
KRISLAI
Mūsų Menas.
Menininkų Konvencija.
Koks Jos Tikslas? Y
Tegul Keli Doleriai

Nesutrukdys.
Rašo A. B.

Mūsų proletarinis menas ne
gali stovėti ant vietos. Jis turi 
bujoti, plėstis, traukti prie sa
vęs naujus žmones, naujas me
nines spėkas. Man patinka kai 
kur 
st 
j t. 
mą,
ėjęs iš mados. Jis turi sugrįžti. 
Tai viena labai svarbi meno ša
ka. Ateinantis ruduo turi 
mums duoti Brooklyne keletą 
veikalų, gerai suvaidintų.

^rooklyno menininkų pa- 
pastatyt ant tvirtų ko- 

<sų gerokai apleistą dra- 
Lošimas buvo beveik iš-

Lietuviu Proletarinio Meno 
Sąjunga laikys savo suvažiavi
mą ant rytojaus po Amerikos 
Lietuvių Kongreso tam pačiam 
Clevelande. Nemažai kongreso 
dalyvių, su meniškais palinki
mais, galės dalyvauti Meno Są
jungos suvažiavime.

šis menininku suvažiavimas 
bus svarbus. Kiek teko nugir
sti, tai proponuojama konvenci
jai pakeisti Sąjungos vardą, 
padarant jį platesniu ir popu- 
liariškesniu. Taip pat būsianti 
taisoma ir konstitucija. j

Nauja menininkų konstituci
ja turėtų būti labai paprasta 
bet labai plati. Ji turėtų siekt 
apvienijimo visų lietuvių liau
dies meno spėkų. Tai visa jauk 
dabar mūsų draugai meninin
kai turėtų visapusiai diskusuo- 
ti spaudoje. Prie konvencijos 
reikia gerai ir rimtai prisiy 
rengti.

Organizacijos jau renka dele
gatus į Amerikos Lietuvių Kon
gresą. Smetonininkai (Kar
pius, Tysliava) muša trivogą 
ir šaukia, būk šis Kongresas 
turįs už tikslą “kidnapyti” S. 
L.A. Tai tyriausio vandens ne
sąmonė. Lai į tai nekreipia 
dėmesio jokia lietuvių organi
zacija.

Kongreso tikslas — pasmerk
ti Smetonos diktatūrą Lietuvo
je ir rasti būdus suteikimui 
Lietuvos žmonėms pagelbos, 
kad jie galėtų greičiau laimėti 
civiles teises ir demokratines 
laisves. Kurie kaišioja S.L.A., 
tiems rūpi ne S.L.A. reikalai, 
bet Smetonos politinis kailis.

Renkant kongresan delegatus, 
organizacijose kyla finansinė 
problema. Krizis aptuštino or
ganizacijų iždus. Tas žino
ma. Bet tas neturėtų būti nu- 
sveriama problema. Tegul tik 
nariaj supras Kongreso svar
bą, pinigų jie suras. Jie su
rengs kokią nors pramogą ar
ba sumes po kvoderį kitą ir 
pasiųs reikiamą skaičių delega-

Man atrodo, So. Bostonas 
permaŽai delegatų tesiunčia. 
Konferencija atstovavo apie 
1,500 organizuotų lietuvių, o te- 
išrinko septynis delegatus. Rei
kia telikti, kad atskiros orga
nizacijos dar nuo savęs siųs de
legatus.

Amerikos Lietuvių Kongrel 
» sas yra didelis įvykis. šitos 

likusios trys savaitės turėtų bū
ti pašvęstos diskusavimui kon
greso svarbos ir rinkimui de-, 
legatų. Visi kongreso šalinin
kai privalo būti ant kojų. Kan
triai, nuoširdžiai reikia išrodi
nėti draugijų nariams kongrese 
istorinę reikšmę ir įtikinėti 
abejojančius, kad ir jie turėtų 
tapti karštais šio kilnaus Arne! 
rikos lietuvių žygio šalininkais.

Chinų Sukilimas prieš Įsi
veržėlius Japonus

Peiping, birž. 1 — Suju
do šiaurinės Chinijos gy
ventojai kovon prieš japo
nus įsiveržėlius. Chinai stu
dentai tūkstančiais dedasi į 
Chinijos armiją karui prieš 
Japoniją.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlalmėsite 
PasauJj!
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ANGLAI ĮKALINA 
200 ARABU VADU 

PALESTINOJE
lauš Visą Kaimą bei Miestelį 
iž 1 Maištininką

JERUZALĖ. — Anglijos 
valdžia Palestinoj nuspren
dė suvaryt į koncentracijos 
stovyklas 200 arabų sukili
mo vadų. Sukilimas, veda
mas prieš Angliją ir prieš 
žydų buržuaziją, apima vi
są Palestiną. Anglijos ko- 
misionierius Wauchope pa- 

1 skelbė, kad jeigu kuriame 
arabų kaime ar miestelyj 
atsiras bent vienas maišti
ninkas, už tai bus baudžia
mi visi jo gyventojai. Sek
madienio susikirtimuose už
mušta dar 2 arabai ir 1 žy
das.

Teisia 56 Žydi] Pogro
mo Dalyvius Lenkijoj
VARŠAVA, birž.l. — šį 

antradienį Radome praside
da teismas prieš 42 lenkų 
fašistus, kaipo vadus žmog
žudiško pogromo prieš žy
dus Przytyko miestelyj ko
vo 9 d. Teisman sykiu pa
traukta ir 14 žydų, kurie 
gynėsi nuo tų galvažudžių.

Minimam pogrome buvo 
užmušta du žydai ir vienas 
fašistas. Pogromščikai mu
šė ir spardė žydes motinas, 
bandžiusias apgint savo kū
dikius. Vargingą čeverykų 
taisytoją Minkovskį jie kir
viu nukirto ir akmenimis 
sužeidė jo sūnų.

Chinijos Raudonieji 
Prasimuša j Hopei

PEIPING, birž. 1. —Pa- 
gal vakarykščius praneši
mus, Chinu Sovietu Raudo
noji Armija prasilaužė į 
Hopei provinciją, kurioj pa
skutiniu laiku daugiausia 
š e i m i n i n k auja japonai. 
Chinų studentai tūkstan
čiais demonstruoja prieš 
siuntimą vis daugiau Japo
nijos kareivių į šiaurinę 
Chiniją.

FINIJOJ SOVIETINIS KO- 
MANDIERIUS ĮKALIN

TAS VISAM AMŽIUI

HELSINGFORS. — Fi- 
nijos augščiausias teismas 
nuteisė kalėjiman iki gyvos 
galvos Antikaineną, suimtą 
sovietinį komandierių, kuris 
1932 m. vadovavo kovai 
prieš finų baltagvardiečių 
įsiveržimą į Sovietų Kareli
ja.

Nazių Teroras Danzige

Washington. — Užsieni
nės Politikos Sąjunga pra
neša,’ jog vokiečiai naziai 
Danzige įvedė verstiną tar
nybą savo armijoj; jie dik
tatoriškai valdo Danzigą ir 
terorizuoja visus, kurie 

jiems prieštarauja.
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Prie Namą Elektros Pritaiso
ma Bombos

SOUTH ORANGE, N. J. 
—Atsukus elektrą ant “por- 
čių,” sprogo bomba name 
S. F. McDonaldo. Pasiro
dė, kad bomba buvo pritai
syta prie elektros perlaido. 
Panašiai prijungta bomba 
pernai apardė G. H. Becke- 
rio namą.

ELEKTROS LEMPOS GARU 
UŽDEGA CIGARETA

C L E VELAND, Ohio. — 
General Elektros kompani
jos laboratorijoj išrado 
elektrinę lempą, kurios sti
kle yra aplink, liepsną įlie
ta plonytės varinės dūdelės. 
Per dūdeles gali eiti van
duo. Kaip tik atsuka elek
trą, tas vanduo į trejetą se
kundų pradeda švirkšti lau
kan kaip garas 1100 laips
nių įkarščio; ir tuo garu len
gvai galima užsidegt ciga- 
retą. Šis išradimas būsiąs 
naudingas gydytojams ap
valyt (sterilizuot) nuo bak
terijų instrumentus pirm 
darant operaciją.

Scdalisty Intencijos 
Francijos Valdžioj

PARYŽIUS, birž: 1.—šį 
antradienį pasitraukia se
nasis Francijos ministerių 
kabinetas su A. Sarraut 
prieky j. Jo vietą užims nau
ja ministerija, sudaryta iš 
socialistų ir radikalų. Ne
abejojamą, kad socialistų 
vadas L. Blum bus naujas 
ministerių pirmininkas.

Blum sekmadienį socia
listų susirinkime žadėjo 
vesti Franci ją linkui socia
lizmo. Jis apgailestavo, kad 
komunistai ir Generalė Dar
bo Federacija nesutinka 
duot savo žmonių į naują 
ministeriją.

New Jersey Valstijos 
Bedarbių Suvažiavimas

TRENTON, N. J.—Sek
madienį atsidarė visos New 
Jersey valstijos bedarbių 
suvažiavimas kovai už pa
šalpas. Vadovauja Ameri
kos Darbininkų Susivieniji
mas. Jo nacionalis organi
zatorius Paul Ramussen sa
vo kalboj ragino sukurti 
stiprią Farmerių-Darbo 
Partija.

Chicago, Ill. — Nukrito 
ant gatvės didelis Trans
continental and Western li
nijos lėktuvas. Susižeidė 10 
keleivių ir abudu lakūnai.

Asu ncion, Paraguay. — 
Valdžia ištrėmė šešis Kata
likiškos Akcijos “fanati
kus” ir suėmė dar kelis.

JERUZALĖ.— Anglų ka
reiviai iš kulkasvaidžių 
šaudė nužiūrimus arabus 
sukilėlius Jaffoj pereitą 
šeštadienį. Nušovė vieną 
arabą vyrą ir moterį.

Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Šauks Farmerių - Dar
bo Partijos Steigimui 
Suvažiavimų Šiemet
DALYVAUJA IR AMALGAMEITAI SIUVĖJAI;

SUDARYTA VEIKIMO KOMITETAS

CHICAGO. — Suvažiavę į konferenciją Morrison vieš- 
butyj atstovai darbininkų, farmerių ir pažangių inteli
gentų gegužės 31 d. nutarė šiemet šaukti nacionalį su
važiavimą įkūrimui Farmerių-Darbo Partijos visose 
Jungtinėse Valstijose. Tapo išrinktas 15 narių Pataria
masis Komitetas, kuris tuo reikalu veiks išvien su Min- 
nesotos Farmerių-Darbo Partija.

Konferencija priėmė rezoliuciją, kur, be kitko, žadama 
energingai darbuotis šių metų rinkimuose vardu Far
merių-Darbo Partijos, statant savo kandidatus į šalies 
kongresą ir į valstijų bei miestų valdvietes. Rezoliucija 
buvo bendrai pagaminta Amalgameitų Siuvėjų Unijos 
darbuotojo Hardmano ir Minnesotos Farmerių-Darbo 
Partijos vadų.

Konferencijoj dalyvauja darbininkų ir farmerių va
dai iš visų šalies kampų.

520,000 RUMUNIJOS VALSTIEČIU IŠSTOJO 
PRIEŠ KARALIAUS MERGA IR NAZIUS

VALSTIEČIŲ RAITA POLICIJA BLAŠKĖ HITLE
RIŠKUS PADAUŽAS STUDENTUS

BUCHAREST, Rumuni- 
ja, birž. 1. — Vakar Rumu
nijoj demonstravo 520,000 
valstiečių. Reikalavo nuslo
pinti hitleriško plauko fa
šistines orgąnizacijas ir iš
vyti Magdą Lupęscu, kara
liaus Karolio mylėtinę. Val
stiečiai mano, kad jinai 
daugiau veda valdžios poli
tiką negu pats karalius.

Vien sostinėje Buchares- 
te per penkias valandas gat
vėmis maršavo 120,000 vals
tiečių. Jiems vadovavo jų 
partijos galva lon Mihala- 
che. Valstiečių partija turi 
ir savo raitą policiją. Ki
lus muštynėms tarp nazių 
studentų ir demonstrantų, 
valstiečiai policininkai iš
blaškė nazius.

Amerikos Laikraščiu Darbininkų Gildija Bus 
Priimta Kaip Unija į Darbo Federaciją

NEW YORK, birž. 1. — 
Amerikos Laikraščių Dar
bininkų Gildijos suvažiavi
mui vakar Astor viešbutyj 
buvo pranešta, jog Darbo 
Federacijos p r e z i d e ntas 
Wm. Green sutiks priimt 
Gildiją į Federaciją ir jog 
Gildija galės atsiųsti savo 
delegatus į Darbo Federa
cijos suvažiavimą šį rudenį.

Laikraštininkų G i 1 d ijos 
suvažiavimas užgyrė rapor
tą, reikalaujantį industri
nės unijos laikraštiniuose 
darbuose. Taipgi nutarė 
•priimti d arbininkus-rinkė- 
jus radio ir judžių žinių.

ŽALTYS VOS NEPAS
MAUGĖ DU VYRU

Cleveland, Ohio. — 28 pė
dų ilgio-žaltys pithonas vos 
nepasmaugė savo savininką 
C. Wilsona ir jo <• draugą, 
tariamą “žalčių žinovą” F. 
J. Lougney. Jiedu bandė tą 
“sutvėrimą” arčiau prisi- 
jaukinti ir “išmokinti.” 
Trys kaimynai ir du polici
ninkai vos išgelbėjo iš žal
čio kilpų tuodu vyru. Wil- 
sonas jį laikė klėtkoj prie 
savo namo.

‘i

5,000 Plieno Darbininkų 
Metė Kompanišką Uniją

VERONA, Pa. — Edge- 
water Plieno kompanijos 
5,000 darbininkų atsimetė 
nuo buvusios kompaniškos 
unijėlės ir įstojo į Plieno 
Darbininkų Uniją. Kompa
nija tapo priversta pripa
žint naująją uniją.

JAPONAI GROBSIĄ 
100,000,000 CHINU 

ŽEMES PLOTĄ
Pasimojo Atplėšt Penkias 
Dideles Provincijas

v

THAELMANN-FRANC. MIES
TO GARBES PILIETIS

PARYŽIUS. — Fancijos 
miesto Montreuil taryba pa
skelbė savo garbės piliečiu 
Ernstą Thaelmanną, gar
siausią Vokietijos darbinin
kų revoliucini vada. Savo 
priimtoj rezoliucijoj miesto 
taryba išreiškia gilų pri
jautimą Thaelmannui, kai
po kankiniui Vokietijos na
zių teroro, ir linki, kad Vo
kietijos liaudis sutraukytų 
fašistinės vergijos pančius.

TIENTSIN, birž. 1. — Li 
Ting-Yu, pirmininkas šiau
rinės Chinijos “SavivaldiŠ- 
kos” Respublikos, pasiuntė 
reikalavima centralinei Chi
nijos valdžiai Nankinge, 
kad tuojaus pripažintų ne
priklausomybę tai neva “re
spublikai.” ši “respublika” 
vra Japonijos sumanymas 
ir padaras. Jinai apimtų 
penkias didžias šiaurines 
Chinų provincijas su 100,- 
000.000 gyventojų. Po “ne
priklausomybės” s k r aiste 
juos siekia pavergt Japo.-r 
nijos imperialistai.

Jį

STAČIAS IŠSIMIEGA

Denver, Colo. — Suimtas 
už “valkatystę” John Bega- 
rano, 39 metų, kalėjime nei
na gult, o stačias prie sie
nos miega.

Argentinos Dešinieji 
Reikalauja Diktatūros

Italai Kurstą Arabus 
Prieš Anglus ir Žydus

Amalgam eitų Siuvėjų 
Unija per savo atstovą C. 
W. Erviną įteikė Gildijai 
$500 auką. Laikraštininkų 
Gildijos sekretorius J. Eddy 
pranešė, kad ši organizaci
ja jau $900 parėmė strei
kuojančius 1 a ikraštininkus 
Milwaukee prieš Hearsto 
“Wisconsin News.”

Gildijos prezidentu pasi
lieka Heywood Broun ir ki
ti iki šiol buvę viršininkai. 
Tik vienas sekretorius te
gauna šiokią tokią algą; vi
si kiti viršininkai tarnauja 
veltui.

BUENOS AIRES. — Ar
gentinos dešiniųjų partijos 
išleido manifestą, kur šau
kia prezidentą A. P. Justą 
panaikint konstitucine de
mokratiją ir įvest diktatū
rą prieš įsigalintį Liaudies 
Frontą.

Pirmosios Gegužės de
monstracijose su socialis
tais ir komunistais taipgi 
dalyvavo pažangūs demo
kratai ir radikalų partijos 
Irigoyeno sriovė.

JERUZALĖ. birž. L—Va
kar anglų policija suėmė 
italų fašistų pagamintus la
pelius skleidimui tarp ara
bų. Lapeliuose, be kitko, sa
koma, būk “visi žydai esą 
komunistai ir Europos ir 
krikščionijos priešai.” Ant 
sienos tarp Syrijos ir Pales
tinos Francūzų sargybiniai 
sučiupo 1,000 šautuvų, 
rie buvę gabenami 
sukilėliams Palestinoje.

((Normandie” Rekordas Ge
resnis už “Queen Mary”

HAILE SELASSIE IŠ
PLAUKĖ Į ANGLIJĄ

GIBRALTAR. — Pabėgę- 
lis Ethiopijos imperatorius 
Haile Selassie išplaukė 

Angliją. Jis asmeniškai.ža
da darbuotis tarp politikų 
idant išgaut savo šaliai 
“teisybę.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdžia išleido nau
jos paskolos bonų už $2,- 
050,754,000. Amerikos vals
tybės skolos dabar siekia 
jau $32,000,000,000.

Lenkas Pašovė Lietu
vos Policininką

VARŠAVA. — Lenkijos 
pasienio sargų vienas pus- 
karininkas pašovė Lietuvos 
policininką, kuris perėjo 
per rubežių į Lenkijos pusę 
ties Suvalkais. Sužeistas po
licininkas, tačiaus, sugrįžo 
Lietuvos pusėn.

Pašovė Tris Mainierius
BIRMINGHAM, Alaba

ma. — Tennessee Anglies, 
Geležies ir Gelžkelio Kom
panijos ginkluoti gengste- 
riai sekmadienį užpuolė su- 

. streikavusių geležies mai- 
nierių būrį ir tris darbinin
kus pašovė, ties Muscoda 
kasykla.

Užsimušė Mergaitė. Bežais
dama Kapinėse

JERSEY CITY, N. J. — 
Bežaidžiant su savo dvynu
ku broliu, Catherine Yelle- 
naite, 9 metų amžiaus, Hill 
Cemetery kapinėse atsimu
šė galva į paminklą, nusi
laužė sprandą ir mirė.

New York, birž. 1.—10 V. 
dieną atplaukė naujas di 
džiausiąs Anglijos keleivi
nis laivas “Queen Mary.” 
Greitumu pasiliko 44 minu
tėmis užpakalyj nuo Fran
cijos didlaivio “Norman
die.”

Tyrinės Kongresmano 
Zioncheko Protą

Washington, birž. 1.—Vėl 
areštuotas padauža kon- 
gresmanas Zioncheck; gal 
bus pasiųstas į ligoninę iš
tirt io protą. Kažin kur din
go Zionchecko pati. Jis 
kalauja iš karinių orlaivių 
bombarduot viešbutį, kur 
spėja, kad esanti Zionche- .. . 
ckienė. \

yra

JERUZALĖ, birž. 1. — ; 
Arabai paskelbė visuotiną 
streiką prieš Angliją ir 
prieš žydus Betleiuj, HeK m 
rone, Jaffoj ir šešiuose ki
tuose miestuose.

______________________

Managua. Nicaragua. —- 
Nacionalė Gvardija kulkas- 
vaidžiais atakavo preziden
to Sacasos palocių. Jį kol 
kas apgynė prezidento 

“garbės” gvardija.

-
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Plieno Darbininku Organizavimas 
—Vyriausias Darbas

Vakar dienos “Laisvėj” d. Gebertas 
patiekė straipsnį apie padėtį plieno pra
monėj. Jis ten ryškiai apibūdina pasta
rosios Amalgamated Association of 
Iron, Steel and Tin Workers unijos kon
vencijos tarimus ir nurodo, kad unijos 
vadai jų nevykdo gyvenimam Plieno 
darbininkai neorganizuojami. Parama, 
kurių* žadėjo broliai Lewis, Hillman ir 
kiti (iš C. I. O.), neateina. Atrodo, kad 
bus bandoma palikti plieno pramonės 
darbininkus tokiam likimui, kokiame jie 
buvo per pastaruosius keliasdešimts me
tų. Tūlų vadų (ypač Mikes Tighe!) no
ru ir nusistatymu yra: kalbėti apie orga
nizavimą, bet neorganizuoti!

Drg. Gebert ragina visus sąmoningus 
darbininkus tuojau veikti už organiza
vimą milžino — plieno pramonės darbi
ninkų. Jis teisingai sako:

Kiekvieno komunisto, kiekvieno socialis
to, kiekvieno sąžiniško darbininko, kaip na
rio A. A. unijos, taip nenario, visoj plieno 
pramonėj pareiga tuojau suvienyti visas 
spėkas ir be jokio atidėliojimo organizuoti 
plieno darbininkus. Mūsų pareiga traukti 
darbininkus į A. A. lokalus, kur jie gyvuo
ja, tverti A. A. lokalus ten, kur jų dar nėra.

Organizavimo kampanija turi būti pra
dėta: tuojau. Darant tuos žygius, reikia, 
kad savo spėkas suvienytų A. A. lokalai, 
United Mine Workers of America lokalai, 
kitos • lokalinės unijos, centrai inės miestų 
unijos. Kiekvienoje vietoje reikia bendro
mis spėkomis išdirbti geriausius planus pra- 
vedimui organizavimo kampanijos. Iš pat 
pradžios reikia kreipti ypatingą dėmesį, 
kad į uniją įtraukus negrus ir jaunuolius, 
ateivius ir čiagimius. Organizuojant A. A. 
lokalus, reikia taip pat organizuoti moterų 
pagelbines organizacijas (women’s auxilia
ries). Negalima apleisti organizavimas 
plieno darbininkų moterų, dukterų ir sese
rų. Moterys plieno pramonėj lošia ir los 

/' svarbią rolę. Apleidimas moterų organi
zavimo reikštų susilpninimą plieno darbi
ninkų kovos fronto.

Lietuviai darbininkai, gyveną plieno 
pramonėj, raginami mestis bendran dar
ban už organizavimą plieno darbininkų.

Kurie d. Geberto straipsnio dar ne
perskaitė, patariame jį perskaityti ir 
veikti.

Nesenai Norvegijos darbo unijų fede
racijos sekretoriatas pasiuntė Amster
damo Internacionalui laišką, raginantį 
pradėti darbą už apvienijimą viso pa
saulio darbo unijų. Laiškas siūlo tartis 
su Sovietų Sąjungos darbo unijomis ir 
Raudonųjų Unijų Internacionalu pasie
kimui taip pageidaujamos vienybės.

Amsterdamo Internacionalo kongre
sas įvyks liepos mėnesį, ip šis klausimas, 
be abejo, ten bus plačiai ir visapusiai ri
šamas. Todėl tokis priminimas yra savo 
vietoj—rimtas ir svarbus, atsižiūrint į 
opią pasaulinę padėtį ir reikalą pasieki
mo greitos vienybės darbininkų klasėje.

LDS Pastogėje

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or
ganas “Tiesa” (už birželio men. 1 d.) 
praneša, kad einamajam organizacijos 
vajuje naujų narių aplikacijų LDS cent
re jau priimta 655. “Aišku, sako laik
raštis, dar nemažai išpildytų aplikacijų 
randasi kuopose.” Vajus baigsis su bir
želio mėnesio LDS kuopų mitingais. 
Kiekvienas naujas aplikantas, priimtas 
tuose mitinguose, įeis vajininkų sąskai
tom Teisingai “Tiesa” nurodo:

reikia dėti pastangas iki vajaus pabaigos 
įrašyti kuodaūgiausia naujų narių. Išva
žiavimuose, piknikuose reikia nepamiršti 
kalbinti žmones įsirašyti į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą. Reikia kalbinti jauni
mą įsirašyti. Jau turime įvedę 20 metų 
sutaupų (“endowrrjent”) apdraudą. Gau
kime kuodaugiausia naujų narių ant tos rū
šies apdraudos.

Reikia didelę domę atkreipti į vaikų įra
šymą. Per šį vajų ligi šiol įrašyta tik 26 
vaikai. Tai labai mažai. Kiekviena kuopa 
privalo rūpintis vaikučių įrašymu. Jau ne 
kartą buvo “Tiesoje” atžymėta, kad būtinai 
reikia nuolatos turėti 500 narių vaikų sky
riuje; jeigu neturėsime tokio skaičiaus vai
kų, tai reikės vaikų skyrių panaikinti. Tai 
būtų negerai. Juk šimtai vaikų narių yra 
didelė nauda Susivienijimui. Tai yra pui
kus šaltinis gavimui naujų narių. į suau
gusių skyrius. Mūsų Susivienijimas gali 
turėti didelį vaikų skyrių. Tik reikia šiek 
tiek padirbėti.
LDS Trečiasis Seimas įvyks 17-20 dd. 

rugpjūčio mėnesio, Rochestery, N. Y. 
Birželio ir liepos mėnesių kuopų narių 
susirinkimuose bus renkama delegatai. 
Ar gaus LDS 1,000 naujų narių šiame 
vajuje? Būtų gražu, jei toji skaitlinė 
būtų pasiekta.

Tai ir vėl turime pasi
skaityti smagią naują apy
saką iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo, “Mortos Vilkie
nės Divorsas”, parašytą Mi
ko Rasodos, išleistą “Lais
vės”.

Šitokių apysakų pasiro
dymas, tai retas svečias, o 
betgi tokis svečias yra lauk- 

• tinas. Miko Rasodos pie
šiamoji Morta ir jos pilnos 
dėmesio pergyventos die
nos pagauna skaitytojo 
mintį. Mortos gyvenimo 
vaizdai—tai tolygūs vaizdai 
ir daugelio tų darbininkų, 
kurie nepaisydami įvairių 
tramdymų, skerspainių, sie
kia progreso, pažangos. Tie 
vaizdai gabiai supinti į apy
saką yra kaip ir veidrodis 
tų gyvenimo etapų, kuriuos 
nevienam prisiėjo pereit ir 
jau dalinai juos pamiršti. 
Gi šią apysaką skaitydamas 
vėl visą tai regi, prisimeni 
išnaujo, ir savo padėtas pa
stangas įkainuoji.

Šioje apysakoje susipa
žįstame Mortą jauną darb
ščią merginą, einančią Lie
tuvos kaime pas Vilkus tar
nauti. Matome Vilko vy- 
liūgingą piršimąsi Mortai, 
Mortos baimingą po drevė
ta pušimi pasidavimą jam, 
sielvartus. Matome jos at
vykimą Amerikon, jos var
gus ir pastangas kopti aug- 
štyn, įmatyti vargų prie
žastis, kovoti su tomis prie
žastimis.

Iš paprastos kaimo mer
giotės, laikui bėgant, mes 
matome Mortą gyvenimo 
pamokomis nukopusią į va
dovaujamą rolę darbininkų 
organizacijose, matome žy
mią kovotoją už darbo kla
sės reikalus, .kaujanties 
streikuojančių darbininkų 
eilėse su žvėriška policija ir 
t. t. Matome Mortą lėtai 
atsipalaidojančią nuo reli
ginių apeigų, bręstančią 
kultūriniai ir politiniai.

Pats branduolis—“divor
sas”—delei kurio apysakai 
ir vardas duotas, atrodo 
jau ne toks opus Mortos 
gyvenimo įvykis, kaip kiti. 
Bet, aišku, jis
plačiai pilkąjai publikai, 
kuri graibstyte 
įvairias naujienas ir be kie
no nors prašymo daro lie
žuvių teismus. Su šiais pa
linkimais rasime žmonių at
ėjusių ir į darbininkų orga
nizacijas. Delei jų, orga
nizacijos kartais turi ir nu
kentėti. Bet, žinoma, re
alūs gyvenimų daviniai su- 
bliuškina, į niekus paverčia 
įvairiais prasimanymais pu
čiamus burbulus. Taip lygi
nai ir suruoštas organizaci
nis teismas neva prasikaltė
lei Mortai, vieton pasmerk- 

iau-

sią” jos skundėją, pletkinin- 
kę. O apysakos didvyrė 
Morta, išsinarpliojusi iš vi
sų pinklių, atsipalaidojusi 
raiščių, varžymų, trokšta 
gyventi ant vietos, dirbti ir 
įrodyti visiems abejo ju
slėms, kad jie klydo, o jos 
ir jos draugų pusėje tiesa!

Apysakoje autorius pa
naudojo eilę nesuprantamų 
ir n e p a a i š k intų žodžių: 
flegmatiškas, 1 u k s u singų 
būdinkų, liejosi ryštak'ais, 
humiliacija, plačios erudici-

tas, liūdnai grotestišką, cy- 
mos vaikų, indiferencijaci- 
ja, sutletiški pojūčiai. Bū
tų labai gerai buvę, jei jų 
prasmė būtų paaiškinta. 
Tačiau delei čia suminėtų 
žodžių pati apysaka nenu
kenčia. Ji, kaip lygiai ir 
“Povilas Jurka,” to paties 
autoriaus parašyta, skaito
si gana sklandžiai. Ji ne 
vienam skaitytojui bus dva
siniu su tvirtinto ju, padrą
sintoji! ir paskatintoju žen
gti Mortos keliais.

St. Jasilionis.

CERT1FIKATAI PLATINASI
“Laisvės” Sidabrinio Ju- 

bilėjaus Certifikatai gražiai 
platinasi. Įplaukom už cer
tifikatus norime padengti 
kaštus u

“svarbus”

Nepaklausė!

Kaip ir spėjome, C. I. O. neklauso p. 
Greeno reikalavimo. Jis įteikė tam ko
mitetui (kurį sudaro devynios didelės 
unijos) ultimatumą reikalaujantį likvi
duotis, o jei ne, tai ADF pild. taryba 
skelsianti Federaciją, išmesdama pama
tines unijas iš savo tarpo. Mainierių 
unijos sekretorius atsakė, kad Greeno 
reikalavimas yra ne vietoj ir jo mai
nierių unija neklausys. Dar ryškesnį 
tam atsakymą davė Amalgameitų Unijos 
konvencija Clevelande.

Be abejo, kitos unijos padarys tą patį.
Drg. Wm. Z. Foster nurodo “Daily 

Workeryj,” kad panašūs komitetai, ko
kiu yra C.I.O., Amerikos Darbo Federa
cijoj ne kartą buvo organizuojami įvai
kiais klausimais. Prieš juos niekas nie
kad nieko nesakė, nes tai yra visai lega
lus ir paprastas būdas pravedimui tam 
tikrų nariuose reformų arba nusistaty
mų. .Sis ADF viršininkų žygis, mano 
d. Fosteris, yra neišmintingas ir labai 
biurokratinis. Jo klausyti, tai reikštų 
ne tik didelį pasižeminimą, bet išsižadė
jimą paprasčiausių demokratijos princi
pų. Juk šiuo tarpu ADF narių didžiu
ma siovi už pramoninį unijizmą. Gree- 
nas savo pusėje turi tik formalę didžiu-

Įdomi ir Svarbi Konferencija

Birželio 13-14 dd., š. m. Paryžiuje 
įvyks tarptautinė konferencija, kuri 
svarstys prieglaudos teisės reikalą.

Šiuo tarpu, kaip žinia, daug politinių 
pabėgėlių (ypačiai iš Vokietijos, Aust
rijos ir Italijos) trankosi po Europą, 
vaikomi iš vieno krašto į kitą. Pabėgęs 
politinis (anti-fašistinis) veikėjas, saky
sim^ į Franci ją, iš ten jis tuoj išveja
mas. Jis bėga į kitą kraštą, kųrjo taip
gi ilgai nebelaiko (jei ir pavyksta jam 
ten įsiskverbti). Ir taip tūkstančiai to
kių asmenų — geriausių darbo žmonių 
kovotojų — blaškosi be vietos, be darbo 
ir pinigų.

Ši konferencija išdirbs planus, sulyg 
kuriais bus darbuotasi, kad įvairiose ša
lyse būtų sudarytos tam tikros regulia
cijos, suteikiančios teisę tokiem politi
niam pabėgėliam prisiglausti — apsigy; 
venti ir gauti darbą.

Konferenciją užgyrė toki žymūs poli
tikai ir visuomeninkai, kaip Eduard Da- 
ladier, Eugene Frot, Joseph Callaux (iš 
Francijos); Manuel Azana, Largo Ca
ballero, Luis Companys (iš Ispanijos); 
Emile Vandervelde, Th. Ruyssens, Isa
belle Bh*m (iš Belgijos), ir kt.

Jungtinių Valstijų darbo žmonės taip
gi bus atstovaujami minėto j konferen
cijoj.

graibsto

išleidimo knygos 
Mortos Vilkienės Divor

sas.” Knyga jau išsiuntinė
ta visiem dienraščio skaity
tojam. Jos išleidimas kai
navo arti $3,000. Tas išlai
das norime padengti įplau
komis už certifikatus. “Lai
svės” Sidabrinio Jubilėjaus 
Certifikatas yra labai svar
bios vertės dokumentas 
kiekvienam darbininkiškos 
spaudos rėmėjui. Certifika
tas išduodamas nuo vieno 
dolerio ir augščiau. Ant 
Certifikato yra pažymėta 
vardas, kam Certifikatas 
išduodamas, ir kiek draugi
ja ar asmuo padovanojo iš
leidimui knygos Mortos Vil
kienės Divorsas.

Pasveikinimas:
“Cleveland, Ohio, A.L.D.L. 

D. 57 kp, Sveikiname dien
raščio “Laisvės” 25 metų 
gyvavimą, linkėdami ir ant 
toliaus dirbti darbininkų 
labui mūsų ateičiai ir auko
jame del paramos $2.50. 
Draugiškai, 57 kp. Sekr.”

Šiomis dienomis Certifi
katus išdavėme šiom orga
nizacijom ir asmenim:

A.L.D.L.D. 6 kp., Montel
lo, Mass.—$38.21; Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Broliška 
Drg-stė, Worcester, Mass. 
—$5.00! L.D.S. 24 kp., Great 
Neck, N. Y— $2.00; Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Drau
gystė, Lowell, Mass.—$2.00; 
L.D.S. 96-ta kp., Wilkes- 
Barre, Pa.—$2.00; A.L.D.L 
D. 44 kp., Lowell, Mass.— 
$1.00; Dr. A. K. Butko, Chi
cago, Ill.—$5.00; Frank Li
deikis, Great Neck, N. Y.— 
$2.00; Anthonv Lakitsky, 
Coaldale, Pa.—$2.00; L. Ni- 
čienė, Philadelphia, Pa.— 
$1.00; P. Bulak, Philadel
phia, Pa.—$1.00; Jon. Kur- 
zinskas, Philadelphia, Pa.— 
$1.00; Julius Griciunas, Phi
ladelphia, Pa.—$1.00; Jonas 
Meškauskas, Philadelphia, 
Pa.—$1.00; Julius Mocku-

Wor-
Wil- 

Pa.—

nas, Philadelphia, Pa.—$1; 
B. Adams, Brooklyn, N. Y. 
—$1.00; Uršulė Zaleckaitė, 
Montello, Mass.—$1.00 J. 
Pavilčiūnas, Brooklyn, N. 
Y.—$1.00; Jogasė Marcin
kienė, Brooklyn, N.
$1.00; J. Raulušaitis, 
cester, Mass.—$1.00; 
liam Reklis, Wood,
$1.00; W. Geives, Cleveland, 
Ohio—$1.00; Mary Smith, 
Cleveland, Ohio—$1.00 ir D. 
G. Jussius, Quincy, Mass.— 
$1.00.

Greit tilps kitas surašąs 
įsigijusių Certifikatus. Bu
vome užimti knygos išsiun
tinėjimu, tai paskelbimas 
dovanu šiek tiek susivėlino.

Gaukime daugiau “Lais
vei” skaitytojų. Kas tik da
bar užsirašys “L-vę”, gaus 
dovanų knygą Mortos Vil
kienes Divorsas. Piknikuo
se ir įvairiuose parengimo- 
se darbuokimės gavimui 
“Laisvei” naujų skaitytojų.

P. Buknys.

ŽINIOS iŠ LIETUVOS
Kaip Amerikietis Daugino 

Pinigus

Leonas Blum (dešinėj) Francijos socialistų va
das ir būsimas premjeras, tariasi su Amerikos 
ambasadorium Franci jo j, Mr. Strauss.

Pinigų “Dirbimo” Afera
Savo laiku “L. žiniose” bu

vo rašyta kaip du Panevėžio 
pirkliai apgaulingu būdu iš 
Amerikos lietuvio Juozo Bur
bulio išviliojo per. 4,000 litų.

Atsitiko taip: 1933 m. J. 
Burbulis su kapitalu grįžo iš 
Amerikos ir apsigyveno Batra- 
kų vienkiemy, Panevėžio vals
čiuje. Nenorėdamas ūkininkau
ti, pradėjo jieškoti kompanijo
nų bet kokiam bizniui.

Panevėžyje susipažino su 
Benjaminu Sadevičiu, o šis J. 
Burbulį supažindino su savo 
kolega Ideliu-Faivušu Geicinu. 
Prasidėjo svarstymas įvairaus 
darbo planų.

F. Geicinas, kuriam laikui 
prabėgus, išgalvojo lengvą ir 
“pelningą” biznį. Pasikvietė iš 
Kauno kažkokį Fridmaną, ku
ris esąs ypatingas popierinių 
banknotų dirbėjas, — jo pa
dirbtų pinigų niekas negalįs 
atskirti nuo tikrųjų.

šį “biznį” pradėti buvę rei
kalingi 4000-5000 litų, kuriuos 
paruošė amerikietis J. Burbu
lis.

Kai tik atvyko tariamasis 
Fridmanas, visi pirmieji ben
dro biznio steigėjai susirinko 
pas jį, Framienės viešbųtyj, 
Stoties gatvėje. Čia Fridma
nas pademonstravo savo “su
gebėjimus”: paėmė iš J. Bur
bulio 20 litų banknotą, kurį 
vandenyje suvilgęs ir ištepęs 
kokia mostimi įkišo į varžtais 
sutvirtintą presą, iš kurio po 
kelių minučių išėmė jau 2 
banknotus po 20 litų, iš kurių 
vieną grąžino J. Burbuliui; o 
už antrąjį visi pasivaišino vy
nu ir įvairiais skanėsiais.

Po šio “pavykusio” bandy
mo visiems pakilo ūpas ir ren
gėsi tolimesniam “dideliam 
darbui.” Sadevičius Šiaulių 
gatvėje išnuomavo “dirbtuvei”

kambarį, o J. Burbulis paren
gė “padvigubinimui” 4,100 It.

1934 m. gegužės 2 d. visi 
susirinko į “dirbtuvę.” čia J. 
Burbulis įteikė “meisteriui” 
Fridmanui 4,100 litų, kurie su
sidėjo iš 3 banknotų po 1000 
lit., 1 banknotas — 500 litų ir 
6 po 100 litų. Fridmanas kaip 
ir pirmiau šiuos pinigus sušla
pino, suvyniojo į popierį ir 
įdėjo į presą. Po kelių minu
čių, kad pinigai greičiau iš
džiūtų Fridmanas pakūrė ^g- 
nį ir ėmė tą presą su piir'^k 
džiovinti. Kai tik ugnis ] 
te presą, Fridmanas apalpo J 
aukštieninkas pargriuvęs ė / 
grindų pradėjo šaukti: “pini
gai sudegė....” Į Šią paniką 
prisidėjo ir Burbulis besireng
damas šaukti policiją, bet čia 
buvusių bendrininkų buvo nu
ramintas.

Atsipeikėjęs nuo ištikusios 
“nelaimės” Fridmanas Bur
buliui raminančiai pareiškė, 
kad Rygoje turįs 7000 litų ir 
tuoj pasiusiąs telegramą, kad 
tuos pinigus jam į Panevėžį 
persiųstų. Labai šaltai prisipa
žino, kad tokia nelaimė jį išti
kusi pirmą kartą per 35 me
tų pinigų dirbimo praktiką.

Po šio įvykio visi atėjo į 
Panevėžio paštą, kur Fridma
nas parašė Burbuliui nesu
prantamą telegramą į Rygą. 
Rytojaus dieną Fridmanas 
kužkur dingo.

J. Burbulį guosti ir raminti 
pasiėmė Faivušas Geicinas, 
kuris visą laiką tvirtino, kad 
susižinąs su Fridmanu ir kad 
reikią laukti progos, pinigai 
būsią grąžinti. Taip beguosda- 
mas Gecinas iš Burbulio išvi
liojo dar kelis šimtus litų “ke
lionėms” pas Fridmaną.

J. Burbulis, netekęs kantry
bės, apie įvykį pranešė polici
jai.

Policija, tyrinėdama šį įvy
kį, išaiškino, kad tariamasis 
pinigų dirbėjas Fridmanas tik
renybėje yra Ciesasa Pinchu- 
sas, kuris nelegaliai iš okupuo
tos Lietuvos buvo atvykęs į 
Kauną, o iš čia visur važinėjo 
darydamas įvairias aferas. Už 
eilę nusikaltimų Utenos ap. 
virš. įsakymu buvo ištremtas į 
okupuotą Lietuvą.

Paaiškėjus šios ketveriukės 
tikslams, visi Lietuvoje gyve
nantieji buvo patraukti teismo 
atsakomybėn.

Tardomas J. Burbulis kal
tu prisipažino, kad dalyvavo 
“bendruomenėje,” kuri rengė
si padirbti Lietuvos bankno
tus. Sadevičius ir Geicinas 
kaltais neprisipažino, nes esą 
dalyvavę tik del įdomumo pa
matyti kaip “dirbami” pini
gai.

Bylos svarstymo metu pa
aiškėjo, kad paminėtasai pre
sas pinigams dirbti visai neti
ko, ir kad jis buvo tik priemo
nė Pinchusui, Sadevičiui ir 
Geicinui išvilioti iš Burbulio 
apie 5000 litų.

Teismas, peržiūrėjęs bylą, 
kaltinamąjį ir nukentėjusį J. 
Burbulį išteisino, o Benjaminą 
Sadevičiu ir Idelį-Faivušą Gei- 
ciną nubaudė po 3 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI'
Strielai, Kanada.—“Ten, kur 

pilami nauji valstiečių kapai” 
gavome. Prie progos peržiū
rėsime.

ŠUNIUKAS APKRAMTĖ
7 NAŠLAIČIUS

YONKERS, N. Y.—Kai 
tarnautojai Watts našlaičių 
prieglaudos namo varė lau
kan užklydėlį šuniuką, jis 
supykęs apkramtė septynis 
vaikučius. Pirm to jis su 
vaikais žaidė prieglaudos 
darže.

Albany, N. Y. — šiauri
nėj New Yorko valstijos da- 
lyj šeštadienį ir sekmadienį 
automobilių nelaimėse žuvo 
10 žmonių.
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PASAULINES ŽINIOS
Rašo Louis Fischer.

Ar Paliuosuos Filipinus?
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NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas

Hartford. Conn

prie

Roma. — Fašistų valdžia 
įieško užsieniuose paskolų, 
kurių reikią išnaudojimui 
Ethiopijos gamtinių turtų.

LONDON.—Anglijos sei
mo atstovų rūmas nubalsa
vo dar pridėti $51,000,000 
statybai naujų karo laivų.

El Paso. Tex. — Nežinia 
kas pašovė Į galvą du WPA 
našalpinius darbininkus, Fr. 
Rodriguezą ir J. Ramirezą.

4-tą dieną liepos Brooklyne 
bus “Laisvės” piknikas, Ulmer 
Parke, gale 25th Avė.

FLATBUSH OFISAS.
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puik«*i įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

ispanu: jis 
kad w 

Teko

dar 
jie 

lai- 
jos

jeigu mes neverčiame, 
kiti mums dirbtų, tai 
ne kapitalistai!... Juk

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

—GaiiTnas daiktas, kad 
ateis toks laikas, kai gy
vensime kaip padorūs žmo
nės, o ne kaip gyvuliai!... 
Bet

* * 
mieste,

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

viršum 
per- 

pasie-

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukių paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių ----- 1

Žemdirbystes sekretoriaus padėjėjas Tugwell 
(dešinėje) kalbasi su sen. Glass po to, kai val
džia pralaimėjo bylą District of Columbia tei
sme.

(BIELIAUSKAS)

1 ISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAN5* STREET BROOKLYN, N. Y.

Per Gražiąją Ispaniją

I 1 *
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Mr. Louis Fischer yra sa
vaitraščio “The Nation” ko- 
respodentas. Jis gyveno il
gai Sovietų Sąjungoj ir apie 
ją parašė berods porą veika
lų. Nesenai jis lankėsi Is
panijoj ir iš ten rašo straip
snius. žemiau telpančio jo 
straipsnio vertimą į lietuvių 
kalbą darė “Lietuvos žinios.” 
—"Laisvės” Redakcija. t

Aš pervažiavau 2000 kilo
metrų ispaniškos žemės. Aš 
norėjau pamatyti, kaip gy
vena liaudis, norėjau pajau
sti, kaip plaka tautos pul
sas. Gana gerais keliais 
pervažiavau Toledo provin
ciją ir skubinausi į Kaseres 
(Caceres), pastudijuot žmo
nių gyvenimo ir pragyveni
mo klausimų. Meridoje, toje 
senojoje Eremitoj Augusta, 

naktį pernakvojau 
vienuolyne, 

nuvažiavau į Badachozą 
(Badajoz), kuris dar Ve
lingtono laikais buvo stipri 
pasienio tvirtovė prieš por
tugalus, pasibasčiau po kai
raus, kalbėjausi su ūkinin
kais ir pagaliau atvykau į

Atgal grįžau per Kordo
bų, maurų civilizacijos cent
rą senais laikais, Siudadą 
(Ciudad) Real, Chaną (Ja- 
en), Toledo, Madridą, paga
liau j Katalūnijos sostinę 
Barseloną.

Mačiau alyvmedžių ir ož
kų, kamštmedžių ir kviečių, 
avižų, avių, miežių, palmių 
ir kaktusų, mačiau gražių 
miestų, tapybiškų kaimų, 
riteriškų pilių, mauriškų 
Bokštų, gražių, naujų mo
kyklų, kurias respublika 
pastatė, žibančių dvarų, ap
griuvusių bakūžėlių, nepap
rastai gražių landšaftų, 

• daug turto ir nepaprastai 
daug atstumiančio skurdo, 
mačiau kraštą su garsia 
praeitimi, puikiomis atei- 

’ ties galimybėmis ir liūdna 
dabartimi.
* Man rūpėjo sužinoti kaip 
kaip gyvena “juntero”, tas 
Ispanijos žmogus, į kurį 
Azanjos vyriausybė atkrei
pė dėmesį.

Šioje kelionėje aš kalbė
jausi su dvarininkais, bur
mistrais, vyriausybės atsto
vais, su ūkininkais, jų žmo
nomis ir jų vaikais, bet pir- 
Jhiausia su “juntero”.
Juntero yra tokie valstie
čiai, kurie turi vieną asiliu
ką ir mažą gabaliuką žemės

Bet didžiuma jų žemės vi
siškai neturi. Jis savo ir 
savo gyvulio jėgą parduo
da dvarininkui. Estremadu- 
roj Andalūzijoj ir Kastili
joj žmonių didžiuma yra 
bežemiai. Tai ir yra netur
to priežastis. Todėl dabar
tines Azanjos vyriausvbės 
artimiausias tikslas šituos 
juntero aprūpinti žeme, o 
.feigu kaip, tai duoti žemės 
ir “brasero”, kuris neturi 
nei asilo, nei žemės, tik sa
vo dvi rankas. (“Brasero” 
tai lauko darbininkai—ber
nai.)
> Kaseres provincijoj že
mės reformai vadovauja 
senjoras Felipes de la Fu- 

tente. Jis pareiškė, kad ten 
jau apie 70,000 ha. žemės 
esą išdalinta maždaug 25,- 
000 mažažemių. Badachoz 
provincijoje žemės refor
mos vykdytojas Montojo 
pareiškė, kad šioje provin- 

.cijoje valstiečiams jau iš
dalinta 120,000 ha. Bet iki 
šiol tik šiose dviejose Ispa
nuos vietose kiek įmano

miau ir tepravesta žemės 
reforma.
Klausinėjausi Kadikse, Sa- 

lomankoj ir Tolede apie že
mės reformą, bet čia dar 
nieko nepadaryta.

Badachoro provincijoj, 
Barkarotos kaime, patekau 
aš į socialistu susirinkimą. 
Liaudies namuose (Casa del 
Pueblo), radau jau besėdin
čių apie 200 moterų; visos 
juodai apsirengusios. Jos 
laukė atvykstančios parla
mento atstoves Margaritos 
Nelken. Bet Margarita ne
atvyko. Tada aš paklausiau 
susirinkimo, ar galiu šio to 
susirinkusiųjų p a k 1 a u sti. 
Sutiko. Kai aš išėjau į la
bai primityvišką sceną, jau 
buvo susirinkę per 300 vyrų 
ir moterų.

Aš paklausiau:
—Kodėl jūs esate social

istai?
—Mes norim būti laisvi! 

—atsakė viena moteris.
—Ir mes nebenorim mirti 

badu! —pridūrė dar kažkas.
—Argi jūs neturite pa

kankamai ko valgyti?
Pasigirdo garsus ir iron

iškas juokas.
—Kas per savaitę valgo 

mėsą du kartu, pakelkite 
rankas,—pasiūliau aš.

Nū viena ranka nepakilo.
—Kas mėsą valgo kartą 

savaitėje?
Nė vienas. Nė vieno ran

ka neiškilo.
Tada atsistojo viena mo

teris ir man paaiškino, kad 
didžiuma minta vaisinėmis 
sriubomis ir juoda kava. 
Duoną valgą, kai jos turį, 
kartais valgą ir sardinkų.

—Ar jūsų vaikai gauna 
pieno?

Dvejetas moterų, su ma
žais vaikais ant rankų, pa
rodė į savo krūtis:

na, — kol čia truputis pie
no yra. Bet kai čia nėra, iš 
kitur negauna!

Vyrai dažnai dirbti rytais 
eina nevalgę, o vakare sre
bia alyvinę sriubą.

Aš pakeičiau tema:
—Ar naujoji valdžia jums 

žemės davė?
Taip, žemės visi esą gavę 

ir tiki, kad dabar iiems bū
sią geriau. Bet iš ko jie 
gyvensią iki artimiausio 
derliaus. Jie neturį pinigų 
nei indams, nei gyvuliams, 
nei įrankiams, nei sėklai 
nusipirkti.

—Taip, žemės dabar turi
me mes visi—atsiliepė vie
nas vyras, bet tiek mažai, 
kad iš jos padoriai gyventi 
negalima.

Plojimais buvo pritarta 
šiai formulei.

Aš klausinėjau toliau:
—Bet kaip čia atsitiko, 

kad buržua Azanja jums

davė žemės?
—Socialistų verčiamas !... 

Mes jį privertėm!... Turė
jo! — taip atsiliepė susirin
kusių dauguma.

—Dabar jūs norite pasi
daryti mažais kapitalistais? 
—paklausiau.

Šios perspektyvos sukėlė

mes 
pati gamta taip norėjo, kad 
žemė priklausytų valstie
čiams!. . . Mes liksime pro
letarais ir socialistais!

Nelengva buvo sustabdy
ti šiuos pareiškimus, kurie 
tęsėsi be galo: ispanai — 
— temperamentingi žmo
nės. Publikai patiko mano 
klausimai, todėl kiekvienas 
vis norėjo atsakyti.

—O kas bus su dvarpo
niais? — paklausiau.

Garsus juokas.
—Tegu truputį parauda, 

—pareiškė viena motina, — 
mes visą savo gyvenimą 
raudojome.

—O jeigu dešinieji vėl at
eis ir žemę iš jūsų atims?

—Jie pirma mus užmuš
tų... Bet jie nebeturi būti 
prie valdžios vairo prileis
ti... Jie gi negali priversti 
mus ir toliau badauti.
15a—Per Gražiąja Ispaniją

Pasiūliau iškelti tiems 
rankas, kurie vaikšto į baž
nyčią. . Pasigirdo garsus 
iuokas. Nė viena ranka ne
pakilo. Nė vienas jų vai
kas neinąs į konfesines mo
kyklas.

Tik trys žmonės iš tos mi
nios, kurie turi daugiau 
kaip 35 m. amžiaus, temo
kėjo skaityti ir rašyti. Ir 
jaunųjų tarpe buvo daug 
analfabetų. Kaseres pro
vincijoje analfabetų esą 
61,6% visų gyventojų.

—Ko jūs dar norite? — 
klausiau.

—DmiP'iau žemės! — gir
dė losi balsai iš visu pusiu. 
—Mes norime išauginti 
sveikus vaikus... Mes no
rime socialistinės valstybės, 
kaip Rusija!

—Kas jūso vadas?
—Larp-n Kab^liero! Lar

go Kabalie^o! Viva Larp'o!
Tamsos debesis

gražiu kalvu. Toko 
traukti. Vidurnaktį 
kiau Seviliją. 

*
Truchi'lo

Francesko Pizaros pamin
klo. sustabdžiau automobi
li ir bandžiau pasikalbėti su 
vienu juntero. Pamoiau, 
kad ii s arčiau prieitu. Bet 
ispanas lieka 
mums pamoio.
prie jo prieitume, 
mums nužingsniuoti anie 50 
metrų sausa ir gera grafo

Torearos žeme.
Junteros pavardė: Fa- 

kundo Martin, maždaug 24 
m. amžiaus . vyras. Pasiro
dė, jis dirbo savo mulu sa
vą žemės gabaliuką. Vy
riausybė privertė grafą iš
dalyti savo dvarą į dvide
šimts keturias parceles ir 
jas išnuomuoti valstie
čiams.
Kiekvienas juntero gavo 

po 7 hektarus,
beveik pakankamai. ‘ Pie
tums Fakundo turėjo tru
putį duonos ir džiovintos 
mėsos. Jo namai už 7 kilo
metrų. Iš ten jis rytą čia 
atsibastė dirbti.

Junteros, kurie gavę že
mės, patenkinti, laikui bė
gant jie, esą, geriau gyven
sią. Per rinkimus jo šei
ma balsavusi už socialistus. 
Į bažnyčią jis neinąs, bet tė
vas ir motina einą. Junte
ro pareiškė: “Bažnyčion 
eina tik turtingieji, nes tu
ri laiko ir neturi ką veikti”.

—Kas jums davė žemės? 
—paklausiau.

—Respublika,—atsakė jis, 
—bet žemės nuoma per
daug aukšta.* * *

Kaseres miesto aikštėje 
mes sutikome tris junteras. 
Jų rūbai buvo nepaprastąi 
sulopyti, o plačios skrybėlės 
(sombreros) juodos, kaip 
juodvarniai. Jie kilę iš kal
niečių kaimo Malpartida, 
kur neseniai 6000 ha dva
rų žemės buvo išnuomuota 
valstiečiams. K i e k v i enas 
gavęs po 4 ha. Nuoma 
esanti nenustatyta ir 
nežiną, kiek ilgai žemę 
kyši a ir ar daugiau 
gausią.

—Bet truputį žemės mes 
jau turime, ir tai puiki pra
džia, — pareiškė vienas.— 
Anksčiau mes juk narvuose 
sėdėjome. Dabar ten nebe- 
grįšime,—pareiškė antrasis.* * *

Po daugelio tokių pasi- 
ikalbėjimų, diskusiių su že
mės reformos instituto val
dininkais ir kitais ispanais, 
iaučiuosi galįs padaryti šio
kias tokias išvadas: nedi
delio žemės gabalo išnuo- 
moiimas žmogui, kuris te
turi du liesus mulus—nėra 
joks žemės reformos klau
simo išrišimas. Juk juntero 
pirmiausia neturi pinigu. 
Vvriausvbei teks griebtis 
tolimesniu ir drąsesnių re
formų. Ir žmonės kantriai 
iu lauks. Ir tikriausia, ne
si griebs’ jokiu revoliuciniu 
priemonių, jeigu tik reakci
ja neims perdaug siausti. 
Bet kol kas juntero lieka 
neturtingas ir, žinoma, to
dėl socialistas. Jis dėkoia 
Largo Kabaljerui, kad šis 
privertęs Azanja iam že
mės duoti ir tikisi. * kad 
T.argo iam dar daugiau že
mės parūpins. Del •spekulia
cijų apie Sovietu įsteigimą, 
lis daug negalvota, nemano 
ir nesiruošia. 80% Ispani
jos gyventoju dirba žemę.* * *

Netoli nuo Madrido, Mos
telės kaime, aplankiau aš 
agrarini kolektyvą, kuria
me radau entuziastišką 
nuotaiką. Šie žmonės dar 
nieko negirdėję apie rusų 
kolchozus. Netoli Noves, 
anlink Toledą, kalbėjausi su 
vienu kolektvvo nariu. Tai 
buvo kolektvvo vedėjas Fe
lipe de la Fuente.

Jis man pareiškė:
—Be žemės kolektyvini- 

mo neapsieisime.

Chicagos Sandeliu-Stočiu 
3,000 Darbininkų Streikas

CHICAGO, Ill. — Strei
kuoja 3,000 darbini nkų 
prieš gelžkelių sandėlius ir 
stotis—prekių išvežiotojai, 
krovėjai, raštininkai ir kt. 
Reikalauja 8 valandų darbo 
dienos ir po 60 centų valan
dai. Jie yra nariai federaci
nės unijos.

MANI LA, Filipinai. — 
Amerikos generolas D.Mac- 
Arthur planuoja, kad Fili
pinai iki 1945 metų turės 
250 kariniu lėktuvu, 50 iki 
100 nedidelių, bet smarkių 
karo laivukų ir 400,000 iš
lavintų atsargos kareivių. 
Jungtinės Valstijos ketina 
1945 m. duot Filipinams ne
priklausomybę, tik kažin 
kodėl taip rūpinasi jų gink
lavimu ?

Nužudė Savo Ketvirtą Vyrą 
ir Liko Išteisinta

CHICAGO, Ill. -t- Ištei
sinta Betty Martinienė, ku
ri nušovė savo vyrą. Ji sa
kė, kad jis praleidęs jos su
taupytus pinigus ir liepęs 
jai parsidavinėt kitiems vy
rams. Ji yra 32 metų; bet 
Martin buvo jau ketvirtas 
jos vyras.

WASHINGTON. — Pro- 
gresyvis republikonas se
natorius Borah pastarojoj 
savo kalboj per radio įspė
jo senuosius republikonus, 
kad jie prakiš rinkimus, jei
gu savo kandidatu į prezi
dentus statys panašų reak
cionierių kaip fašistinis 
Kansas gubernatorius Lan
don.

Labdaringas Balius

Gegužės 23 d. buvo sureng
tas balius parėmimui Laisvės 
Choro nario jaunuolio Walter 
Brazausko, kuris sugrįžo iš li- 
gonbučio, išbuvęs du metu ir 
penkis mėnesius, žinoma, kaip 
visiems, taip ir jam gydytojas 
patarė užsilaikyti tinkamai ir 
nedirbti keletą mėnesių ligi 
galutinai sustiprės. Tas labai 
gerai skamba, bet turime ne
pamiršti, kad kapitalistinėje 
šalyje neturime tokių darbi
ninkams įstaigų, kokios ran
dasi Sovietų Sąjungoje, kurio
se be užmokesčio darbininkas 
gali gydytis. Todėl Walterio 
brolis Kazys su savo giminė
mis, taip pat su Laisvės Cho
ro nariais, pasitarė ir surengė 
virš minėtą bankietą. Brolis 
davė valgius, Laisvės Choras 
suteikė už dyką svetainę. Jau
nuolių orkestrą iš 4 kavalkų 
juvo pasižadėjus už dyką pa
griežti, bet susirinkusieji su- 
aukavo jiems keletą dolerių. 
Iš tų pinigų trys muzikantai 
aukavo Walteriui po 50 centų, 
o Povilas Krikščius, jaunasis, 
paaukavo visus, kiek gavo. 
Tai graži užuojauta. Patarti
na ir kitoms organizacijoms tą 
orkestrą imti.

Valgant, drg. V. Valaitis iš
(Tąsa 4 puslp.)

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys
. kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Karą
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. <—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc. 
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau 

amerikoniškais.
Reikalui
ir
kio dydžio, 
kio
ma.

su

esant 
padidinu to

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE?, a DETROIT, MICH.

TEL. STAGG 2-5043

OSVALDO KYBURIO 
RESTAURANTAS ir KABARETAS 

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald's Cypress Hill Dancing Hall
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais.

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU: 
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y. 

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
f Keystone—Main 9668 

Telephonai: Bell—Dewey 513€ 
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.
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Puslapis Ketvirtas

Argentinos Lietuvių Organizacijų Suva 
žiavimas ir Kode! Jis Neįvyko

SUVAŽIAVIMO TIKSLAS

Šio suvažiavimo svarbiau
sias tikslas, tai apsvarstymas 
visos kolonijos bėgamųjų rei
kalų. šiam suvažiavimui buvo 
pateikta trys svarbiausi die
notvarkės punktai: (1) Kova 
prieš karą ir fašizmą ir už 
civilines teises Lietuvoje. (2) 
Argentinos lietuvių organiza
cijų vienybės klausimas. (3) 
Lietuvių spauda Argentinoj. 
Apart smulkesnių klausimų, 
šiandieniniame kolonijos gy
venime stovi šie pirmieji.

Kodėl suvažiavime turėjo 
būti svarstoma kova prieš ka
rą ir fašizmą ir už civiles tei
ses Lietuvoje? Šis klausimas, 
paviršutiniai žiūrint, kaip kam 
atrodo, neturintis reikšmės 
mūsų kolonijai, bet realybėje 
yra gana svarbus. Mes aiš
kiausia matome, kad karas 
neišvengiamas, ypač Europo
je. Atsidūrusios bedugnėj, 
fašistinė Vokietija ir Lenkija 
jieško išeities kare. Vokieti
jos imperializmas senai kai
šioja savo fašistines iltis ir tai
ko kas minutė užgrobti sveti
mas žemes ir tuom išprovokuo
ti karą. Mes aiškiausia ma
tome, kad kilus karui pirmoji 
auka bus Lietuva, nežiūrint 
ar iš Vokietijos ar Lenkijos 
pusės, ir liktų Lietuvos liaudis 
pavergta po imperialistų jun
gu.

Numatant tą visą, mes, Ar
gentinoj gyvenantieji lietuviai, 
neturime į tai ramiai žiūrėti, 
bet vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėt prie saugojimo Lietu
vos nepriklausomybės/

Ar mes, čia gyvenantieji, 
neturim rūpintis dabartine 
ekonomine bei politine Lietu
vos padėtimi, mūsų brolių bei 
tėvų gyvenimu? žinoma, kad 
taip. Šiandien Lietuvos liaudis 
jau dešimti metai kaip yra 
prislėgta po fašistine letena, 
kur darbininkai ir valstiečiai 
neturi teisių, atsidūrę di
džiausiame skurde ir už ma- 
žiausį protesto balsą yra šau
domi ir kišami į kalėjimus. 
Šiandien daugiau negu caro 
laikais prigrūsti kalėjimai ge
riausių Lietuvos sūnų.

Ar ir čia mes turime tylėti, 
matant tą viską mūsų nepri
klausomoj Lietuvoj ? Ne, ir 
dar kartą ne! Mes turime ei
ti pagelbon Lietuvos liaudžiai, 
kovojančiai už demokratines 
teises ir už ekonominius pa
gerinimus. Per šį suvažiavi
mą turėjome pasisakyti, kad 
mes, Argentinos lietuviai, sto
vime Lietuvos nepriklausomy
bės sargyboje ir reikalaujame 
liaudžiai demokratinių laisvių, 
tos nepriklausomybės, už ku
rią pralieta upeliai kraujo, už 
kurią didžiausi tautos mylėto
jai buvo kalinami caro kalė
jimuose ir ištremti šaltajin Si
biran.

Per šį suvažiavimą vienybės 
kląusimas turėjo būti gerai iš
nagrinėtas ir pastatytas rei
kiamoj plotmėj. Tame suva
žiavime turėjo būt sudarytas 
Vięnybės Komitetas delei rū- 
pinimpsi bendrais lietuvių ko
lonijos reikalais, kuris būtų 
padėjęs pagrindą pasekmin- 
gesniam ir vieningesniam ko
lonijos kultūriniam darbui.

Tas pats su spauda, šian
dien lietuvių spauda, nors ji 
yra plati, bet maža jos dalis 
atlieka savo uždavinį, o dau
guma, tai nesąmonių ir šmeiž
tų maišeliai, šiame suvažia
vime privalėjom pasisakyti už 
tinkamą spaudą, kuri tarnau
tų ne kokiems tai asmeninio 
biznio reikalams, šmeižtams 
ar provokacijoms, bet atsto
vautų visai lietuvių kolonijai, 
nagrinėjAnt jos padėtį ir sklei
džiant apšvietą.

Šis Argentinos lietuvių or
ganizacijų suvažiavimas buvo 
šaukiamas tam, kad plačioj ir

tinkamoj formoj išnagrinėjus 
šiuos tris virš minėtus klau
simus, kurie būtų pasukę visą 
kolonijos veikimą į daug ge
resnes vėžes, sujungiant jėgas 
del bendro visuomeninio dar
bo.
Kodėl Neįvyko Suvažiavimas

Vos pasklidus žiniai apie 
šaukiamą Argentinos, lietuvių 
organizacijų suvažiavimą, ne 
tik organizacijos, bet ir pavie
niai asmenys atkreipė domę, 
ypatingai į tai, kad į suvažia
vimą buvo kviečiama visos lie
tuvių organizacijos, nežiūrint 
į jų pažiūrų skirtumą. Daugu
ma organizacijų ir pavienių 
asmenų, kuriems tikrenybėj 
rūpi apgynimas Lietuvos de
mokratinių laisvių, kova prieš 
karą ir fašizmą, Argentinos 
lietuvių kolonijos vienybė, jos 
sustiprinimas ir bendras kultū
rinis bei visuomeninis darbas, 
labai teigiamai atsiliepė ir pa
sižadėjo aktyviai prie to prisi
dėti, bet buvo ir tokių, kurie 
pirmose dienose pradėjo šauk
ti, kad tai ruošiama bolševikui 
suvažiavimas, del išniekinimo 
Lietuvos valdžios, apšmeiži
mui jos atstovybės ir tt. Tai 
buvo neva mūsų karštieji tau
tininkai ir lietuvių 
reikalų gynėjai, 
per “P. A. žinias”
pliaupė, bet varė provokacinę 
propagandą, grasindami orga
nizacijom nedalyvauti, saky
dami, kad tas suvažiavimas 
bus užpultas, viskas suareš
tuota ir kad jie dėsią visas 
pastangas neleisti suvažiavi
mui įvykti ir “žeminti” kolo
nijos vardą, žinoma, jų tai 
“kilniai” provokacijai pritarė 
ir konsulas. Nors jie tankiai 
kalba apie kolonijos vienybę, 
bet kuomet vienybės klausi
mas prisieina nagrinėti, tai 
stengiasi kaip nors išprovokuo
ti, nes aiškiausia mato, kad 
ten būti) iškelti jų “tautiški” 
darbeliai, kurie neša kenks
mingumą ir blėdį visai koloni
jai. *

Po nekurio laiko buvo ži
noma, kad suvažiavimas įvyks
ta balandžio 12 d., Quilmes 
mieste. Čia mūsų tautininkai 
irgi nepraleidžia neaplankę 
Quilmes policijos ir “rekomen
duoja,” kad tas suvažiavimas 
bus bolševikų ir kad nebūtų 
leidžiamas, žinoma, policijai 
to ir tereikėjo. Vėliaus policija 
atsisakė išduoti leidimą ir rei
kalavo iš Lietuvos konsulato 
paliudijimo.

Einame pas konsulą p. Ku
činską su prašymu, kad iš
duotų liūdymą delei gavimo

kolonijos 
Jie ne tik 
ir “Išeivį”
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iš policijos suvažiavimui leidi
mo.

Ponas konsulas atsisako 
duoti, motyvuodamas, kad jis 
mus nepažįsta, kad ta AL- 
PPS yra nelegali ir kad jos 
tikslai yra blogi, visai pamirš
damas, kad tas suvažiavimas 
yra ne ALPP Sąjungos, bet 
visų Aregntinos lietuvių orga- 
nizacijų ir kad šaukiama ne 
kam kitam, kaip tik kolonijos 
klausimų aptarimui. Taigi at
sisakius duoti leidimą reikėjo 
suspenduoti virš minėtos die
nos suvažiavimas.

Reiškia, dėka mūsų tautie
čių grupės su p. Kučinsku 
priešakyje, turėjo būti atmes- 
ta-nesvarstoma taip svarbūs 
kolonijai klausimai. Pono 
Kučinsko manymu, yra blogi 
tikslai, kad šiame suvažiavime 
būtų svarstyta karo ir 
m o pavojus, Argentinos 
vių vienybė ir lietuvių 
da. ‘ Ponas Kučinskas
dideliausį blogumą, kad Ar
gentinos lietuviai stovi Lietu
vos nepriklausomybės sargy
boje.

Tas dar kartą parodo lie
tuvių visuomenei, kad tautie
čių “gynėjai” ne tik nenori ei- 

•ti prie tinkamesnio kultūrinio 
lietuvių kolonijoj darbo, bet 
yra pasiryžę įvairiais būdais 
jį slopinti ir leisti kelių asme
nį] grupei, palindusiai po tau
tine kauke, varyti veidmainin
gą ir žalingą darbą 
kolonijai.

Mes, ALDPPS su 
organizacijomis, kaip
taip ir toliau stovėsime vie
ningo darbo priešakyj. Už 
Lietuvos apgynimą nuo fašiz
mo ir karo pavojaus, už Lie
tuvos demokratines laisves, už 
suartinimą lietuvių kolonijos 
Argentinoj ir už bendrą visuo
meninį bei kultūrinį darbą, pil
noj to žodžio prasmėj. Neatsi
žvelgiant į duodamus smūgius, 
mes einame tolyn. Jei ne 
šiandien, tai rytoj pasieksime 
siekiamo tikslo, neatsižvel
giant įvairių provokacijų. Mes 
drąsiai tikime tam, nes eina
me 
sės

buvo gana 
teko patirti, 
tarpe $80 ir 
rengimo ko-

fašiz- 
lietu- 
spau- 
mato

gamino. Publikos 
daug. Kiek man 
tai Walteriui liks 
$90. Manau, kad
misija praneš pilną atskaitą.

Taipgi nebuvo užmiršti ir 
darbininkiški reikalai. Drg. J. 
Kazlauskas pardavinėjo “Sun
day Worker,” o draugė O. 
Ružinskienė pardavinėjo “Lai
svės” naudai laimėjimo tikie- 
tus. Tai Maynard o pikniko 
tikietai. Patariu ir kitiems pa
gelbėt pardavinėti tuos laimė
jimo tikietus. Kurie dar netu
rite, pirkite. Išbandysime sa
vo laimę ir sykiu paremsime 
darbininkišką laikraštį, kuris 
visuomet veda kovą už darbi
ninkų būklės pagerinimą.

Taip pat nepamirškite su
laukę liepos 4 dienos, dalyvau
ti tame dideliame “Laisvės” 
piknike. Piknikas, kaip jau mi
nėta, atsibus Maynard, Mass. 
Girdėjau, kad labai daug 
Hartfordo lietuvių rengiasi į 
pikniką važiuoti. Ten jie susi
eis su savo senais pažįstamais 
ir smagiai laiką praleis.

Nemunas.

Montello, Mass
Ko

Skaitant 
laikraščius

Laukiame?

lietuvių

k i to mis 
iki šiol,

su lietuvių masėmis, o ma- 
su mumis.

ALDPPS CK Sekr.

Hartford, Conn

(Tąsa nuo 3 čio pusi.)
New Britain ir vienas vietinis 
draugas pasakė po trumpą 
prakalbėlę, pritaikydami prie 
pramogos prasmės. Kalbėtojai 
kvietė darbininkus stoti į dar
bininkiškas organizacijas ir 
rašyti jaunuolius prie Laisvės 
Choro. Walteris taipgi išreiškė 
visiems padėkavonės žodį už 
užuojautą.

Valgiai ir gėrimai buvo la
bai skanūs. Tai kreditas toms 
gaspadinėms, kurios juos pa-

* 
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Mahatma Gandhi, Indų pacifistas ir “pasyves 
kovos” rėmėjas pirieš Britus, praneša apie savo 
pasitraukimą iš politinės veiklos.

Amerikos lietuvių 
ir sekant visą jų 

politinį judėjimą, drąsiai gali
ma spręsti, kad Amerikos Lie
tuvių Kongresas bus didžiai 
reikšmingas, nes tai parodo 
abelnas lietuvių užsiinteresavi- 
mas juomi, ir besirengimas į 
Cleveland, Ohio, ant 20 ir 21 
dd. birželio.

Kaip matyt kitų lietuvių 
kolonijų aprašymuose, tai vei
kimas yra gana energingas. 
Paėmus mažesnius miestelius, 
kaip tai: Norwooda, Haver- 
hillį, Bridgewaterj ir kt., gali
ma dasiprotėti, kad darbas at
liekamas gana rūpestingai. 
Ten lietuviai suvieniję spėkas 
išrinko po keletą delegatų į 
Amer. Liet. Kongresą. Ypačiai 
Haverhill’yje yra geras pa
vyzdys, ten , esama daugiau 
vienybės tarpe lietuvių, todėl 
jie galėjo sukoncentruoti spė
kas dabartiniu momentu, ir 
net dvi religiškos draugijos 
prisidėjo prie siuntimo dele
gatų i minėtą kongresą.

Dabar kyla klausimas, kas 
pasidarė su Montello’s lietu
viais? Montello’s lietuvių ko
lonija yra viena iš didesnių
jų visoj Naujoj Anglijoj, vie
nok dar nepradėjo ruoštis prie 
išrinkimo delegatų. Pasikalbė
jęs su Bendro Fronto Pildomo
jo Komiteto pirmininku, paty
riau, kad konferencijos atsto
vų tryliktas posėdis įvyks bir
želio 7 d., 10 vai. ryte, žino
ma, tame posėdyje bandys iš
rinkti nors porą delegatų pa
siuntimui į Cleveland, Ohio. 
Bet dar- ne viskas. Ką veikia 
kitos didelės draugijos? Roko 
Draugija turi daug narių ir 
turto, ir beveik visi nariai yra 
progresyviai; jie galėtų pa
siųsti ndrs vieną delegatą. 
Taipgi, Piliečių Kliubas yra 
skaitlingas nariais, jis irgi ga
lėtų prisidėti prie to dideliai 
garbingo darbo. Yra ir dau
giau mažesnių draugijų, ku
rios galėtų veikti pavieniai ar
ba prisidėti prie Bendro Fron
to tam tikruose veikimo klau
simuose..

Pradžioje birželio mėnesio 
minėtos draugijos turės savo 
susirinkimus ir, tikimės, jog 
svarstys šį klausimą Amerikos 
Lietuvių Kongreso reikalu.

Tarptautinis Darbininkų 
Ordenas

Gegužės 28 d., kaip 8 vai. 
vakare, miesto Centre, Brock
ton, Mass., įvyko tam tik
ros rūšies parengimas artya 
vakarienė su labai žingeidžia 
programa. Tai buvo sureng
ta per “International Work- 
kers’ Order,” vietinį lokąlą, 
anglų kalbos skyrių. Vakaraš 
biivo labai entuziastiškas, pil-
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Jonas Blinda.

Waterburio Apielinkiai

Naktinė Vakarienė
PROGRAMA IR ŠOKIAI

dailės programa.

BAR and GRILL

piknikas, 
žinoma.

pasiunti- 
svarbiam

Iš- 
ir

Vakarienė bus 11 
valandą.

šalį 
Sts., 
Bu-

gauti prie kampo 
West Jersey Streets, 
prie Garwood gele-

iš ten tiesiai į dešinę 
Tai nepamirškite ir da-

(lenką), jo 
civilį teismą

Ne 
kada

Įžanga $1.50. Veltui gėrimai 
ir valgiai.

Rengėjai prašo iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus.

paaiškėjo, kad
smarkiai auga.

darbo žmonės 
jos, kadangi šia-

“Laisvėj” buvo rašyta
nusinuodijusius bedar-

Šeštadienį, liepos (July) 11, 
Lietuvių Parke, už Lakewood 
ežero, Waterbury, Conn., bus 
surengtas “Laisves” naudai 
naktinis, po mėnesio šviesa, 
bankietas. Šokiai prasidės 8 v. 
vakare ir 
durnakčio.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skaliu
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I- N. Y.

a

Elizabetho Žinios
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nas draugiškumo. . . Keletas 
iš narių ir iš svečių buvo pa
prašyti išsireikšti savo supra
timus kas link politinių par
tijų. Didžiuma kalbėtojų pa
sisakė už Farmerių Darbo 
Partiją ir už Komunistų Par
tiją, kiti už Socialistų ir kt. 
Nors tas buvo daroma del žai
slo, bet jų mintys likosi išreik
štos nuo širdies. Tarpais visi 
bendrai dainavo darbininkiško 
turinio dainas, ir to vakaro 
programą užbaigė dainuoda
mi “Internacionalą”.

Rengimo komitetas pranešė, 
kad vietinis lokalas turi ne
mažai narių, ir prisideda prie 
abelno darbininkų judėjimo. 
Gavo keletą naujų narių. Au
kų sukolektuota $10.70.

Iš raportų 
šį draugija 
Įvairių tautų 
spiečiasi prie
me apdraudos klausime nėra 
išnaudojimo, o tik savitarpinis 
pasigelbėjimas.

X. Kareivis.

Visi geri žmonės, kurie 
trokšta matyti geras sąlygas 
darbininkams, malonėkite įsi
tėmyti, jog nuo 12 dienos ge
gužės yra paskelbtas streikas 
vietinio skyriaus Borden Milk 
Co. Nesutikimai tarpe “milk- 
manų” ir kompanijos jau tę
siasi nuo gruodžio mėnesio, 
kada kompanija atsisakė ves
ti derybas su vietiniu “milk- 
manų” lokalu 608 (Milk Driv
ers and Dairy Employes Uni
on). Negana, kad atsisakė 
vesti derybas, bet pradėjo 
tverti savo kompaničną uniją, 
o kovingus darbininkus, ku
rie stovėjo už savo uniją, pra
dėjo mėtinėti iš darbo. Išme
tus kovingą unijos veikėją 
Joseph Mandell būk tai už 
neatlikimą savo darbo, visi 
darbininkai, kaip vienas, išėjo 
kovoti už savo teises. Išsikal
bėjus su vienu darbininku, 
kaip galima jiems pagelbėti, 
jų kovoj už geresnes sąlygas, 
darbininkas pranešė, kad visi 
simpatizuojanti pieno kompa
nijos darbininkams nepirktų 
Borden Milk Co. jokių produk
tų laike streiko. Tikslas strei
ko — reikalavimas pripažini
mo unijos.

Jau 
apie 
bius ant vietinių dumpų, tai 
apie vieną iš tų paliegėlių, To
ny Szidowskj 
žmona užvedė
prieš Marcelę Radavičionę. 
To lenko moteris Teofilija 
Szidowska kaltina M. Radavi- 
čienę, būk tai ji neteisėtu bū
du prikalbino velionį Tony 
Szidowskį užrašyti insurance 
policy ant jos vardo. Origina
liai tas insurance policy buvo 
užrašytas ant mirusiojo velio
nio Antano Radavičiaus var
do. Jų teismas turės įvykti 1 
dieną birželio. Tai, mat, ka
da numirėlis palieka bent ko
kį turtą, tai yra už ką peštis.

Aną dieną, einant pro 
Second ir East Jersey 
pastebėjau, kad Jimmy 
dreckio užeigos (saliūno) vi
sas priešakis yra naujai re
montuojamas. J. Budreckis, 
kaip visiems žinoma, moka ne 
tik gerai savo biznį vesti, bet 
ir daug veikia tarp vietinių 
lietuvių visuomeniškais klausi
mais. Labai interesuojasi at
einančiu visuotinu Lietuvių 
Kongresu, kuris atsibus Cle- 
velande.

Visi Elizabetho lietuviai ir 
apylinkės draugai, kuriems iš- 
tikrųjų apeina visuotinas Lie
tuvių Kongresas, kurio tikslas 
yra padėti Lietuvos žmonėms 
atsteigti demokratines teises, 
būtinai malonėkite dalyvauti 
Elizabetho Lietuvių Sąryšio 
piknike 7 dieną birželio (ne- 
dėlioj), Vaičionio darže,

Cranford, N. J. Sąryšis šiame 
darbe jau senai veikia, nes 
praeitais metais buvo pasiun
tęs delegatus į visuotiną Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Su
važiavimą prieš karą ir fašiz
mą, tai ir šiais metais bandys 
pagelbėti finansiškai 
me delegatų tokiam 
reikalui.

Vieta, kur atsibus 
yra visiems puikiai' 
Dabar, kurie neturite automo
bilių, galite greitai ir puikiai 
nuvažiuoti Union busu, kuris 
galima 
Broad ir 
o išlipti 
žinkelio 
stoties, o 
pusę.
lyvaukite tame piknike. Įžan
ga 25c.

Orkestrą pirmos klasės.

Baigdamas, turiu atitaisyti 
man nemalonią klaidą. Perei
tą savaitę minėjau “Laisvėj,” 
kad LDS 33 kuopos nariai au
kavo $5.25 jaunuolių reika
lams. Turėjo būti tik $2.25. 
Tai šiuomi atsiprašau už tą 
klaidą.

Bus puiki
Dalyvaus visos apielinkės d ai-'- 
lės spėkos ir atvažiuos iš 
Brooklyno oktetas Aidbalsai.
Svečių bus iš Bostono, New Yorko 

ir iš visos Naujosios Anglijos.

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 ii 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

f

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABOR1US 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

IR VeL 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
tada laikas valgyti medų, 

jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS- Z
110 East 16 St, N. Y
Tarp 4th Avc. ir Irving Pi.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

klasčs anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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ŽINIOS Iš LIETUVOS
MARIJAMPOLĖS KRONIKA

Žiaurios Muštynės Tabūne

Tabūno gyventojas I.anaus- 
kas, išleisdamas sūnų į kariuo
menę, suruošė išleistuves. Su
sikvietę gimines, draugus, pa
žįstamus. Bet vakare atsilan
kė iš miesto 14 neprašytų vy
rų ir ėmė kiek triukšmuoti. 
Šeimininkas pasakė, kad čia 
tik šeimyninio pobūdžio ba
liukas, kad jie pašokti gali eit 
kitur., “Svečiai” įsižeidė ir 
gretimam kambary šeimininką 
taip sudaužė, kad tasai ligoni
nėj jau mirė. Sūnus, nieko 
nežinodamas apie tėvą, savo 
reikalais išėjo į kiemą. Bet 
chuliganai dar ne visi buvo iš
siskirstę. Jie pasigavo tą vy
rą, sudaužė štakietais galvą, 
sukapojo kojas, kad greitai jį 
teko pristatyti į karo ligoninę 
Kaune. Visi muštynėse daly
vavę chuliganai jau suimti ir 
vedamas tardymas.

bendrovė atleidžia iš pareigų 
Marijampolės autobusų stoties 
viršininką J. Stepelį. Jis tar
nyboj išbuvo veik 4 metus ir 
per tą laiką dargi pastabos 
negavo iš “Amlito.” Atleidimą 
“Amlitas” argumentuoja tuo, 
kad norį pažiūrėt, ar jų auto
busai nuostolių duos ir tada, 
kai bus kitas stoties viršinin
kas. Bet Marijampolėj kalba
ma, jog p. Stepelis atleistas 
tik todėl, kad vietos reikia ki
tam.

Karo Komendanto Įsakymu

Marijampolės apskrityj ne 
miestų ribose galima vaikščio
ti nuo 3 vai. iki 22 vai. Su
laikyti asmenys tarp 22 vai. 
ir 3 vai. ryto bus baudžiami 
pinigine 5,000 lt. ar kalėjimu 
iki 3 mėnesių, arba abejomis.

Atleistas Autobusų Stoties 
Viršininkas Ponas Stepelis.

Nuo gegužės 10 d. “Amlit”

Vilkaviškyj Išlipinti Skelbimai

Kriminalūs policijos vardu 
išlipinta skelbimai, kuriuose 
siūloma 1,000 litų tiems, ku
rie suteiks žinių saugumo or
ganams apie tuos, kurie pjaus
to telefono stulpus, padeginė- 
ja gyventojus ir tt.

A. P. L A. REIKALAI
Baigkim Jubilėjinį Vajų su 

Gerom Pasekmėm

APLA 25 metų sukaktuvių 
vajus naujų narių gavimui 
pradėtas kovo 1 ir baigiamas 
liepos 1. Taigi, birželio mėnuo 
liekasi paskutinis mėnuo šiam 
vajui. Todėl reikėtų visoms 
kuopoms daugiau sukrust, 
kad gavus naujų narių, kol 
dar yra progos prie pusiau 
numažinto įstojimo.

Šiame vajuj kol kas gauta 
tik 28 nauji nariai. Pasidar
bavo daugiausia 
Treveskyn, Pa. — 
riai; tai gražus 
P a d u b o n i s ir

4-ta kuopa, Shenandoah, Pa., 
gavo 7 naujus narius; tai ir 
gražus pasidarbavimas kuopos 
sekretoriaus d. St. Kuzmicko. 
Kitos kelios kuopos gavo po 
du ar po vieną naują narį. Di
džiuma kuopų nei po vieną 
nėra gavę. Tai dabar turėtų 
smarkokai pašokti darban ir 
per visą mėnesį dar gali gauti 
nors po vieną naują narį.

Dar sykį visi prisiminkime, 
jogei 25 metų sukaktuvių ju- 
bilėjų turime paminėt kokiu

kuopa,Tnors darbeliu delei tvirtinimo45 
gauta 8 na- 
darbas d d. 
Načajienės.

savo organizacijos. Svarbiau
sias darbas — gavimas naujų 
narių.

Lietuvos Sūnų Draugija Persi
organizavo j APLA 18 Kuopą

Lietuvos Sūnų Draugija, 
Wilmerding, Pa., per ilgus 
metus gyvavusi, daug visuome
ninio darbo nuveikusi, dabar 
jau persiorganizavo į APLA 
18-tą kuopą, 
naują kuopą, 
išpildė APLA 
pradėjo mokėt 
les.

Taigi turime 
36 nariai jau 

aplikacijas ir 
Centran duok-

en- 
ju- 
iš- 

Sako,

Susi- 
ir lek-

Lietu-

Nauji draugai yra dideli 
tuziastai. APLA 25 metų 
bilėjaus minėjimo tikietų 
pardavė net už $10.
gausią tuojaus daug naujų na
rių, ypatingai jaunimo. Turi 
savo gražią svetainę, tai tan
kiai parengimus rengia. Ki
toms draugijoms svetainę taip
gi prieinamai suteikia, 
rinkimams, prakalboms 
cijoms—visai veltui.

Tai dar ne viskas,
vių moterų pašei pine draugi

ąja, kuri visada bendrai veik
davo su Lietuvos Sūnų Drau
gija, irgi svarstanti apie pri
sidėjimą prie APLA. Linkė
tina, kad jinai tai padarytų.

Kitose vietose irgi reikėtų 
kelti klausimą apie vienijimą 
lokalinių draugijų su APLA. 
Kaip Lietuvos Sūnų Draugija 
padarė, gali padaryt bile kuri 
kita. Visas informacijas ga
li gaut APLA Centre, 
Reedsdale St., N. 
burgh, Pa. Mielu 
paaiškinta.
Lietuvių Kongresas

Klausimu

1322
Pitts- 

noru bus

Lietuvos

Clevelan-
Li etų vių

Birželio 20 ir 21, 
de, įvyksta didelis 
Kongresas už atsteigimą de
mokratinės tvarkos Lietuvoj. 
Daugelis įvairių organizacijų 
jau išrinko delegatus ir siun
čia Kongresai!.

APLA Centro Komitetas 
vienbalsiai užgyrė tą Kongre
są ii’ išrinko delegatu d. J. 
Gasiūną. Taipgi Centro Ko
mitetas kviečia kiekvieną kuo
pą ir visus narius rūpintis tuo 
klausimu — siųst delegatus į 
kongresą arba kitokiais bū
dais pagelbėt, kad kongresas

BOSTONO APIELINKJS “LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAS
Didžiausias Bostono Apielinkėj Piknikas, kurį 
rengia Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai,

4 d. Liepos—Fourth of July

GEROS MAUDYNĖS IR PATOGI SALE ŠOKIAMS
Bus puiki muzikališka programa ir prakalbos per garsiakalbį

Bus Vose Pavilion Parke
MAYNARD, MASS

Kaip kitais metais, taip ir šiemet organizacijos skiria 
puikias pinigines dovanas prie įžangos bilietų. Tad 

išanksto įsigykite įžangos bilietus.

Rengėjai prašo kitų organizacijų tą dieną nieko nerengti ir širdingai 
kviečia dalyvaut šiame parengime.

imp

WILKES-BARRE, PA.
APLA 51 kp. susirinkimo h 

pakeistas nuo 2 vai. po pietų į 10 
vai. ryto. Sekantis 
įvyks 
ryto, 
dieną 
turim daug svarbių dalykų apsvars-

.AC

E. Market St. 7 vai. vakarė.' 
visi atstovai dalyvaukite.

Komisija.
(129-130)

New Haven, Conn

jo-

Todėl mes ir 
jiems brolišką

Gasiūnas,
APLA C. Sekr.

d. Jis kal- 
savo mo- 

Kasparavi- 
prieš savo

Teismas

dalykų apsvarstymui.
Komitetas.

(129-130)'

kad dirbtų, o vėliaus jis 
galėtų nušmugeliuoti kelių 
vaičių algas.

Kuomet teisme negavo 
kios užuojautos, kur jos tikė-

Jis reikalauja valdžios, kad 
greitai jam apmokėtų, nes jis 
turi parsitraukti savo šeimy
ną į Suvienytas Valstijas apie 
1 d. liepos.

Sužinota, kad Tėjo teisės jį areštuoti bei rei- 
brolis Williamjkalauti pinigų. Jos turį susi-

kad nieko p o Ii-Į mergaites prikalbėti grįžti

Puslapis Penktas-

būtų juo sėkmingesnis. Apart 
to; reikia kuopose priimt re
zoliucijas už kongresą, prieš 
Smetonos diktatūrą, reikalau
jant Lietuvoj demokratinės 
santvarkos.

Lietuvos darbo žmonės yra 
mūsų broliai. Jie kyla prieš 
fašistinę diktatūrą, jie prašo 
mūsų moralinės ir materiali
nės paramos, 
turime ištiesti 
ranką.

Co. darbininkės neturėjo jo
kios organizacijos bei unijos, 
tad jom ir pasidarė labai sun
ku ir kruvinai uždirbtus cen
tus atgauti iš kompanijos. Ne
žiūrint to, visgi susidarė šiokį 
tokį komitetą ir ėjo pas mies
to valdininkus, kad jie joms 
pagelbėtų. Bet ir čia nedaug 
laimės gavo. Nors miestas iš
davė varantą suareštavimui 
savininko ir surado jį, tačiau 
kompanija pasistatė savo ad
vokatą, o mergaitės neturėjo 
jokio advokato. Tad kompa
nijos advokatas ne tik kad at
kėlė teismą iš šiokios dienos į 
nedėldienį, bet ir pasirinko to-

PRANEŠIMAI Iš KITUR i
BINGHAMTON, N. Y.

Aušros Choro susirinkimas ir pa- 
mokos del veikalo “Iš Meiles” įvyks 
penktadienį 5 d. birželio (June), 
Lietuvių svetainėje, 315 Clinton St., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ir lošė
jai dalyvaukite, nes turim daug svar— 
bių

*

Pereitoj LDS Apskričio kon
ferencijoj buvo nutarta reng
ti pikniką ir buvo išrinkta ko
misija tą darbą varyti pirmyn, 
bet stebėtina, kaip greit New 
Haveno draugų entuziazmas 
išsisėmė. Konferencijoj buvo 
kalbėta, kad New Haven pik
nikas bus didžiausias, kokis 
bent kada buvo surengtas, ir 
kad komisija dės visas pastan
gas padaryti jį sėkmingu.

Bet ką gi mes dabar ma
tom, kuomet beliko tik kele
tas savaičių iki pikniko ? Ko
mitetas, kuris buvo išrinktas 
prirengt pikniką birželio 14 
d., nesiėmė už darbo — fak- 
tinai nė planų nepradėjo da
ryti ir pridavė rezignaciją, nes 
negalėjo įvykinti tarimą gyve
nimam Bet jie buvo klaidin
gi. Draugai, kurie nėra akty- 
viškiausi LDS nariai, paėmė 
numestą darbą ir pradėjo uo
liai dirbti, idant sutaisius vie
ną iš geriausių programų bir
želio 14 dienai. Reikia duoti 
kreditas tiems draugams, ku
rie dabar dirba del pikniko. 
Trumpame dviejų savaičių 
laikotarpyje jie išdirbo visus 
svarbiausius planus ir sutaisė 
tokią programą, kuri nuste
bins susirinkusią publiką. Jie 
susisiekė su visais Conn, vals
tijos chorais, kviečiant juos 
padainuoti. žydų Freiheit 
choras irgi sutiko prisidėti su 
dainomis. Kalbėtojai jau ži
nomi ir faktinai visa progra
ma gatava. Komitetas tik 
laukia pikniko dienos ir pa
geidauja visų draugų pagel- 
bos padaryti pikniką pasek
mingu.

Nė jokie skysti original ės 
komisijos pasiteisinimai neuž- 
kirto dabartinės komisijos 
veiklą. Tik vienas draugas pir
mosios komisijos gali pasitei- 
sint, nes nelaimė jį paguldė 
ligonbutin; kitaip jis būtų bu
vęs veikliausias komiteto 
rys.

Komitetas turi viltį, 
daugelis draugų dalyvaus
me puikiame piknike ir tuomi 
padės komitetui padaryti pik
niką pasekmingu.

Ben Medley.

Pacific Mill dirbtuves šilkų 
skyrius duoda darbininkams 
po 18 staklių, vieton 12. Bo
sai kaip nori, taip darbininkus 
išnaudoja. Darbininkai neor
ganizuoti, tai kaip kompanijos 
agentai nori, taip elgiasi su 
jais. Jeigu darbininkai būtų 
organizuoti, tai taip nebūtų. 
Darbininkai, organizuokitės!

E. Frank Lewis Woolen 
Kompanijos fabrikai dirbo per 
3 dienas po 24 valandas, kad 
greičiau darbą išvaryti, o da
bar darbas užbaigtas ir dar
bininkams liepia eiti namo 
“pasilsėti.” Tai koki “geradė- 
jai”—į keturis mėnesius davė 
išdirbti 3 dienas. Tai tau “ge
ri” laikai—jei biednas, tai ba
dauk.

Veteranas kareivis, George 
Lenotte, pargrįžo iš Francijos 
pasiimti bonus, kuriuos val
džia nutarK apmokėti. Jis 
nuvyko Franciam 1930 metais 
ir ten išbuvo iki šiolei. Lenotte 
buvęs Lawrenco gyventojas.

Jono Gobužiaus teismas ati
dėtas iki birželio 2 
tinamas užmušime 
terš. Jos motina, 
čienė, eina liudyti
žentą, Joną Gobužį. 
turėjo įvykti gegužės 26 d., 
bet buvo suturėtas, nes ne
sulaukė liudininkų iš Lowell. 
Inspektorius su Lawrenco po
licija nuvyko į Lowellj ir nu
važiavo pas Kasparavičius po
No. 39 Summer St., bet nieko kį magistratą Goldstein, kuris 
nerado namie, nes buvo išėję aiškiai palaikė apgaviko pu- 
į darbą. Jie nuėjo dirbtuvei! sę. Kuomet atėjo į teismą, tai 
ir išklausinėjo, delko nepri-jGoldstein išmetė bylą, pažy- 
buvo į teismą Kasparavičienė|mėdamas, kad mergaitės netu- 
ir jos sūnus. 
J. Gobužio 
jiems pasakė, kad teismo ne-|taikyti. Advokatas bandė tas 
bus, ir prašė, kad nieko poli-!mergaites prikalbėti grįžti 
cijai nesakytų. Dabar teisėjas prie darbo. Jos sutiko sugrįžti, 
įsakė “klerkui*“ kad ir Gobu-'jei algos bus užmokėta. Bet 
žio brolis būtų prikabintas už jis algų nenori mokėti, nori, 

vėl 
sa-

žio brolis būtų prikabintas už jis algų nenori mokėti, 
tokį melavimą.

“Laisvės” Piknikas
Buvo garsinta draugų pa

vardės, kurie darbuojasi plati
nime laimėjimo tikietų, bet 
vieno draugo 
singai įdėta — 
Zavis, o turėjo būti Ch. iZuis. 
Taipgi ir daugiau draugų pra
dėjo gerai platinti tikietus: F. 
Zulza, A. Butėnas, A. Jurga-^ 
lavičius ir M. Dvareckienė, ku-' 
ri ilgai sirgo po sunkios ope-j 
racijos. Taipgi Lawrenco 
“raudonoji armija” gerai orC 
ganizūotai važiuos dirbti pik-' 
nikan 4 d. liepos, Maynard,! 
Mass, žiūrėsime, katrų kolo
nijų darbininkai bus geriau iš
lavinti dirbti!

Susirgo draugė J. šleivienė, 
gabi veikėja. Liga nepavojin-' 
ga—jau pradeda taisytis. Lin-1 
kim draugei greitai pasveikti.1 
Draugės ir draugai prašomi 
atlankyti ją gyvenimo vietoj, 
305 Jackson St. Draugė pri
klauso prie LDS ir ALDLD 37 
kuopos.

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barros ir apielinkės lietu-”, 

vių organizacijų žiniai!. Am. Kom*' 
partijos vieneto sekcija rengia dari, 
bininkišką dviejų savaičių mokyklą, 
ir kad viską geriausiai apsvarsčius,' 
tam tikslui yra šaukiama konferen-' 
cija penktadienį, 5 d. birželio. Tad> 
visos organizacijos privalo išrinkti 
savo delegatus arba atstovus, kad 
jie dalyvautų ir kad galėtume rim- 
tai apsvarstyti šį klausimą. Konfe
rencija atsibus Darbininkų Centre, 
325 
Tad

VA-i

ryto. Sekantis susirinkimas
7 d. birželio, nedėlioj, 10 vai. 
Visi nariai įsitemykite laiką ir 
ir dalyvaukite sėkmingai, nes

tymui. Taipgi mūsų kuopa rengiasi 
prie didelio išvažiavimo, kuris įvyks 
14 d. birželio, ant Valinčiaus farmos, 
tad reikia išrinkti darbininkus. Visi 
dalyvaukite!

pavarde netei-'J°si ,rasti ,šiek užtarimo> 
patalpinta Ch.ltal daugelis verkdamos išėjo 

'namo. ,T" 
! geliui mergaičių 
'su magistrato 
fgelba ištraukė 
!nos kąsnį. Gal 
Ibus nublokšta 
'glėbį; gal daugelis jų matė 
i prieš save blogiausias gyveni- 
Ime valandas. Verksmu skur
do ir vagysčių nebus galima 
panaikinti.“ Reikalinga orga-

■ nizacija - unija kovai prieš 
skriaudas. Kelios mergaitės 
sudarė komitetą ir veda dar
bą pirmyn, kad atgavus algas.

’i Kokios pasekmės bus, tenka 
palaukti.

Minėtoj kompanijoj dirbo 
j apie 80 darbininkių. Jų visų 

i algos labai mažos. Ne visos 
uždirbdavo po $1.50 į dieną. 
Visas darbas nuo šmotų ir 
kiek uždirbi, tai tiek ir gauni 
mokėt. Labai reta kuri galėjo 
uždirbt $10 į savaitę. Užteko 
nuo $3.50 iki $7. Tame skai
čiuje dirbo dvi lietuvaitės — 

1A. Balčiūnaitė ir F. C. Jos ir- 
bešnekučiuo-1®’ Iikosi nuskriaustos ir veda 

kovą, kad atgavus algą.
Reporteris.

Ir yra delko. Gal dau- 
fabrikantas 

Goldsteino pa- 
paskutinį duo- 
delto ne viena 
į prostitucijos

KOMISIJA.
(129-130)

ROCHESTER, N. Y.
Pranešimas “Laisves” Skaitytojams

Knyga “Mortos Vilkienės Divor- 
sas” jau čia. Tad kaip greit bus 
galima išdalinsiu visiems pilnai už-’ 
sumokėjusiems skaitytojams. Kurią, 
esate pasimokėję, bet dar negavote 
knygos, tai ateikite pas mane ir’ 
gausite ją. Kurie norės knygos, bet 
neužsimokėję, galės užsimokėt ir. 
tuom pat kartu gaus knygą. Bile 
vakarą galite ateit atsiimt knygą. A

P. ŽIRGULIS.
480 Hudson Ave. 
Rochester, N. Y.

(128-129)

v.

»■!

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

Kl NAUJAS / .

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New“ Jersey 

Valstijose
Graborystčs reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

na-

L. K. Biuras.

Philadelphia, Pa.Lawrence, Mass

kad 
šia-

■■ ’y '• y ;v-“ y.;

r

Gegužės 23 d. buvo sureng
ta parė paminėjimui draugų 
Palskių 15 metų ženatvės. Sve
čių buvo nemažai. Gražiai visi 
linksminosi ir 1_________
jant laikas greitai prabėgo. 
Draugas A. Palskis yra “Lais
vės” skaitytojas. Linkini drau
gam sulaukti du kartu tiek 
metų.

Gegužes 24 d. L. ū. Kliubas 
surengė silkių parę. žmonių 
buvo nemažai. Visi užganėdin
ti išsiskirstė į namus. Parė 
nebuvo rengta del pelno, bet 
pavaišinti savo narius-kliubie- 
čius.

Midway Garment Co. Apgavo' 
Darbininkes; Magistratas 

Panaikino Bylą Prieš 
Darbdavį.

Kiek laiko atgal, Midway 
Garment Co. savininkas pabė
go ir nunešė 3 savaičių algą 
darbininkių. Pas Midway Gar
ment Co. daugiausia dirbo jau
nos mergaitės. Tad kompani
jai ir sekėsi prikalbinti mer-1 
gaites dirbti be. užmokesčio 
per tris savaites. Savininkas1 
tatai darė apgalvotai. Jis aiš
kino mergaitėms, kad jis ne
gaunąs mokėti iš “vėrauzės”i 
už padarytą darbą ir kaip' 
greitai gausiąs, taip greitai 
ir išmokėsiąs. Ir taip jis už
traukė tris savaites nemokė
jęs mergaitėms algos.

Kada jau susidarė keli tūks
tančiai dolerių algomis, tai ir 
pasikavojo minėtos kompani
jos savininkas. Bosai ir bose
liai pranešė darbininkams, 
kad bosas dingo ir nežino kur 
jis dingo. Aišku, kad bosai 
žinojo kur jis randasi, nes 
veik visi giminės.

Kadangi Midway Garment

VARPO KEPTUVE

4*|

Čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamos 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parėm 
keksai. Siunčiame duoną pėr paštą į kitus miestus, spe
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Jūrininkai Užbaigė

8 Savaičių Streiką
' , Masiniam narių mitinge, 

streikuojant: jūrininl-ri visa
pusiai andiskusavo streiką ir 
nutarė ji baigti int. Saemen’s 
Unijos Piicl. Tarybos pasiūlv- 
toniis sąlygomis. Jas parvežė 
iŠ Chicagos streikierių delega
cijos vadas J. Curran. Streiko 

! baigos diskusavimo mitingas 
buvo didžiausias nuo pradžios 
streiko, dalyvavo 1,500 strei
kierių.

Taryba savo pareiškime 
žada “d aryti žingsnius praša
linti diskrnninac’ją p» eš šia
me neva streike veikliai daly
vavusius narius, jeigu vadina
masis streikas bus tuojau at
šauktas ir kurie sakosi diskri
minuojami sutiks ateityje ne
dalyvauti netiesotnose strei
kuose.”

Streiko vadas Curran sako, 
kad, nežiūrint įžeidžiančio to
no, sąlygos duoda pamatą su
grąžinimui streikierių darban. 
Jis taipgi nurodo, kad buvusieji 
kovoje gaus tūkstančius šali
ninkų kovai už pilną demo
kratiją unijoj. Jie įgavo žino
jimo ir patyrimo unijos rei
kaluose, ko jie neturėjo pir
miau.

Palaikys Eilinių Raštinę
Buvusis streikierių centras, 

164 llth Avė., bus palaiko
mas ir toliau. Streiko komi
tetas pasiliks veikti kaipo 
Progresyvis Eilinių Narių Ko
mitetas. Tikimasi būsiant na

trių įtrauktų į juodąjį sąrašą. 
Jau dabar samdytojų org., Int. 
Mercantile Marine, paskelbė, 
kad “darban galį sugrįžti visi 

' streikieriai apart 65 sukilėlių 
ir Joe Curran”. Kitos linijos 
taipgi atsisakė grąžinti kai 
kuriuos veikliausius streikie- 
rius.-

Streikierių centras bandys 
tūlą laiką maitinti išmestus iš 
darbo jūrininkus ir prašo pa
aukoti maistu ir drabužiais ar
ba pinigais tam tikslui.

Fiorenza Pripažintas 
Kaltu Žmogžudystėj

\ John Fiorenza, 24 metų, 
rakandų apmušėjo pagelbinin- 
kae, džiūrės pripažintas kaltu 
pinai o laipsnio žmogžudystėj. 
Džiūrė ginčijosi 19 valandų 
iki nusprendė. Jam gręsia 
mirtis elektros kėdėj. Fioren
za kaltinamas išžaginęs Nan
cy Tittertonienę jos namuose 
ir paskui ją nužudęs, kad pa
slėpti savo su ja elgesį. Ji bu
vo užsmaugta ir įmesta mau
dynei.

Fiorenzos tėvai neturtingi. 
Jo tėvas senai miręs. Motina 
skurdo, paskiau apsivedė su 
antru vyru, bet gyvenimas bu
vo skurdus. Johnnie dar 14 
metų būdamas turėjęs bėdų su 
policija ir daktarai pas jį pa
stebėję keistų protinių ypaty
bių. Tačiaus jis buvęs paleis
tas “pasitaisymui.” Gi ta pro
ga taisytis, būnant be darbo, 
o pastaruoju laiku dirbant pas 
rakandų apmušėją už $4 į sa
vaitę, aišku, nebuvo proga, bet 
sąlygos, kurios ir stipruolį gali 
nutrenkti ant dugno.

Būsią apeliuojama, kad ne- 
pilnaprotybės aiškinimu išgel
bėti jį nuo mirties.

Nubaudė 3 Šapą Savininkus
Nuo šiol būsią daroma dau

giau spaudimo į šapų savinin
kus, norinčius apeiti Darbi
ninkų Kompensacijos Įstaty
mą, sako industrijos komisio- 
nierius Andrews. Pastaruoju 
laiku nubausti Louis Cucci, 
Harry Goodman ir Arthur 
Sternhelm, Star Skalbyklų vir
šininkai, už neišmokėjimą 47 
darbininkams algų sumoje 
$1,300. Didžiuma nuskriaus
tųjų yra moterys. Savinin
kams uždėta $2,000 baudos.

Unijistai Sveikino Kom. 
Poziciją už Vienybę

ILGWU 22-ras lokalas su
ruošė sympoziumą Farmerių- 
Jarbo Partijos klausimu. Nuo 

socialistų kalbėjo Gus Tyler, 
nuo kom. opozicionierių—Jay 
Lovestone, nuo komunistų— 
Clarence Hathaway. Pastara
sis gavo audringą pritarimą 
aiškiai komunistų pozicijai, 
kuri stoja už tuojautinį steigi
mą Farmerių-Darbo Partijos.

Hathaway pabriežė reika
lingumą bendro fronto, suda
ryto iš socialistų, komunistų ir 
darbo unijų. “Tas darbo fron
tas kovotų prieš kožną reak
cijos pasijudinimą. Aplink tą 
proletarinį frontą bus galima 
išvystyti platų liaudies fron
tą, kuris pajėgtų nugalėti fa
šizmą,” pareiškė Hathaway.

Silpnutė “Naujosios Gady
nės” Pramoga-Piknikas

---------- (
Šiemet “Naujosios Gadynės” 

piknikas, kuris įvyko pereitą 
sekmadienį Dexter Parke, bu
vo silpniausias iš viso “Naujo
sios Gadynės” gyvavimo. Te
ko sueiti keletas draugų pa- 
tersoniečių, kurie patys skun
dėsi pikniko nepasekmingu- 
mu.

Pati pikniko programa: Ly- 
raitės pašoko ir po biskį ban
dė kalbėti Strazdas, Jankaus
kas ir Steponavičius, jieškoda- 
mi priekabių prie komunizmo. 
Beje Jankauskas verkė, kad 
jie turi labai daug priešų. 
Taip, Jankauskai, paliko visa 
lietuviška visuomenė “Naujo
sios Gadynės” priešu. Na, ir 
kam gi Čia kelti šaukšte aud
ra ? Kam kiršinti tas būrys 
žmonių prieš kitus, nieko ne
kaltus žmones, kuomet pasau
line plotme eina darbininkų 
vienybės periodas?

Piknike mačiau keletą opo
zicionierių, o didesnė dalis to 
pikniko dalyvių buvo, anot pa
ties Jankausko, “Naujos Ga
dynės” priešai.

Viso piknike galėjo būti 
žmonių su mažais ir dideliais 
nuo 300 iki 400. Vienas busas 
buvo iš Cliffsidės, suorgani
zuotas Steponavičiaus, o kitas 
iš Patersono, bet nepilnas, nes 
negalėjo surinkti pilno.

P. Baranauskas.

Darbo Partijos Kliubas Auga
Brownsvillej įsisteigė Far

merių-Darbo Partijos Kliubas, 
kuris trumpu laiku jau su
traukė 300 narių. Jie gauta 
trijuose atviruose mitinguose. 
Kliubas šauks darbo unijų ir 
fraternalių organizacijų kon
ferencija šį mėnesį. Jos tikslas 
bus įsteigt Farmerių Darbo 
Partiją toj sekcijoj. Visi susi- 
interesav.ę steigimu tokios 
partijos prašomi kreiptis Į Lo
uis Dinderstein, 658 Rocka
way Ave.

Plieno Magnatai Planuoja 
Kovą prieš Unijas

Waldorf-Astoria viešbutyje 
šiomis dienomis įvyko visos 
šalies didžiųjų plieno magna
tų pasitarimas prie uždarų 
durų. Rūpestingai nušlifuoti 
spaudai pranešimai nušviečia 
centrą jų atakos. Juomi yra 
Amalgamated Association of 
Iron, Steel and Tin Workers 
Unija.

T. M. Girdler, Republic 
Steel Co. pirmininkas, pareiš
kė susirūpinimą unijos na
rių duoklėmis. Užmiršdamas 
kompanijos viršininkams išmo
kamus bonus, jisai vaitojo už 
unijos narių mokamą duoklę 
po $1.50 į mėnesį unijai. Jie 
visi labai susirūpinę darbinin
kų sentimentu už unijas ir uni
jų pasisukimu į mases.

Atnaujino May’s Pilnėtą 
Persekiojimą

Šiomis dienomis vėl pradė
jo smarkiau persekioti May’s 
pikietus. Tame įmatoma tie
sioginis ryšys su teisėjo V. 
Sweeney pastatymu teisti 
streikierius. Pirmuoju teistu 
per jį buvo Hans Berger, ku
riam uždėjus $50 kauciją, iš
laikė per naktį kalėjime. Ki
tas, Harold Katz, nuteistas 6 
mėnesiams kalėjimo. Nors 
paskiau bausmę suspendavo, 
tačiaus bile diepą ją ir vėl gali 
jam užkarti.

Keletą savaičių persekioji
mas buvo kiek aprimęs nuo to 
laiko, kada majoro komisija 
pravedė tyrimą ir apkaltino 
krautuvę, o ne streikierius. 
Taipgi prisidėjo prokuroro 
Geoghano įsivėlimas skanda- 
lan ir reikalavimai jį praša
linti iš vietos. Ypatingai at
siliepė įrodymas, kad May’s 
aukojo Geoghano gynimui.

Knygynas-Karvelią Namai
Neužbaigtam Brooklyno 

Central Library name įsisteigė 
lizdus 500 karyelių. Jau iš
leista $2,000,000 to namo pa- 
budavojimui. Tai reiškia, kad 
tie karveliai “poniškiausi” vi
same pasaulyje.

MIRTYS—-LAIDOTUVĖS

' Adalbert Ksiazek, 66 me
tų, 172 Wythe Ave., mirė ge
gužės 28 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj. 
Palaidotas birželio 1 d. šv. 
Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpino
si grab ori u s J. Garšva.

Brooklyne Siaučia Plėšikai
Du plėšikai 3-čią vai. ryto 

sustabdę Marie Miller, 28 
metų amžiaus, gyvenančią 
571 Manhattan Avė. Brookly
ne, drožę jai per veidą su re
volverio rankena, išmušdami 
keletą dantų, pagriebę mašne- 
lę su $11.95 ir rengėsi bėgti. 
Tuo tarpu pribuvo detektyvas 
ir prasidėjo šaudymas. Pataikė 
kojon vienam plėšikui, Leo 
Ames, 22 metų amžiaus. 317 
Bergen St. Ames tapo suim
tas, o jo sėbras pabėgo.

šalę stovintis 17 metų jau
nuolis, William Millet, 141 S. 
Oxford St., irgi sužeistas, 
kuomet plėšikai šaudėsi su 
detektyvu. Kulka jam pataikė 
į rankos riešą.

Žudys Žmogžudį
Damiano Cosentino, 37 me

tų amžiaus, 3918—10th Avė., 
Brooklyn, bus nužudytas ket- 
vergo vakare už dubeltavą 
žmogžudystę. Jis nuteistas 
mirtin už nudėjimą Joseph 
Fontano ir jo pačią Anną, 
1115 Avenue Z, Brooklyn. 
Cosentino teisinosi, būk Fon
tano pati apšmeižė jo pačią.

Iš Lietuvių Kriaučių
54 Skyr. Susirinkimo
Gegužės 27 d. įvyko kriau

čių 54-to skyriaus mėnesinis 
susirinkimas, kuris buvo gana 
skaitlingas ir pusėtinai nuo
taikus. Išrinko reikalingą 
skaitlių darbininkų kriaučių 
rengiamam piknikui, kuris 
bus 18 d. liepos, Dexter par
ke.

Raportą iš 3 dienos gegu
žės vietinės konferencijos, 
prisirengimui į Am. Lietuvių 
Kongresą, Cleveland, Ohio, už 
visus delegatus išdavė J. Her
manas. Nutarta pasiųsti 3 de
legatus į Am. Lietuvių Kon
gresą Clevelande. Išrinkti J. 
Bernotą, J. Paulukonis ir J. 
Kmieliauskas. Delegatų kelio
nės lėšoms nutarta paskirti po 
$25 kiekvienam.

J. Leveckis atsišaukė, kad 
jį p ai i uosti otų nuo unijinių 
duoklių mokėjimo; tas daly
kas atidėta sekančiam susirin
kimui. Iš rusų skyriaus 103 
buvo atsišaukimas, kad pa
aukautume kiek jų skyriaus 
narui, paliestam nelaimės, 
netekusiam kojos. Nutarta pa
aukauti $10.

Raportai iš augštesnių uni
jos įstaigų, kaip tai iš Board 
Direktorių ir Joint Boardo, 
pasirodė kriaušiams nekaip 
skanūs, nes darbdaviai, tai 
yra vėrauzininkai klabina tų 
įstaigų duris su reikalavimais 
numušti kainas ant žiponų. 
Tačiaus iš raportų duodasi su
prasti, kad virš minėtos įstai
gos yra nusistačiusios prieš 
dalėidimą bent kokio numuši- 
monkainų ant žiponų. Tas 
pagirtina!

Buvo pareikalauta, kad 
protokolų raštininkas skaitytų 
laišką, kurį Skyriaus Pild. Ta
ryba perdavė skyriaus susirin
kimui. Bet skyriaus protoko
lų raštininkas pasiaiškino, kad 
jis tokio laiško neturi ir jo 
turinio nežino. Pild. Tarybos, 
sekretorius paaiškino to laiš
ko turinį, būtent: esąs rezo
liucijos formoj, reikalaująs, 
kad Sovietų Sąjungos valdžia 
paliuosuotų iš kalėjimo politi
nius kalinius. Bet kriaušiai 
su paaiškinimu nesutiko ir di
džiuma nubalsavo, kad to laiš
ko kopija būtų pristatyta į se
kama susirinkimą.
Raportas Delegato K. Jankai
čio Iš Lietuvių Kriaučių Pa

dėties Ir Darbuotės
Atkočaičio-Goldbergo padi

dino dirbtuvę ir jau pradėjo 
dirbti; darbo turi vidutiniai.

Pas Mičiulį, Kaspercką, Juš
kevičių dirbą pilnai ir darbo 
turį ikvaliai.

Karvelis biskį turi darbo, 
gal pradės pilnai dirbti.

Matulio-Vaiginio šapon jau 
atvežė darbo, tuoj pradės 
dirbti.

Pas Kasčiuką, Manelį, Bud
raitį nėra darbo.

Šimaičio po biskį dirbinėja.
■ Pas Šimėną darbo būtų, nes 
vėrauzė kerpa. Bet kad nenori 
mokėti tokią kainą, kokia yra 
per Joint Boardą paskirta už 
žiponą, tad Šimėnas negali

imti to darbo. Kaip dalykai 
dėsis—ateitis parodys.

Auguno šapoj darbo yra 
pilnai ir žmonės užganėdinti.

Pas Raubą po biskį dirbi
nėja.
Mano Asmeniška Nuomonė 

Apie Susirinkimo Eigą
"Mano supratimu, tūli kriau

šiai perdaug mano apie savo 
politinį žinojimą. Pavyzdžiui, 
kad ir B. Jokubonis—J. Bui- 
Buvydą ir Tiškų pastatė augs-, 
čiau A. L. Kongreso.

Dalykas štai koks: Į A. L. 
Kongresą buvo perstatyti šeši 
kandidatai, iš kurių tik trys, 
turėjo būti išrinkti delegatais. 
Tarp tų šešių kandidatų buvo 
perstatyti ir apsiėmę J. Buivy
das ir P. Tiškus. !Ėjo apkalbė
jimas kandidatų. Atsistoja B. 
Jokubonis ir drožia prakalbą. 
Nurodo, kad kongresas šau
kiamas svarbiais tikslais ir tt. 
Bet, sako, Buivydas yra per- 
geras važiuoti į tą kongresą, 
rinkim prastesnius. Ir to 
kriaušiams užteko, J. Buivy
das su Tiškum nebuvo išrink
ti.

Aš nesuprantu B. Jokubo- 
nio politikos. Veikiausia B. 
Jokubonis ir jo grupelė poli
tinį nugarkaulį paliko ant 
Grand Stryto. Kriaušiai, ma
žiau girkitės politiniu žinoji
mu, o daugiau stengkitės ži
noti, bus geriau visiems!

J. K. Ncčiunskas.

Nusižudė Jauna Bedarbė
Apsirengus vien tik su mau

dymosi rūbais, Sally Ann Mar
shall Stiles, 26 metų amžiaus, 
šoko nuo 6 augštų namo sto
go, 39-50 —60th St., Wood
side, Queens, ir ant vietos mi
rė.

Sakoma, kad ji nusižudė 
todėl, kad keletą savaičių at
galios ji neteko darbo ir buvo 
labai susirūpinus. Nesupranta
ma, kodėl ji dėvėjo maudymo
si rūbus. Tai ne pirmas sau- 
žudystės atsitikimas ir ne 
paskutinis. Kada darbininkai 
supras savo reikalus?

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

ALDLD 23 kp. susirinkimas jvyks 
penktadienį, 5 d. birželio, 7 vai.! 
vakare, pas drg. Ch. Matthews, 410 
W. 33rd St., Apt. 4. Visi nariai da
lyvaukite, nes turim svarbių daly
kų apsvarstymui.

Valdyba.
(129-130) I

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 1 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį birželio (June) 4 d. 
7:30 vai. vakare. “Laisvės” svetai
nėje, 419 Lorimer Str. Visi draugai 
ir draugės dalyvaukite, nes turėsim 
daug svarbių dalykų aptarti. Kurių 
duoklės užsilikę malonėkite ateiti ir 
užsimokėti. Prie to dar turiu pri
minti, kad vajus gavimui naujų na
rių eina prie pabaigos, todėl visi pa- 
sistengkite gauti nor^ po vieną, nau
ją narį ant šio susirinkimo, ir visi 
tie draugai, kurie manote įstoti į 
L.D.S., tai ateikite ant šio susirinki
mo birželo 4 d. ir įstokite, nes vė
liau nebus tokios progos įstoti į 
draugiją už taip nupigintą įstojimą.

Sekr., J. Grubifi.
(129-130)

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijos susirinkimas 

bus trečiadienį, birželio 3 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube, 80 Union Ave., Broo
klyn, N. Y. Bus valdybos rinkimai ir 
daugiau svarbių reikalų turime 
svarstyti. Visi nariai malonėkite da
lyvauti.

Sekr. J. A. Draugelis.
(129-130)

Mokytojų Unija užgyrė 
Švietimo Tarybos tarimą, ku- 
riuomi taryba nedavė atosto
gų daktarui C. Huebner, norė
jusiam Vokietijoj studijuoti 
kalbas. Unija sugestuoja, 
kad būtų patariama nestudi
juoti Vokietijoj, kol ten vieš
patauja fašizmas.

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karsto oro 

pasaulio garsiausiose )

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik 

už $5.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.

I Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ii* atsilankysite dažniau.

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

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

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

Paskutinė Proga!

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Oratorius (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.

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave. 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

MEDICINOS DAKTARAS 
B. BOGDASAROFF 

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ilgas.

Va).: nuo 10:80-8; Sekmad.: 11-1 dieną 
Tel.t Algonquin 4-8294

Naudokitės tik iki 30 d. gegužės 
Šių metų, parsiduos NATURAL-LAX 
-HERB TEA 3 pakeliai už $1.25, o 
su pradžia birželio šių metų, vėl bus 
bus tiesiog 50c. už pakelį, nežiūrint 
kiek pakelių pirksite. Tuojaus pakol 
dar nupiginta kaina reikalaukite.

Rašykite:
John W. Thomson,

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
Sclafani Bros. Inc., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-mark 
“Sclafani” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
foods and ingredients of foods, and 
beverages.
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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)

5 •a
Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. J-niper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAU8KA8) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.




