
PAS MADRIDO VIE
NUOLES RADO 

$26,200,000
„, f

MADRID. — Padarius 
kratą šv. Vincento vienuoly
ne, Ispanijos vyriausybė ra
do ir konfiskavo $26,200,000 
aukso, vertingų serų ir įvai
rių brangenybių.

Pavaryta iš tarnybos 250 
policininkų, kaip fašistų 
pritarėjųtaipgi atstatyta 
iš vietų daugelis f asistuo
jančių teisėjų ir tūli to plau
ko profesoriai Madrido Un
iversitete.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

AMERIKA REIKALAUJA 
PALEIST SAVO PILIETĮ, 

SUIMTĄ ISPANIJOJ

Visi Šį Vakarą i Madison Square Garden Mitingą New Yorke 
Protestuot prieš Ispanijos Fašistus, Hitleri ir Mussolini!

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų užsieninė mi
nisterija rugp. 14 d. pasiun
tė griežtą reikalavimą Ispa
nijos valdžiai, kad paliuo- 
suotų Amerikos pilietį J. O. 
Amblerį, narį anglų Rio 
Tinto kompanijos štabo. 
Respublikiečiai darbininkai 
suėmė jį sykiu su 37 ang
lais štabo nariais. Anglijos 
valdžia reikalauja juos iš
laisvint, kad jie galėtų iš
važiuot jos karo laivu 
“Craven,” stovinčiu Huel- 
vos prieplaukoj.

Atrodo, kad tie imtiniai 
buvo palankūs fašistams; 
todėl respublikiečiai jų ne
norį paleisti.

SOVIETU LAKŪNAI Iš 
CALIFORNIJOS JAU NU

SKRIDO Į SIBIRĄ
MASKVA. — Sovietiniai 

lakūnai S. Levanevski ir V. 
Levčenko iš San Pedro, Ca- 
lifornijos, jau sėkmingai at
lėkė į Welen salą, Sibire. 
Jų kelionė šiauriniu ruožu 
iš Californijos į Maskvą 
bus virš 10,000 mylių.

MADRID, rugpjūčio 17. 
—Ispanijos vyriausybė su
šaudė dar du generolu, ku
rie padėjo priruošti fašisti
nį sukilimą.

Washington.— Greitu lai
ku bus pradėta statyt dar 
12 karo laivų-draskūnų ir 
6 submarinai Amerikos lai
vynui. 

• -
Granada. — Fašistai rug

pjūčio 16 d. sušaudė suim- 
« tą generolą Compinsa, ko

vojusį už respublikos val
džią.

Hong Kong—Per viesulą 
žuvo 100 chiniečių.

Maskva. — Pavaryta iš 
atsakomingų darbų eilė in
žinierių, kaipo trockistų.

* - - ----------

S E V I L L E . — Fašistai 
rengiasi pasiųst savo pul
kus prieš 17,000 ginkluotų 
Asturiios mainierių, atimt 

► iš jų Rio Tinto kasyklas ir 
pervest jas atgal anglam sa
vininkam.

• ______________

Pašovė 4 Delegatus Viešbu
čių Tarnautojų Unijos

* • '

Rochester, N. Y. — Ko
kie tai gengsteriai. prava
žiuodami automobiliu, pašo
vė H. Koeniga ir tris kitus 
delegatus viešbučiu ir saliū- 
nų tarnautojų unijos suva
žiavimo. išeinant tiem dele
gatam iš valgyklos.

Pašautieji vra šalininkai 
Industriniu Unijų Organi
zavimo Komiteto. Todėl, 

* manoma, kad juos šaudė 
gengsteriai, pasamdyti prie
šininkų to komiteto.

Kaltina Ispanų Valdžią 
Už Negana Griežtumo

Prieš Fašistus (?)
MADRID. — Associated 

Press praneša, kad anarchi
stai raginę komunistus už
imt Ispanijos sostinę Mad
ridą. Anarchistai esą nepa
tenkinti, kad prezidento Az- 
anos ir jo ministerio pirmi
ninko Giral’io valdžia per 
lėtai veikianti prieš fašistus. 
Del to esą nepasitenkinimo 
ir socialistinėj Generalėj 
Darbininkų Unijoj. Net 
vienas komunistas išsireiš
kęs Associated Press kores
pondentui, kad kairiųjų 
respublikiečių valdžia per
daug “delikatnai” kovoja 
prieš fašistus. Tas komu
nistas nurodęs, jog, pav., 
valdžia neleidžia išbombar- 
duot tvirtovę Alcazar, kurią 
vis dar tebelaiko savo ran
kose fašistai karininkai. 
Prezidentui Azanai gaila, 
kad bombarduojant galėtų 
būt sudaužyti Senoviški isto
riniai pastatai bei architek
tūros meno paminklai.

Revoliuciniai darbininkai, 
sakoma, buvo pasisiūlę su
daryt 10,000 vvrų nepri
klausomos milicijos iš mir
tinai pasiryžusių smarkuo
lių; bet jis nesutikęs. Aza- 
na taipgi atmetęs 5,000 As- 
turijos mainierių pasisiūly
mą pulti fašistus dinamitu, 
kuomet stokavo jiem šautu
vų.

Eina gandai, kad prez. 
Azana prisibijąs darbininkų 
milicijos, idant jinai, galų 
gale, neįsteigtų darbo žmo
nių valdžia vietoj dabarti
nės kairiųjų yespublikiečįų 
vyriausybės.

(Bet į tuos buržuazinės 
spaudos gandus-pranešimus 
reikia kritiškai žiūrėti, at- 
siminant, kad jau senai ta 
spauda skleidžia panašius 
paskalus.)

LAIKRAŠTIS P RIVERS- 
TAS ATŠAUKT ŠMEIŽTĄ 

PRIEŠ KOMUNISTUS

“Topeka Daily State 
Journal” buvo išspausdinęs 
neva - “prisieką,” kurią būk 
turįs padaryt kiekvienas 
įstodamas į Komunistų 
Partiją. Ta “prisieką”
vra kopija fašistinio Juodo
jo Legiono prisiekos, kuris 
pasižada žudyt visus politi
nius savo priešus.

Komunistų Partija per 
savo advokatą J. Brodsky 
pagrūmojo teismu, jeigu 
minimas republikonų laik
raštis neatšauks to bjau
raus šmeižto. Tad jis dabar 
ir atšaukė. Tai jau antras 
buržuazinis laikraštis liko 
priverstas atsaukt tokį 
šmeižtą.

C

INFORMACIJOS APIE LIETUVIŲ KO
MUNISTŲ SUVAŽIAVIMĄ

Suvažiavimas įvyks rugpjūčio 21-22 dienomis, tai' 
yra, šį penktadienį ir šeštadienį, Rochester, N. Y.

Suvažiavimas bus laikomas lietuvių svetainėje po 
numeriu 575 Joseph Ave. Visi draugai tenai pribū
kite.

Suvažiavimas prasidės penktadienį lygiai 9 vai. ry
te. Visi privalote susirinkti laiku.

Kasdien bus laikoma trys sesijos.
Suvažiavimas pasibaigs šeštadienio naktį. Sekma

dienis bus liuosas, todėl visi draugai galės sugrįžti 
namo ir pirmadienį eiti į darbą.

Lietuvių Komunistų Centro Biuras.

Trockistai Buvo Susimokinę Išžudyt So
vietų Vadus Teatre Lapkričio 6 Dieną

ZINOVJEV, KAMENEV VEIKĖ SU FAŠISTAIS AT
PLĖŠT UKRAINĄ NUO SOVIETŲ SĄJUNGOS

MASKVA.—Trockistai bu
vo padarę sumoksią išžudyt 
žymiausius Sovietų vadus 
šiemet lapkr. 6 d. tuo laiku, 
kai jie būtų susirinkę Di
džiajame Teatre Maskvoj. 
Tokiai žudvnei padaryt troc 
kištai buvo įsišmugeliavę 
net penkis teroristus iš už
sienio. Šiem teroristam bu
vo parūpinta klastingi do
kumentai, su kuriais jie 
įvažiavo į Sovietų Sąjungą.

Tokį kaltinimą Sovietų 
vyriausybė stato Trockio 
sėbram, prieš kuriuos šį 
trečiadienį prasidės viešas 
teismas Maskvoj. Teisman 
yra traukiama G. Zinovjev, 
L. Kamenev, F. Evdokimov, 
profesorius Smirnov ir tu
zinas kitų trockistų. Zinov
jev ir Kamenev jau pir
miau buvo įkalinti dešim
čiai metų už ryšius su troc- 
kistais suokalbininkais, pa

gal kurių planą buvo nužu
dytas drg. S. Kirov Lenin
grade 1934 m.

Be kitko, Sov. vyriausybė 
kaltina Zinovjėvą ir Kame- 
nevą, kad jiedu 1934 m. da
lyvavę sumoksle atplėšt Uk
rainą nuo Sovietų Sąjun
gos. Pasirodo, jog trockis
tai suokalbiavo su Ukrai
nos fašistais irUkėjosi, kad 
Vokietijos ir Lenkijos val
dovai padės jiems atkirsti 
Ukrainą nuo -Sovjetijos. 
Lenkijoj trockistai tarnavo 
kaip žvalgybos agentai; jie 
taipgi turėjo ryšių su Hit
lerio šnipais.

Žymėtina, kad teismas 
prieš trockistus bus viešas; 
reiškia, Sovietų vyriausybe 
turi' užtenkamai įrodymų 
pries juos]—kaip pastebi 
New Yorko Times mask
viškis korespondentas Wal
ter Duranty.

'p"SJ,YA“^"’|fAŠISTAI BAJADOZE IŠSKERDĖ tok- 
Galvažudžius Fašistus! stangius respublikos rėmėju

Šiandien vakare New 
Yorke, Madison Square 
Garden svetainėj, 8th Ave. 
ir W. 50th St., įvyksta mil
žiniškas mitingas Komunis
tų Partijos narių ir visų 
darbininkų abelnai, idant 
galingai užprotestuot prieš 
Hitlerį ir Mussolinį, kaipo 
įkvėpėjus ir talkininkus Is
panijos fašistų sukilimo.

Mitinge kalbės Frank 
Payton, ką tik sugrįžęs iš 
Ispanijos ir matęs didvyriš
ką Liaudies Fronto kovą 
prieš fašistus. Taipgi sa
kys kalbą Cl. Hathaway, 
Daily Worker io redakto
rius, kuris šį trečiadienį iš
važiuoja į Pasaulinę Taikos 
Konferenciją, b ū s ia n č i ą 
Brusselyje. Drg. Hathaway 
išdėstys komunistų nusista
tymą kai del dabartinio na
minio karo Ispanijoj.
, Visi važiuokite į šio vaka
ro mitingą sykiu su tūks
tančiais kitų tautų darbi
ninkų — užprotestuot prieš 
Mussolinį ir Hitlerį, kurių 
lėktuvai ir bombos skina 
geriausius darbininkų kla
sės sūnus ir dukteris Ispa
nijoj.

KETURI FAŠISTŲ KARO 
LAIVAI BOMBARDUOJA 

SAN SEBASTIANĄ

SUŠAUDĖ 600 KOMUNISTŲ, DAUGIAUSIA JAU
NUOLIŲ, IR NET ŠIMTUS TIKINČIŲJŲ

Komunistai Reikalauja 
Praleist Ginklus Ispaną 

Liaudies Frontui

PARYŽIUS. — Francijos, 
Anglijos ir Belgijos Kom. 
Partijos pareikalavo, kad 
tų trijų šalių valdžios leis
tų Ispanijos Liaudies Fron
to valdžiai nusipirkti ir 
parsigabenti 'ginklų prieš 
fašistus.

Ne tik komunistai, bet ir 
didelės darbininkų minios 
daro vis kietesnio spaudi
mo, kad priverst socialisto 
Blumo ministerių kabinetą 
praleisti karo pabūklus, ku
rių nori pirkt Ispanų res
publika kovai prieš fašis
tus.

Fašistai Varo į Armiją 
Morokkiečiu Berniukus

GIBRALTAR. — Ispanų 
respublikos š a rvuotlaiviai 
vis pastoja kelią fašistams 
gabentis laivais karius iš is
paniškos Morokkos. > Tuo 
būdu fašistai tegali tik apie 
400 morokkiečiu per dieną 
lėktuvais perkelt į Ispaniją.

Tetuane, ispaniškoj Mo- 
rokkoj, ir Sevillėj fašistai 
prievarta varo į savo mili
ciją net 16 metų amžiaus 
berniukus.

SAN SEBASTIAN, rugp. 
17. — Ispanijos fašistų du 
šarvuotlaiviai ir du mažes
ni kariniai laivai bombar
duoja San Sebastianą, šiau
riniame pajūryje.

Miestą ginantis Liaudies 
Frontas buvo persergėjęs 
fašistus, kad jeigu jie bom
barduos miestą, tai bus su
šaudyta nelaisvėn paimti jų 
sėbrai.

United Press praneša, jog 
kai fašistai nepaisė savo sė
brų gyvybės ir ėmė bombar- 
duot San Sebastianą, tai 
darbininkų milicija sušaudė 
1,200 fašistų. Bet praneši
mas apie jų sušaudymą dar 
nepatvirtintas.

Fašistu Maurai Plėšikai

Portland, Oregon. — 700 
darbininkų susirinkime, kur 
kalbėjo E. Browder, komu
nistų kandidatas į preziden
tus, sudėta $153.36 Ispani
jos Liaudies Frontui.

GIBRALTAR. — Fašistų 
generolo Franco įgabenti iš 
ispaniškos Morokkos mau
rai * kariai apiplėšė kelis 
miestus 1 Granados srity j. 
Išplėštas siuvamąsias maši
nas pardavinėjo po 50 cen* 
tų, idant galėtų nusipirkt 
maisto.

MIRTINIAUSIAS FAŠIS
TŲ PABŪKLAS

BURGOS, Ispanija, rugp. 
17.—Fašistų generolai ta
riasi panaudot “vieną įnir
tingiausią” karo įrankį 
prieš Liaudies Frontą. Gi
riasi, būk tuom “padarysią 
galą” respublikos valdžiai. 
Kas tai do įrankis, nepasa
ko; bet spėjama, kad tai bū
sią nuodingiausios ir degi
nančios dujos, gaunamos iš 
Hitlerio.

Prieš fašistų dujas, žino
ma, respublikiečiai turėtų 
atsakyt karinėmis dujomis 
is savo pusės.

BADAJOZ,* Ispanija. — 
Fašistai, užimdami šį mies
tą su pagelba Hitlerio ir 
Mussolinio lėktuvų ir jud
viejų duotos amunicijos, su
rengė kruviniausią skerdy- 
nę prieš respublikos gynė
jus ar jos pritarėjus. Fa
šistų Užsienio Legiono 
pulkininkas Yague rugp. 
16 d. sakė, kad buvo prie 
sienos pastatyta ir sušau
dyta iki 1,500 respublikie
čių. Be to, suimta dar ke
li tūkstančiai ir neva “tar
doma”. Bet fašistai visus 
tardpmus paprastai sušau
do.

United Press korespon
dentas praneša, kad 600 ta
riamų komunistų buvo vie
nu sykiu gatve nuvaryti 
sušaudymui. Jie, genami 
mirtin, buvo priversti eit iš
kėlę rankas augštyn virš 
galvų. Tarp jų buvo dauge
lis vaikų tarp 12 ir 13 me
tų amžiaus.

Fašistai sušaudė ir šim
tus tikinčiųjų žmonių, dau
giausia jaunuolių. Šie pirm 
mirsiant prašėsi atlikt iš
pažintį; o kunigų netrūko. 
Kunigai kovojo kaip fašistų 
kareiviai; ir kada jie gavo 
progą spaviedot, nusivilko 
karišką švarką, apsimovė 
sutonu, užsidėjo kamžą, stu
lą, ir spaviedoja.

Liaudies Frontas gynė 
Badajozą su begaliniu pasi
ryžimu. O kuomet, galų 
gale, fašistai įsibriovė į 
miestą, tai respublikiečiai 
prieš juos kovėsi gatvėse iš 
už barikadų. Skaitliuojama, 
jog vien barikadų mūšiuose 
žuvo kokie 1,500 respubli
kos gynėjų.

Mūšiai baigėsi durklų ir 
ilgų peilių kova. Fašistų 
komandierius gen. Franco 
del to sveikina kriminalis
tus karius iš Užsienio Legi
ono ir puslaukinius maurus 
iš ispaniškos Morokkos kaip 
gabiausius skerdikus.

Sušaudytų bei nusmeigtų 
respublikiečių kraujais nu
lietos gatvės ir aikštės; su
krekėjusio kraujo taipgi 
pilnos srutu nubėgimd ry- 
nos palei šaligatvius.

Badajozo kautynėse krito 
ir tūkstantiai-fašistų, tarp 
jų penki 4)ficieriai.
Badajoz dar Nėra Tiltas 
tarp Fašistų šiaurinių ir

Pietinių Armijų
S E VI L LE, Ispanija. — 

Fašistai skelbė, jog kaip tik 
užimsią Badajozą, tai per jį 
galėsią susisi.ekt generolo 
Franco pietinė armija su 
gen. Molo šiaurine armija. 
Tačiaus pasirodo, kad ruo

žas į šiaurę nuo Badajozo 
dar tebėra pilnas respubli
kiečių, o fašistinės armijos 
tegali susisiekti tik lėktu
vais bei telefonu. Patys fa
šistai pripažįsta, jog Sevil- 
lės ir Badajozo apylinkės 
knibždėte knibžda partiza
niškais Liaudies Fronto ko
votojais. j

Liaudies Frontas Atėmė 
Miestą iš Fašistų

MADRID. — Respublikos 
gynėjai kirto smūgį fašis
tams, atimdami iš jų Cadiar 
miestą, Cordobos provinci
joj.

Pietuose fašistai despera
tiškai grumiasi linkui Ma
lagos prieplaukos. Bet res
publikiečiai atmušė jų ant
puolius už 26 mylių nuo Ma- ’ 
lagos.

Bombarduoja Ispani
jos Fašistą 4 Miestus

GIBRALTAR. — Ispanų 
respublikos karo laivai bom
bardavo Tarifą Punktą, fa
šistų lizdą ties Gibraltaru, 
išdaužydami strategines jų 
pozicijas. R e s publikiečiai 
rug. 16 d. taipgi iš orą bom
bardavo fašistus Lanjaro- 
ne, Orjivoj ir Ventoj, Gra
nados provincijoj.

Kelius Į Madridą Sergėja Se
nyvi Vyrai ir Berniukai
MADRID. — Per desėt- 

kus mylių visi keliai į Mad
ridą, Ispanijos sostinę, yra 
griežtai saugojami. Jų sar
gai yra daugiausia vyrai 
apie 50 metų amžiaus ir ke
liolikos metų berniukai. 
Praeinančius bei pravažiuo
jančius respublikos draugus 
jie sveikina “marksistiškai” 
—sulenkta per alkūnę ran
ka su pakeltu kumščiu.

U

BURGOS, Ispanija. —Fa
šistų štabas praneša, kad'jie 
kulkasvaidžiais išžudę 600 
Liaudies Frontiečių, kurie 
puolė fašistų tvirtpvę Sara- 
gossą. J

Fašistai taipgi skelbiasi, 
kad užėmę Antequerą Mala
gos prieplaukos apylinkėj, 
pietiniame pajūryje.

Iš vokiškų ir itališkų lėk
tuvų fašistai bombardavo 
Bilbao prieplaukos miestą 
šiauriniame pajūryje. Jie 
garsinasi išsprogdinę ten di
delius respublikiečių gazo
lino sandėlius.

4*
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J jie masėmis nepasitiki, tai bando savo 
tikslą pasiekti teroristinių veiksmų ke
liu. Jie išsigimė į konspiratorius ir te
roristus, paprastus teroristus. Jie nuėjo 
taip toli, kad net pasišaukė talkon fašis
tus padėti jiems pasiekti tį tikslą!

O tas tik parodo, kad Sovietų žmonės, 
o ypač Komunistų (Bolševikų) Partija 
turi nuolatos budėti. Trockio, Zinovjevo 
lūpomis kalba ir dirba klasinis priešas. 
Jeigu jiems pavyktų jų užmačios, ne kas 
kitas, kaip išnaudotojai vėl užviešpatau
tų ant vieno šeštadalio pasaulio. Ką ki
tą Rusijoje tupdytų ant sosto hitlerinė , 
Vokietija, jeigu ne išnaudptojus ir dar
bo žmonių korikus? Bet, žinoma, jiems 
nepavyks. Sovietų žmonės mokės su jais 
apsidirbti.

'7- ■     .. .   r; 1 . ........- - . —- ■■ t.

Fašistų Kova prieš Streikų Ir 
Darbininkų Laimėjimai

Kur Stovi Popiežius?
New York “Times’o” korespondentas 

Arnaldo Cortesi praneša tiesiai iš Ro
mos, kad jokios abejonės nebeliko, kur 
simpatijos ir troškimai randasi katali
kų bažnyčios ir jos galvos popiežiaus Pi
jaus XI šiame konflikte Ispanijoje. Po
piežius visa širdžia palaiko Ispanijos mi- 
litaristus-fašistus. Popiežius kasdien lai
mina visus tų kraugerių barbariškumus. 
Popiežiaus oficialis organas “Osservato- 
re Romano” netgi Ispanijos liaudies val
džios nevadina Ispanijos valdžia, ale 
“Madrido valdžia.” Vadinasi, jos nepri
pažįsta visos šalies valdžia.

Ispanijos žmonės neužmirš šio gyvo 
fakto. Jie neužmirš, kad katalikų baž
nyčios galva susidėjo su jųjų mirtinais 
priešais.

Nusisuks Sau Sprandą
Leonas Trockis da vis nenurimsta. Ne

nurimsta taip pat jo agentai, kurių tar
pe pasirodė Zinovjevas, Kamenevas, Jev- 
dokimovas ir keletas kitų išsigimusių su
tvėrimų. Pasirodo, kad Trockis buvo 
pasiuntęs iš užsienio penkis teroristus, 
kurie, bendrai su Zinovjevu ir kitais, pla
navo nudėti draugą Staliną ir kitus Ko
munistų Partijos ir Sovietų valdžios va
dus. Jie tapo sučiupti. Sovietų liaudis 
reikalauja tiems išsigimėliams neparo
dyti jokid pasigailėjitaio-i Žinoma, jie pa
sigailėjimo ir negaus.

Antra, tų teroristų ir kontrrevoliucio
nierių veiklos fazė susidėjo iš palaikymo 
ryšių ir bendradarbiavimo su Vokietijos 
fašistų valdžios slaptaja policija. Tie vi
si bjaurūs dalykai tapo iškelti Sovietų 
Spaudoje ir sudėti Sovietų prokuroro su
statytuose kaltinimuose. Jie bus parem
ti nesumušamais faktais teismo eigoje.

Trockis, žinoma, užsigina griešijęs. Jis 
esąs taip nekaltas, kaip nekaltas yra avi
nėlis. Bet kas gi jam tikės, kuomet nuo
gi faktai parodo kitką.

Negalima Trockį, Zinovjevą, Kamene- 
vą ir jų kolegas konspiratorius vadinti 
bepročiais. Jie trokšta galios. Jie nori 
Sovietų Sąjungą valdyti. Prie to jie ei
na pasiryžusiai ir sistemačiai. Kadangi

Francijos Demokratijos Likimas
Ispanijos liaudis šiandien sprendžia ne 

tik savo, bet ir Francijos demokratijos 
likimą. Tas aišku, kaip diena. Turėtų 
tą puikiai suprasti Francijos Liaudies 
Frontas. Tą turėtų suprasti Francijos 
socialistinė valdžia. |

Nelaimė, baisi nelaimė ištiktų Franci
jos žmones, jeigu kruvinieji fašistai nu
verstų Ispanijos liaudies Valdžią ir įsteig
tų teroristinę militarist^ diktatūrą. 
Francija pasijustų iš trijų šonų apsupta 
fašistinėmis valstybėmis — iš vienos pu
sės Vokietija, iš kitos Italija ir iš trečios 
Ispanija! Ar gi galėtų Francija atsilai
kyti prieš jas? Argi Francijos demok
ratija galėtų išlikti toj jūroje fašistinio 
barbarizmo? Francijos viduje veikia ga
lingos fašistinės spėkos. Tos vidujinės 
spėkos gautų paramą iš. įsidrąsinusio 
fašizmo užsienyje. Tai būtų tiktai sa
vaičių ūr mėnesių klausimas, kada tos 
spėkos pakeltų galvą ir uždegtų Franci- 
ją civilo karo gaisru. I

Štai kokioj rimtoj padėtyje atsidūrė 
Francijos žmonės. Jų reikalai tiesiogi
niai surišti su laimėjimu Ispanijos žmo
nių kovos prieš fašistus. Kažin ar tik 
neperdaug Blumo valdžia kalba apie 
“neitralumą,” o permažai pądeda Ispani
jos žmonėms tą kovą laimėti, 
kaip atkakliai Vokietijos ir 
šistai remia Ispanijos fašistus 
randa būdus ir orlaivių ir amunicijos pa
siuntimui. O iš Francijos demokratijos 
tokios paramos Ispanijos liaudies valdžia 
iki šiol nesusilaukė. Simpat: ‘ 
rimo teikiama daug, tiesa, b^t konkretės, 
apčiuopiamos pagelbos kaip

Nepamirštas

. Žiūrėkite, 
Italijos fa- 

Jie su-

jos ir pri ta

il- nesigirdi.

Francijos valdžia nutarė išleisti seriją 
paštaženklių su Jean Jaures atvaizdu. 
Tai bus paminėjimas 22 me' 
ties to kovotojo už taiką. Jeai 
vo nužudytas 1914 metais, 
prakalbą prieš karą.

Gražus paminėjimas kovo 
ką ir padarytas labai laiku!

du nuo m i r- v
i Jaures bu-
jam sakant

tojo už tai-

Kas Remia Komunistų Partijos Rinkimus
Apie šių metų preziden- 

_ tinius rinkimus jau buvo 
spaudoj. Į Lietuvių Komi
teto Rėmimui Komunistų 
Partijos kandidatų atsišau
kimą gauname atsiliepimų 
ir aukų. Štai ką mums 
draugai rašo:

“Drauge Šolomskai!
į Čia rasite $1, kurį auko

ju Komunistų Partijos 
linkimų Kampanijai. La- 
iii gaila, kad daugiau ne
žaliu, nes jau 3 metai ne
dirbu. Sergu, esu pusiau 
>ar,alyžiuotas, mažai val
iau kojas ir rankas.
į.Ant. šebeika.”
Matote, draugas ligotas, o 

vis vien ateina savo klasės 
partijai į talką.

f)rg. A. Kazakevičius, 
brooklynietis, tam tikslui 
paaukojo $1.

Štai draugė hudsonietė 
rašo:
“Gerb. Draugai!

.Čekį ant $3.85 aplaikiau, 
kaip atlyginimą už gavimą 
naujų narių į LDS laike 
vąjaus... Kadangi Rinki
mų Kampanijai paramai 
Komunistų Partijos kandi

ji datų lietuviams darbinin

A

4/

kams yra paskirta $5,000, 
tai grąžinu čekį ir meldžiu 
perduoti į tą fondą.

Draugiškai,
V. Grigienė.”

Arba paklausykite, ką ra
šo ALDLD 57 kuopos rašti
ninkas:
“Gerb. Drauge D. M. 
Šolomskai!

Gavome knygutę su ku
ponais. ALDLD 57 kuopos 
susirinkime nutarėme, už 
kuponus užmokėti $5 ir čia 
rasite ant tos sumos čekį. 
Kuponus platinsime, bet 
jums pinigai greitai reika
lingi.

Draugiškai,
D. P. Buika.”

■ I

Aukos per ‘Laisvę”;^
Jau buvo paskelbtatpir- 

mesnių aukotojų vardai. Per 
dienraštį “Laisvę” aplanky
ta sekamos aukos tam tiks
lui:

Drg. J. Ramanauskas, iš 
Minersville, Pa., aukoja $1. 
Drg. J. Pranaitis, brookly- 
nietis, aukavo $1. Drg. J. 
Ciberka, brooklynietis, taip
gi aukavo $1.

• “Vilnį” 
gauta aukos 
augų:

Aukos per
Per “Vilnį” 

nuo sekamų dr„„o... 
A. Drobus, Chicago, Ill. 
Ed. McAne........
J. Gedvil ..........
ALDLD 86 Kp., 
L. Peters ..........
P. Kazeliunas . 
LDS 112 kuopa 
J. A. Budris ... , 
Frank Simonaitiį 
Ig. Baltušis . . . 
John Jaučius .. 
J. Stekles..........

Visiems aul 
riame širdingą ačiū! 
some visas ku 
tik jau gavote 
kuponais platinti jas. Rin
kite aukas kiekvienoj su
eigoj, parengime, kur gali
ma, dirbtuvėj. 

Visais rinki
kreipkitės į “Vilnį”, “Lais
vę” arba tiesiąi į Lietuvių 
Komitetą Reinui Komunistų 
Partijos Rinki

D. M. Šolomskas,
Rinkimų Kąmp. Vedėjas, 

Eyck St.
Rinkimų Kt 

46 Ten
Brook

$1.00

.............. 1.00
Chicago 2.00 
............. 2.00 
..............1.00 
. ..............2.00
.. .’......... 1,00
.............. 5.00
............. 2.00 
..............1.00 
...............1.50

■<o to jams ta- 
Pra- 

opas, kurios 
knygeles su

mo reikalais

mus.

GAUKITE “LAISVEI”
NAUJŲ SKA1TYTOJŲ.

Fašistų valdžia greta te
roro ir apgulos stovio ėmėsi- 
ir kitų priemonių į kovoj 
prieš generalį streiką 18-20- 
VI. Būtent, ėmė patenkin
ti darbininkų ekonominius 
reikalavimus.

Taigi, ekonominėj srityj 
darbininkija turėjo milžiniš
kų atsiekimų. Generalio 
streiko sukaustyta fašistų 
valdžia pradėjo šaukti:

“Rytoj visi darbininkai 
grįžta į darbą. Už nedirb
tas streiko dienas darbinim 
kams bus atlyginta. Nekal
ti iš suimtųjų paleisti.” 
(“Liet. Aidas” *21-VI-1936). 
20-VI naujai išrinktieji dar
bo rūmų atstovai buvo nu
vykę į vidaus reikalų minis
teriją, kur atstovams fašis
tų ministeris Čaplikas pa
reiškė :

1. Kad vidaus reikalų mi
nisterija įsakius fabrikan
tams užmokėti streikavu
siems d a r b i n i n k am s už 
streiko dienas. Tai buvo 
pirma ekonominė priemonė 
kaip nors sužlugdyti darbi
ninkijos kovingumą. Kaip 
fabrikantai vykdo šį įsaky
mą, štai faktai: “Bostono” 
audimo fabrike del užmo
kesčio už streikuotąjį laiką 
vos neprieita ligi naujo 
streiko. Tik po aštraus 
konflikto buvo apmokėtos 

• streiko dienos. ■ Popieros 
fabrikas Petrašiūnuose Ne
užmoka už dvi dienas, už 
trečią nemoka — esą tą die
ną darbininkai ir be strei
ko nebūtų dirbę (mat fabri
kas dirba tik 5-kias dienas.) 
“Šilkolev” trikotažo konfek- 
cijonas teužmokėjo už dvi 
dienas. (Beje reportaže su
lig daviniais iš darbininkų 
—buvau pranešęs, kad po
pieros fabrikas Petrašiū
nuose nestreikavo. Klaidą 
atitaisau — popieros fabri
kas streikavo, kaip ir visi 
fabrikai).

(2) Fašistai pasižadėjo 
vykdyti stropiau darbo ap
saugos įstatymus.

(3) Fašistai pasižadėjo 
padaryti žygių, kad nebūtų 
metami iš darbo darbininkų 
delegatai, įgaliotiniai, dar
bininkų komisijų nariai ir 
kt.

(4) Pavasario potvinio 
pasėkos darbininkams buvo 
gana aštrios — už ilgokai 
nedirbtą laiką fabrikantai 
nebuvo užsimokėję. Fašistų 
vid. reikalų ministerija įsa
kė fabrikantams susitarti 
su darbininkais tuo reikalu. 
Visa eilė fabrikų, kaip “In
karas” ir kt. laimėjo.

(5) Fašistai pasižadėjo 
priversti fabrikajitus su
mokėti už laiką, sugaištą 
be darbininko kaltės: maši
nai sugedus, remontuojant, 
siūlus nutraukus audyklose 
ir t. t. “Bostono” audyklo
je išgverusios mašinos Su
džiaut dažnai nutraukia siū
lus, už jų ištaisymą darbi
ninkėms nemokėdavo nieko, 
nors tame fabrike visas dar
bas akordinis. Darbininkės 
sukėlė dabar triukšmą, dar
bo inspektorius paskambi
nęs į “Litekso” fabriką, ga
vo atsakymą, kad ten už 
1,000 nutrauktų siūlų ištai
symą moka po 1.20 c. Taigi, 
ir Bostonui nustatė po 120c. 
už 1,000.

(6) Pasižadėjo išleisti 
įstatyAą, kuriuo bus nusta
tytas sayaitės . darbo dienų 
skaičius (ne mažiau ketu
rių d. savaitėje).
v (7) Pasižadėjo panaikin-

ti nemokamas atostogas fa
brikuose, kurių ligšiol būda
vo nemaža, k.a. “Inkare” ir 
kt.

(8) Kad išmetant darbi
ninką iš darbo fabrikantas 
apie tai praneštų prieš tam 
tikrą terminą. Del šio rei
kalo pasižadėta net pakeisti 
ligšiolinį įstatymą.

Bet streiko nė tie visi pa
sižadėjimai n e Ii k v i davo. 
Todėl darbo rūmai išleido 
ekstra atsišaukimą į darbi
ninkus — šaukiantį baigti 
streiką. Štai jo svarbiausi 
punktai:

“Darbo rūmų delegacija, 
turėdama galvoje, kad visų 
darbininkų opius reikalus 
yra visiškas galimumas su
tvarkyti per darbo rūmus, 
kad tikram tvarkymui pil
nai pritarė ir vidaus reika
lų ministeris, kviečia visus 
darbininkus ir darbininkes: 
(1) nepasiduoti neatsakingų 
bei nesantaikos siekiančių 
asmenų kurstymams; (2) 
nuo pirmadienio, t.y. birže
lio 22 d. ryto stoti visiems į 
darbą; (3) apie visus ky
lančius nesusipratimus per 
savo įgaliotus asmenis in
formuoti darbo rųiijus ir 
(4) padaryti pilną pasitikė
jimą savo išrinktiems darbo 
rūmų atstovams ir jų žy
giams darbo žmonių reika
lus tvarkant.”

Šiais atsišaukimais buvo 
užpiltos viso gatvės, tvoros, 
darbininkų butai.

Greta šių prašymų grįžti 
į darbą, fašistai ministerial 
ir grasino.' .

“Jei visi darbininkai, ku-

Birže- 
miesto

įrašyt iligonių kasoje (30% 
tų darbų darb. iki 1-VII bu
vo kauniečiai). Ligi staty
bos darb. ir generalinio 
streiko kelių ir plentų dar
bininkus ligonių kason nere
gistruodavo.

“Inkaro” gumos fabrikas 
ligšiol vasarą sustabdydavo 
keliems mėnesiams darbus, 
atleisdavo visai darbinin
kus, o rudenį priimdavo 
kaip naujus, — naujo mis 
sutartimis. Darbininkai, to
kiu būdu neturėdavo teisių 
gauti kompensacijų ir ato
stogų.

Dabar “Inkaro” darbinin
kai išreikalavo, kad sustab- 
dant fabriką, darbininkai 
nebus skaitomi atleistais iš 
darbo. Fabrikui nedirbant 
bus duodamos atostogos, o 
pradėjus darbą, visi anks
čiau dirbę darbininkai bus 
priimami atgal senomis su
tartimis, ir fabrike išdirbtas 
laikas bus įskaitytas gauti 
kompensacijas.

Iš tų nedidelių žinių, ku
rias čia paduodu, matome, 
kad ne veltui galvas dėjo 
darbininkijos sūnūs, ne vel
tui šimtai gavo kulkų ir du
jų: jie kovėsi už darbinin
kijos reikalus: už politinę 
jos laisvę ir ekonominį gy
venimą. Beje, jums buvau 
pasiuntęs darbininkų rezo
liucijos nuorašą. Pastebiu: 
ši rezoliucija, įteikta vi
daus reikalų ministeriui — 
buvo apkarpyta darbo rū
muose. Pagrindiniai tikro
sios rezoliucijos (kurią iškė
lė komunistai) reikalavimai 
buvo: paleisti fašistinį sei
mą, paleisti darbo rūmus, 
sustabdyti fašistų karo lau
ko teismus, terorą ir šaudy
mus gatvėse.

Šiais obalsiais streikas ir 
vyko. Už šiuos obalsius ir 
už darbininkų būvio pageri
nimą darbininkai dėjo gal
vas Kauno gatvėse!

Taigi, bendrą generalinio 
streiko apžvalgą tuo ir bai
giu. Jei pasiseks — prane
šiu tik tikslias žinias apie 
užmuštuosius ir sužeistuo
sius.

30-VII-1936.
Kaimas, Pietų Lietuva.

dymo. Toks politinis strei
kas, nešąsis kartu ir ekono
minius reikalavimus — pra
ūžė, kaip audra. Ir reikia 
tik stebėtis, kad šis stichi
nis, staigus, neorganizuotas 
streikas nusitęsė tiek ilgai :x 
nuo 18 iki 22-VI. Šis strei
kas parodė, kad darbininki
ja yra solidari ir pakanka
mai išsimankščiusi dalinuo- 
se streikuose (kaip a. sta
tybos darb. streikas, viešų
jų darb. streikai ir kt.)

Šią jėgą jausdami, fašis
tai dantis sukandę pildo sa
vo pasižadėjimus, duotus 
darbininkijai f

Darbo rūmų laikraštis 
“Darbas” 27-VI pranešė, 
kad liepta plačiųjų gelžke- 
lių Kauno ruožui išmokėti 
darbininkams už potvinio 
laiką.

Popieros fabrikui — už 
streiko laiką.

Nemune žiemos uoste 
žemsemė “Mindaugas” ne
nutraukia darbų— viešieji 
darbai tęsiami.

“Beko” trikotažo fabri
kas esąs linkęs gerinti dar
bo sąlygas. Šiaulių miesto 
kino mechanikams nustaty
tos uždarbio normos.

Visa eilė kitų ekonominių 
laimėjimų lydi šį streiką. 
Kamberio lentpjūvės strei
kas, kuris buvo kibirkštimi 
generaliam streikui — lai
mėtas bent dalinai, 
lio 22-23 d. Kauno
darbo inspektorius Liuter- 
moza sušaukė tos lentpjū
vės darbininkus pasitarti. 
Streikas privertė fašistus 
pripažinti, kad lentpjūvėj

J Nors vi
daus reikalų ministeris bu
vo pareiškęs, kad 3-ris die
nas išstreikavę ir lokautuo- 
ti darbininkai skaitomi ne
sančiais.

Taigi, minėtame pasitari
me dalyvavo 2 darbininkai, 
dirbą lentpjūvėje (viso dir
ba 150) ir 22 išmestieji. 
Liutermoza kalbino Kambe- 
rius pakelti darbininkams 
atlyginimą. Ligšiol darbi
ninkai gaudavo nuo 2-50c 
iki 3-jų litų, bet išskaičius 
visokius mokesčius, darbi
ninkui belikdavo 2-30c — 
2-80c į dieną.

Taigi — lentpjūvės dar
bininkams atlyginimą nu- 
statysianti vidaus reikalų 
ministerija ir algas padidin
sianti. Kolkas atgal į lent
pjūvę priimti tik 7 darbinin
kai, 15-ka lieka vis dar iš
mestų. (Žinios iš 27-VI). 
Bet išmestiesiems bus išmo
kėtos kompensacijos.

Šiauliuose darbo inspek
torius įsakė fabrikantams 
duoti darbininkams atosto
gų. Ligšiol retas Šiaulių 
fabrikų darbininkų jas te
gaudavo. Atostogos 
duodamos.

Be to savivaldybės 
laikraščius paskelbė, 
viešieji darbai Kaune ir prie 
Kauno bus tęsiami visą va
sarą (nors nuo birželio 23 
d. Kauno apskr. savivaldy
bė didžiumą darbininkų iš 
darbų buvo išmetus). Pa
likta 100 darbininkų Vilki
joj ir Seredžiuje (grindžia 
gatves ir kelius tiesia). Be
darbiai tebedirba Lampė
džių kurorte gatves ir Ne
muno vagą tebetvarko. Pa
žymėtina, kad viršminėtuo- 
se viešuose darbuose moka
ma visur už akordinį darbą, 
kartais darbininkui neišeina 
nė 250c į dieną.

Visi viešųjų darbų darb.

rie ligšiol nebuvo stoję j yra darbininkų!
darbą, rytoj, pirmadienį, 
birželio 22 d. rytą stos dirb
ti, tai vidaus reikalų minis
terija padarys žygių, kad 
su tokiais darbininkais įmo
nės samdos sutarties nenu
trauktų. Nestojusiems ligi 
to laiko dirbti nebus teikia
ma jokios paramęs grįžti į 
darbą tomis pačiomis sąly
gomis.” (J. Čapliko pareiš
kimas) .

Bet streikas baigėsi ne 
del to. Fašistai skelbė, kad 
viešieji darbai nebus nu
traukti, kad bus sudrausta 
darbdavių sauvalė ir t. t.— 
bet, dar kartą kartoju, strei
kas 22-VI baigėsi del kitko.

Streikas baigėsi del to, 
kad jis buvo politinis prote
sto streikas, įgavęs revoliu
cinio streiko pobūdį. Toks 
streikas nėra ilglaikinis, 
toks streikas nestato konk
rečių kelių, centų reikalavi
mų ir nesitęsia iki jų įvyk-

E. L. JAHNCKE, 
nusistatęs prieš Hitlerį asmuo, 
todėl jis tapo išmestas iš ame
rikines Olympijados komisijos.

jau

per 
kad

ŠYPSENOS

Viskas po Senovei
Vienam universitete, vie

no studento kambario du
ry sna kas tai pabaladojo. 
Studentas atidarė duris ir 
pamatė pagyvenusį vyrą, 
kuris pratarė:

“Ar aš galiu įeiti? Tai 
tasai pats kambarys, kuria
me aš gyvenau, kai čia mo
kinausi 1909 metais.”

Studentas pakvietė vyrą

“Taip, taip, tamsta?” Sve
čias .regimai skendo atsimi
nimuose. “Tas pats senasis 
kambarys. Tie patys senie
ji langai. Tie patys senie
ji rakandai. Tasai pats 
vaizdas pro langus. . Tasai 
pats senasis šėpas...”

Jisai atidarė šėpos duris. 
Ten stovėjo mergina, išsi
gandus, pusiau apsirengus.

“Čia mano sesuo,” studen
tas pratarė.

“Taip, taip, tamsta. Ta 
pati senoji pasaka,” užbai
gė svečias savo atsimini
mus.

Surinko Juodvarnis.
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GERBIAMIEJI DELEGATAI IR DELEGATĖS!
Antrasis mūsų organizacijos Seimas, įvykęs Detroit, Mich., 

1934 metais, paliko Centro Valdybai atlikti visą eilę darbų. Tai 
buvo svarbūs darbai, liečia Susivienijimo augimą ir plėtotę.

Centro Valdyba gali pasidžiaugdama pranešti jums, kad di
džiuma tų darbų buvo atlikta.
"Patys svarbiausieji darbai buvo: įregistravimas mūsiį Susivie

nijimo Mass, ir Pennsylvania valstijose, kur gyvena daug lietu
vių darbo žmonių ir kur mūsų organizacijai gera proga klestėti.

Mass, valstijoj mes įsiregistravome ir patapome legališka ten 
organizacija lapkričio mėn. 23 d., 1934 metais, o Pa. valstijoj 
įsiregistravome ir patapome legališka organizacija tik šiemet, 
birželio mėn. 11 d.

Daug energijos ir nemažai pinigų prisiėjo išleisti, kol buvo pa
siektas tikslas. Gerai, kad Antrasis Seimas įgaliojo Centro Val
dybą taisyti mūsų konstituciją sulyg tuo, kiek reikalauja valstijų 
apdraudų (insurance) departmental. Priešingai, mes nebūtu
me galėję Mass, valstijoj įsiregistruoti. Konstituciniai pataisy
mai prisiėjo padaryti. Tiesa, nedideli, bet vistiek reikėjo ir be 
to Mass, valstijos apdraudos departmentas būtų atsisakęs mus 
legalizuoti.

Teirautasi ir darbuotasi įregistravimui LDS dar ir kitose val
stijose, kaip tai: Conn., Indiana ir Wis., tačiau del tam tikrų 
priežasčių ten dar negalėjome legalizuotis. Prisieis ateityje tą 
padaryti.

Su įsiregistravimu Pa. valstijoj yra susijęs kitas labai svar
bus mūsų organizacijai klausimas, būtent, susivienijimas su 
Augščiausia Prieglauda Lietuviu Amerikoje. Pennsylvanijos 
apdraudos departmentas savo laiku yra pasakęs: “Vienybės 
APLA su LDS neužgirsime, kol LDĘ nebus mūsų valstijoj įre
gistruotas.” O įregistruoti minėtasis departmentas vis atsisa
kė. Tik šiemet, kaip minėta, pradėjus stropiau darbuotis ir be
tarpiai klabinti į apdraudos departmento duris, mes ten legali- 
zavomės. Podraug su laisniais, advokatas pranešė, kad Pa. vals
tija užgiria ir mūsų vienybės žygius.

Kai iš ten- tokį pranešimą gavome, tuojau kreipėmės į New 
Yorko valstijos apdraudos departmentą prašydami užgirti vie
nybę. Deja, čia buvo įvykę tūlų nesusipratimų. Dokumentas, 
kurį, mes manėme, apdraudos departmentas turi, pasirodė nebu
vo gautas. Jis kaip tai netiksliai buvo užkliuvęs pas advokatą. 
New Yorko apdraudos departmentas, gavęs naują vienybės do
kumentą (sutartį tarp LDS ir APLA), pareiškė vienybę užgir- 
siąs tik tuomet, kai APLA įsiregistruos šitoj valstijoj, o ji įsire
gistruos, jei stovės gerai finansiniai. Laikas buvo toks trumpas, 
kad mes, nors ir uoliai darbavomės, nebegalėjome suspėti vis
ką atlikti taip, kad pirm šio Seimo galėtum gauti New Yorko 
valstijos užgyrimą vienybės klausimu. Visi reikalingi dokumen
tai pasiųsti į Albany. Jaučiamės, kad jie galės apdraudos de
partmentą patenkinti, o pastarasis—mus, nes visas dalykas turi 
daugiau-mažiau tik formališkumo pobūdį. Kai viskas bus su
tvarkyta čionai, tuomet būsiančioji Centro Valdyba, kurią šis 
Seimas išrinks, imsis už konkretaus darbo su APLA Centro Ko
mitetu pravedimui vienybės. Vienybę, manome, galėsime pra
vesti sutarties dėsniais, priimtais Pirmajam mūsų Seime ir 
Nepaprastam APLA Seime, įvykusiam 1932 metais.

Tenka pastebėti, jog tiek LDS Centro Valdyba, tiek APLA 
Centro Komitetas vienybės klausimo niekad nepamiršo ir ištiki
mai darbavosi nugalėjimui visų kliūčių jos pasiekimui.

Vaikų Skyrius
Sunku buvo suorganizuoti ir įsteigti Vaikų Skyrius. Einant 

New Yorko valstijos apdraudos departmento patvarkymais, turė
jome gauti 500 tarp 2 ir 16 metų amžiaus kandidatų, kad galė
jus įsteigti Vaikų Skyrių, t. y., jį legalizuoti. Vaikus pradėjome 
įrašinėti dar prieš Antrąjį Seimą. Darbas labai nevyko, kadan
gi mūsų organizatoriai ir patys LDS nariai-tėvai ir motinos 
mažai kreipė į tai dėmesio. Prieita prie to, kad turėjome orga
nizatoriams mokėti po 25c už kiekvieną kandidatą-vaiką. Bet 
ir tuomet darbas nėjo sklandžiai. Pagaliau šiaip-taip surinko
me reikiamą skaičių vaikų. Apdraudos departmentas prisiuntė 
specialį žmogų, kuris peržiūrėjo mūsų jaunų kandidatų aplika
cijas ir jas užgyrė. Kol vaikų skyrius neužgirtas, aišku, atsiti
kime mirties, nebūtų buvę galima mirusiojo pašalpgaviams išmo
kėti pomirtinės, nors vaikas galėjo išbūti mūsų organizacijoj du 
metu ir daugiau.

Kai apdraudos departmento atstovas peržiūrėjo vaikų aplika
cijas ir surado, jog mes turime jaunų aplikantų, įstojusių į 
LDS net prieš kelis metus, jis klausė, kiek per tą laiką vaikų 
išmirė ir iš kur mes išmokėjom jų pašalgaviams pomirtines. Bu
vo atsakyta, kad nenumirė nei vienas kūdikis. Atstovui buvo 
keista ir jis manė, jog čia dalykai slepiami. Todėl jis reikalavo 
sekretorės padaryti priesaiką, liudijant, kad nei vienas vaikas 
per tąjį laiką nenumirė. Pagaliau, jis reikalavo, kad visi apli- 
kantai-vaikai skaitytųsi priimti sulyg daug vėlesne diena, negu 
jie tikrumoj buvo įrašyti. Jų užmokėtos duoklės turėjo būti 
skaitomos užmokėtomis išanksto. Taip ir buvo padaryta, kas 
sukėlė nesusipratimų nariuos ir apsunkinimų, kaip Centre, taip 
ir kuopose.

Labai gerai, kad mūsų vaikuose pasireiškė nemirtingumas. 
Priešingai, būtum susilaukę tam tikrų nesmagumų.
• šiuo tarpu Vaikų Skyrius nariais stovi nepergeriausia. No
rint jį išlaikyti, jame nuolatos turi būti ne mažiau 500 vaikų. 
Kaip greit toji skaitlinė žymiai sumažėja, apdraudos departmen
tas. gali pareikalauti Vaikų Skyrių likviduoti.

IŠ čia išplaukia tas būtent faktas, kad mes privalom budėti: 
nuolat daboti, idant Vaikų Skyriuj rastųsi ne mažiau 500 vaikų. 
Mūsų kuopų valdybos, organizatoriai ir visi LDS nariai turi rū
pintis nuolatiniu vaikų įrašinėjimu į.LDS. Atsiminkim, kad šis 
skyrius labai greit keičiasi: įrašyti suaugesni vaikai susilaukia 
16-kos metų amžiaus ir jie pereina į suaugusiųjų skyrių, su
mažindami 500 skaitlinę Vaikų Skyriuj. Jei norime šį skyrių 
palaikyti, tai privalome betarpiškai juo ir rūpintis.

Palaikymui Vaikų Skyriaus, reikia ne tik juos nuolat įrašinėti, 
o ir esamus atatinkamai prižiūrėti: išrinkti iš jų tėvų bei glo
bėjų duokles ir juos lavinti, duoti vaikams, ką žadėjome. Ką 
gi mes žadėjome? Mokyklas, kuriose būtų vaikučiai mokomi lie
tuvių kalbos, dainelių, žaislų ir kitų naudingų vaikų apšvietai 
dalykų. Deja, ne visur tai praktikuojama. Pereitais dvejais 
metais tik keliose vietose teturėjome vaikučių mokyklėles.

Sutaupų Skyrius, Konstitucija
Didesniam vaikų suįdominimui, o taipgi visos mūsų organiza

cijos pakėliįnui, mes, kaip žinote, įvedėme t. v. Endowment Sky
rių arba Sutaupų Skyrių. Kol tą viską sutvarkėme, ėmė daug 
laiko ir energijos. Ne kartą prisiėjo tartis su aktuarais ir kreip
tis į apdraudos departmentą. Pagaliau apdraudos departųientas 
mūsų sutaupų skyrius užgyrė ir šiuo tarpu tdrime juo.s savo 
konstitucijo 
žinti su sutaupų skyriais, kai svarstysime konstituciją.

Daug mūsų gerų draugų sutaupų skyriais nusivylė. Turbūt 
jie manė, kad mes, kaipo darbininkiška organizacija, galėsime 
sutaupų skyrius padaryti tokiais, kurie būtų kur kas pigesni už 

ompanijose tos rūšies apdraudą. Deja, to padaryti 
kadangi apdraudos departmentas neužgirtų. žino- __ ~1__ Jt .„v ~ J , J ~ ____ 1_ J _ _ - __ -

tiek, kiek daugelis LDS narių troško.
iš to, sutaupų skyriuose narių iki šiol gavome ne- 
tai yra ir del to, kad tie skyriai nebuvo užtenkamai 
uoti. Ateityj turėsime pagaminti speciališką organi-

Bendrai, Centro Valdyba nuolat ir nuolat jaunimo klausimus 
turėjo savo darbų programoj. Kiekvienam C. V. suvažiavime 
Jaunimo Komitetas darė pranešimus apie mūsų jaunimo veik
lą ir buvo tie klausimai visapusiai svarstomi. Kur reikėjo jau
nimo reikalams lėšų, Centro Valdyba jų neskūpavo. Po šio 
Seimo, manome, galėsią dar smarkiau pasistumti pirmyn šiuo 
atveju.

ko iš fašistų paskleisto blo- 
fo, būk visi jos ministerial 
pabėgę, palikdami viską 
“raudonom govėdom.”

•j. šito Seimo darbų eigoj turėsim plačiau susipa-
Reumatizmas Sulaikomas

apdraudų k 
negalėjome,
ma, mūsų ^utaupų skyriai pigesni už apdraudos kompanijų, bet, 
matyti, ne

Išeinant 
daug. Gal 
išpopuliaris 
zatoriams rankvedėlį, aiškinantį sutaupų skyrius. Dalykas, mat, 
pas mus toks naujas, jog daugeliui mūsų pačių sutaupų sky
riaus konst

Santikyj 
atspausdinimą, 
konstitucijoj, 
lėsią sutvarkyti ir atspausdinti. Pasiuntę ją (su sutaupų sky
riais) į Alt any, laukėme užgyrimo.
kaip troškome, ir visas konstitucijos dalykas nusivilko iki šių 
metų pradž 
tarėme jos
daiktas, da r kai ką suras prie jos pridėti bei pataisyti. Dėlto 
per pastaruosius du metu ir apsiėjome be spausdintos konstitu
cijos. Tiesa, pamatiniai, bendri jos dėsniai randasi pirmojoj 
mūsų konstitucijoj, kuri buvo atspausdinta po Pirmojo Seimo. 
Dėka tam, 
reta del to

itucijbs dėsniai tebėra migloti, nelabai aiškū^.
su tuo, tenka pasakyti žodis ir apie konstitucijos ne-

Antrasis Seimas padarė eilę pataisymų mūsų 
Sugrįžę iš Seimo, manėme konstituciją greit ga-

Bet dalykai nėjo taip greit,

ios. Apsižiūrėję, kad Trečiasis Seimas nebetoli, nu- 
nespausdinti, bet palaukti Seimo, kuris, galimas

kad mūsų organizacijoj bendra tvarka gera, tai netu- 
nei jokių didelių jnesusipratimų.

Teismas su SLA
jimų, turėjome ir tam tikrų pralaimėjimų, prie ku- 
pabrėžti, mes nebuvome pripratę. Gan stambiu mū

Be laimė, 
rių, tenka ] 
sų organizacijai pralaimėjimu buvo byla, .kurią užvedė SLA 
Worcesteryj. Suėmus trumpai, dalykas buvo tokis:

Kai SLA. skilo ir kūrėsi mūsų Susivienijimas, tai Worcester!© 
SLA 57 kuopos narių dauguma pasisakė už stojimą į LDS. Mi
nėtoji kuopa turėjo knygyną, biskelį banke pinigų ir kitokio 
turto. Kadangi didelė 57 kuopos narių dauguma ėjo į LDS, tai 
ir visą turtą pasilaikė. Be to, tuojaus po Chicagos Seimo (1930), 
57 kuopos valdyba sulaikė SLA Centrai! siuntimą duoklių tų na
rių, kurie išreiškė tokį pageidavimą. Surinktas tokių narių duo
kles valdyba siuntė Organizacinei Komisijai, susidariusiai iš 
Kairio, Jeskevičiūtės ir Mizaros, kuri rūpinosi organizavimu 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo.

Deja, ka 
jas kvitavo SLA išduotose nariams knygutėse (senose) ir visą 
sąskaitą rašė ir vedė SLA 57 kuopos senose knygose. Tik kai 
įsikūrė LDS, 
pradėjo vesti

Tas faktas ir davė pagrindo SLA apskųsti mūsų draugus 
Worcesteryj.
(pasilikusį SLA), reikalaudama iš LDS. 57 kuopos knygyno, tur
to ir už kęletą mėnesių narinių duoklių grąžinimo 
to buvo frijungtas ir SLA centras.
Tyrinėta pas Master in Chancery, eita pas teisėjus. Vikną kar
tą žemesniajam teisme dalykas buvo atmestas, t. y., išspręsta 
mūsų naudai, tačiau SLA apeliavo į augštesnį teismą
vėl prasidėjo nauji tyrinėjimai. Pagaliau teismas patvarkė, 
kad skundžiamieji (mūsiškiai) turi sugrąžinti SLA už keletą 
mėnesių (1930) duokles, kurios buvo pakvituotos SLA narystės 
knygelėse ir surašytos SLA 57 kuopos knygose. Viso narinių 
duoklių reikėjo sugrąžinti $1,032.33 ir $184.43 nuoš. Be to 
skundžiamieji turėjo sumokėti ir teismo lėšas, kurių buvo $300. 
Viso išmokėjome SLA $1,516.76.

Pridėjus mūsų advokato lėšas, apie 710 dol., tai susidarė 
gan didelė suma pinigų. Be to, patys worcesterieciai nemažai 
iškaščių panešė.

Buvo gailimą mums apeliuoti į augštesnį teismą, bet pasitarus 
su tūlais juristais ir plačiai padiskusavus šį reikalą Cehtro Val
dyboj, nutarėme neapeliuoti, bet minėtą symą sumokėti. Centro 
Valdyba mano, jog šiuo tarpu, kai viso pasaulio pažangūs žmo
nės vienijasi, mums nebūtų išro.kavimo bylinėtis po valdiškus 
teismus.

Ši byla 
kaipo toki 
nigai, delei kurių buvo worcesterieciai skundžiami, teko mūsų 
Susivienij imui, tad, aišku, mes pasiėmėm' pilną atsakomybę už 
bylos pasekmes.

Reikia, 
Knygynas 
visos pinigų sumos, kurios SLA reikalavo, teismas nepriteisė.

Worcesterio byla, advokatų lėšos, Mass, ir Pa. valstijose įsire- 
gistravimąs labai skaudžiai atsiliepė ant Snūsų Lėšų Fondo, ku-

1 nebuvo turtingas, nes vis naujų ir naujų išlaidų atsi- 
Tuomet kilo pas mus mintis, ar nereikėtų kaip nors

Ibamos kuopos valdyba, suėmusi mėn. narių duokles,

ji oficialiai pasivadino LDS 57 kuopa ir knygas 
sulyg mūsų tvarka.

Pirmiau skundė atskilusi 57 kuopos narių dalis

nį įįi. umimiij, Paskui prie
Byla tęsėsi kelis metus.
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Po to ir

buvo užvesta ne prieš LDS ir LDS Centro Valdyba, 
a, aktyviai nedalyvavo jos eigoj. Bet kadangi tie pi-

Kiti Mūsų Darbai
Centro Valdyba prisidėjo prie ištisos eilės ir kitų svarbių 

darbų, turinčių didelės visuomeninės reikšmės, darbų, esančių 
išoryj mūsų organizacijos.

Atsimenate, mūsų Antrasis Seimas išreiškė pageidavimą už 
sušaukimą Am. liet, kongreso kovai prieš karą ir fašizmą. Vi
sai Centro Valdybai ir man, kaipo Susivienijimo prezidentui, te
ko darbuotis tuo reikalu. Dėka tam, pereitais metais Clevelan- 
de įvyko Amerikos Lietuvių Darbininkų Visuotinas Suvažiavi
mas.

Minėtasis. Suvažiavimas išrinko keturis atstovus į t. v. “Pa
saulio Lietuvių Kongresą,” įvykusį pereitais metais Kaune. Mū
sų LDS prisidėjo prie atstovų pasiuntimo ir įgaliojo d. F. Abeką 
savo delegatu, čia nereikia aiškinti, kiek daug mūsų delegaci
ja prisidėjo prie reikalavimo Lietuvos žmonėms demokratinių 
teisių, kiek svarbus jos balsas buvo prieš fašizmą ir reakciją 
Lietuvoj. Istorija, be abejo, labiau įvertins tai, o mes čia tik 
galime pasidžiaugti, kad mūsų Susivienijimas prisideda prie to
kių reikšmingų žygių.

Kai šių metų pradžioj iškilo klausimas del sušaukimo Ame
rikos Lietuvių Kongreso Demokratinei Tvarkai -Atsteigti Lietu
voj, tai LDS Centro Valdyba be jokios abejonės pasisakė už tai, 
jausdama turėsianti už savo pečių visus LDS narius. Kongresas 
įvyko birž. 20-21 dd., Clevelande. Centro Valdyba ten turėjo 
savo atstovybę ir rėmė Kongresą visais būdais. Nemažai da
lyvavo ir LDS kuopų su savo atstovais. Jeigu šis Kongresas 
buvo svarbus, didelis ir reikšmingas, pirmas tos rūšies Kongre
sas per kelioliką metų (savo nuotaika, sakoma, pirmas Ameri
kos lietuvių istorijoj), tai del to gali imti kredito ir LDS.

Didžiuojamės, kad mūsų Susivienijimas galėjo prisidėti prie 
Lietuvos laisvę ginančių žmonių kovos su fašizmu, su reakcija!

Darbavomės del socialės apdraudos įstatymo pravedimo Jung
tinių Valstijų ^kongrese. 1935 m., sausio mėn. 5-6-7 dd., Wash
ingtone įvykusiame darbininkiškam kongrese Centro Valdyba tu
rėjo savo atstovą, šis kongresas pasisakė už Lundeeno biliaus 
pravedimą. O kai vėliau tas klausimas buvo svarstomas Jung
tinių Valstijų kongreso komisijoj, tai man pačiam teko dalyvau
ti ten ir pasakyti LDS narių vardu, kodėl mes pageidaujame, 
kad Lundeeno bilius turi būti priimtas.

Dalyvavom ir kituose dideliuos ir mažuos darbuos, naudin
guos darbo žmonių reikalams. Sekdama Antrojo Seimo priim
tomis rezoliucijomis, Centro Valdyba dėjo dideliausių pastangų 
kovoti prieš barbarišką fašizmą visokiuose jo pasireiškimuose. 
Prisidėjome prie kovų už išlaisvinimą iš samdytojų klasės ka
lėjimų anti-fašistinių kalinių; padėjome laisvę mylintiems žmo
nėms kovoti prieš reakciją, karo pavojų, už palaikymą demo
kratijos Amerikoje ir atsteigimą demokratijos Lietuvoj.

Per pereituosius du metus Centro Valdyba turėjo aštuonis 
suvažiavimus ir septynis mažesnius susiėjimus-pasitar'inlus. Ma
žesniais susiėjimais skaitome tuos, kur susirenka tik keturi C.V. 
nariai—prezidentas, sekretorius, iždininkas ir iždo globėjas— 
gyveną arti Centro. Jie, paprastai išsprendžia tik kai kuriuos 
bėgamuosius dalykėlius, kurių negalima vilkinti, o sušaukti del 
jų visą Centro Valdybos suvažiavimą daug lėšuotų.

Centro Valdyboj susitarimas buvo geras, harmoningas. Neiš
kilo nei vieno didesnio klausimo, kuris būtų sudaręs kivirčių 
bei nesusipratimų mūsų tarpe.

Baigiant šį pranešimą, tenka konstatuoti, kad mūsų jaunutė 
organizacija per pastaruosius du metus padarė šuoliškus žings
nius visose srityse. Paaugome nariais iki virš 6,000. Mūsų tur
tas pasiekė arti $140,000.00. Pakėlėme Susivienijimo prestyžą 
lietuvių darbo žmonių masėse. Nariuose sugyvenimas gražus, 
draugiškas. Neturėjome jokio didesnio nesusipratimo, kuriam 
reikėtų teismų bei .kitokių griežtesnių būdų išrišti.

Atsiminkit, draugės ir draugai, prieš šešerius metus mes nie
ko neturėjome: nei Susivienijimo, nei iždo. Buvome, taip sa
kant, nuogi-nuogutėliai.

Prieš šešerius metus, atsimenu, kai reikėdavo mudviem su 
drauge Jeskevičiūte vykti pas advokatus tartis LDS suorganiza
vimo reikalais, neturėdavom karteriams pinigų; prisieidavo sko
lintis iš organizacijų ir pavienių draugų. Daug kas tuomet nu
sijuokdavo iš mūs, pamodami rankomis, kaipo į-svajotojus.

Dabar, pažvelgus atgal, permetus akimis praeitį ir pasižiūrėjus 
į dabartį, pasirodo, jog mes ištikrųjų sparčiai augome ir tebeau
game.

Dėlto visko, žinoma, C. Valdyba nesideda laurų vainiko ant savo 
galvos. Anaiptol! Mes sakėme ir sakome, jog kreditas už tą 
viską priklauso mums visiems, o labiausiai mūsų organizato
riams, mūsų kolonijose veikėjams, kurie uoliai darbavosi, jieš- 
kodami naujų narių, stiprindami kuopas ir visą LDS.

Varde Centro Valdybos ir varde jūs čia visų ir visų LDS na
rių, aš, todėl, matau reikalą pirmiausiai išreikšti širdingiausią 
padėką visiems LDS augintojams, organizatoriams, vajininkams, 
veikėjams!

Jei per sekamus du. metus bus taip gražiai ir uoliai pasidar
buota, tai mažai tenka abejoti, kad mes galėsime pasiekti arti 
dešimties tūkstančių narių. Tokis yra mūsų pasibrėseimas, prie to 
mes siekiame! • \

Jūsų, draugai delegatai ir delegatės, pareiga rūpintis šiame 
Seime padaryti juo naudingesnių tarimų, kad to tikslo pasiekus.

Į 48 Valandas.
Naujas New Yorko daktaro vaistas 

tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai- padaro. Jose nėra svaiginimu— 
saugus jauniems ir seniems, nesuaa- 
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Ciepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS— Lmeta.

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

Teb Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz

erio byla, advokatų lėšos, Mass, ir Pa. valstijose įsire-

OFISO VALANDOS

PASAUUNES žinios
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd Si.

33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Parko kuopa yra šiuo tarpu didžiausia jaunimo kuopa 
sivienijime, su virš 60 narių! Prasčiau su jaunimu 
stijoj, kur mes tikėjomės turėsią didžiausias jaunimo 
Kurių priežasčių delei mes ten nebepajėgėme suorgani-

tačiau, pridurti: Skundėjai nelaimėjo, ko reikalavo, 
ir kiti dalykai priteista mūsų LDS, 57 kuopai. Net ir

ris niekad, 
rasdavo.
pastiprinti Lėšų Fondą iš šalutinių versmių. Sumanėme pada
ryti laimėjimų tikietukus ir juos išsiuntinėti kuopoms. Šuo tuo, 
beabejo, j 
Fondui, d 
rinksime, 
padėkos ž 
nėtuosius

jau esate susipažinę. Kiek šis žygis duos mūsų Lėšų 
ar pilnai nežinome, bet apie $1,000 visgi menama su- 
Tai bus didelė pagelba. Prie progos norisi išreikšti 

iodis visiems LDS darbuotojams, kurie neatsisakė mi- 
tikietukus praplatinti ir paremti mūsų organizaciją. .

Mūsų Jaunimas
Apie jąunimą ir jo veiklą noriu tarti-tik kelis žodžius, nes 

plačiau a 
kurios įv; 
nijose tui 
si pastov: 
tr iotai. 
tūlų kolo 
Brighton 
ji laimėjo vajinę dovaną, bet antroji buvo labai arti laimėjimo. 
Brighton 
mūsų Su 
Mass, va 
kuopas.
zuoti didelių jaunimo LDS kuopų, sunku čia trumpai Atsakyti.

)ie tai išgirsite iš pranešimų paties jaunimo sesijose, 
/ks trečiadienį, čia tenka tiek pasakyti: tūlose kolo- 
ime jaunimo, esančio LDS jau kelis metus. Jis laiko- 
ai ir LDS ima taip, kaip didžiausi organizacijos pa- 
Pereitasis mūsų vajus Už naujus narius parodė tikrą 
nijų jaunimo entuziazmą. Ypačiai gražiai pasirodė 
Park-Chicagoj, ir Newarko Jaunimo kuopos. Pirmo-

Ispaity Respublikiečiai Su
mušė Fašistus 2-se Vietose

MADRID. — Liaudies 
Fronto milicininkai atėmė 
iš fašistų Pozo Blanco arti 
Cordobos ir paėmė 200 jų 
nelaisvėn. Respublikos ka- 
nuolės nukirto žemyn fašis
tų lėktuvą, kuris bandė nu
mest maisto savo sėbrams 
tose vietose, kurias darbi-

ninkų milicija kiko apsupus 
iš visų pusių.

Kairieji sumušė fašistus 
Navalmorale, Caceres pro
vincijoj.

. Iš Sevillės apygardų at
vyko dar 1,000 darbininkų į 
Madridą pasilavint naudot 
ginklus ir traukt į karą 
prieš fašistus.

. Madrid. — Kairiųjų res- 
publikiecių valdžia turi juo-

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

Middle Country Road

Turime p a r d a v i mui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir 
visokių namų. Taipgi parduoda

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R
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BOSTONO ŽINIOS
_______  VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS ._________________

Beda vedusiam — bloga 
nevedusiam.

Viename piknike Law
rence, teko matyti tokią sce
ną:

Jaunikaitis apie 45-50 me
tų vis šoko ir šoko su viena 
panele irgi jo amžiaus. Bet S. 
Bostone jis turi savo nuolati
nę “svytart”. Priede dar ir su 
sūnum — kurį jai netikėtai 
garnys atnešė.'

Savo mylimąją (irgi to 
pat amžiaus) jis buvo atsive
žęs į pikniką. Bet. .. kiekvie
nas nori “šviežienos.” Todėl 
žmogus ir šoko su kita.

“Svytart” visur jo jieškojo 
ir galų gale surado šokių sa
lėj, su kita šokant.

Stoviu aš prie sienos. Stovi 
kitas jaunas lietuviukas. Stovi 
ir minėtoji panelė, laikydama 
sūnų už rankutės.

Jos simpatija šoka, sukasi 
ir dasisuka iki mūsų.

Apmaudas didžiausias! Tai 
tau “žertas” — su kita šoka! 
Mūsų “leidukė” tuojau prišo
ka prie poVos, atplėšia nuo 
vyro nemylimą jai moterį, o 
vyrui pradeda žandus tašyti, 
tinkamai argumentuodama.

Vyras ima protestuoti ir 
grasinti, atsimokėsiąs tuom 
patim.

Bet “leidės” įpykę nieko ne
bijo.

“Nagi rėžk ! Nagi rėžk !”— 
šaukia ji.

Vyras (aš abu juos pažįs
tu) stumtelėjo bobą ir nori iš
eiti iš salės. Negražų jam. To
kią sarmatą vyrui padarė! 
Tai tau juokas!

Bet šalę manęs stovėjęs vy
rukas ir visą ginčą girdėjęs —, 
prišokę jo draugės, o ans, na- 
ant žemės.

Karštą jaunuolį nuramino 
prišokę jo draugės, o ans, na

bagas, spruko per duris.

Paklausus jaunuolį, ko jis 
kišosi į ne savo reikalus, jis 
paaiškino:

—Mano, kaipo vyro, prie
dermė yra neleist moteries 
mušti. Ypač jei vyras skriau
džia savo pačią.

Paaiškinau, kad tai nėra 
vyras su pačia. Paaiškinau, 
kaip yra.

Mūsų jaunuolis tada nusi
spjovė ir pasakė: “Nežino
jau.”

Tai buvo lawrencietis ar 
norwoodietis. Čiagimis.

Visgi jam priklauso kredi
tas už supratimą vyro parei
gų. Murza.

Mano įspūdžiai iš L. K.
P. Pikniko

šių metų rugpjūčio 9, daug 
kam bus ilgai atmintina. Tą 
dieną mes turėjom visais žvil
gsniais vykusį pikniką Maple 
Parke, Methuen (Lawrence), 
Mass. Jį rengė Lietuvių Ko
munistų Partijos 1-mas dis- 
triktas.

Piknikui ruoštasi no juo
kais. Ypač South Bostono ir 
Norwoodo vyrų chorai turėjo 
gerokai padirbėti, nes pikni
ke teko persiimti; grumtis už 
$15 dovaną.

Bostoniečiai intensyviai dir
bo. Reikėjo gerai susimokyti 
konkursinė daina ir, priede, 
keletas kitų, nes tą dieną mū
sų choras turėjo dainuoti ir 
per pp. Minkų vedamą radio 
pusvalandį.

Paskutinėmis dienomis, mū
sų choristai susitarė vienodai 
apsirengti piknike, susitvarkė, 
kaip išeiti į sceną ir tt. Ir rei
kia pasakyti piknike tas darė 
gerą įspūdį. Negana gražiai 
sudainuoti. Jei dainininkas, 

kad ir geras, nevykusiai pasi
rodys prieš publiką, jis pasi
sekimo neturės.

Mūsų choristai, visi juodom 
ar šiaip tamsiom kelnėm. Bal
tais marškiniais. Be kaklaraiš
čių. Atsegiotom apykaklėm, 
paraitotom rankovėm. Pas 
kiekvieną ant krūtinės raudo
na žvaigždę.

J sceną išeina po' du. Susto
ja pusračiu 
dainavo gerai. Ir publikai pa
tiko. Net dvi extra dainas tu
rėjo suda'in 
mu privertė.
mėjo bostoniečiai.

vienoj eilėj. Ir

joti. Publika ploji-
Ir kontesta lai-

Kalbant apie programą 
bendrai, reik pasakyti, kad ji 
buvo gera. Norwoodo vyrų 
choras irgi gražiai pasirodė. 
Jie turi gerų balsų, turi gerą 
mokytoją. (Labai smagu, kad 
jų tarpe matėsi ir čiagimių 
jaunuolių. Norwoodieciai atei
ty bus rimti konkurentai bos
toniečiams.

Apart dainų, piknike turė
jom dvi geras prakalbas. An
gliškai kajlbėjo tūlas audėjų 
organizatorius (pavardę pa
miršau). Jis nurodė kaip New 
Jersey audėjai organizuoti į 
unijas ir kvietė lietuvius audė
jus, kurių ypač daug yra Law
rence, organizuotis.

Antras kalbėjo vienas “Lai
svės” redaktorių — A. Bimba. 
Jo kalba j daugiausiai buvo 
kreipiama į artėjančių rinki
mų svarbą. Rinkimų kampani
jai čia palj; parinkta aukų, o 
kiti draugai per visą dieną su
kaitę dirbo pardavinėdami 
tam tikrus certifikatus. Ma
nau, ar tik nebus daugiausia 
tų certifikatų pardavęs mūsų 
bostonietis Jonas Burba.

Maple Parkas — gražus.

Vienas kalnelis aukštą pušų 
šilelis. Aplinkui berželiai, laz
dynai; viduryj graži pieva. 
Vien tik čia atvažiuot ir tyru 
oru pakvėpuot, verta pinigai 
mokėti.

Ir suvažiavo čia gražaus 
svietelio. Biznis puikiai ėjo. 
Manau, liks gražaus pelno.

Publika man patiko. Laike 
programo visi gražiai laikėsi, 
ko sunku tikėtis piknike. 
Tuojau matai, kad čia susirin
ko daugiau ar mažiau prasila
vinę žmonės. Apart juokų, jie 
moka susikaupti ir pagalvoti 
savo darbininkiškais reikalais.

Dar del kontesto. šitas dai
nų Kontestas daugeliui kam 
buvo naujiena. Bet sumanyto
jam šio kontesto priklabso di
delis kreditas. Kontestas da
vė daug daugiau naudos, negu 
kas tikėjosi. Jis labai paįvairi
no nudėvėtą mūsų piknikų 
programą. Publiką, privertė 
daugiau domėtis daina ir ją 
analyzuoti. Po programai, žiū
rėk, sbsėdę 5-6 mūsų leidu- 
kės ir ginčijasi, kas geriau dai
navo, ar teisingai teisėjai nu
sprendę ir tt.

Mūsų choram tokios rung
tynės irgi į sveikatą. Vieni iš 
kitų daug ko pastebėjo, pasi
mokino. Bostoniečiai, va, la
bai geram ūpe. Jie mojasi dar 
geresnių dainų gauti, prikal
bint į chorą daugiau vyrų, kad 
reikalui esant dar geriau pasi
rodžius.

Norwoodieciai, manau, irgi 
rankų nenuleis. Jie dar smar
kiau padirbės, kad “sumušus” 
So. Bostoną ir kitus.

Taigi tokia konkurencija la
bai naudingas daiktas, j

Murza.

BEANO BIZNIS.
Manau, visi žino kas per lo

šimas “beano”. Tai panašus 
“lottę” lošimui. Išlošia tas, 
kurs pupelėmis uždengia savo 
kortoj eilę iššauktų numerių.

Pirmiau “beano pares” ren
gdavo įvairios organizacijos 

labdaringiems tikslams. Bet 
paskutiniu laiku mūsų apylin
kėj, “beano” virto tam tikra 
biznio šaka, žiūrėk, užsidaro 
krautuvė ir po kiek laiko atsi
daro “beano” biznis. Ir biznis 
eina! Aplink stalus, kaip mu
sės aptūpę, ypač moterys. 
Taip jau visi nori ką nors iš
lošti, ką nors už dyką, arba 
lengvu būdu gauti. Tokia jau 
šių dienų žmonių psichologija.

Bet ne taip būna, kaip len
gvabūdžiai žmonės mano. Aną 
dieną einu Broadwe, o prieš 
mane eina trys jaunos mote
rėlės. Viena dar kūdikį veža
si ir kitom pasakojasi, kad ji 
vieną dieną, per pusę valan
dos pralošusi $5 ir nieko ne- 
išlošusi. Kitos ją užjaučia. 
Bet aš mintimi tuojau nubė
gau į “nelaimingosios” namus. 
Sakau: gal vyras sunkiai dir
ba? Gal uždirba $10-15, o jo 
leidukė nesusipratus pinigus 
vėjais leidžia. Gal iš to kils 
barniai, bylos (teismai), gal 
vyras “for nonsupport” eis 
į Deer Island.

Gerai šiomis dienomis šios 
rūšies biznį ėmė tirti miesto 
valdžia. Betiriant jau daug 
spekuliantų surasta ir dalykas 
atsidūrė teisme.

Kalbant apie “gemblinimus” 
reikia pasakyti, kad išloštais 
pinigais niekas nepralobo. Jei 
kas ir išlošė kada, tai greitai 
pralošė vėl, ir dar su kaupu. 
Nereikia tikėti buržuazijos 
geltonlapiams apie didelių su
mų laimėjimus Airijoj, Kana
doj ir tt. Net toks gabus vie
nas lietuvių redaktorių stock 
markete išlošdavęs ir galų ga- 
le viską pralošęs.

O štai “nigger pool”. Kiek 
čia pinigo išmeta ir mūsų lie
tuviai ! Pažįstu vieną tautietį 
(pavardės nežinau), tai jis ki
tokio darbo ir nežino, kaip tik 
pereiti per saliūnus ir iškolek- • 
tuoti pinigus iš norinčių laimė
ti. Bet laimėtojų būna labai 
mažai.

Tie, kurie lošia — kasdien

a----------------------------------------------------------------------------- ra
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
a-........................................................................................ —h

perka “popierį”. “Koks nume
ris išėjo?” — reikia žinoti. 
Nors to “popierio” neskaito 
arba, dažniausiai, nemoka 
skaityti, bet per metus išme
ta jam apie $7. O eik tu pa
siūlyk tokiam žmogui naudin
gą laikraštį, lietuvišką ar an
glišką — špygą tu nuo jo 
gausi.

Nors mūsų lietuviai ne toki 
jau dideli “gembleriai,” bet 
visgi atsiranda. Reikėtų tas 
rauti iš pašaknų. Murza.

VALGYK SUPUVUSIĄ 
MĖSĄ.

Geras mano pažįstamas ai- 
rys aną dieną pasakoja man 
tokį atsitikimą:

Viena šeimyna iš 5 asmenų 
(bedarbio) gaudavo iš wel
fare $12 savaitei. ‘Bet vieną 
dieną į jų namus užeina “vi- 
zitorka”.. . ir randa šeimyną 
prie stalo valgant. Ant stalo 
guli čielas “šolderis”. šolderį 
tuo'jau pastebėjo “vizitorka” 
ir ėmė neapsakomai stebėtis, 
kad bedarbio šeimyna išsiga- 
linti pasipirkti^ kumpį, kurio 
esąs brangus ir kaipo bedar
biui, tai prabangos dalykas.

—Jūs, matyt, turite pinigų, 
apart gaunamų iš miesto — 
filosofuoja “vizitorka”. Jūs 
galit valgyt gaunamą iš “ke
lių” rostbyfą, fiščiauderį ir tt. 
Jei to, girdi, neužtenka, galit 
pasipirkti pigios mėsos “bu- 
černėj.”

žmonės ėmė aiškintis, kad 
tą šolderį jiems papirkę geri 
žmonės, draugai, kaipo už
jausdami ir suteikdami per
mainą nuo to “byfo”.

Antradienis, Rugp. 18, 1936

Aiškinimasis nieko nepadė
jęs ir kaipo bausmę už šolde
rį “ralief” tapo nukirstas iki 
$8 savaitei — vietoj buvusių 
$12. K.

UODEGOJ PROTO JIEŠKO.
Paskutiniu laiku Bostono 

automobilistai prasimanė va
žinėti su parištom pryšaky au
to. uodegom. Tam reikalui 
tinka lapės, uodegos galiukas, 
ar panašaus žvėrelio. Net ir 
dviratininkai ir tie su uode
gom dviračiais jodo.

Keista, kaip šių dienų žmo
gus greit užsikrečia naujoviš
kumu — nežiūrint, kad jis ir 
kvailiausias būtų.
Atrodo, kad automobilistai 

(draiveriai) semiasi proto iš 
prikabintos uodegos. Mat, 
greit važiuosi — uodega smar
kiai maskatuos. Lėtai važiuosi 
—uodega ramiai kabos.

Iš šitos teorijos išeinant, 
gal tos uodegos ir labai geras 
daiktas. Bet. .. nesistebėkit, 
jei už mėnesio-kito pamatysit 
prie auto pririštas moteriškas 
ar vyriškas kelnes. Juk jos irgi

(Tąsa 4 pusi p.)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Phrsamdau automobilius vestuvėm, 
varėm, kiikStynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

"Laisvės” Naudai Parengimai: Prašom Įsitėmyt ir Kviečiam Juose Dalyvaut
P)---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------H

-----Wilkes-Barre-Scranton
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PHILADELPHIJOS DIDYSIS PIKNIKAS
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas 

Apskritys rengia didelį

PIKNIKĄ SU PROGRAMA
Dainuos Aido Choro mišrus seks tetas iš Brooklyn, ir Wyoming, 

Pa., Merginų Oktetas. Bus ir daugiau dalyvių programoje.

Piknikas bus 30 d. Rugpjučio-August
i 1
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Philadelphijos Organizacijų didysis piknikas su dovanomis bus:

Rugsėjo 6 September
Puiki muzikale programa, kurią ^išpildys sekanti chorai: Aido Choras, iš Brooklyno; 
Sietino Choras, iš Newarko; Lyros Choras, iš Shenandoah, ir Lyros Choras iš Phila

delphijos. Bus ir daugiau dailės ir sporto kavalkų

Nauja, Nepaprastai Graži'Vieta
Puikus ežeras, maudynės, laivais pasivažinėjimai.

500 Stalų Grupėms Naudotis
Patogi vieta automobiliams ir parkas platus, daug medžių ir visi parankumai.

ŠOKIAM YRA PAIMTA SALĖ I R GRIEŠ GERA ORKESTRĄ.
t

Puiki proga jaunimui pasilinksminti. Vieta visiem gerai žinoma, 
kaipo patogiausia piknikam:

VALLEY VIEW PARK INKERMAN, PA.
DRG. D. M. ŠOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ

„---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- H 1 > [

Alcyon Park, Pitman, N.J.
Tuojau įsigykite įžangos bilietuku s ir naudokitės dovanomis. 

»

$300 DOVANOMIS. PIRMA DOVANA $100.

Šokiams Grieš Gera Orkestrą
i—+— ------------ -------------- ;----------------------------------------- :------------------------------------1
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UMWA Pirmo Distrikto Žinios Detroit, Mich PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Boston, Mass

(194-195)

pik-

ir

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLICii

Matthew P. Ballasredaktorius.

(BIELIAUSKAS)

kal-

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.

s
s

vyriokas, 
“patrau- 
lietuvių

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

laik’ytoj konferen- 
išrinkta komisija 

prakalbų tam tik-

St. nuo čia trokai veltui nu- 
pikniką.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

mu- 
Bus 
pra
bus

Dudavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

su išsi- 
flirtuo-

3, išklausyt delegatų rapor- 
dalyvavusių kongrese. An- 
konferencija įvyko liepos 
1936. Paskutinėje konfe- 

k ai b eta

malonėkit visi atsilankyti į 
busimą konferenciją.

Filomena Budvidienė,
Detroito Lietuvių Draugijų 

Konferencijos Delegatė.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

Komisija.
(194-195)

Rengėjai.
(194-195)

“Priekalo” Reikalai

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

r*

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks seredoje, 19 d. rugp. (Aug.), 
7:30 vai. vakare, po numeriu 376 
Broadway. Šiame susirinkime turė
sime išrinkti darbininkes del atei
nančio pikniko, kuris įvyks nedėlioj, 
23 d. rug’pj. Montello, Mass. Visos 
draugės dalyvaukite, 
daug

nes turėsim 
svarbių dalykų apsvarstyti.

U. T.

daržo, drg. Ku- 
p a aukoj o 

kuris

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street . 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYN!) OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

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

Atskiri asmenys ir grupės fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass

(Tąsa iš 3 puslapio) 
galės parodyti važiavimo grei-

ELIZABETH, N. J.
ALDLD. 54 kp. susirinkimas įvyks 

19 d. rugpjūčio, 8 vai. vakare, L. D. 
P. Kliube, 408 Court St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes mes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui. — 
Sekr. P. Poškus. (193-194)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia piknikų ne

dėlioję, 23 d. rugpjūčio savo parke, 
High Works Grove, High Works. 
Kviečiam visus lietuvius, pritarėjus 
ir simpatikus dalyvauti. Turėsim 
daug skanių užkandžių, gėrimų 
muzika šokiams.

Antradienis, Rugp. 18, 1936

Maloney’o frakcijos

4

po

UMWA Dviejų Lo- 
Komiteto Nariai.

Puslapis Penktas

Nubausti 
kalų

Einant
streikui po Susquehanna kom
panija 1934 m. buvo daug 
darbininkų išmestų iš darbo, 
kaip tą sykį streikas likosi lik
viduotas. Maloney buvo pa
traukęs teisman lokalų No. 
898 ir 211 skundų komitetus, 
kurie buvo sudarę bendrą 
frontą su bosais ir distrikto 
viršininkais prieš naujos uni
jos narius, kad nepriimti dar
ban.

Anksti, 1935 m. teismas bu
vo išdavęs indžionkšiną prieš 
tą saiką ir keturiolikai naujos 
unijos narių paliepė eiti į savo 
darbus rytoj. Kada jie pasiro
dė bosų ofisuose, jie buvo 
greit išvyti ne tik iš ofisų, bet 
ir nuo kompanijos žemės. “In- 
džionkšinas” stovėjo visą lai
ka ir darbininkai buvo visą 
laiką be darbo, ypatingai bu
vę skundų komitetų nariai.

Šiandie jau virš pusė 1936 
metų praėjo; naujoji u n i j a 
palaidota senai. Bet kokie 
‘eudai!’ Liepos 15 d. teismas 
nagrinėjo tą seną bylą ir sura
do, kad tų lokalų komitetai 
buvę kalti ir septyni jų turi 
sumokėti $4,400, aštuoniems 
buvusios unijos skundų kom. 
nariams.

Teisėjas Jones apsidžiaugė 
įvykiu, kad naujoji unija mirė 
ir, magaryčioms, išleido pasto
vų indžionkšiną prieš visus, 
kurie bile kada ir bile kaip 
ateityje kenks darbo negavi
me ar bandys ką iš darbo iš
stumti.

Nuteistieji vėliau apeliavo, 
kad teismas prikergtų ir dis
trikto viršininkus, pagelbėji
mui išmokėti minėtą sumą. 
Teismas prašymą išpildė.

Tai pirmas toks pasitarna- 
vimas šio teismo sudraudimui 
išgverėlių ir niekšų šioje apy
linkėje. Beje, tas įvyko Wil- 
kes-Barrių teisme.

* * *
Vajus Už Pasirašymą Naujo 

Kontrakto.
( šiame distrikte viršininkai 

darbuojasi, kad visos, didelės 
ir mažos, kompanijos pasira
šytų kontraktą. Pasirašiusių 
tarpe jau randasi ir Kehoe- 
Berge kompanija. Varomas 
vajus ir taip vadinamose “šu- 
ny skylėse”, kurių čia yra 
daug privisusių. Sunkiausia 
vajui einasi “skylėse”, nes ten 
darbininkų paprastai mažas 
skaitlius tedirba ir ' neorgani
zuoti. Bet pasekmės yra ge
ros.

Darbininkų priedermė yra 
čia kooperuoti, nes privertus 
kontraktą pasirašyti, bus mo
kama unijinė skalė. O šiaip 
tik gaunama visai paniekinan
tis užmokestis. 

* * * ■*
Kas Daroma Sausinimui 

Užlietų Mainų.
Kaip žinoma, Pittstono apy

linkėj yra užlietų mainų. Yra 
žinoma, kad aštuonios pum- 
pos “veikia” Kehoe-Berge ir 
Pittstono No. 9 kasyklose. Bet 
ar jos pumpuoja vandenį? 
Nagi ne.

Po to, kaip perkūnas nukir
to No. 9 mainų keltuvą, už- 
muęė bosą ir sudaužė pumpą 
ir dar vėliau tas pats perkū
nas sudaužė elektros išsišako
jimo “šantę”, tai dar Pittsto
no kompanija “nesusitvarkė”. 
Kadangi tų dviejų kompanijų 
kasyklos neturi sienų, kur van
duo galėtų atsilikti, tai Kehoe- 
Berge irgi sustabdė pumpavi- 
mą, nes ji nenori pumpuoti iš 
savo ir No. 9 kasyklų, kurios 
nepriklauso jai.

Taigi vanduo ne tik kad ne
mažėja, bet dar labiau daugi
nasi. O mes, kasėjai, laukia
me. O baronai ergeliuojasi ir 
nesiskubina. 

* ♦ ♦
Ewen Lokalo Viršininkų ir 

Komp. Suokalbis.
Pittstono komp. laiko Ewen

kasyklas uždariusi todėl, kad 
“pavojinga” dirbti, kada No. 
9 užsemtos. Bet, va, pasinau
dodama tuomi sumanė ana 
dien pasišaukti lokalo viršinin) 
kus ir patraukti juos ton pu4 
sėn, kad nusimuštų algas, tai 
tuoj pradėtų dirbti. Lokalo 
viršininkai su mielu noru suti
ko ir parsivežė savo naują 
kontraktą gatavai pasirašę. 
Sušaukė susirinkimą, kad na
riams išaiškinti. Eiliniai lokalo 
nariai, be ceremonijų, “kon
traktą” suplėšė ir pareiškė, 
kad nei žingsnio viršininkams 
negalima daryti be susirinki
mo leidimo. Pagirtina.

Dabar aišku, kodėl kasyk
los uždarytos. Požeminis.

Jau gavome “Priekalo” 
num. 6. 5-to numerio mes 
negavome. Gal būt sulaikė 
ant rubežiaus. “Priekalas” 
1936 metais nevėluoja tiek 
daug, kiek vėluodavo perei
tais metais.

Numery j Jo telpa žymaus 
pasaulio darbininkų vado, 
Jurgio Dimitrovo, straips
nis. Be to, yra daug kitų 
žingeidžių ir vertingų 
straipsnių, kuriuos ameri
kiečiai turėtų perskaityt. 
Plačiai rašoma apie Ameri
kos Lietuvių Kongresą, įvy
kusį Clevelande. “Prieka
le” talpinama daug moks
liškų raštų. “Priekalas” 
paduoda vėliausius įvykius 
iš Lietuvos, Sovietų Sąjun
gos ir kitų kraštų. Talpina 
apysakas ir eilėraščius. 
“Priekalas” pravartu skai
tyt Amerikos lietuviams.

“Priekalo” prenumerata 
metams vienas doleris. Pa-, 
vienius numerius galima 
nusipirkt “Laisvės” rašti
nėj, 46 Ten Eypk St. Čia ga
lite gaut ir kitų vertingų 
knygų.

Daug dar “Priekalo” pla
tintojų nėra pasimokėję už 
1935 metus. Jūsų, draugai, 
vėlavimasis atsilygint už 
išplatintą žurnalą, sutrukdo 
atsiskaitymą su “Priekalo” 
leidėjais. Draugai, pastebė
ję šitą prašymą, pasiskubin
kite prisiusi money orderį.

Visais “Priekalo” reika
lais kreipkitės sekamu ant
rašu :

George Kuraitis,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N.Y.

Nashville, Tenn. — Pagal 
teismo nuosprendį, numari
no tris, negrus elektros kė
dėj. Baltųjų kukluksų 
“džiūrė” pripažino juos 
žmogžudžiais-plėšikais.

Fašistas generolas Metaxas, 
kurio vadovystėj įsteigta fašis
tinė diktatūra Graikijoj.

Detroito draugijos pasisakė 
už pagelbėjimą Lietuvos liau
džiai atsteigti demokratinę 
tvarką Lietuvoje ir pasiryžo 
dirbti pradėtąjį darbą, kuris 
jau buvo pradėtas birželio 20 
ir 21, 1936 m., Am. Liet. Kon
grese, Cleveland, Ohio, kuo- 
peruodami su pastoviu komi
tetu, kuris buvo kongrese iš
rinktas ir jau po kongreso 
įvyko tuo tikslu dvi Detroito 
draugijų konferencijos; pir
moji konferencija įvyko lie
pos 
tą, 
tra 
25,
rencijoje daug buvo 
ir svarstyta, kaip būtų galima 
pasekmingiau tą darbą varyti 
pirmyn. Buvo skaityta “Ke
leivio” (bostoniečių) patari
mas, kas link išleidimo knygų 
apie kongreso eigą; apie at
spausdinimą rezoliucijų; apie 
pasiuntimą delegacijos į Lie
tuvą ir t. t. Bet po visų apkal
bėjimų liko nutarta laukti 
pranešimų nuo pastovaus Pil
domojo Komiteto, iš Chicagos.

Detroito Draugijų konfe
rencija nuoširdžiai prašo Pil
dančio Komiteto, kad netruk
dydamas laiko, paskelbtų 
spaudoje planus, kokius turi 
padaręs tolimesniam veikimui, 
del geresnių pasekmių gelbė
jimui Lietuvos liaudžiai at
steigti demokratijos tvarką 
Lietuvoje.

Pirmiau 
cijoj buvo 
surengimui
slui, kad įtraukus į veikimą 
ir tas draugijas, kurios dar nė
ra prisidėjusios.
■' Vėliau įvykusioje konferen
cijoje prakalbų rengimo ko
misija raportavo, kad August 
30, 1936, yra rengiamas pik
nikas, puikiausiame Detroito 
apylinkės darže, tai yra Mary 
Grove Park. Komisijos narys 
Matulevičius pranešė, kad sa
vininkas to
pinskas, tą daržą 
tai dienai del pikniko, 
yra rengiamas tam svarbiam 
tikslui dovanai, primokant $5 
už šviesas ir daržo apvalymą. 
Tas piknikas bus įvairesnis už 
visus kitus. Bus pakviesta į tą 
pikniką geriausi kalbėtojai — 
d. P. Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius iš Chicagos, III. ir 
d. Bimba iš Brooklyn, N. Y., 
“Laisves

Taipgi bus ir vietinių sve
timtaučių, amerikonų, demo
kratiškų kalbėtojų. 7

Šokėjams bus geriausia 
zika ir žaislų jaunimui, 
įtaisytas garsiakalbis, tad 
kalbas ir muziką galima 
girdėti visame parke.

Dar girdėjau komisiją
bant, kad gal dalyvaus ir De- 
•troito chorai. Todėl, varde 
rengimo komisijos ir Detroito 
draugijų, kurios rengia šį 
svarbų’ pikniką, prašom tą die
ną, tai yra August 30, nerengt 
kitoms draugijoms atskirų pik
nikų, bet visiem bendrai daly
vauti šiame piknike.

LSS. 116 kp. taipgi turėjo 
paėmusi daržą piknikui Au
gust 30, bet Detroito draugijų 
konferencijos prašomi, LSS. 
116 kp. mėnesiniame susirin
kime, July 26, 1936, nutarė sa
vo rengiamą pikniką likviduo
ti, ir bendrai kooperuoti su De
troit lietuvių draugijomis.

Prašome ir kitas draugijos 
sykiu kooperuoti.

Likęs pelnas nuo pikniko 
yra skiriamas naudingam dar
bui — paliuosavimui mūsų 
brolių Lietuvoje iš po diktatū
ros jungo ir atsteigimui demo
kratinės tvarkos mūsų tėvynė
je Lietuvoje.

Sekanti Detroito Lietuvių 
Draugijų konferencija įvyks 
August 22, 1936 m., 7:30 va- 
.kare, Lietuvių svetainėj, ant 
trečių lubų, prie 25-tos gatvės 
ir Vernor Hgwy. Kurie esat iš 
draugijų paskirti delegatais,

READING, PA.
A.L.D.L.D. 143 kuopa, 23 d. ren- 

pjūčio rengia labai didelį ir links-' 
mą pikniką, kuris įvyks ALDLD, 
Darže, ką labai myli draugai miners-] 
vili iečiai ir shenandorieciai. Kvie-1 
čiame ir vėl pas mus atsilankyti ir 
sykiu laiką praleisti su Readingo ir 
apylinkės draugais; pradžia 10 vai. 
ryte. Šokiai prie geros orkestros.

Kam nežinoma vieta, sustokit 65 
Arlington St., Reading, Pa., gausi
te nurodymą.

NAUJA PUIKI VIETA 
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko Ir pasimatymo su 

žmonėmis.

ŽINOK, KĄ KALBI.
Gerai žinomas čia 

aną vakarą gerokai 
kęs”, užėjo vienam 
restorane valgyti.

Graži patarnautoja, lietu
viška mergina. Todėl raudona, 
kaip batvinis. Bet. . . 
kaušusiu džentelmenu 
ti nenorėjo. Už tai šis ėmė ją 
užgaulioti.

Bet mūsų geltoplaukė ne iš 
kelmo išspirta. Todėl pasi- 
spjaudžius delną, kad jau 
tėkš į valgomąją!

Vyriokas ėmė proteštuoti 
prieš kirtį. Teko keliems vy
rams ramdyti, o paskui išvesti 
atsivėdinti. Bet kur tau atsi
vėdinsi! Tuojau prišoko prie 
jo “jurgis” ir nusivedė “ais- 
baksin” ar šaltojon, kaip Lie
tuvoj sakydavo.

Brač, visur dabar turi “va- 
čytis!” O. K.

CLEVELAND, OHIO
Kom. Partija rengia naktinį 

nikų subatoj, 22 d. rugp. (August), 
Welsh Grove, 19800 Miles Ave. Pra
džia 1 vai. po pietų iki 2 vai. nak
ties Dovanos prie įžangos tikietų. 
Kurie turite tikietus nuo 4 d. liepos 
galėsite su jais įeiti į parkų. Kel
rodis:—Imkite Broadway karų iki E. 
131 st 
veš j

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO

PUIKIAI ĮTAISYTAS lietuviškas kabaretas

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

Tcl. StR(TK 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Petras Prasauskas
Budavoniu 

Kontraktorius

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

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

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertės knygų 

Dabar gausite už $1.25 
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakąrtotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimu* su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

111-40—-128th St., 
So. Ozone Park, N. Y

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Liberty Park Bar &. Grill
1144 LIBERTY AVE. HILLSIDE, N. J.

Tel. Wa. 3-9515

Vienatinis Lietuviu Parkas
Tarpe Newark’o, Elizabeth’© ir Irvington.

Bušai priveža prie pat parko.
Tinkama vieta visokiem parengimam, nes nereikia jieškoti 
laukus. Yra' ant gražaus kalno, vieta švari, galima rengti pik

nikus arba kitokius parengimus.
Prašome lietuvių sustoti bile kada nedėldieniais ir šiaip vakarais

Gera muzika Pėtnyčions, Subatoms ir Nedčlioms.
UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

SAVININKAS F. LASECK. \
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Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i .tflsų namus. Prašome 
įsitemyti adresa ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i 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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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
nepasijutom, kaip mes užgir- 
dom kapitoną šaukiant, “Bat
tery Park—New York”! Ir 
vėl mes paskendom tarp Now 
Yorko dangorėžių.

Veismūniškis.

Staigiai Mirė Draugas A. 
Sinkevičius

VISIEMS LIETUVIAMS 
. KOMUNISTAMS

Sekmadienį buvo sveikas 
draugas A. Sinkevičius, gyvenęs 
340 Union Ave., Brooklyn. Su 
grupe draugų, drtiugių ir savo 
gyvenimo drauge buvo išvažia
vęs į parką. Vakare atsigulė, 
kaip ir visada, o ryte atrastas 
negyvas. Miegant širdis susto
jo ir draugas užmigo ant vi
sados.

Draugų Sinkevičių dukrelė 
Mariutė yra gabi “Laisvės” raš
tininkė, veikėja darbininkų ju
dėjime. Jų sūnelis, Antanas, 
taipgi vienas iš pavyzdingiau
sių jaunuolių. Beje, šiuom me
tu Antanas yra išvažiavęs į Ro
chester LDS Seimą. Pasiųsta 
jam telegrama.

Laidotuvėmis rūpinasi grabo- 
rius Bieliauskas. Platesnių ži
nių bus rytdienos “Laisvėj.” 
“Laisvės” Redakcija, Administ
racija ir darbininkai reiškia 
širdingiausią užuojautą drgg. 
Sinkevičienei, Mariutei ir An
tanui šioj nuliūdimo valandoj.

Draugas.

Iš ALDLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Šį ketvirtadienį, rugpj. £0 
d., įvyks ALDLD 185-tos kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
Kyburio svetainėje, 950 Ja
maica Ave., Brooklyn, N. Y. 
Prasidės lygiai 8-tą vai. vaka
ro. Yra daug svarbių ir nea
tidėliojamų klausimų aptarti, 
tad kiekvieno nario būtina 
pareiga atsilankyti.

Daugėlienė, Prot. Rašt.

Ridgewood, L L, N. Y.
Iš ALDLD 55 kp. Susirinkimo

Trečiadienį, rugpjūčio 12 d. 
atsibuvo susirinkimas ALDLD 
55 kuopos. Susirinkimas atsi
buvo Šapalo ir Vaiginio sve
tainėje. Po valdybos ir komi
sijos raportų, buvo diskusuo- 
jama įvairiais klausimais. 
Kaip tai: literatūros, prieška
rinis ir priešfašistinis paradas 
ir komunistų rinkimų kampa
nijos reikalai. Apkalbėjus 
prieškarinį ir priešfašistinį pa
radą, kurį rengia Prieškarinė 
ir Priešfašistinė Lyga, rugpjū
čio 22 dieną, tapo užgirta ir 
padarytas tarimas, kad ne tik 
nariai rengtųsi, bet stengtis 
įtraukti ir pašalinių darbinin
kų kuo daugiausia dalyvauti 
parade.

Kadangi kuopos iždas visai 
menkas ir nebuvo iš ko paau
koti del Komunistų Partijos 
rinkimų kampanijos, tai visi 
nariai pasipirkom nors po ku
poną del rinkimų vajaus.

Kuopos protokolų raštinin
kas d. Načiunskas padavė re
zignaciją iš sekretoriaus, del 
priežasties, kad jis esąs raš
tininku kriaučių lokale A.L.P. 
K. Rezignaciją priimta ir į 
jo vietą išrinktas d. P. Vyš
niauskas, buvęs fin. raštinin
kas, o fin. raštininku išrinktas 
d. Sakalauskas. Kuopos kores
pondentu išrinktas d. M. Sta- 
koff.

£ 'y ’ Sekantis susirinkimas atsi
bus 9 dieną rugsėjo.

Kuopos Korespondentas.
___________

I |-r LIETUVIŲ KRIAUČIŲ 
BALIUS

f 

šeštadienį, 14 dieną lap
kričio, šių metų, Lietuvių 
Kriaučių N e p r i g u 1 mingas 
Kliubas ir 54-tas Skyrius tu- 
rčs savo balių Amalgameitų 
svetainėje, Arion Place, Broo- 
klyne. Todėl prašome visų 
draugijų nieko nerengti kal
bamą dieną, už ką lietuviai 
kriaučiai bus visiems dėkingi.

J. Nalivaika, Kom, Narys.

šiandien, 18 d. rugpjūčio, 
nebus Komunistų Partijos 
kuopų susirinkimų, nes Ma
dison Square Gardene įvyks 
masinis susirinkimas, kuria
me privalo visi komunistai, 
komjaunuoliai ir taip mases 
darbo žmonių dalyvauti.

Iš Lietuvių Kriaučių Dirbtu
vių Pirmininkų ir Komisijų

Susirinkimo .
Penktadienio vakare, 14 d. 

rugpjūčio, Liet. Piliečių Kliu- 
be, dirbtuvių pirmininkai ir 
komisijos turėjo susirinkimą, 
kuriame buvo padaryta per
žvalga kriaučiškų šapų ir jų 
darbo padėtis, pradedant nuo 
pradžios pavasarinio sezono. 
Iš visų kalbų buvo gautas aiš
kus supratimas, kad buvęs 
delegatas, K. Jankaitis, ypa
tingai paskutiniu tarnybos 
metu, daugiau rūpinosi paten
kinti kontraktorius, negu pa
čius unijistus, kurie jį išrinko 
ir atidavė jam pasitikėjimą, 
kaipo unijistų atstovui ir jų 
reikalų gynėjui. Vienok, uni
jistų jam atiduotas pasitikė
jimas išėjo atbulon pusėn, ką 
žemiau pamatysime.

Susirinkime buvo išduotas 
raportas iš Atkošaičio ir Gbld- 
bergo šapos. Minimos šapos 
darbininkus Jankaitis išlaikė 
streike, kaip susirinkime pra
nešta, 4-rias savaites be dvie
jų dienų ir privertė juos tai
kintis ketvirtu nuošimčiu že
miau unijos nustatytos algų 
mokėjimo normos. Susirinki
me darbininkai aiškino, kad 
Jankaitis juos privertė priim
ti nusimušimo nornlą, sakyda
mas, kad jeigu nusimušimo 
propozicijos nepriimsite, tai 
siuvimo darbas išeis kur nors 
kitur ir jūs pasiliksite tuščio
mis rankomis. Sutaikyta, pa
daryta ir jau manyta pastatyti 
paminklas su užrašu: “čia 
amžinu miegu kriokia ketvir
tas nuošimtis.” Bet štai grei
tai įvyksta delegato rinkimai 
ir išrinktasis Bubnys išnaujo 
sustabdo šapą ir sutaiko be 
jokių nusimušimų. Nuošimtis 
gyvas, darbininkai pasitenki
nę, bet, būdami gerais unijis- 
tais, susilaiko nuo giedojimo 
ceremoniško “aleliuja”... At- 
kočaičio šapos klausimas baig
tas.

Pas Budraitį, pradedant pa
vasarinį ploščių siuvimo sezo
ną, Jankaitis, pasišaukęs dirb
tuvės pirmininką aiškino jam, 
būk Jaffie nenori mokėti uni
jinės normos už darbą ir pa
siūlė nusimušti net 17-tą nuo
šimtį. Ilgai vestų derybų pa
sekmės baigėsi tuomi, kad 
darbininkai sutiko dirbti ant 
11-to numušto nuošimčio. At
eityj, sakė šapos pirmininkas, 
gal atgausime ir tą numuštą 
nuošimtį, nes dabartinis dele
gatas Bubnys visgi yra dau
giau unijistų pusės, negu bur 
vęs delegatas. Pirmiaus, jeigu 
užsiliko darbininkui nedamo- 
kėtos algos, tai ir pasiliko. 
Delegatas išgavimu jos nesi
rūpino.

Tai šitokį- unijistų atbalsiai 
tik iš dviejų dirbtuvių, apie 
Jankaitį, kaip jis “garbingai” 
užbaigė savo darbą ir kaip 
pataisė pirmesnių laikų klai
das. Belaikydamas visus dur
niais pats save apsidurnino iki 
ausų, kad Pildančioji Taryba 
už jo tokį “protingumą” nu
tarė mesti iš unijos laukan ir 
šis tarimas bus atiduotas sky
riaus susirinkimo galutinam 
nuosprendžiui. Kokis bus iš
duotas raportas Pild. Tarybos 
sekretoriaus skyriaus susirin
kimui, neturiu teisės čia ra
šyti. i

Vaiginio-Matulio šapoje be
tvarkė. Bosai nesiskaito su 
chairmanu, chairmanas su ša
pos komisija. Iš viso to miši
nio išeina nesūdyti barščiai. 
Darbininkus šapon priima be 
jokios atodairos, yra darbo ar 
nėra, bet taip turi būti. Pa
sekmės tokios, kad paskui rei
kia kreiptis prie Pild. Tary
bos, kad ji išimtų laukan dar
bininką, o tokis išėmimas su- 
demoralizuoja žmogų, nes per 
tą laiką gal jam būtų pasise
kę surasti pastovesnę vietą už
sidirbimui duonos.

Išklausius tokius praneši
mus—buvo užsipulta ir ant. 
Pild. Tarybos narių, kad jie 
ten brukasi tik gavimui užmo
kesčio, o šapų nesutvarko. 
Ant vietos pastebėta, kad kai 
tik buvo išrinktas Bubnys, tai 
visi sukilę išėjot laukan, o 
Pild. Tarybos rinkimą palikot 
tik keliems unijistams, tai 
kam reikalingas tokis užme
timas? Pagaliaus, Pild. Tary
bos nariai net negali viską ži
noti, kas dedasi šapose, nes 
jie taip pat dienomis dirba. 
Jie susirenka tik ketvirtadie
nio vakarais ir apie šapų pa
dėtį sprendžia pagal delega
to išduotą raportą. Jeigu de
legato raportas sąžiningas, 
unijistinis, tai ir Tarybos na
riams daug lengviau orientuo
tis kokiais nors klausimais.

Lapušausko šapoje, sako
ma, kad yra prastas mena- 
džieriavimas. žiponų pasiuva 
tik apie tris šimtus savaitėje. 
Aišku, kad permažai darbo. 
Jeigu moterys neturi darbo, 
joms liepia eiti namo, o vy
rus sulaiko šapoje. Arba jeigu 
kokiam vyrui reiktų pradėt 
dirbti po pietų, tai liepiama 
ateiti ryte. Ir taip, neturėda
mas ką veikti, prasizulina ša
poje. Tokia padėtis reikia 
pataisyti.

Kitose šapose nieko ypatin
go. Dirbinėja po biskį. Pas 
Karvelį jau senai darbininkai 
turėjo savo susirinkimą. Dar
bo mažai. Pas Šimėną tas pats.

Susirinkime duota vėjo ša
pų chairmanam, kad jie ne
prižiūri tvarkos, tai yra, lei
džia pradėti dirbti pirma lai
ko. Tas priskaitoma prie 
viršlaikio. Pietų laiku taip 
pat. Yuškevičiaus šapoje, 
kaip sustabdė dirbimą anks
tesniu, vėlesniu ir pietų lai
ku, tai pasidarė pilnai darbo 
trečiai darbininkei, o ją pir
miaus norėjo išmesti laukan, 
bet Pild. Taryba nedaleido. 
Taigi pradėjimas ir baigimas 
darbo daug priklauso nuo vi
sų unijistų.

J. Nalivaika,
Skyriaus Korespondentas.

įspūdžiai Ant Laivo Su 
Katalikais Žmonėmis IDA Svarbus Susirinkimas

Tarptautinio Darb. Apsigy
nimo lietuvių 17 kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 19 
d. rugpjūčio, 8 vai. vakare, 
“Laisves” svetainėje, 419 Lo
rimer St.

Draugės ir Draugai, pada
rykime šį susirinkimą skait
lingu. Prašoma atsilankyti

Pereito šeštadienio rytas 
truputį apsiniaukęs, bet Met- 
ropolitano prieplauka Brook- 
lyne, prie East Upės; pildosi 
po truputį žmonėmis; vienas- 
kitas taksikas atdūzgia ir iš
leidžia kiek storesnių ir pui
kiau pasirėdžiusių žmonių ; ki
ti—ypač moterėlės traukiai . . . . .
pėsčios su ryšulėliais rankose,'110 yien ^ai^aL ir. simpa- 
šalimais besivejančios po vie-l^lkak Mūsų kuopa taipgi da- 
na ar ir po kelis vaikelius. liauja ruošime taikos para

kau 11-ta valanda; laivas^0’ kovai Prieš ka™ Pavojų, 
sutriūbina tokiu griaumojan-|Tas kas. ^abar darosi Ispani- 
čiu balsu, lenciūgai suskamba, a^yjra Italijos ii Vokieti- 
atkabinant laivą nuo prie-b'0®. Ta-šistų pagelba Ispanijos 
plaukes, ir jau mes plaukiam, j^a®ls^ams’ sudaro didžiausi 
palikdami New YorkoTdango-|taikai Pav<W Hitleris dar 
rėžius; — paskiau plaukiam j P^anuoja ir Lietuvą sau pasi- 
Long Islando pakraščiu. Nors griebti, 
diena ir debesiuota, bet ant, 
sausumos matosi gražūs vaiz- naiaus simpatikus atsilanky- 
dai; puošnūs bagočių palociai.iti į susirinkimą. Nesivėlinkite, 
Ant ’ ’ ’ ' ’ ~ 1.......
raus didumo laivai ir laive
liai ; vienas-kitas smarkiai pra- 
plerpia mažiukas laivelis, ku
rie daugiausia yra bagočių 
privatiški.

Dar karta kviečiame visus v

vandens plaukioja įvai-.nes Ps prasidės lygiai 8, vai. 
vakare.

Mūsų laivas, kuriuo mes 
plaukiam, vidutiniško didu
mo, bet viduje mūsų lietuviš
kos publikos retai—sulig lai
vo didumo mažas skaičius; 
proporcionaliai didžiumą su
daro viduramžiai žmonės, vai
kai ir žilagalviai seneliai ir 
senelės. Jaunimo nedaug ir 
tie patys daugiausia biznierių 
sūnūs ir dukterys.

Ant viršaus .laivo denio pa
kraščiais randam susėdusių 
gana stambių mamų; ant apa
tinių laivo grindų randasi vie
nas baras, kur pardavinėja
ma gėrimai; antras stalas su 
užkandžiais—bet biznis eina 
labai silpnai. ,

Apart eilinių parąpijonų 
randasi keli lietuviški ponai: 
vienas kitas radio valandos 
vedėjas; porą subrendusių 
prabaščių, o vienas romansavo 
su jaunomis moterėlėmis dar 
tik besivystąs į kunigišką luo
mą. Retkarčiais griežia lie
tuviška orkestrą, bet kažin 
kodėl nieks nedrįso pasirody
ti su tautiškais šokiais ant lai-

A. Mureika.

TRUMPOS ŽINUTĖS
Brooklyne teisman atvesta 

Catherine Reise, 18 metų, kal
tinant plėšime. Sakoma, Brook- 
lyne ji esanti pirma mergina 

,po tokiu kaltinimu. Ji buvus 
rasta Millerių . namuose, 921 
.Montgomery St., ir negalėjus 
išsiaiškinti, ko atėjo. Sakėsi 
gyvenanti 115 S. 1st St.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystes balius 
jvyks 28 d. lapkričio (November) 
1936 m. Amalgamated Temple, 15-23 
Arion Place, Brooklyne. Tad prašo
me kitų organizacijų įsitėmyti šią. 
dienų ir nerengti jokių parengimų 
minėtą, dieną, bet skaitlingai čia da
lyvauti, kad nebūtų nesmagumų ne 
vieniems ne kitiem.

J. Kairys.
(194-195)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys. Yra visi įtaisymai, 2 dideli 
langai ir šviesus kambarys. Su ran
da ant vietos susitaikysiu. Atsišau
kite sekamai:—S3 Sheridan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(194-196)

Du Lietuviai Mirė

Kažin ar tas karštas oras, 
ar kas paveikė į žmones, kad 
pastaruoju laiku keletas grei
čiau mirė. Staigiai mirė p. 
Kulokas, užlaikęs užeigą 
ant Grand St. šiandien laido
jamas 2 vai. po pietų Alyvų 
Kalno kapinėse. Taip pat ant 
tos pačios gatvės užlaikęs sa- 
liūną Vaicekauskas mirė, bet 
šis sirgo nuo seniau.

Aukos Ispanijos Liaudžiai

Sujudo Amerikos darbininkai 
prieš Ispanijos kruvinus fašis
tus. Darbo unijos skiria tam 
reikalui sumas pinigų, kad pa
gelbėjus Ispanijos Liaudies 
Bendram Frontui kovoje prieš 
fašizmą. Aukoja tam reikalui 
ir pavieniai darbininkai ir abel- 
nai laisvę mylinti žmonės. New 
Yorke jau įsisteigė komitetas, 
kuris priima ir persiunčia au
kas į Ispaniją. Jo antrašas 
yra: Spanish Defence Fund, 
35 E. 12th St., New York,N.Y.

VO ?
Taip mums b ei ai pio j ant lai

ve nuo viršaus į apačią, iš 
apačios į viršų, pasijutom, 
kad jau mes . esam sausumos 
pakraštyje.

Vaikščiojam jūrų pakrašty
je—Rye Beach’iuje; nepa
prastai graži vieta; labai bū
tų panaši į garsųjį Coney Is
landą, bet tik daug mažesnis, 
ir žymiai švaresnis. Gėrimai 
ir užkandžiai daug brangiau' 
negu kur kitur.

Kiek pasižvalgius, randam 
ir mūsų sankeleivius-parapijo- 
nus gražiame darželyje, su iš
kabomis prie vartų “Karalie
nes Angelų Parapijos Pikni
kas.” Parapijonai < gurkšnoja, 
užkandžiauja; kitur jau dai
nuškos girdisi. Kunigėliai vėl 
sukaliojasi, savo bizniškus rei
kalus tvarko. Mes gavę in
formacijas, kad laivas grįš ly
giai 7-tą valandą, leidomės į 
girią pasivaikščioti.

Kada sugrįžom septintą va
landą vakare, tai sužinojom, 
kad jau mūs laivas išplaukęs. 
Tad mes truputį pasiraivę, už- 
simokėjom po 75 centus ir 
plaukiam atgal.

šiame laive publika susida
ro daugiausia iš italų tauty
bės, iš Newarko ir East Oran
ge, vienos didelės dirbtuvės 
unijistai darbininkai. Jie turi 
savo orkestrą ir publika susi
deda didžiumoj iš jaunimo. O 
koks linksmas narodas! Kiek 
čia tų dainų! Visai ir pamir
šom, kad mes ne tarp lietuvių 
esam—kartu šokam, linksmi
namės. O šis laivas mažesnis, 
bet daug smarkiau knisasi 
Long Islando pakraščiu, ir nei

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliunas su pilnais lai- 

sniais del Snapso, vyno ir alaus. Vie
ta randasi prie didelio fabriko ir ga
lima geras biznis padaryt, nes nėra 
kito saliuno arti. Taipgi baigiama 
statyt naujas fabrikas del pianų iš- 
dirbimo. Ateitis labai gera. Vietą 
parduosiu pigiai. Atsišaukite po se
kamu antrašu: 130-16 94th Ave., ir 
131st St., Richmond Hill, N. Y.

(190-197)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a. 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENĖS
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.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey

Valstijo. e 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

Puiki Vieta Vakacijom
Ant augšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sod

nai aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kur yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI
Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves 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

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

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
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.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, Suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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




