balandžio, kada įvyksta kuo-- 
pos susirinkimas. Aš jau bu
vau išrašęs porą desėtkų laiš
kų, kviečiant progresyvius 
žmones ateiti ant susirinkimor 
bet turėjau sulaikyti ir sulai
kiau atsišaukimą todėl, kad 
mūsų chorų vienybė liko ati
dėta iki kitos savaitės, t. y.* 
jau po susirinkimo, o be cho
rų vienybės labai sunku dirbti. ’ 
Taigi mano atsišaukimas 
visas planas atidėtas iki gegu
žės mėnesio susirinkimo.

S. Janulis.

Lawrence, Mass
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Vienybės Klausimu
Smagu rašyti, kad LDD 

riai, opozicionieriai, gražiai ir 
rimtai vienijasi su ALDLD kuo
pomis. Brangūs draugai, mes 
visi padarom klaidų, ale jas rei
kia taisyti ir reikia stoti į re
voliucines darbininkų organiza
cijas ir bendromis spėkomis ko
voti su savo priešu—kapitalistų 
klase—iki pergalės. Bravo,
draugai opozicionieriai, tik gai
la, kad mūs progresyviai drau
gai ne visur ganėtinai veikia, 
kaip tai Detroit, Mich., drau-' 
gai, kurie nieko neveikia vieny
bės klausimu, o Detroite yra 
opozicijos kuopa. Draugai tu
rėtumėt rimtai pagalvoti, kad 
opozicijos kuopa ir ALDLD 52 
kp. susivienytų. Draugai, pasi
rūpinkite, o tikslą atsieksite.

Kempton, W. Va.
12 d. kovo mirė Agnes Mor- 

rienė Zukavičienė. Ji turėjo 
širdies ligą ir per kelis metus 
sirguliavo ir blogai jautėsi. Ve
lionė paliko dideliame nuliūdi
me savo mylimą draugą Miko
lą Zukavičių, keturias dukreles 
ir du sūneliu. Velionė priklau
sė prie vietinės APLA 23 kuo
pos. Tapo palaidota 16-tą die
ną balandžio su bažnytinėmis 
apeigomis katalikų kapinėse. Į 
kapus lydėjo didelis būrys žmo
nių 25 automobiliais. Visi 
lydovai atidavėm paskutinę
garbą laidotuvių valandoj. Il
sėkis, brangi Agnieška, šios 
lies šaltoj žemelėj.

Suvalskinis

na-

pa- 
pa-

Waterbury, Conn

sa-

Aš ant minutės mačiau 
Worcestery drg. Buknį ir R. 
Mizarą ir pasakiau jiems, kad 
aš, kaipo ALDLD 11 kuopos 
organizatorius, turiu padaręs 
planą, kad padaryti Worces
tery 11 kuopą didžiausią vi
soje Amerikoje, kaip kad ka
daise buvo S.L.A. kuopa ir 
prižadėjau parašyti atsišauki-

Trumpos Žineles

Arlington Mill dirbtuvė su- 
slekavo—daug darbininkų at
leista iš darbo ir keli sekši- 
nai suturėti. Ar tik nemano 
daugiau valandų uždėt, nes 
jau kitos dirbtuvės dirba po 
48 valandas į savaitę. Darbi
ninkai, nemiegokite—organi- 
zuokitės į unijas. 

* * *
Mirė lietuvis Jonas Krušins- 

kas, po No. 369 Chestnut St. 
Jis vedęs, bet jo moteris ir 
vaikai Lietuvoj, o jis čionai 
gyveno kaipo singelis. Darbi
ninkiškam judėjime nedalyva
vo ir mūsų parengimuose ne
simatė. Sakoma, kad paliko 
apie $2,500. 

* * • *
Balandžio 18 d. šv. Onos 

Draugystė surengė šokius. Pu
blikos buvo nepermažiausiai. 
Daugiausiai buvo moterų—vy
rų mažai. Vyrai turėtų lan
kytis ir į moterų 
parengimus. Šioj 
priguli daugiausiai 
parapijos moterų. 

* *
Maple Parkas jau apvaly

tas ir draugijos jau gali už- 
imdinėti. šiemet nupiginta 
randa, tai bus gera proga vi
soms organizacijoms vasaros 
sezonu pasinaudoti Maple 
Paritu. Parką išduoda Ig.V-j 
Čulada, 209 Hove St., Methu-~ 
en, Mass. Taipgi jį dažnai ga- 
Įima matyt Lawrenco L. 
Kliube, Lawrence.

* * * 4-
Apvaikščiojimas tarptauti-... 

nes darbininkų šventės, Pir-... • 
mos Gegužės, įvyks gegužės, 
3 d., 2 vai. po pietų. Bus gę-, 
rų kalbėtojų ir gera muzikalu 
programa. 'D'ainuos seserys 
Kaškevičiūtės ir d. Vaitkūnie- 
nė. Balčiūnaitė akompanuos 
pianu. Taipgi dainuos ir B.” 
Petrukevjčius, Liaudies Choro ’ 
mokytojas. Lawrenco publi-' 
ka malonėkite sueit paskirtu”; 
laiku, nes pradėsim laiku.

* * *
Gegužės 2 d., 6 vai. vakare, 

šaukiamas Maple Parko Ben-. 
drovės susirinkimas. Visi na-, 
riai būkite. Po Bendrovės su
sirinkimo įvyks ALDLD 37 kp. 
susirinkimas. Į abu susirinki
mus ypatingai kviečiame dą^ 
lyvaut draugus opozicionie
rius.

V''

at

ri

ii

ii 
•J A W

>•14

'

L. K. Biuras.

Cleveland, Ohio
Kovo 26 d. Draugijų Vek 

kiančio Komiteto susirinkint< 
nutarta viešai, per spaudą 
paskelbt Antaną P. Baltrušai
tį, kuris per daugelį metų vek 
kė draugijose, bet pastaruoju; , 
laiku pasitraukė nuo viso vei
kimo ir kažkurias organizaci
jas bei pavienius asmenis nu
skriaudė finansiniai.

Draugijų Veikiančio 
Kom. Prot. Sekr.

F. Bauža.

• *

Amerikos Lietuvių Kon-• 
gresas pasmerks Smetonos 
diktatūrą ir pasisakys už ' 
civiles laisves ir demokra* 
tines teises Lietuvos 
nems.
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PROTOKOLAS

kaip

Kliku-
Rezoliucija Prieš Lietuvos

irra-

Paterson, N. J

Del

ap-

Ta lempa užims Jūsų vietų koply-

ne
su-

su-
su-

pil- 
pri- 
ap-

nebuvo su-
“Laisvės”

Centro reikaluose nieko 
nebuvo. Ši konferencija 

valdybą, kad

Kas Girdėt Tarp Brolių 
Parapijonų

kad pusmetinė 
būtų laikoma 
Pa.
atmokėti aps-

Easton, Pa

Paterson, N. J

ę-' ’
Puslapis Ketvirtas. Pirmadienis, Bal. 27, 1936

12-to Apskričio 
Metinės Konferencijos, įvyku
sios 19 Balandžio, 1936 Me

tais, Wilkes Barre, Pa.
Konferenciją atidarė drau

gas F. M. Indrulis, kaip 10:30 
vM. iš ryto. Pirmiausia išrink
ta mandatų komisija — P. 
Šlekaitis, J. Kazlauskas. Man
datus sutvarkius, buvo renka
ma konferencijos valdyba— 
pirmininku išrinktas P. Šlekai
tis, pagelbininku—J. 
nas, raštininku J. Visockis; į 
rezoliucijų komisiją—J. Ta- 
mulonienė, K. Arrison ir J. Vi
sockis.

1. Protokolas iš pusmetinės 
konferencijos, kuri įvyko 
Binghamton, N. Y., skaitytas 
ir priimtas su tokia pastaba, 
kad originalis protokolas būtų 
laikomas protokolų knygoje 
del aiškumo ant toliaus.

10. Nutarta, kad apskričio 
valdyba kreiptųsi į kuopas, 
kad kaip nors sukėlus finan
sų pasiuntimui delegato į kon
gresą.

11. Nutarta, kad apskritys 
surengtų kokį parengimą su
kėlimui kiek finansų siuntimui 
delgato į Clevelandą. Į paren
gimo komisiją išrinkti šie 
draugai—Miliauskienė ir O. 
Krutuliene iš 97 kuopos, ir J. 
Visockis iš 43 kuopos.

12. Nutarta, kad Apskričio 
konferencijos būtų garsinamos 
per spaudą ir laiškais pranešt 
kuopoms.

13. šioj konferencijoj nu- 
kad kuopose būt ve- 
atskiroj knygoje, kiek 
lanko kuopų susirinki-

Kitas protokolas skaitytas 
iš prisirengimo prie šios kon
ferencijos, kuri įvyko antrą 
dieną vasario, Scrantone, Pa. 
Protokolas priimtas su pasta
ba kas link dienotvarkio.

2. Apskričio valdybos posė
džių protokolai nutarta 
skaityti—palikti posėdžio 
sirinkime perskaityti.

3. Apskričio komiteto 
portai. Organizatorius nepri- 
bųvo. Raštininko raportas bu
vo trumpas. Jis raportavo, 
kad šiame apskrityje yra 10 
gyvuojančių kuopų. Raportas 
priimtas. Finansų raštininkė 
nepribuvo.

Iždininkas raportavo, kad 
apskričio ižde randasi apie 10 
dolerių. Nutartr, kad finansų 
raštininko ir iždininko rapor
tai būtų sutvarkyti pilnai ir 
turės būt įduoti naujai apskri
čio valdybai.

4. Parengimų komisijos 
nas raportas turės būt 
rengtas ir išduotas naujai 
skHčio valdybai.

5. Delegatų raportai iš kuo- . 
pų veikimo. 12-toj kuopoj vei
kimas geras. Narių užsimokė-|
jusiu turi 30. Pinigų ižde turi 
virš 16 dolerių.

39 kuopa.—šioj kuopoj vei- 
kiįnas geras. Narių turi 59. 
Pitiigų ižde 14 dolerių. Taipo
gi; ši kuopa turi įsigijus skly
pą žemės rengimui piknikų ir 
kuopai kainavo suvirs 500 do
lerių.

'170. kuopa.—Pereitą metą 
veikimas buvo labai silpnas. 
Narių turi 15. Pinigų ižde ne
siranda.

97 kuopa. Užsimąkėjusių 
narių turi 15. Veikimas silp
nas. Pinigų ižde veik nesi
randa.

43 kuopa. — Narių randasi 
27. Kuopoje nėra gerai vei
kiama. Pinigų ižde nesiran
da.

Delegatų raportai priimti. 
Kitos kuopos delegatų nepri- 
siuntė. Konferencijoj delega
tų dalyvavo viso tik 12.

6. Nebaigtuose reikaluose 
apkalbėta, kodėl 
rengta piknikas 
naudai? Apkalbėjus, paaiškė
jo, kad tokios aplinkybės 
sidėjo, kad nebuvo galima 
rengti pikniką.

7. Apskričio reikaluose 
kalbėta, kad reikia traukti 
jaunimą į A.L.D.L.D. kuopas. 
Taipgi nutarta, vadinti buvu
sius opozicijos draugus į kuo
pas ir į visą darbininkišką 
veikimą.

.8. Nutarta surengti pikniką 
“Laisvės” naudai ir vieną pik
niką apskričio naudai. Bus 
kreiptasi pas draugus seran- 
toniečius, nes jie turi gerą vie
tą ^piknikų rengimui.

9. Nutarta, kad šio apskri
čio kuopos stengtųsi kaip ga
lint daugiau delegatų pasiųst 
iš šios apielinkės į lietuvių 
kongresą, kuris įvyks šią va
sarą Cleveland, Ohio. Taipogi 
nutarta, kad apskritys pasiųs
tų vieną delegatą į tą lietu
vių kongresą.

21 Į apskričio valdybą Įėjo 
šie nariai: O. Krutuliene, J. 
Tamuloniene, J. Bagužinskas, 
J. Bernotas, J. Kazlauskas, M. 
Navikauskas ir J. Visockis; 
alternatai—O. Miliauskienė, 
Indrulis, J. Klikunas ir P. Šle
kaitis.

Šioj konferencijoj priimta 
dvi rezoliucijos, kurios čia ir 
telpa.

Konferencija baigėsi 
penkios vai. po pietų.

Konfer. Raštininkas,
J. T. Visockis.

telėje ir bus nekaip tyli Jūsų malda 
kada būsi kitu darbu užimtas.

.... 8 dienų lempa . . $1.00 

.... 30 dienų lempa . . 3.00 

.... 1 dienos lemputės . .10
Pažymėkite kurios reikalaujate.

Auka_________
Vardas -----------------------------------
Adresas ______________ __

Jeigu ta žvakė gali ir mor- 
gičius nuo stubų nubraukti ir 
kūdikį pagimdyti, tai kodėl 
bažnyčią neišpentina ? šiais 
bado metais tas būtų parapi- 
jonams labai ant naudos.

Ne Korespondentas.

tarta, 
dama 
narių, 
mus.

14.
naujo
užgyrė centro
darbą atlieka ir viskas gerai 
vedama.

15. Šioj konferencijoj nu
tarta veikti visur, kur tik ga
lima prieš karą ir fašizmą.

16. Įnešta, kad kuopose, 
kur tik bus galima, steigti la
vinimosi mokyklėles.

17. Ši konferencija užgyrė 
bedarbės ir senatvės apdrau- 
dos bilių.

18. Nutarta, 
konferencija 
Wilkes Barre,

19. Nutarta
kričio valdybai kelionės iškaš- 
čius, kurių pasidarė važinė
jant su apskričio reikalais. 
Draugas Indrulis, buvęs aps
kričio raštininkas, turėjo kiek 
išlaidų del susirašinėjimo ap
skričio reikalais, bet neėmė 
jokio atlyginimo—paaukavo 
apskričiui.

20. šioj konferencijoj buvo 
priduota maža bila iš “Lais
vės” už darbą nuo seniau. Tą 
bilą 12 kuopos delegatas pa
siėmė sutvarkymui.

prisitraukė 
prisakė tikintiems 

gėlių numirėliams, 
dvi dolerines į • kon- 
ir padėt prie nabaš- 

šven-
iškels dūšią au-

Pas mus lietuviška bažny
čia pastatyta apie 25 m. Per
ėjo visa eilė kunigų ir kiek
vienas išvažiavo iš Patersono 
su nuplyšusiu švarku. Paga- 
liaus gavome kunigą Stonį.
Šis kunigas ėmėsi naujų me
todų — perorganizavimo viso
kių draugijėlių, 
jaunimo, 
nepirkti 
bet dėti 
verčiuką
ninko. Kiekvienas tokis 
tas bukietas 
kštyn iš dugno pragaro, o jei
gu bus daugiau tokių “š. b.,” 
tad jūsų pažįstamas ir myli
mas nė nepajus, kaip bus iš 
pragaro išvilktas.

Su kun. Stoniu kartą man 
teko tūlose vaišėse kartu bū
ti. Užklausiau jo: “Ar nema
not važiuot į Lietuvą?” “Taip, 
taip,” atsakė kun. S. “Važiuo
siu, .kaip tik sukrapštysiu de
šimts tūkstančių dolerių. Ma
tai, Lietuvoj pinigų nėra ir 
svečio be pinigų nemyli”, pri
dūrė jis.

Kunigas S. jau tėvynę ap
lankė ir grįžo, bet parsivežė, 
pasak tūlų parapijonų, “pini
ginę ligą”. Mat, kuomet kuni
gas S. gulėjo ligoninėj, tad 
viename parapijos susirinkime 
Stonio pavaduotojas (kitas 
kunigas) pareiškė: “Jeigu jūs 
nenustosite reikalavę visokių 
kontrolių ant kunigo S. ir 
dar kartą jį supykinsite, tad 
tik galėsite jam pasakyti 
amžiną atilsį. O pagaliau ir 
vyskupas nepripažįsta, kad 
kas nors apart kunigo skaity
tų pinigus.” Mat, dabar para- 
pijonai turi sukelti tryliką 
šimtų dolerių bažnyčios pen- 
tavimui, tat jie patys ir su- 
skaityt norėjo.

Mes čia suvažiavę delegatai 
A.L.D.L.D. 12-to apskričio 
konferencijoj, 19 dieną balan
džio, Wilkes Barre, Pa., pas
merkiame Lietuvos fašistinę 
valdžią ir reikalaujame Lietu
vos darbininkams demokrati
nių teisių, kad jie galėtų išsi
rinkti savo šalyje tokią val
džią, kuri geriausiai gintų jų
jų ekonominius reikalus, ne
varžytų spaudos, susirinkimų 
ir laisvės žodžio.

Rezoliucijų komisija: 
Pirmininkas, P. Šlekaitis,

J. Tamuloniene,
K. Arrison, 
J. Visockis.

Rezoliucija Prieš Karą 
Fašizmą

Mes čia susirinkę delegatai 
A.L.D.L.D. 12-to apskričio 
konferencijoj, 19 dieną balan
džio, 1936 m., Wilkes Barre, 
Pa., pasmerkiant karą ir fa
šizmą ir kovosim visokiomis 
priemonėmis prieš karo ren
gėjus. Mes reikalaujame, kad 
tie pinigai, kurie skiriami karo 
reikalams, būtų sunaudota be
darbių ir senelių apdraudai.

Rezoliucijų komisija: 
Pirmininkas, P. Šlekaitis,

J. Tamuloniene,
K. Arrison, 
J. Visockis.

Kailiasiuviai aLimėjo Streiką
Po dviejų savaičių kovos, 

Kost Fur Corp, šapos darbi
ninkai laimėjo streiką. Sutar
tis padaryta metams laiko. Su
tarties punktai yra šie: Algos 
pakeliama penki doleriai sa
vaitei; 35 valandos darbo į 
Savaitę; užmokama už 10 le
gališkas šventes. Taipgi, kom
panija mokės pusantro nuo
šimčio į unijos bedarbės fondą 
kas savaitę, sulig sumos išmo
kamos darbininkams ir lygus 
padalinimas darbo visiems. 
Taip pat per tuos metus kom
panija negales atleisti darbi
ninkų nuo darbo.

Prie to, visi tos kompanijos 
dirbiniai privalo būt gamina
mi Eastone. Kompanija sulai
ko išsikraustymą į Middle
town, Del. ir geriau įtaisys 
vietinę šapą.

Sutartis padaryta unijos vir
šininkų ir priimta kompanijos 
ir tapo pripažinta Internatio
nal Fur Workers’ Union. Tai 
didelis laimėjimas ir geras pa
vyzdys kitų šapų darbinin
kams.

Lafayette 
turėjo de-

štai dar kokia naujienybė: 
Daugelis patersoniečių gavo 
“išganingus laiškus” ir kuni
gas iš sakyklos ragino kreipti 
atydą į tuos laiškus. Štai tas 
originalis laiškas:
Gerbiamos Seserys:

Malonėkite padėti šį lapelį su ma
no vardu ir pažymėtomis intenci
jomis ant Šv. Antano altoriaus ir 
paskaitykite mane dalyvaujančiu iš
kilmingose 13 Antradienių Pamaldo
se ir novėnoje j Šv. Antaną.

Vardas ------ -----------------------------
Adresas --- ------------------------------
Aukoju $---------------
Malonėkite išpildyti raštu ir su

grąžinti Įdėtu vokeliu. šv. P. S.
Pažymėkite savo intenciją kryželiu

Bedievio atvertimą ....
Surasti darbą ....
Atgauti sveikatą ....
Išmokėti skolą ....
Parduoti nuosavybę ....
Dievo pagelbos gimdyme ....
Kad pagerėtų biznis ....
Pasitaisymą iš girtuoklystės ....
Sėkmingą operaciją ....
Išlaikyti darbą ....
Laimingą mirtį ....
Ramybės šeimynoje .....
Kantrybės kryželiuose ....
Už paklydusius vaikus ....
Atrasti pamestą daiktą ....
Už mirusius šeimoje ....
Už apleistas žmonas ....
Laimingą apsivedimą ....
Šeimynai sveikatos ....
Už ligonį ....
Už šeimų tėvus ir darbininkus .... 
Gauti namams gyventojų x ....
Padauginimo uždarbio ....
Pašaukimą į dvasišką luomą ....
Išsisaugoti nuo gėdos ....
Kūdikiui sveikatos ....
Iširusių šeimų pasitaisymą ....
Nutraukti blogą prietelystę ....
Už bedarbius ir vargstančius .... 
Už mūsų Ganytojus ....
Už tėvus, brolius ir seseris .... 
Laimėjimą teisme ....
Pasisekimą moksle ....
Susitaikymą ....
Atsilyginimui už nuodėmes .... 
Už jaunimo tikėjimą ir skaistybę .
Už Katalikų Bažnyčią .... 
Už jaunuosius kunigus .... 
Dievo ir artimo meiles .... 
Kad Lietuva susilauktų šventųjų . 
Kad išsaugotumėm Liet, laisvę ... 
Šventų motinų mūsų tautai .... 
Už. lietuviškus vienuolynus .... 
Už netikėtai mirštančius .... 
Kak išnyktų kalbos prieš tikėjimą . 
Padėkoti už gautą malonę ....

Uždegkite Lempą Novenos Dienomis 
Ant šv. Antano Altoreliaus

Ir Čia Studentai Demonstravo 
Už Taiką

Balandžio 22 d.
College studentai
monstraciją, kurioj dalyvavo 
apie 400 studentų. Demon
strantai stipriai protestavo 
prieš karą, pasakydami: “ge
riau dabar pasiaukauti už tai
ką, negu save paaukoti laike 
karo...” Visa eilė studentų 
darė pareiškimus ir kiekvienas 
kalbėjo prieik karą, šis apsi
reiškimas tarpe studentų šioje 
apielinkėje yra naujiena, nes 
tai pirmas panašaus turinio. 
Bravo, studentai!

Darbintas.

Aiškumo. Jieško ne Ten

kad 
Stil- 
varo

Jie

“Naujos Gadynės” No. 16, 
balandžio 16 d., 1936 m. tilpo 
raštas inkriminuojantis A.L.D. 
L.D. 84 kp. komisiją aukų rin
kimui delei “Laisvės” Jubilė
jaus, po antrašte “Aštrios Pa
stabos”, po kurioms pasirašo 
tūlas A. J-kas, tai yra—A. 
Jankauskas, dabartinis L.D.D. 
ir Stilsono Gelbėjimo Komite
to bosas. Jis sako:

“Mums teko sužinoti, 
tūli bimbiniai, prisidengę 
šono gelbėjimo skraiste, 
tikrai bimbišką šmugelį,
kolektuoja pinigus ‘Laisvės’ 
kokiam ten jubilėjui ir sako, 
būk tie pinigai eisią Stilsono 
išlaisvinimui, šitoks šmugelis 
buvo pastebėta Patersone, N. 
J. Sakoma, ten varde Stilsono 
iš tūlo biznieriaus iškaulino 
net $7.00. Draugai ir drau
gės kolonijose, ypač paterso- 
niečiai, , nuodugniai ištirkite 
visą dalyką, praneškite tokių 
kolektorių vardus ir adrisus, 
taipgi vardus ir tų geros va
lios žmonių, kurie bimbiniam 
davė pinigus neva Stilsono iš
laisvinimui.”

Jei tos jo “Aštrios Pasta
bos,” kurios nieko bendro ne
turi su tikrove, nebūtų suriš
tos su darbininkų veikla kaip 
dabar, taip ir ateityje, tai ant 
to piktos valios žmogaus plio- 
vonių nieko nesakytumėm, bet 
kadangi inkriminuojantis raš-

tas surištas su darbininkų vei
kla, tai ir prisieina parodyt 
visuomenei, kad A. J-kas va
gina A.L.D.L.D’. 84 kp. komi
siją su tikslu, kad pakenkti 
darbininkiškam judėjimui.

štai kaip buvo: A.L.D.L.D. 
84 kp. dar 1935 m. nutarė su
kelti 50 dolerių fondą “Lais
vės” 25 metų jubilėjaus su
kaktuvėms. Kuopa turėjo ba
lių tam tikslui ir $16 pelno 
paskyrė “L.” jubilėjui, o 34 
dolerius surinkom aukų. Kuo
met mes prašėm geros valios 
žmonių aukų “L.” jubilėjui, 
tai visur mes rodėm “L.” išlei
stą certifikatą, kaipo paliudi
jimą, kad tie pinigai niekur 
kitur nenueis, kaip tiktai ten, 
kam jie juos aukoja. Ir tiems, 
kurie aukavo nemažiau dole
rio, prižadėjom duoti certifi- 
katus, taip ir padarėme. Kaip 
greitai aplaikėm certifikatus, 
taip greitai juos išdalinom 
visiems aukavusiems. Nei vie
nas biznierius nėra daugiau 
aukavęs, kai vieną dolerį. Tas 
parodo, kad A. J-ko sapalioji
mas apie $7.00 yra gryna 
provokacija. Mos, A.L.D.L.D. 
84 kp. komisija raportavo m 
kuopos laikytame susirinkime, 
balandžio 19 d., 1936 m., ku
ris ir kiek aukojo “L.” jubilė
jui. Taipgi “Laisvės” špaltose 
tilpo pasveikinimai ir aukavu
sių vardai ir nebuvo nei vieno 
aukavusio $7.00. Todėl A.L. 
D.L.D. 84 kp. laikytam susi
rinkime, balandžio 19 d. per
skaitė

šiutė iš Lawrence, Mass. Bau- 
šiutė apsiėmė atvažiuot ir pa
sakyti prakalbą, Pirmos Gegu- 
žs reikale. Atsibus Lietuvių 
Svetainėje, 8-tą valandą vaka
re.

Bus dainų ir muzikos pro
grama. Taipgi apart adv. 
Baušiutes, bus geras kalbėto
jas nuo Komunistų Partijos, 
kuris kalbės angliškai. Būkim 
visi ir kitiems pasakykim, kad 
atsilankytų.

Komunistai Rengia “Tamylą”
Balandžio 25 d., Lietuvių 

Svetainėje, bus perstatyta is
toriškas veikalas, 5-kių aktų 
melodrama “Tamyla”. Sulos 
Montello, Mass, artistai. Vei
kalas gražus ir vertas kiekvie
nam pamatyti. Įžanga tik 
35c.

i

Odos Unija, N.L.W. A. Lo
cal 26, siunčia 10 delegatų į 
savo unijos metinę konferenci
ją. Visi 10 delegatų veikliau
si unijos nariai. Jų tarpe yra 
du lietuviai: Joseph Cofsky ir 
Charles Vitartas,' Jr. Abudu 
jauni ir veiklūs unijoj. Konfe
rencija tęsis per tris dienas. 
Delegatų išlaidoms paskyrė 
15 dolerių kiekvienam.

Žvalgas.

prieš 
misiją

“Naujojoj Gadynėj” A. 
daromas provokacijas 
A.L.D.L.D. 84 kp. ko- 
ir griežtai pasmerkiami 

už talpinimą tokių
niekuo nepamatuotų primeti
mų ir prieš A. J-ko tokias pro
vokacijas, užreiškiant, kad A. 
J-kas rašė “Aštrias Pasta
bas” sužiniai, kad pakenkti 
darbini nkiškam judėjimui. 
Mes taipgi pareiškiame, kad 
niekas kitas iš “bimbinių” ne
rinko aukų “L.” jubilėjui, 
kaip tik A.L.D.L.D. 84 komi
sija—dd. J. Matačiunas, S.
Bimbienė, O. Padriezienė ir B. 
Makarskis. Todėl niekas ir 
negalėjo vartot Stilsono var
dą delei “L.” jubilėjaus aukų. 
Tiesa, rinko aukas Stilsono iš
laisvinimui opozicionieriai ir 
jeigu tie žmonės, kaip kad A. 
J-kas sako, “iškaulino iš tūlo 
biznieriaus $7.00 ir neprisiun- 
tė Stilsono gelbėjimo fondan”, 
tai A. J-kas ištikrųjų turėtų 
pareikalauti iš tų žmonių at
skaitą, jeigu A. J-kas apie 
tuos 7 dolerius ką nors žino.

Bet mes nieko apie jokius 
7 dolerius nežinome, todėl 
mes ir sakome, kad jieškok 
mėšlyno savo gurbe, o nekišk 
purviną snapą į svetimą sek
lyčią, nes ten jo nerasi.

84 kp. 
jubilėjaus 
komisija: 
Bimbienė,

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

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

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo 

Įstaiga

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

Mussolini Išanksto Stato 
Karo “Laimėjimo” Paminklą

APRILIA, Italija, bal. 25. 
—Mussolini plūgu nuarė va
gą, kaipo pradžią darbo 
statymui naujo miestelio 
Apribos, ties Pontine pelkė
mis. Miestelis yra skiria
mas kaip paminklas Ethio- 
pijos užkariavimo. Ar tik 
neperanksti fašistai stato 
paminklus savo “galutinos”

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

užsiŠaldę, kosėja- 
dusulio užgulimi

Jeigu Jūs esate 
te, kenčiate ruo 
užeikite į vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Tel. Stagg 2-0783 ' NOTARU
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKA8) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kabios 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

and GRILL

Varde A.L.D.L.D. 
aukų rinkimo “L.” 
sukaktuvių 25 metų

J. Matačiunas, S.
O. Padrieziene, B. Makarskis.

Norwood, Mass
Advokatė Sabina V. Baušiutė 

Kalbės Pirmoj Gegužės
Komunistų Partija ir masi

nės organizacijos rengiasi 
prie Pirmos Gegužės-darbinin- 
kų šventės paminėjimo. Pa
kviesta kalbėti jauna profesio- 
nalė--advokatė Sabina V. Bau-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. I., N. Y.

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

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

vimu būsite patenkintu

i

r. (T on

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

i

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



^Pirmadienis, Bal. 27, 1936
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Puslapis Penktas
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ŽOLYNU ARBATALietuva Prieš 75 Metus
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

iš pamati-

Telephone: EVergroen 8-9770
Ją irgi

J. GARŠVA

Valstiečių Kova Už Geresnę Būklę

ta

4

nuodugniai 
jį esančiu

TABAKO APDIRBIMAS 
AUKŠTESNĖSE TEMPE

RATŪROSE GELBSTI 
PAGAMINTI GERES

NIUS CIGARETUS

darbo 
šiame 
atsto- 
Drau-

Komisija.
(99-100)

SKUTIMAS

Prielankus Patarnavimas
1OO Union Ave., Brooklyn

Tarp Ten Eyck ir Mauser Sts.

susirin- 
bendro 
planus, 

išnaudoti

ALDLD 180 Kp. Veikimo 
ir Bendro Organizaciją 

Veikimo

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the
SAUL FORTUNOFF
Ave., Brooklyn, N. Y.

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.

Ne tada laikas valgyti medy, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

I “LAISVĖS” ANTRAŠAS

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKŲ NAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

TANUS SEUFERT
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Wilmerding, Pa

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks dieną pirmiau negu 
kad yra laikomas, tai yra ketverge, 
30 d. balandžio, 7:30 vai. vakare, 

Į 3014 Yemans St. Mitingas šaukia
mas dieną anksčiau, nes pirmą dieną 
Gegužės bus masinis mitingas ant 
“Deutches Haus”, kuriame visi turė
tumėte skaitlingai dalyvauti.

£ ■!
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===== ST. MATULAITIS =======

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

(Tąsa)
Taip kalba žandarų viršininkas, o jau jo 

4 žandarų viršininko pranešimas, o jau jo 
negalima įtarti simpatijose prie valstie
čių, delei to jo paduodamos žinios maž 
daug reikia skaityti teisingomis, juo la- 
biaus, kad jų neužginčija t. tarpininkas, 

* nei patsai dvarininkas. Kadangi inven
toriuose buvo pažymėtos labai aukštos 
Pelikanų dvaro valstiečiams priedermės, 
“jas pildyti beveik niekuomet neręikala- 

4 vo”. “Pastaruoju laiku, būtent, 1861 m. 
dvarininko Brzostovskio buvo vieniems 
metams raštų sudaryta sutartis su jais, 
sulig kurios jis atleido jiems visas prie
dermes ir nustatė pildyti tiktai po 4 die

ta nas baudžiavos savaitei, po 12 pavarymo 
dienų ir mokėti činšo po 6 rub.” Bet sta
tant sutarties lakštą, pasiremiant įstaty
mais, kad pereiti ant činšo, buvo suskait- 
liuotos visos inventoriuj esamos prieder
mės, išskiriant statymo dienas. Tuo bū
du kiekvienai grįčiai turinčiai ūkį iš 20 
deš. žemės išpuolė po 58 rub. 56 kap. 
“Kuomet t. tarpininkas šitai paskelbė 
Valstiečiams, jie griežtai atsisakė pereiti 
ant činšo, tokiu neatitinkamu jų žemės 
kokybėj įkainavimu, juo labiaus, kad 
jiems priseidavo dar mokėti nuo grįčios 

*po 12 rub. valstybinių mokesčių metams, 
ir valsčiaus valdybos užlaikymui ir pa
tiems pirktis girią statymui ir kurui”. 
Tuomet t. tarpininkas pareiškė jiems, 
kad jeigu jie paliks ant mišrių prieder-

♦ mių, tuomet jo apskaitliavimu sulig se
no inventoriaus jiems priseis mokėti čin
šo po 19 rub. 90 kap. ir be to dar eiti 
baudžiavos: vasaromis—po 5 dienas, žie
momis: 9 savaites—po 4 ir 17 savaičių— 
po 3 dienas. Bet ir šitos priedermės bu-

tvo daug augštesnės negu tos, kurias jie 
pildė 1861 m. Valstiečiai nesutiko pri
imti ir šitas. Dvarininkas nusileido ta 
prasme, kad sutiko imti činšo 14 rub. vie
ton 19 rub. 90 kap., kol jie pasiliks miš
riose priedermėse. Jeigu gi pereis ant 
činšo, tuomet jisai vieton 58 rub. 56 kap. 
sutinka imti tik po 46 rub. Bet valstie
čiai ir po šitų nusileidimų nenorėjo dary-

* ti jokios sutarties, sakydami nepajėgią 
mokėti ir 46 rub. činšo, ir atsisakė pildy
ti darbus sulyg naujo apskaitliavimo,

*nors jiems buvo prie to paaiškinta, kad 
jie sulig įstatymo privalo priimti įve
damą sutarties lakštą”. Toliaus jau ei
na tos priemonės, kurios paprastai būda
vo vartojamos, būtent, pastatymas ka
reivių kaime, plakimas rykštėmis iš pra- 

*džių dviejų, kurie buvo labiausia nenuo
lankūs ir parodė storžieviškumą t. tarpi
ninkui, po to dar 8, ir valstiečiai “pa

reiškė paklusnumą” ir sutiko eiti bau
džiavą sulig tarpininko išskaitliavimo su 
įmokėjimu kas metai 14 rub.

Kai kur valstiečiai reikalavo sumažin
ti perdaug sunkias dedamas ant jų prie
voles. Net caro žandarams priseina pri
pažinti, kad taip ištiesų būdavo. Taip 
štai Kauno gub. žandarų viršininkas pra
nešime pažymi, kad “pirmiaus kai ku
riuose dvaruose leidžiami buvo atitolimai 
nuo užtvirtintų inventorių ir nebuvo da
romi su valstiečiais atsiskaitymai ati
dirbtų dienų, delei ko daugelis valstiečių 
visiškai nežinojo ant jų gulinčių prieder
mių kiekio”. Taip švelniai kalba žanda
ras; tame jo pasakyme kyšo ypatingas 
valstiečių eksploatacijos būdas. Žanda
ras praneša: kad padarytas parėdymas 
visuose nepaklusniuose dvaruose, būtų 
paskelbti inventoriai... ir paliepta dva
ro užvaizdoms kol bus įvesti sutarties 
lakštai, griežtai elgtųsi sulig inventorių 
ir kas savaitę atsiskaitytų su valstiečiais, 
už atidirbtas dienas. Valstiečių sukilimų 
įbauginti dvarininkai visuose dvaruose, 
kur buvo sukilimai, “kad palengvinus 
valstiečiams inventoriaus priedermes ra
do galima nuleisti jiems kai kuriuos pri
deramus darbus.” Kitur, kaip štai Pane
vėžio pav. kai kuriuose dvaruose prieder
mės buvo atliekamos ne sulig inventorių, 
bet iš seno jau buvo pakeista, užtatai,

kuomet sulig taisyklių 1861 m. prieder
mės buvo apskaitomos sulig inventorių, 
ant valstiečių gulė didesnė negu pirma 
našta. Biržų dvare antai 23 darbo die
nos nuo kiekvienos dešimtinės metams.

Panašias žinias pateikia iš Vilniaus 
gub. žandaras 1862 m. Valstiečiai ne
priima geru noru sutarties lakštų dėlto, 
kad jų nustatytas priedermes skaito sun
kesnėmis už pirmiaus buvusias, o dvari
ninkai pasakoja, kad jie visą ką privers
ti daryti sulig valdžios išleistų įstatymų 
ir nieko pagelbėt negalį. Šitą mintį be 
abejonės palaiko ir taikos tarpininkai. 
Vietinės taisyklės lietuviškų gubernijų 
valstiečiams paremtos senais invento
riais, t. y.: valstiečių priedermės nusta
tytos sulyg inventorių, sumažinus juos 
viena dešimta dalimi. Senieji invento
riai buvo sustatyt i perdaug naudingai 
dvarininkams, taip kad baudžiavos lai
kais patys dvarininkai tankiai nereika
lavo iš valstiečių vieno penktadalio in- 

^Ventoriaus priedermių. Aišku, kad tų 
• priedermių sumažinimas viena dešimta 
dalimi, kaip to reikalaujama sulyg s. 
lakštų, nepalengvina valstiečių padė
ties.” “Be to Lietuvoj sulig įstatymo pa
liktos pavarymo dienos, dabar paverstos 
baudžiava, atliekama vasaros dienomis, 
kas negali netrukdyti valstiečiams ap
dirbti savas dirvas.” Be to, dar žandaras 
išreiškia mintį, kad dvarininkai stengia
si sukelti valstiečiuose minti, kad “nau- vz 

jieji jiems išleistieji įstatymai ne page
rina, bet pasunkina jų padėtį, ir šitai 
pradeda, esą, jiems sektis.” Dar įdomes- 
nias žinias šiuo reikalu galima pasemti 
iš Kauno ir Vilniaus gub. valstiečių rei
kalams komisijų bylų. Jose randame pa
vyzdžius tų pastangų, kurias darė dva
rininkai, kad tik daugiaūs iš valstiečių 
sau naudos išspaudus, kad mažiaus jiems 
žemės davus, kad jų turimosios žemės 
kiekį sumažinus ir sau jų žemės prijun
gus. Štai vienas dvarininkas, įkainuoda
mas pinigais valstiečių priedermes, įkai
nuoja ir jau senai panaikintas keliones. 
Kitas činšą išskaitliavo ne sulig invento
rių, bet sulig savo nuožiūros. Kitur 
nukelia valstiečius nuo žemės ir paver
čia juos bernais. Pažymimas ir tokis “re
tas atsitikimas,” kuris anot komisijos 
“vaizdžiai parodąs valstiečių padėties 
sunkumą,” būtent “kad valstiečiai, ne
rasdami kitokios galimybės išsigelbėti 
nuo dvarininko prispaudimų, buvo suma
nę palikti savo žemes ir kitur išsikelti.” 
Tai buvo 1862 m. į metus po caro mani
festo, kuomet valstiečiai laisvi skaitėsi. 
Daugiausiai tačiaus atsitikimų, kad dva
rininkai stačiai stengėsi atimti iš vals
tiečių žemes ir savo dvarui jas prijungti. 
Vienas stengiasi atimti žemės iš 15 vals
tiečių, kitas iš 19; o vienas sumanė atim
ti net 1106 deš., o priedermes dar padidi
no, įkainuodamas jas pinigais, vietoj 3 
rub. įrašė 3 rub. 85 kap. ir net 4 rub. už 
deš. Tokių atsitikimų nemaža.

Dar pilnesnį vaizdą apie pasielgimą 
dvarininkų ir iš dvarininkų paskirtųjų 
taikos tarpininkų, statant tvarkomuosius 
lakštus, apturime iš atsitikimų išdėstytų 
byloje svarstytoje valstybės taryboj 1863 
m. Byla iškilo del Muravijovo pradėto 
vykinti jo paties išleisto parėdymo, pra
šalinti visus senus iš dvarininkų kilusius 
taikos tarpininkus, o jų vieton paskirti 
rusus, kuriems pavesti peržiūrėti senus 
sutarties lakštus. ‘Iš gautų taikos tarpi
ninkų pranešimų — rašo Muravijovas — 
matyt, kad didesnė sutarties raštų dalis 
sustatyta labai neteisingai, būtent: vals
tiečių priedermės išskaitliuotos neteisin
gai, daugelyj dvarų nepriskirtos valstie
čiams tos žemės, kurios turėjo jiems tek
ti sulig vietinių taisyklių ir beveik visur 
netinkamos žemės visiškai neišbriežtos 
iš valstiečių žemių ir apdėtos priedermė
mis lygiai su tinkamomis.” Naujai sus
tatytos patikrinančios komisijos gavo iš 
valstiečių daugybę šio turinio skundų:

(Bus daugiau)

Balandžio 19 d. ALDLD 
180 kuopos susirinkime užsi
mokėjo metines duokles 10 
draugų ir gauta vienas naujas 
narys — drg. J. Ramoška. 
Drg. Ramoška yra gana veik
lus žmogus, todėl ir mūsų kuo
pa turės daug gyvesnės spė
kos įvairiuose parengimuose.

Šiame susirinkime nusitarta 
sekančią vasarą turėti net 3 
bendro fronto piknikus, todėl 
patyrę darbininkai mūsų apie- 
linkėj labai naudingi, nes mū
sų kuopos seni veteranai ne 
tik kad neina į komitetus, bet 
tingi net į susirinkimus lanky
tis — delei kokių priežasčių, 
tai tik tiem draugam žinoma. 
Ar tik nebus tas nelemtas pa
siteisinimas: “jau pavargau.” 
Bet ar ištikrųjų taip yra, ar 
pavargimas? Jeigu tie drau
gai lovoj ilsėtųs, tai būtų tam 
šiek-tiek 
ra — tie 
gų laiką 
žolinose 
se. Tas 
atydos į
į blogą pusę ir praeities laikų 
gerus darbus.

pamato, bet taip ne
draugai tą taip bran- 
praleidžia alaus dar- 
bei slaptose užeigo- 
įprotis ir nekreipimas 
susirinkimus nulėmė

Bendras veikimas pereitais 
metais davė gerų pasekmių, 
kaip moraliai, taip medžiagi
niai. Darb. spaudai ir kitiems 
reikalams buvo išaukota $58. 
Tai geras pluoštas pinigų. To
dėl ir šiais metais turime imtis 
didelės atsakomybės, kad pa
darius šiek-tiek naudos, nes ir 
šie metai reikalauja daug iš
laidų. Pavyzdžiui, pereitas 
Clevelando tarptautinis kon
gresas prieš karą ir fašizmą 
padarė'nemažai išlaidų. “Lais
vės” dalininkų ir moterų su
važiavimam wilmerdingieciai 
turės sukelt $10. Sekantis Lie
tuvių Kongresas, kuris įvyks 
pabaigoj birželio mėn., Cleve- 
lande, irgi padarys lėšų. O 
kur gi mūsų spauda, kuri vi- 
suomt mus šviečia? 
reikės paremt.

Todėl balandžio 19 
kę keturių draugijų 
fronto atstovai išdirbo 
kaip pasekmingiau
malonų gamtos vasarinį sezo
ną paramai visos darbininkų 
klasės reikalų. Tam išrinkta 
pastovus komitetas nuo šių 
organizacijų : APLA 17 kp.— 
K. Benderis, ALDLD 180 kp. 
— St. Ivanauskas, L. Sūnų 
Draugijos — A. šviežiauskas, 
LDS 37 kp.—7. Kavaliauskas. 
Visi šie draugai yra gana 
veiklūs ir verti pasitikėjimo, 
kad dirbs sąžiningai savo or
ganizacijoms ir abelnai 
klasei. Tik gaila, kad 
susirinkime neturėjome 
vės nuo Moterų Laisvės
gijos. Moterims palikta pasi
skirti savo atstovę prie šioi 
komiteto. Tuomet susidarys 
pilna visų draugijų atstovybė. 
Pilnai pasitikiu draugėm mo
terim, kad jos aktyviai daly
vaus bendram veikime, nes jos 
tą pilnai įvertina ir turi ga
bių draugių — drauges Mi- 
zaravicienę, šviežiauskaitę ir 
Praškevičienę, kurios pasisakė 
vyram nepasiduosią ir visuo
met veiksią bendrai.

Linkiu bendram komitetui 
geriausių pasekmių jų darbuo
tėj, o mes, organizuosime jiem 
pagelba.

Geo. Urbonas,
ALDLD 180 Kp.

Koresp.

tinėje dirba 600 tarnautojų.
Kurie galite suprasti an

gliškai, skaitykite draugo 
Browderio knygą “What is 
Communism?” L i e t u v ių 
kalboje turime išleidę “Ko-

munistų Programa Prašali- 
nimui Karų ir Fašizmo” ir 
“Kodėl Tures Įvykt Komu
nizmas?”

M 
■f

Kontroliuoto karščio naudojimas 
didžiai prisideda civilizuoto žmogaus 
patogumams ir jo gyvenimo palinks
minimui. Karščio kontrolė yra labai 
svarbi. Pavyzdžiui, kaip visiems ži
noma, valgio prirengimas ir kitokį jo 
naudojimai paprastame visuomenes 
gyvenime.

Pramonėje geras karščio aukštes
nėse temperatūrose kontroliavimas 
padarė galimais daugelį didelių pa
gerinimų išdirbiniuose. Kad ir, pa
vyzdžiui, įvedimas spraginimo proce
so cigaretų gamyboje privedė prie 
išdirbimo Lucky Strike.

Spraginimas, Lucky Strike nuosa
vas procesas, apima atsargiai pritai
kintą tabako pirmkaitinimą aukštes
nėse temperatūrose, lygiai kaip ir 
įima apdirbimą su pagelba ultra- ' 
violetinių spindulių. Tas procesas 
dalinai atskiria tūlas sudėtines la
kias tabako dalis ir tuo pačiu užlai
ko jį geru skonio ir pobūdžio atžvil
giu. Spraginimas neperdžiovina ta
bako, bet su nustatyta temperatūros 
ir drėgnumo-palaikymo kontrole kiek
viename žingsnyje matomai pagerina 
Luckics skonį.

Vadovaujančios neprigulmingos ty
rinėjimo grupės, chemistai ir chemi
jos laboratorijos, kurie' 
tą procesą ištyrė, sako 
dideles svarbos rūkytojui.

Spraginimas yra vienu
nių pagerinimų, padarytų per metų 
eilę parinkimui ir apdirbimui ciga- 
retinio tabako Lucky Strike cigare- 
tuose. Kiti pamatiniai pagerinimai 
įima pradinius ištyrimus parinkto 
tabako; vidurinių lapų naudojimas, 
dėmesio kreipimas i rūgšties-šarmų 
lygsvara, su iš to sekančiu skonio 
pagerėjimu, ir sukontroliuotas vie
nodumas užbaigtame gaminyje.

(Advertisement.)

WORCESTER, MASS.
T.D.A. 13 kp. mėnesinis susirin

kimas atsibus antradienį, 28 d. ba
landžio, 8 vai. vakare, Liet, svetai
nėje, 29 Endicott St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui. Taipgi 
nepamirškite ir duokles užsimokėti.

Fin. Sekr. D. Lukienė.

HAVERHILL, MASS.
Bendras Darbininkų Organizacijų 

Komitetas rengia pirmos gegužes 
apvaikšči.ojimą, ketvirtadienį, 30 d. 
balandžio, Italų svetainėje, 92 River 
St., 7:30 vai. vakare; Bus keletas ga
bių kalbėtojų ir gera muzikalė pro- 

| grama. Kviečiame visus darbininkus 
; ir darbininkes masiniai dalyvauti sa
vo šventės apvaikščiojime.

Komitetas.
(100-101)

GRAND RAPIDS, MICH.
Pamatykite sovietų judį “Sniper”. 

Šis judis atvaizduoja karą teisingai, 
neiškraipytai. Bus rodomas Roose
velt Theatre, 642 Bridge St. seredoj, 
ir ketverge, 29-30 d. balandžio, kaip 
7 ir 9 vakarais. Įžanga 20c.; vai
kams 10c. Kviečiame visus ateiti ir 
pamatyti šį nepaprastą judį.

Komisija.
(100-101)

SO. BOSTON, MASS.
A.L.P. Meno Sąjungos 2 apskritys 

rengia metinį koncertą, kuris įvyks 
nedėlioj, 3 d. gegužės (May), Lietu
vių svetainėje, kampas E ir Silver 
Sts., 2 vai. po pietų. Įžanga 40c. 
Programą išpildys keletas gabių so
listų ir chorai iš visų Naujos Angli
jos miestų. Po koncertui bus šokiai 
prie geros orkestros ,taipgi bus ir 
skanių užkandžių ir gėrimų. Tad 
kviečiam visus skaitlingai dalyvaut, 
išgirsti gražaus koncerto ir linksmai 
pasišokti.

BEER, WINE, LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that License No. 
A 10675 has been issued to the undersigned 
to sell boev. at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
468 Harman Street. Borough of Brooklyn, ‘ 
County of Kings' to be consumed off the 

i premises.
488 Harman
NOTICE is
A J 0712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.
ALBERT SCHOENFELD & PHILIP SIEGEL 
17 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 5512 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
4016—18th 
County of 
premises.

4016—18th
NOTICE is hereby given that License No.1 
L 426 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec-1 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con-' 
trol Law at 8423—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAM HABERMAN
8423—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6741 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-1 
trol Law at 407—7th Avenue, Borough of | 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZO CONA
407—7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under* 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-, 
trol Law at 38 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumca 
on the premises. ,

EDWARD O’BRIEN
38 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

Newark, N. J.—Plėšikas, 
įsilaužęs per langą, išnešė 
N. PreVes bibliją. Joj buvo 
$20 popieriniais pinigais.

Washington. — Valdžios 
--WPA pašalpinių darbų ras-

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
plaukų nr-p 
KIRPIMAS

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas ligas, 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 sw- 
tvarkynuii pajrusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vieną arba tris pa
kelius, o mes jums už tai pasiųsi
me per paštą NATŪRA L-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker) t
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą, 
Parsamdau automobiliu* vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau- 
naujus paveiks
lus ir krajavus; 
sudarau SU- 

amerikoniškais. ’ 
Reikalui esant: 
ir padidinu to
kio , dydžio, ko
kio pageidauja-' 
ma. Taipgi al
mai iavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway' 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT l-ine. 

BROOKLYN, N. Y.
I'el.: Glenmore 5-6191

(99-100)

IR VĖL ATĖJO 

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą 

MEDAUS 
“Naudokite medų vietoje cuk 
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS

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 Nusilpt-, 
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų ” 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipę 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniškį 
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 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS- :
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
j427 Lorimer St., B’klyn, N. Y. j Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

Alis S KALBAM LIET UVIŠKAL

Juozas 
Kavaliauskas 

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.

o

•j.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Gegužine ir Lietuviai Amalgameitai

■8k»S% * »* .

Vakar dienos “Laisvėj”, 
Amalgameitų Unijos Lietuviu 
Kriaučių 54-to Skyriaus susi
rinkimo aprašyme, kas liečia 
apvaikščiojimą Pirmos Gegu
žės, viet. žinių red. praleido 

» žalingų netikslumų. Iš to ap
rašymo susidaro įspūdis, būk 
eiliniai kriaučiai nepaiso mar- 
šavimų, taipgi pateisinama 
Am. Unijos viršininkų pastan
gos sulaikyti amalgameitus 

' nuo Bendros Darbininkų Ge
gužinės.

Tikrenybėje, eiliniai kriau
čiai, visuomet maršuodavo re
voliucinių darbininkų geguži
nės parade — pirmutiniai ir 
paskutiniai, su muzikantais ar 
be muzikantų. Jie tik šalinda
vosi viršininkų suruošto atski
ro parado, kuris būdavo ren
giamas, tikslu sulaikyti na
rius nuo dalyvavimo komunis
tų vadovaujamam parade.

.Šiemet dalykas šitaip buvo: 
Komunistų Partija ir Socialis-

gameitų rūbsiuvių unijos va
dus tam pritarti, kad uždavus 
smūgį' bendro fronto demons
tracijai. Ir šitaip prasidėjo 
agitacija, kad tų dviejų uni
jų lokalai dalyvautų Polo 
Grounds susirinkime, o neda
lyvautų bendro fronto demon
stracijoje gatvėmis.

Bendro fronto demonstraci
jos komit. dėjo visas pastan
gas, kad susitarti su Dubins- 
kiu ir Uillmanu, kad jie savo 
susirinkimą nukeltų nors vie
ną valandą vėliau, bet Polo 
Grounds mitingo vadai nenu
sileidžia. Dar daugiau, kad 
pakenkus bendro fronto de
monstracijai, tai jie įsakė sa
vo unijoms dirbti pusę dienos, 
o ne kad, kaip sakoma d. Na- 
livaikos rašinyje, pagelbėti 
unijistams tiesiog iš darbo va
žiuoti į Polo Grounds. Tai la
bai negražus ir nedarbininkiš
kas tų vadų elgęsis.

Komunistų, socialistų ir la-

Laidos 28-tą balandžio, 2-rą 
vai. po pietų, Alyvų kalno 
kapinėse. Laidotuvėmis rūpi
nasi graborius LeVanda (Le- 
vandauskas).

“Laisvės” redakcijos, admi
nistracijos ir spaustuvės darbi
ninkai reiškia gilią užuojautą 
d. Kreivėnams skaudžioje ne
laimėje. i

veltienė pasakyti, kaip mes 
galim iš to užlaikyti vaikus?”

Sakoma, iRooseveltienės ži
nioje esąs minėtas projektas 
—vergija ir pusbadis gyveni
mas moterims.

Lankėsi Tolimi Svečiai

Žemos Algos Projekte
Penktadienį atidaryta WPA 

drabužių siuvimo šapa šešta
me augšte Cooper Bildingo 
prie 18th St. ir 6th Avė. Sam
dys 3,000 moterų,. Siūs dra
bužius šelpiamoms šeimynoms. 
Darbo laikas: 30 vai., 5 die
nų savaitė. Algos tik nuo 
$13.96 iki $16.50. Susirūpinu
sios darbininkės klausinėja:

“Kaip mes galim dirbti už 
tokias algas?” “Ar gali Roose-

šeštadienį ir sekmadienį 
įvyko Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Centro Valdybos 
posėdis. Posėdin pribuvo to
limieji valdybos nariai: Dr. 
D. M. Palevičius iš Detroito, 
J. Mikitas iš Rochesterio, Dr. 
J. J. Kaškiaučius iš Newarko, 
J. Bimba iš Patersono. Vieti
nių dalyvavo E. N. Jeskevičiu- 
tė, R. Mizara, “Tiesos” redak
torius J. Siurba, Jaunimo Ko
miteto sekretorius J. Orman, 
taipgi A. Kairytė, M. Sinke
vičiūtė ir V. Zablackas, Jau
nimo Komiteto nariai.

MERGINU GAUDYMO EPIDEMIJA
tų Partija susitarė šiemet ge
gužinę demonstraciją apvaikš
čioti bendrai. Atsirado taip 
pat daug unijų, kurios prita
rė šitai gražiai bendro fronto 
idėjai. Bet tokiai gegužinei 
demonstracijai griežtai prie
šinga socialistų “senoji gvar
dija,” kurios vienas iš vadų 
buvo D. Dubinsky, Intrnat. La
dies Garm. Work, unijos prezi
dentas (Dubinskis pastaruoju 
laiku del tos pačios priežas
ties iš Socialistų Partijos rezi
gnavo ir viešai paskelbė, kad 
jis remia demokratų partiją ir 
prezidentą Rooseveltą). “Se
noji gvardija” žino, kad ji 
Viena negali surengti demons
tracijos gatvėmis, bet jai rū
pėjo visais būdais pakenkti 
bendro fronto demonstracijai. 
Taigi, kaip dabar “senosios 
gvardijos” organe “The New 
Leader” (bal 25) Dubinskis 
pasigiria, jis sumanė rengti 
Polo Grounds gegužinį mitin
gą ir- paskui dar gavo Amai-

a S*
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Areštavo 29 Bedarbius 
" Brooklyne

bai daugelio unijų nusistaty
mas yra toks: Dalyvauti ben
dro fronto demonstracijoje 
gatvėse ir paskui, kam gali
ma, dalyvauti Polo Grounds 
susirinkime.

Lietuviai kriaučiai pasielgė 
taip, kaip pritinka klasiniai 
sąmoningiems darbininkams, 
kuomet jie atmetė viršininkų 
pasikėsinimą uždaryti juos 
dirbtuvėse Pirmą Gegužės. 
Taip pat kriaučiams reikėjo 
nutarti organizuotai dalyvauti 
bendro fronto demonstracijoj, 
kaip kad yra padarę virš šim
to unijų.

Tačiaus, jei ir nepadarytas 
toks tarimas, mes tikime, kad 
lietuviai kriaučiai vieningai 
ir masiniai dalyvaus bendro 
fronto demonstracijoj, mar
šuos gatvėmis su šimtais tūks
tančių kitų darbininkų. Pirmą 
Gegužės. Tuomi jie pareikš 
darbininkų vienybę ir protestą 
prieš karo ir fašizmo pavojų.

V. Ž. Red.

Luba Kronhaus, 19 m., 162 
Harrison Ave., Brooklyn, sa
kosi buvus pagrobta, kuomet 
ji priėjo sustojusiam automo- 
listui pasakyti kelią. Jis įvaręs 
ją automobilin, nusivežęs ant 
Manhattan Avė., apartmen- 
tan ir ten užpuolęs. Jai atro
dė, kad jis ją nužudys. Ji mal
davus paleisti, žadėdama jam 
atiduoti $250 savo taupmenų.

Jis sutikęs ir eidama mašinon, 
važiuoti jieškoti pinigų—pa
bėgus.

Suimtas tūlas John Ronzo, 
651 Manhattan Avė., kuris, 
sakoma, prisipažinęs vedęsis 
ją apartmentan, bet sakąs, 
kad ji liuosnoriai su juo ėju
si. Ranzo sulaikytas po 
$100,000 kaucijos.

PADĖKA
Marijona Tamkienė ir šei

myna širdingai dėkuoja vi
siems giminėms ir draugams 
už atsilankymą į jų vyro ir tė
vo Teofiliaus Tamkaus šerme
nis ir laidotuves. Taipgi dė
kuoja už gražias gėles ir už
raminančią užuojautą nuliū
dimo valandoje.

Trumpos Žinutės

Didžiausias 1 Gegužės
Paradas Bus N. Yorke

Trys ginkluoti plėšikai pa
sigavo Fashion Center Bildin
go keltuve, 525 7th Avė., 
knygvedę su $1,469 algų pini
gų, atėmė juos ir išsinešdino, 
įsakydami keltuvo darbininkui 
keltis iki 17-to augšto.

Penktadienį šalpos stotyje, 
11.00 Myrtle Ave., Brooklyn, 
ąęeštuoti 29 Bedarbių Tary
bos Lokalo 2-ro nariai, kuo
met jie protestavo prieš lau
žymą bedarbių organizacijos 
ir reikalavo pašalpos alka- 
piems bedarbiams. Vienas iš 
jų, veteranas, buvo sumuštas 

•• stumiant į policijos vežimą. 
: Ar1' Žiauriai buvo stumdomos net 

Senutės bedarbės, atėjusios 
reikalauti pašalpos.

Bedarbiai, skaičiuje 50, su 
savo komitetu ėjo į šalpos biu
rą sužinoti, delko jie negauna 

; * pašalpos. Policija neleido. 
Bedarbiai pradėjo pikietuoti, 
Šaukdami: “Mus išmetė, mes 
norim pašalpos.” Kada reika- 

.• lavimai nebuvo patenkinti, be
darbiai pradėjo mitingą atvi
ram ore. čia policija puolė 

tFf .bedarbius, suareštavo P. Wi
den, H. Yott, B. Salzman ir 
L Lebold, Bed. Tarybos pild. 
komiteto narius, ir 25 kitus, 
tame skaičiuje ir du lietuvius, 
NekvedaviČių ir Galinską.

mx-7ų teismas bus 8 gegužės, 
9 Vai. ryto, Gates Ave. teisma- 
butyje. Bedarbiai ir kiti daly
vaukite teisme, kad tuomi pa
reikšti savo protestą prieš ba
du marinimą ir persekiojimą 
bedarbių ir padėti bedarbiam 
laimėti bylą.

Bed.

T Fort Greene Parke, Brook
lyn, baigiama statyti nauja 
žaislavietė bus atidaryta 1 d. 

. / gegužės..v cV.

J

Pirmos Gegužės paradas- 
demonstracija New Yorke šie
met bus 'didžiausia iš visų 
įvykusių šalyje. Iš anksto nu
matoma dalyvausiant 250,000 
maršuotojų.

Parade vieną iš įspūdin
giausių būrių sudarys vaikai. 
Taip pat bus nepaprastai įžy
mios priešfašistinės — prieš 
Mussolinį ir Hitlerį—sekcijos, 
kurias sudarys pačių italų ir 
vokiečių darbininkų organi
zacijos. 7

Virš 125-kios unijos prisi
dėjo prie Bendros Darbinin
kų Gegužinės Komiteto. Tarp 
jų randasi dresmeikerių, por
terių, kailiasiuvių, batsiuvių, 
maliorių unijos. Workers Al
liance irgi prisidėjo. Apie 150 
tūkstančių maršuos po unijų 
vėliavomis, ir apie 150 tūks
tančių su kitomis organizaci- 
mis.

Maršavimą pradės nuo Wa
shington Square, eis iki 30th 
St., paskiau 5th Avė. ir kito
mis gatvėmis iki Union Sq.

Policija sulaikė John Tor- 
rio, kuris pasidarė $10,000,000 
būtlegeriavimu ir įvairių rū
šių raketieriavimu-gengsteriz- 
mu. Padėtas po $100,000 kau
cijos. Torrio nerodo nusimi
nimo. Veikiausia jaučia, kad 
desėtkėlis milionų jį užtars.

Penktadienį įėjo galion 
draudimas namų darbo vyrų 
ir berniukų viršutinių drabu
žių industrijoj. Patvarkymas 
padarytų daug gero, jei būtų 
pilnai pravestas gyvenimam 
Namų darbas yra ligų nešio
tojas ii* vienas aršiausių al
gų kapojimo įrankių.

Brooklyno džiūre reikalau
ja pristatyti Ellis Parker’į, Jr., 
kvotimui sąryšyje su Wen d ei 
kidnapinimu, kuriame įtaria
ma jį dalyvavus. Parkeris yra 
sūnus garsaus Burlington, N. 
J., detektyvo, kuris įmaišymu 
Wendelio buvo atidėjęs Haup- 
tmanno nužudymą.

Mirė 0. Kreivėniutė
Balandžio 25-tą mirė 16 

metų jaunuolė Olga Kreivė
niutė, žinomo darbininkiškų^ 
organizacijų veikėjo A. Krei
vėno dukrelė. Pašarvota 1650 
Ocean Ave., Brooklyne. Visi 
draugai ir pažįstami kviečiami 
atsilankyti. Važiuojant, imki
te Brighton Line ir išlipkite 
Avenue M stotyje.

Mrs. Kruger, 1415 E. 34th 
St., Brooklyne, iš užvydo pei
liu suraižė savo vyrą, kuris, 
anot jos, taip prilipdavęs prie 
kitų moterų, kad ji negalėda
vus moters nei į savo namus 
kviesti. Pas juos buvę skan
dalai per 16 metų ženybinio 
gyvenimo. Jo padėtis esanti 
kritiška.

John Fiorenzos sužieduoti
nė, Pauline di Antonio, iš 
karto netikėjo, kad jos myli
mas sužieduotinis galėjęs at
likti žudystę, bet išklausius vi
są istoriją, nusprendė, kacf tai 
gali būti tiesa. Ji džiaugiasi 
tai sužinojus prieš vedybas. 1

Y

Wendel kidnapinimo kvoti
me policija sakosi sužinojus, 
kas tie keturi Wendelio kidna- 
periai. Iki šiol suimti Martin 
Schlossman ir Harry Bleefeld 
esą du iš tų.

Girtas kėravodamas auto
mobilių Dominic Carriero, 
509 9th Avė., mirtinai sužei
dęs pėstininką ir pabėgęs iš 
nelaimės vietos. Jisai' dabar 
suimtas ir padėtas kalėjimam 
Kaucija nustatyta $12,000.

Gazolino laivuko operuotojui 
Vreeland pavyko eksplozijos 
padegtą laivuką nuvežti šim
to pėdų atstumon ir apsaugo
ti . didesnį laivą nuo užside
gimo ir pavojingų eksplozi
jų. Tačiau ištikus antrai ek
splozijai kėravotojas apdegė 
ir tapo ištrenktas vandenin. 
Netoli buvę žmonės valtimi jį 
išgelbėjo.

Williamsburgo Bridge Pla
za teisme sulaikyta be kauci
jos tūlas Morris Klener, kalti
namas pardavęs Esther Gold- 
manienei, 68 McKibben St., 
Bklyn, 20 gabalukų stiklo už 
$700, sakydamas, kad tai dei
mantai.

Trys mėnesiai atgal miste
riškai pražuvusio prekinės 
barkos kapitono Nicholas Ke
nny lavonas rastas Newtown 
upelyje netoli Meeker Ave., 
Brooklyne.

Plėšikai prispyrę prie šali
gatvio troko kėravotoją J. 
Gross, revolveriais grąsindami 
išvarę iš troko, kuriame vežė 
$5,000 vertės prekių, troku 
nuvažiavę, o jį užvarę ant sto
go prie 173 Schenectady Ave., 
ir palikę surištą, užlipyta 
burna.

Buvusi G. Washington Aug- 
štosios Mokyklos mokytoja C. 
Trowbridge, 67 m., nusižudė, 
iššokdama pro langą nuo 8
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(98-100)
NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Ištikus eksplozijai / dažymo- 
valymo šapoj, 337 Scholes St., 
apdegė du darbininkai. Kiti 
išliko nesužeisti, nors keturi 
langai subiro į skeveldras.

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Gera proga pirkti: 2-jų šeimynų 
mūrinis namas, 9 kambariai, 2 mau
dynės, šiluma. 1 blokas nuo gatveka- 
rių linijos. Del greito pardavimo 
kaina $3,000. Del mokesčių galima 
lengvai susitarti. Vieta randasi Mas- 
pethe. Atsišaukite pas: Trace Bros., 
66-47 Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
Atdara nedėliomis. (99-100)

kils*:

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

augšto iš Mot. Universiteto
Kliubo, 106 E. 52nd St., N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.t Alronnuin 4-8294

REIKALAVIMAI
Reikalinga greitu laiku moteris 

ant farmos. Darbas labai mažas ir 
lengvas. Atsišaukite sekamu antra
šu: Basanavičienė, 786 East 84th St., 
Brooklyn, N. Y. arba telefonuokite 
Mansfield 6-6933.

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

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

(94-100) LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Post 
po 

sto-j

426 SOUTH 5th STREET. BROOKLYN, N.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8

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

M. Rosenberg, 69-61 74th 
St., Glendale, teisme liudijo, 
kad namo savininkas nori jį 
išmesti dėlto, kad jis maudosi 
kas vakarą, vieton maudytis 
tik šeštadienį. Teisėjas pajuo
kė savininką, tačiaus rendau- 
ninkui visvien liepė išeiti.

New Yorke, šoko 
traukiniu 168 St. 
Dviejų metų sūnelį ji 
numetė ant trekių, o 
pati nušoko. Ją ant! 

o vaikutis su-' 
Moteris įpuolus į nu- 
, kadangi jos vyras

Augusta Radetzky, 34 
Avė., 
subvės 
tyje. 
pirma 
paskui
vietos užmušė 
žeistas. ? 
siminimą, 
esąs paimtas kalėjimai! už va
gystę ir ją pačią buvę suėmę 
ir išlaikę kalėjime tris dienas. 
Nors ją išteisino, tačiau ji ne
galėjus pakęsti susiedų nuo
žiūros.

Koridoriuje apartmentinio 
namo, 408 E. 74th St., New 
Yorke, rastas dviejų dienų, kū
dikis. Jisai be jokių vystyk
lų ir drabužių. Nugabentas 
pamestinukų prieglaudon. Tai 
bent sulauktuvės ir proga atė
jusiam į pasaulį būsimam tur
tingiausio miesto piliečiui.

New Yorko mieste šiemet 
per pirmą pusmetį būsią su
mokėta taksais $20,000,000 
daugiau, negu buvo pereito 
meto tuo pat laikotarpiu. Juos 
atmoka bankieriams, o bedar
bius palieka alkanais.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

tis labai' pigiai. Puiki vieta 
ir gerai išdirbtas biznis. Ga
lima geras pelnas ir pragy
venimas pasidaryti. Visai 
mažai reikia “cash”: arba 
galima mainyti ir farmą— 
gera proga del farmerio. 
Priežastis pardavimo—savi
ninkas serga. Atsišaukite po 
sekamu antrašu:

Mrs. Anna Podžiunas,
354 Highland Ave., 

Kearny, N. J.
(100-130)

Parsiduoda arba pasirandavoja na
mas su 18 kambarių ir Storas 25 X 
75 pėdų didumo. Gera vieta del res- 
tauranto arba “beer garden”. Vieta 
randasi prie keletos fabrikų, skersai 
gatvę yra statoma per 12 blokų nau
ji namai. Biznis geras ir yra daug 
kostumerių. Atsišaukite po sekamu 
antrašu: 137 Leonard St., arti Me- 
serole St. arba šaukite Nevarre 8- 
0769. Atsišaukite tarpe 10 ir 12 vai. 
dieną.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

REŠTAURANTAS
“Laisves” 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 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Mūsų įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
tad iš 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

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
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. iš ryto

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią 

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę j Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
t> r

čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

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

TEL. STAGG 2-5043

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




