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! LIETUVA TAIKOSI 
SU LENKIJA?

Varšava.—Į Kauną išva
žiavo buvęs Lenkijos minis- 
teris pirmininkas, pulkinin
kas Aleksandras Prystor. 
Liefuvos valdžia suteikė 
jam įvažiavimo vizą. Jis 
turįs Lietuvoj daug giminių. 
Kuomet Želigovskis atėmė 
Vilnių iš Lietuviui, Prystor 
patapo Vilnijos valdžios gal
va.

Keli Lietuvos valdžios at
stovai pasižadėjo važiuoti į 
tarptautinę gelžkelių. konfe
renciją, kuri įvyks liepos 8 
d. Krakove, Lenkijoj. Tai 
bus pirmas Lietuvos delega
tų valdiškas atsilankymas į 
Lenkiją.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

t

NRA Leidžia Kirst Al
gas Negram Audėjam 

Fayetteville, N.C.— NRA 
valdyba davė leidimą, kad 
Central Verpimo ir Audimo 
Kompanija gali mokėti tik 
$10 ir versti darbininkus už 
tai dirbti 60 valandų per sa
vaitę. Pirmiau sulig NRA

Nepavykus Voldemaro su-; kodekso buvo nustatyta 
kilimui ir pasodinus jį patį į bent $12 algos. Valdžia pa- 
kalėjiman, Lenkų politikai: darė šiai kompanijai išimtį 
tikisi, kad geriau galima j prieš 300 jos negrų darbi- 
bus susikalbėti su Smetonos ninku.

Voldemaras—hit-. -------------------
Darbininkai Privertė Bėgt 
Policijos Viršininką

Anaconda, Mont.—Polici
jos viršininkas Osborne tie
sioginiai samdė ginkluotus

valdžia.
leriškų fašistų šalininkas.

Viską suėmus krūvon, 
Lenkija tikisi, kad bus su- 
megsti taikūs ryšiai su Lie
tuva.

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Birželio (June) 22, 1934

Viršuj sovietinis lėktuvų traukiny s, pirmas pasaulyje: vienas didelis 
motorinis lėktuvas ir prie jo prika binti trys “sklandžiotojai”. šis oro 
traukinys padarė sėkmingą 1,000 my lių kelionę iš Maskvos į Krimą. De
šinėj pusėj lakūnas Fedosienko, did žiojo lėktuvo vairuotojas, kairėj— 
“sklandžiotojų” vairuotojai. Visi ke turi yra Jaunųjų Komunistų Lygos 
nariai, taigi jaunuoliai.

TIESIOG IŠ KAUNO APIE VADINAMA 
AUG. VOLDEMARO “REVOLIUCIJĄ”

Pasitvirtina Žinios apie 20 Karininkų Areštavimą ir Minis- 
i terių Kabineto Atsistatydinimą

Ką tik atėję Amerikon j buvo nei vieno užmušto, bet 
“Lietuvos Žinių” numeriai j ir nei vieno sužeisto.

1 iš birž. 8 ir 9 d. duoda to- i<
kius aprašymus Augustino

’Voldemaro mėginto padaryt

1935 Metais Nebūsią Nusi- padaužas prieš vario kasyk- 
ginklavimo Konferencijos lų darbininkus. Del to imi-
LONDON. — Ne tik išti

žo šiemetinė nusiginklavimo 
konferencija, bet Amerikos 
delegatas Norman H. Davis, 
pasikalbėjęs su Japonijos 
ambasadorium T. Matsudai- 
ra, abejoja, ar galės būt ko
kia karo laivynų sumažini
mo konferencija ir sekan
čiais metais.

jistai traukė jį tieson. Bi
jodamas stoti į teismą, Os
borne atsistatydino.

St. Louis, Mo. — Traukia
mi tieson aštuoni viršinin
kai Universal lėktuvų kom
panijos, kad nesumokėjo 
priklausomų valdžiai tak
sų $201,225.

Proletmeno Sąjungos Suvažiavimas
*

DAR Iš PIRMOS SESIJOS
Pirmoje sesijoje iš delegatų 

raportų pasirodė nepageidauja
mų ginčų kai kuriuose choruo
se del narių amžiaus. Iš suau
gusių, kai kur, yra tendencija 
mechaniškos kontrolės, stoka 
pasitikėjimo jaunuoliais. Tokia 
tendencija erzina jaunuolius ir 
todėl, kai kur, jaunuoliai yra 
nusistatę neįsileisti į chorus su
augusių. Prie raportų apkalbė
jimų drg. V. Andrulis pastebė-

Torgler ir kitų kalinių ir reko
mendavo tai, kaipo medžiagą 
dramai ir poezijai.

Daug reiškiantis dalykas, kad 
jaunuoliai, kurie tik kalbėjo (o 
jų kalbėjo daug), visi nurodė 
trūkumą mūsų chorij stokoje 
susijungimo su revoliuciniu 
darbininkų judėjimu.

Didžiuma delegatu] jaunimas, 
tarp 16 ir 20 metų amžiaus. Tai 
prospektas, kad Meno Sąjunga 
susilauks greitu laiku geri] pro-

LDS. Antras Seimas
Trečia Sesija

Trečia sesija prasidėjo 
birželio, 10 vai. ryto.

Raportas Centro Sekretorės 
E. N. Jeskevičiūtės:

L.D.S. turi 4,918 narių, 1,014 
jaunuolių. Jaunuoliai sudaro 
20%. Per paskutinius dvejus 
metus įstojo 2,286 nauji nariai. 
Pomirtinių fonde pinigų yra 
$52,360.24; pašalpų fonde $27,- 
082.69. Narių amžius, abelnai 
imant, apie 38 metų.

Sekretorės raportas labai in
teresavo visus. Po trumpų dis
kusijų! tapo priimtas vienbal
siai.

Raportuoja iždininkas, Dr. J. 
J. Kaškiaučius. Jis paaiškino 
formališkumus išmokėjimo bilų. 
Duoda smulkmeniška atskaita. 
Sako: “Man užėmus iždininko 
vietą du metai atgal, turto bu- 

jo: Klaidingas yra suaugusių letmeno augintojų. Kai kurie į vo $47,907.89. Per tuos du me-

19 d.

nusistatymas nepasitikėti jau- iš jų lietuviškai kalba gana ge-Uu LDS turtas paaugo iki $83,- «■ a a « . . f* O C\ r* 1 1 T * 1 1 t • t 1 • 1nuoliais, manant, kad jie nega- rai, bet literatūra lietuvių kal
intų be suaugusių tvarkyti cho- boję tai retas kuris tesiintere- 
rų ir taip pat klaidinga yra suoja.
jaunuolių nuomonė, kad chorai
.būtų tik iš jaunuolių.” Jis nu-

P. Bubnys,

rodo, kad vystymas ploletarinės ~ •> i IT I • ••
dailės yra didelis dalykas, plati 0tlSlKlllllS VOKlCtlJOS 
dirva darbui žmonėms visokio f
amžiaus. Jis kritikuoja Prolet- < LcllVUl, ZllVO 4 MoteryS 
meno Sąjungos statomus veika-
lūs: “Pas mus veikaluose tar-. Oslo. — Netoli Norvegi- 
nai statoma darnesniais už po- įjos pakraščio, Vokietijos 
nu.a T"sako Andrulis. Mūsų ]aįvas “Dresden” užkliuvo 
veikaluose, dainose ir visur turi v .
būt komunistinė propaganda.” |uz POJUnnes uolos, kuri ir 

’ praardė jam dugną. Laivas 
, Poetas Svyrūnėlis, iš Kana-. dgj sk y 360 jo dar. 

dos, stebisi, kaip tai galima da- G. . , , . . nOA
sileisti tokios paikos nuomonės, l bininkų-tarnautojų ir 980 

keleivių išsigelbėjo valtimis, 
apart keturių moterų, ku
rios prigėrė, kuomet jų val
tis atsimušė į laivo propele
rį ir jos buvo išmestos į 
vandenį.

kad suaugę ar senyvesni įmo
nės netinka būti darbininkiš
kuose choruose. Drg. Dembskie- 
nė kritikuoja Sąjungos Centrą 
už leidimą tokių sceniškai sun
kių veikalų kaip “Inkviziciją”. 
Ji sako, kad Detroito choras 
pasižiūrėjęs į Raudonąją Dainą 
ir padėjo ją į šalį, nes per aug- 
šta muzika.

R. Mizara pastebi, kad mū
sų poetąį nemoka pasirinkti te
mų. Jis sako: “Tokie svarbūs 
dalykai, kaip Scottsboro jaunuo
liai, Tom Mooney, Brazulevi- 
Čiaus sudegimas ant stulpo su 
Raudonąja Vėliava rankose ir 
kitos scenos iš klasių kovų pri
valo būt vyriausiom temom pro
letarinei dramai ir poezijai”. 
Jis priminė Dimitrovo drąsą 
fašistų byloje; gelbėjimą terori- 
uojamy komunistų Thaelmann,

Prieškarinė Pittsburgho 
Moterų Konferencija

Pittsburg, Pa.—Ateinantį 
sekmadienį, birž. 24 d., susi
rinks šios apskrities mote
rų prieškarinė konferencija, 
Irene Kaufman Settlemen- 
te. Bus išrinkta delegatės 
į Tarptautinį Moterų Prieš
karinį Kongresą, kuris 
įvyks Paryžiuje liepos 28-30 
d.

638.35.” Jis duoda didelį kre? 
ditą centro sekretorei už pavyz
dingą vedimą organizacijos rei
kalų. Jo raportas priimtas vien
balsiai.

Už kasos globėjus raportavo 
J. Mikitas. t Padavė jau augš- 
čiau minėtas skaitlines ir pa
reiškė, kad finansai yra geroje 
tvarkoje.

Raportas daktaro-kvotėjo M. 
Palevičiaus. Priminė keletą pa
vyzdžių, kur ligoniai norėjo įsi
skverbti į LDS. Jis peikė kai 
kurių kuopų daktarų palaidu
mą egzaminavime. Vienos kuo
pos daktaras padavė aplikaci
jas, pažymėdamas, kad visų na
rių temperatūrą yra dviem laip
sniais žemiau normališkos, kas 
negalima. Raportas priimtas.

• * ’ A » * a } '

Raportuoja LDS organo “Tier 
sos” redaktorius d. J. Sjurba. 
Pažymi stoką rąstų dailiosios li
teratūros : apyšakų, eilių.'' “Del 
to ‘Tiesa’ kentė ir kenčia,”—sa
ko jis. i Angių skyrius dar. nė
ra gana tobulas, tačiaus jis. visr 
vien daug patarnauja jaunuo
liams nariams klasinės apšvie- 
tos žvilgsniu.

Renegatas Prūseika, Grigai
čiui pataikaudamas, * puolė- re
daktorių, kam “Tiesa” remia 
revoliucines darbo unijas. Gir
di, tos unijos niekur neturi pa
sisekimo. Būk čia esanti krei
va Komunistų Partijos linija, ir 
tai linijai “Tiesoje” nėturį būti 
vietos. . ; :

Tinkamai renegatą išakėjo V.

Juris iš Chica- 
Prūseika ginčy- 
su pliku peš- 
be teisybės, be

į Andrulis. Jis įrodė revo
liucinių unijų veikimą New Me
xico, Utah, Arizona valstijose 
tarp mainierių, čeverykų pra
monėje, adatos industrijoje ir 
kitur. Andrulis skaudžiais fak
tais kirto į veidą renegatui, 
kaip Komunistų Partija veikia 
senose unijose. Mat, Prūseika 
bliovė, kad Kompartija bėga iš 
senų unijų. Andrulis pabrėžė, 
kad Prūseika gerai žino revo
liucinių unijų veikimą ir pasise
kimus, jis taipgi žino ir Kom
partijos taktiką veikti senose 
unijose, o ne bėgti iš jų. Bet 
jis, kaipo renegatas,—sakė An
drulis, tiksliai ir šlykščiai ap
meluoja komunistinį judėjimą.

Nuosekliai kritikavo renega
tą ir drg. Walter Kastėnas, jau
nuolis iš Chicagos; Česnauskas 
iš Rochester, Krasniekas iš Wa
terbury. Drg. 
gos sako: “Su 
tis, taip kaip 
tis. . . žmogus
principo, be jokios linijos.” Drg. 
Juris patarė, kad “Tiesoje” bū
tų įvesta apie poros špaltų 
trumpa svarbesnių žinių sutrau
ka, ir patarė skelbti LDS miru
sių narių vardus su trumpomis 
jų biografijomis.

R. Mizara nurodo, .kad kores
pondencijos reikia geriau tvar
kyti ir jų turėtų daugiau būti 
“Tiesoje”. Tuomi atsispindi 
mūsų veikimas. Jis stoja už 
praplėtimą jaunuolių skyriaus.

Drg. P. J. Millėr iš Chicagos 
sako:.“ ‘Tiesa’ rėmė visus dar
bininkų ' streikus -be skirtumo, 
kokios unijos juos vedė—refor- 
mistines ar revoliucinės.” Tuo
mi atkirto renegatui. Jis pagy
rė redaktorių už puikų raportą 
priminė; kad sveikatos skyrius 
“Tiesoje” yra geras dalykas. <

Drg. Stankevičius iš Wilkes- 
Barre nurodė Kompartijos vei
kimą, tarp mainierių reformisti- 
nėse unijose; melagium pasta
tė renegatą, kuris tauškė, būk 
Kompartija bėga iš senų unijų.

Redaktoriaus .raportas priim
tas 74 balsais prieš 2.

Dar pribuvo du delegatai: 
Frank Vikus iš Newark, N. J., 
ir John Jucius iš Bridgeport, 
Conn. ’Su broliškais delegatais 
viso delegatų susidarė 105.

Seimas biednas žilom galvom 
tik kur. nekur teblizga sidabri
nių plaukų. Delegatų ta»p 30 
ir 45 metų yra apie 70%, jau-

nuolių jau yra virš 20 nuošim
čių ; senyvi] žmonių gal yra 10 
nuošimtis.

Labai daug jaunimo dalyvau
ja kaipo svečiai.

P. Bubnys.

Pasveikinimai LDS Antram 
Seimui

III Apskričio, New York ir 
New Jersey su $5.; 127 kp., 
Chicago, Ill., su $5.00—$3.00 į 
Bedarbių Fondą, $1.00 į Agita
cijos Fondą, $1.00 Tarp. Darb. 
Aps.; 149 kp. (Jaunuolių) Mar
quette Park, Ill, su $3.00; 53 
kp., Chicago, Ill., su $10.00 Be
darbių Fondui; 92 kp. E. St. 
Louis, Ill, su $5.00 Nepaprastos 
Pagalbos Fondui; 96 kp., N. 
Wilkes-Barre, Pa., su $6.00 — 
$2.00 į Bedarbių Fondą, $2.00 į 
Tarp.. Darb. Aps., $2.00 į Liet. 
Revoliucinio Judėjimo Fondą; 
36 kp., Raymond, Wash., su $5; 
24 p., Great Neck, N. Y., su $5 
Bedarbių Fondui

(Skaityta antroj sesijoj)

Žemes Drebėjimas Pa
kratė ir Vokietiją

Beuthene, Vokietijoj, bir
želio 20 d. žemės drebėjimas 
apgriovė kasyklą; 7 mainie- 
riai gyvi palaidoti. Kai ku
rių namų sienos sutruko.

Istanbul. — Vakarinėje 
Turkijoje per žemės drebė
jimą birž. 20 d. buvę sunai
kinta daug gyvybių, ypač 
todėl, kad del baisiai smar
kaus lietaus tuo pačiu laiku 
upės toli išėjo, is krantų ir 
pasidarė milžiniški potvi- 
nian

San Franciscoj, Cal., tą 
dieną taipgi buvo jaučiama 
žemės drebėjimas.

Indijoj per audringus lie
tus Shillongo srityje daugy
bė žemių ir uolų nugriuvo 
nuo kalnų;1 sustabdyta važi
nėjimas gelžkeliais ir vieš
keliais.

Suimta 20 Karininkų *
Kaunaš, VI.. 8. Elta. Ry- 

, perversmo šalies valdžioje: šium su naktį iš birželio 6 į 
j “Kaunas, VI. 7. Elta. 7 d.d. įvykusiais Kaune in- 
Ryšium su praėjusią naktį ridentais, 

! padarytu bandomuoju Kati- pildomai patirti, kad ka- 
I no įgulos aliarmu ir kai ku- riuomenės dalys buvo išves. 
Iriais incidentais, paaiškėjo, tos iš kareivinių, pasire- 
kad grupė karininkų, prisi- miant bandomojo aliarmo 

’dengdami aliarmu, bandė pretekstu ir kai kurios iš jų 
I padaryti spaudimą Respub- buvo bandyta panaudoti vie- 
j likos vyriausybei dabartinės i nos karininkų grupės politi- 
I vyriausybės pakeitimo irjniams tikslams. Tačiau pa- 
Voldemaro vadovaujamos našios pastangos, paaiškė- 
vyriausybės sudarymo link- jus jų tikslui, buvo tuojau 
me. Respublikos Preziden-.sustabdytos ir kariuomenės 
tui griežtai atsisakius pana- j dalys grąžintos į kareivines.^ 
šius pageidavimus net svar- ‘ Incidentams išaiškinti ir 
styti Vyriausiojo Štabo vir- atsakomybei del jų nustaty- 
šininkas, gen. Įeit. Kubiliū- ti, paskirta speciali komisi- 
nas atsistatydino, jo atsista-j ja, kuriai pirmininkauja I 
tydinimas buvo priimtas ir'divizijos vadas, gen. Tama- 
jo pareigas pavesta eiti... 
Karo Mokyklos viršininkui, 
gen Įeit. Jackui.

A. Voldemaras, kurį vie
nas jaunas- aviacijos kari
ninkas anksti rytą lėktuvu 
atgabeno iš jo nuolatinės iš
trėmimo vietos Zarasų į 
Kauną, pasėdėjęs kelias va
landas aviacijos rajone, apie 
13,30 vai. pačių aviacijos ka
rininkų buvo pristatytas 
Vyriausiajam Šabui ir pa
starojo perduotas valstybės 
saugumo organams.

Iš nedrausmingo išsišoki
mo dalyvių iki šiolei suimta 
7. Keli jų pasislėpė. Nu
matomi dar keli suėmimai.

Per incidentus ne tik ne-1

“Eltai” teko pa-

iš kareivinių, pasire-

šauskas. Iš viso suimta 20 
karininkų, kurių tarpe ma
joras Matulevičius, maj. Py
ragius, kapit. Ivanauskas, ir 
kiti. Visi jie laikomi ka
riuomenės organų žinioje.

Kaunas. VI. 9. Elta. Va
kar popiet ministerių kabi
netas įteikė Respublikos 
Prezidentui kolektyvų atsi
statydinimo p a r e i š k imą. 
Respublikos Prezidentas pa
vedė atsistatydinusio kabi
neto nariams eiti pareigas, 
kol bus sudaryta nauja vy
riausybė.”

“Lietuvos Žinios” užtikri
na, kad Smetona visai nesi- 
leidęs į jokias kalbas su vol- 

' demariškiais maištininkais.

VADAI PERVEDĖ NRA KOMISIJAI 
SPRĘST PLIENO DARB. REIKALUS

Plieno Fabrikantai Giria Streiklaužę Minister? ir Išdavikus 
Vadus; bet Darbininkai Ruošiasi Kovai

Washington. — Senosios 
plieno darbininkų unijos 
prezidentas Mike Tighe ir 
trys sėbrai susiderėjo su 
darbo ministere Frances 
Perkins. Plieno darbininkų 
visuotinas streikas atidėtas 
neribotam laikui. Darbi
ninkų reikalai visiškai ati
duoti į rankas valdiškos 
NRA komisijos. Plieno fa
brikantai už tai sveikina mi
nisterę Perkins, nesigaili ge
ro žodžio ir Tighe’ui, Leo
nardui ir kitiems darbinin
kų išdavikams.

Tuo tarpu Tighe grįžta 
“namo.” Kažin, tačiaus, ar 
jis drįs pasirodyti eilinių 
darbininkų susirinkimuose

nariai rengiasi streikui, apie 
kurį kalbasi Pitsburghe, 
Johnstowne, Youngstowne, 
Gary ir Birminghame.

Washington. — H. L. 
Hopkins, federalis pašalpos 
administratorius, pranešu, 
kad bus supirkta 255,0.00 
pundų bovelnos, kurių per
dirbsią į matrasus, užklodes 
ir kt. ir dalinsią bedarbiam. 
Tai irgi neblogas politikie
riams grafto šaltinis.

Washington. — Valdiška 
Korporacija Namų Pasko
loms giriasi, kad išleidus 
$923,416,733 gelbėti savinin
kų namus. Bet ar dąug dar-Jir atsakinėti klausimus, ku- 
bininkai namukų savininkė- riuos jie statys. Pas dar- 
liai iš to gavo, tai patys ge- bininkus dar nenuslūgo pa
rai žinote. Įsiryžimas į kovą; eiliniai

NOTICE AIDO CHORUS
Ali chorus members must be 

down at “Laisvė” at 7 P.M. 
Friday, June 22, as we are re
quested to sing at Y.C.L. Con
vention at 8 o’clock sharp as 
they have a very long program. 
Everybody please come early so 
that we can go down In a body 
to St. Nicholas Arena, 69 W. 
66th St.
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Sausra Europoje ir Derlius . 
Sovietų Sąjungoje

Šiemet pasaulyje daug nukentės nuo 
sausros. Pavasario sausuma ir karščiai 
labai sunaikino vasaročius Vokietijoje, 
Austrijoje, Čecho-Slovakijoje, Vengrijo
je ir Rumunijoje. Nukentėjo ir kitos 
Centralinės Europos šalys.

Birželio 18 d. iš Londono praneša, kad 
stovi 81 laipsnio karštis, kad jau ke
lios savaitės Anglijoje nėra lietaus, ir 
profesorius Prescott sako: “Jeigu dar 
per 10 dienų nebus lietaus, tai išdegs ja- 
vai-ir susidarys didelis vandens pavojus 
Londone.”

Tą pat dieną atėjo žinios iš Paryžiaus, 
Francijos, kad ten dar blogesnė padėtis 
“Fruncijoje yra 93 laipsnių karštis ir jau 
apie trys savaitės nebuvo nei lašo lietaus. 
Javai daugelyje vietų išdegė. Nėra po
žymių, kad greitai būtų lietus. Franci- 
jai grūmoja katastrofa del sausros.” To- 
liatls žinia praneša, kad Lillėj ir eilėje ki
tų Mestų jau stoka vandens. Visoje 
šiaurinėj Francijoje labai prasti javai. 
Jeigu per kelias dienas nebus lietaus, tai 
labai daug žus kviečių ir kitų pasėlių. 
Net bulvės gali žūti. Dega girios, Vyn
uogės naikinasi.

Jau Francijoje buvo apskaitliuojama, 
kad del pavasarinės sausros šiemet ten 
bus ant 86,000,000 bušelių mažiau kvie
čių, kaip pereitais metais, o dabartinė 
Sausra dar didesnį smūgį uždavė. Jau 
pavasarį buvo apskaitliuojama, kad ant 
vieno ketvirtadalio derlius sumažintas.

Nuo sausros kenčia ir kitos centralinės 
ir vakarinės Europos šalys. Ir jeigu 
greitai lietaus nebus, tai ten bus stoka 
duonos.

Sovietų Sąjungoje Derlius
Pavasario sausra, kuri laikėsi iki vidu

rio' gegužės mėnesio, palietė ir Sovietų 
Sąjungą. Bet Sovietų Sąjungoje, į šiau
rės, yra ilga žiema. Čia pavasariniai 
kaiščiai tik pagreitino sniego ištirpimą 
ir pasitarnavo, paskubindami pavasarį. 
Pietų dalyje kiek pakenkė. Bet dabar ir

. iš ten ateina žinios, kad vėliaus buvo į i '
valias lietaus ir viskas pasitaisė, kad la
biausiai sausros paliestuose kraštuose 
nuostoliai sudaro tik nuo 1 iki 3 nuošim-

Iš Pavolgęs derlingų Sovietų Sąjungos 
laukų, Komunistų Partijos srities sekre
torius drg. V. šubrikov praneša, kad šie- 

smet 12 dienų vėliau pradėjo sėją ir 5 die- 
' norais greičiau baigė, kaip kitados. Ačiū 
> tara, kad daugiau yra žemės ūkio mašinų 

ir specialistų jas valdyti. Sėjoje vien ta
me krašte dalyvavo 60,000 urmininkų 
brigadų. Apsėjo daugiau laukų ir ge
riau. Javai labai gražūs.

Iš Baškirijos raportuoja drg. J. Bykin,

pasekme padaugėjimo mašinų ir geriau 
pastatymo darbo. Daugiau laukų apsė
ta. Panaudota daugiau trąšų ir javai

Iš Taškento praneša, kad Turkmenis- 
tane miežiai užaugo iki 5 pėdų augščio, 
kad jie yra gražūs ir branding!.

“Pravda” spausdina žinias iš Sibiro, 
Užkaukazijos, Uralo ir kitų Sovietų Są
jungos dalių ir visur numatomas geriau
sias derlius. Ne vien gerai užaugo javai, 
bet taip pat puikiai sužėlė pievos ir labai 
gerai užderėjo vaisiai. Iš Proskurovo ra
portuojama, kad 780 sodų puikiausiai at
rodo, gražiausiai auga vaisiai.

Iš Pietų So v. Sąjungos
Pavasarinė sausra palietė Sovietų Są

jungos pietų dalį—Ukrainą ir Užkauka- 
ziją. Bet dabar iš ten drg. E. Evdoki- 

vienas iš Komunistų Partijos vei- 
raportuoja, kad labiausiai palies- 
kraštuose derlius del sausros ma-

mov

tuose 
žesnis tik 1 ar 3 nuoš. Dabar yra pakan
kamai lietaus.

Jis rašo, kad iš pradžios buvo pavojaus 
del sausros. Bet nebuvo jokio nusimini
mo. Sovietų ūkiai ir kolchozai, bolševi
kų vadovybėje, stojo kovon prieš sausra. 
Vien Osetijoje šimtai tūkstančių kolchoz- 
ninkų puolėsi prie irigacijos (drėkinimo) 
darbo. Kur būtų reikėję kitais laikais 
mėnesio laiko prakasimui kanalų, jie at
liko į 3-4 dienas, paleido ežerų ir upių 
vandenį kanalais. Vietomis iškasė iki 40 
pėdų gylio kanalus. Ir to sėkmėje jie 

i apdrėkino net 150,000 hektarų žemės.
Panaši kova buvo vedama prieš sausrą ir 
kitose Sovietų Sąjungos dalyse.

Pasekmėje kovos prieš sausrą pakilo 
sovietiniu ūkiu, kolchozu ir Komunistu 
Partijos vardas. Valstiečiai puikiai su
prato, kad jie būdami individualiuose 
(atskiruose) ūkiuose nieko nebūtų galė
ję pasigelbėti, o bendrai, masiniai, jie iš
gelbėjo savo pasėlius. Jie atrėmė gam
tos ataką.

Prie to, vien tame krašte šiemet yra 
apsėta varpiniais pasėliais 54,286 hekta
rai daugiau, kaip pereitais metais. Taip
gi 150,644 hektarai daugiau apsėta ker
nais (kukurūzais) ir 100,000 hektarų ki
tokiais javais. *

Drg. E. Evdokimov sako: “Išvadas da
rant apie pavasario sausrą galima pasa
kyti: žieminiai ir vasaruočiai sovchozuo- 
se ir kolchozuose atsilaikė prieš sausrą 
gerai. Sausra neuždavė mums smūgio. 
Irigacija, gilus arimas, ankstyvas sėji
mas pagelbėjo kovai prieš gamtą. Nie
kur nėra didesnių nuostolių, kaip 3 nuo- 
šim. Vėliau pavojus pasibaigė. Po visą 
kraštą prasidėjo gausingas lietus. Bet 
drėkinimo sistemos mes neapleidžiame— 
geriname.”

Dabar Sovietu valdžia, Komunistų 
Partija ir visi kolchozninkai kreipia do- 
mę į tai, kad nei viena varpa neprapultų, 
kad visi javai būtų gerai suvalyti. Kol
chozninkai, mašinų stotys, visi žemės 
ūkio darbininkai ruošiasi prie sėkmingo 
javų suvalymo. Iš visko atrodo, kad 
šiemet, jeigu pavyks gerai suvalyti, o 
tam yra visos galimybės, nes Sovietai tu
ri daugiau mašinų, tai bus daugiau suim
ta grūdų, kaip buvo pagaminta pereitą 
metą.. Vietomis jau prasideda javų va
lymas. ,

18-21 dd., 1934 m., Detroit, Mich
; Philadelphiečiai jau Turi duf tinfirai, /LDLDb "aria\ pa^i , £_ . .. savo balsą, reikalaujant pahuo-
Bušu j “Laisvės” Pikniką suoti drg. Thaelmanną ir kitus 

Į darbininkus, kurie kovoja prieš

Siun-
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.J. ’ Hitlerį. Tik organizuotai veik-
. _ ėjo e» I darni galėsime išgelbėti Vokie-veikiausia daugelis j 

kad Lyros Choras ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 10 kuopa rengia 
bosais važiavima i dienraščio 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks

(Tąsa) 
berniukų teisėjams, reikalaujant smerkiamiesiems laisvės, 
tėme telegramiškus reikalavimus ir Vokietijos fašistų atatinka
mom įstaigom Vokietijoj ir čia pat, Jungtinėse Valstijose, rei
kalaudami laisvės Dimitrovui, Torgleriui, Popovui ir Tanevui.
Be to, podraug su kitom lietuvių darbininkų organizacijom siun- 1 d. liepos, Brooklyn, 
tėme delegaciją į Vokietijos konsulatą New Yorke, reikalaujant Apart choriėčių, jau 
išlaisvinti paminėtus keturis darbininkų klasės vadus, teisia- Į turi įsigiję tikietus. 
mus Leipzigo fašistų teisme.

Galime pasidžiaugti, jog daugelyje atvejų mūsų kolektyvis bal
sas, pridėtas prie Amerikos ir pasaulio darbininkų klasės 
balso, davė apčiuopiamų pasėkų. Tam ryškiausiu pavyzdžiu tu- pritrūkti vietos ir 
rime išplėšimą iš Vokietijos nazių budelių trijų bulgarų komu- 
nistų-vadų, su garsiuoju Dimitrovu galvinyj!

Panašiai dirbam ir dirbsim už laisvę d. Thaelmanno! '
Medžiginiai labai mažai tegalėjome prisidėti prie tų visų kam- ! dideli ir geri.

panijų. ’_____ r__ ___  .... ____  ______  ____ _____ „
$50 įvairiems čia paminėtiems ir nepaminėtiems dalykams. Prie- j atgal. 
žastis skūpinimosi keri tame, kad mūsų lėšų fondą sueikvoja i 
organizaciniai- reikalai, kurių randasi eibės.

Santykiai su Kitom Organizacijom
Su priešingom mūsų nusistatymui lietuvių organizacijom mū- ■ 

sų santykiai neigi pagerėjo nei pablogėjo: stovi, kaip stovėję. 
Kiekvieną mūsų trūkumą, kiekvieną tą ar kitą mūsų tarpe nesu
sipratimą, priešų spauda bandė išnaudoti priešingai LDS labui 
politikai. Visą eilę melų buvo paskleidę toki laikraščiai,’ kaip Į 
“Naujienos”, “Naujoji Gadynė,” “Tėvynė”. Pastaroji ėjo net' 
taip toli/ būk LDS neišmokąs savo nariams ligoje pašalpų, ži
noma, <

• tam tikrų priemonių suvaldymui minėto laikraščio redaktorių 
j liežuvių, bet kol kas palikome ramybėje. Vieną žinome, kad mi- i 
, nėtii priešų skundimai ir šmeižtai neužkirto mums kelio, kuomet 
| buvome paskendę LDS organizavimo darbuos, tai juo labiau ne
galės jie daug ko padaryti šiuo tarpu, kuomet mūsų organizaci
ja taip sakant pilnai ir tvirtai atsistojo ant savo kojų.

Su darbininkiško- pobūdžio lietuvių organizacijom visuomet 
! sugyvenom puikiausiuose santykiuose. Glaudžiai ir broliškai 
į kooperavom su APLA, ALDLD ir Meno Sąjunga visuose vajuo
se ir pasinio j imuose.

Abu darbininkų dienraščiai, “Laisvė” ir “Vilnis”, ištikimai 
ir betarpiškai mus rėmė ir padėjo pravesti visas mūsų pasi- 
brėžtas kampanijas. Sprendžiu, kad šis Seimas pareikš jiems už i 
tai nuoširdžią proletarišką padėką.

Santykiai su Kuopom ir Nariais
Bendrai, su LDS kuopom ir nariais sugyvenom gražiai, apart lū’lakis ū'^A. E. Potas. 

vieno-kito nesusipratimo, pasireiškusio daugiausiai reikale iš-' 
mokėjimo pašalpų. Jei susirgę nariai būtų visuomet ir visur lai- i 
kęsis konstitucijos dėsnių, nurodančių, kaip užsilaikyti ligoje, 
ir jei LDS kuopų valdybos būtų sekę tą patį, žiūrėdamos savo 
pareigų, tai, žinoma, ir tais ginčais klausimų būtų buvę galima 
išvengti. Centro Valdybos suvažiavimuos beveik visuomet gerą 
dalį laiko turėdavom pašvęsti sprendimui pašalpų išmokėjimo 
tiems nariams, kurių buvo nesiskaityta su LDS konstitucija, arba j 
kur kuopų valdybos neatsakančiai savo pareigas atliko santykyj 
su ligoniais. Daug narių susispenduoja, perdaug neatbolni. Su
sirgę susispendavimo laikotarpyj, pyksta, kuomet atsisakoma pa
šalpa mokėti, pamiršdami, kad LDS konstitucija draudžia tail 
daryti. |

paminsite ir patys
Jei LDS nariai, būdami sveikais ir susirgę, atliktų viską taip, ; kaip 

kaip mūsų konstitucija reikalauja, tai žymiai susitaupytų lėšų išnaudoja, 
ir darbo pačiam centre, o taipgi ir kuopų valdybom būtų leng
viau, prie to patiems nariams būtų geriau ir išvengtum berei
kalingų susipykimų.

daugelis 
Bet kurie 

mylėtumėt važiuoti į taip didelį 
pikniką, tai tuojaus įsigykite 
tikietus, nes paskutinę dieną ga- 

prisieis ! 
grįžti namo, o tai būtų labai 
nesmagu ir jums ir komisijai. 

“Public” Service” busai yra 
Tikietų kaina 

Berods per šiuos du metus nebūsim išaukoje daugiau i ^a^ai žema, tik $2 į Brooklyną 
Busai išeis nuo Liau- 

j dies namo, 995 N. 5th St., 7:30 
į vai. ryto. Grįš tą pačią dieną. 
' Kelionę turėsite kartu su cho- 
! riečiais, tai bus smagu. Kas su j 
' mumis keliaus, tai ilgai džiaug- į 
Į sis prisimindami.

Beje, daugelis klausia: “O 
I kaip bus, jeigu tą dieną bus lie- 
'tus?” Lietaus nebus, o jeigu 
ir būtu, tai vis tiek važiuosi- 
me, nes busai su langais, turi 
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del tokiu.neteisingu šmeižtu Centro Valdyba galėjo imtis st°gą, o Ulmei Paikas di
delis ir ten yra labai didelė sve- 

, tai nė—vietos užteks tūkstan
čiams! Svetainę dar padidino. 
Taigi del lietaus jokio pavojaus 
nėra. Tik visi pasiskubinkite 
įsigyti tikietus. Juos galite 
gauti pas choriečius ir ALDLD 
narius. Taigi visi, jauni ir su
augę, 1 d. liepos važiuokime 
į dienraščio “Laisvės” pikni
ką ! , •“

*

Lyriečiai Užbaigė Mokyklą
šiomis dienomis užbaigė vie- 

i ša augštesnę mokyklą šie jau- 
| nuoliai: Nelle Banionis, F.— - visi
■ yra Lyros Choro nariai ir gerai 
darbuojasi chore. Jauni drau
gai baigė mokyklą, įgavo dau
giau žinojimo, linkėtina jiems 
pasisekimo ir dar su didesne 
energija dirbti del darbininkų 
klasės labo.

Visi jaunuoliai yra darbinin
kų tėvų vaikai. Veikiausiai ir 
jums prisieis sunkiai darbo j ieš
koti. O dabartiniu buržuazijos 
viešpatavimo laiku yra sunku 
gauti. Bet jeigu gausite, tai 

patirsite, 
kapitalistai darbininkus 

Už tai darbininkai 
ir veda aštrią kovą prieš išnau
dotojus. Taigi ir jūs, drau
gai, stokite kartu su suaugu-

Vokietijos Konsulo
PHILADELPHIA, Pa.

tijos draugų gyvybę iš Hitle
rio budeliškų rankų. Tad dar 
kartą, draugai, dalyvaukite kuo 
skaitlingiausia 
nį, birželio 23

i Walnut St.

sekantį šeštadie- 
d., 12 vai., 1420

Reporteris.

į ŠaukianupPlati Pieno Varto
tojų ir Farmeriy 
Konferencija

Birželio 23 d., 311 S. Juniper 
! St., 1:30 po pietų atsibus pir- 
‘ ma syk šiuo klausimu konferen- i cija. Lietuvių organizacijų val
dybos turėtų dalyvauti šioj 
svarbioj konferencijoj, šioj kon- 

Į ferencijoj bus įrodyta, kodėl 
! Philadelphijoj 40,000 kūdikių 
1 negauna pieno? Kodėl žmonės 
pradėjo nepirkti pieno del augš- 
tų kainų ir Naujosios Dalybos 
patvarkymo?

Farmeriai įrodys, kiek jiems 
atsieina pašaras karvėms ir 
kiek jie gauna už pieną; taipgi 
jie įrodys vedamą kovą prieš 
pieno trustus.

Daktarai ir mokyklų moky
tojai įrodys, kodėl vaikai neda- 
valgę ir kodėl mokyklose plė
šiama nuo vaikų po 16 iki 20 
centų už kvortą pieno.

šios konferencijos pamatiniai 
reikalavimai bus tai, kad val
džia nupirktų pieno perviršių 
po 5 centus už kvortą nuo far- 
merių ir išdalintų bedarbiams 
ir nedavalgiusiems vaikams.

Vadinamas B rūšies pienas, 
3.5 nuošimčiai Smetonos, kad 
būtų numuštas iki 9 centų už 
kvortą ir kad farmeriams už jį 

i būtų mokama 5 centai už kvor
tą. Trečias reikalavimas, tai 
kad būtų priimta bedarbių ap- 
draudos bilius H.R. 7598.

Į šią kampaniją yra įtraukta 
daug darbo unijų, įvairių orga- 

•nizacijų, kurių narystė siekia 
• iki 200,000. šioj konferencijoj 
! bus reikalaujama iš kiekvienos 
J organizacijos užsimokėti tik 
į 25 centus padengimui lėšų.

Būtų gerai, kad lietuvių or- 
' ganizacijų valdybos dalyvautų 
1 šioj konferencijoj.

Rausvietis.

Iškepė Naują Lietuvį Kunigą
Birželio 17 dieną šv. Andrie

jaus bažnyčioje buvo sušaukta 
' specialės pamaldos. “Įšventino” 
I naują lietuvį .kunigą Volterį 
; Vaiščiolį. kuris užbaigė kunigų 
! seminariją. Taigi vienu religi
jos skleidėju bus daugiau.

Sugužėjo tikinti darbininkai 
ir darbininkės. Tūli net iš ka
syklų atvažiavo. Kunigas če-

I pukaitis, jausdamasis vyriau- 
! siu gaspadoriumi, turėjo progą 
i sakyti pamokslą. Oi, jis kad 
pradėjo aušinti valgomąją ir 
girti kunigų mokslą ir nekalty
bės stoną! Bet neiškentė nepri
minęs ir kunigų “vargus” ir pa- 
rapijonų “buntus”. Matyt, jis 
pyksta ant jų, kad jie nenori 
duoti trumpai vilnas 
Gyrė jaunuolį ir jo
tuom pačiu kartu skundėsi, 
dabar sviete yra daug 
kurie neduoda kunigams 
mo, neklauso kunigų ir 
čios prisakymų. Paskui 
kė dievo motiną ir visus 
tu s” sau ir kitiems 
į pagelbą.

Taip, taip, jūs “šventi” 
pasiuntiniai apgavinėjate 
sius žmonelius, 
dievą, velnius ir pragarą, 
patys netikite, 
darbininkų pinigus, 
nutukę, važinėjatės 
liais ir tuom pat 
lenate, kad jūs dar

Jaunas kunigėlis, 
tas, Vaiščiolis yra 
ir galės plikai skusti

(Tąsa 5

Iš keleto narių buvo gauta grasinimų valdišku teismu, vienok j s*a* Petys petin uz darbininkų 
viskas buvo išrišta ramiu keliu, organizaciniais kanalais, ir į vai- ie^a us* 
diską teismą eiti neprisiėjo. Tiesa, vienas dalykas yra įneštas °
į valdšką teismą, bet jo išsprendimas dar nepadarytas. Bylaį e t e
prieš mus užvesta Chicagoje, del Onos Kačinskienės pomirtinės, i Masinis Pilnėtas prie 
kurios Centro Valdyba, žinoma, negalėjo išmokėti. Dalykas te
kis: Ona Kačinskienė, buvusi narė LDS 53 kuopos, mirė liepos 
mėn. 8 dieną, 1933, o josios duoklės buvo neužmoketos į LDS
už visą 1933 pusmetį. Faktinai, Ona Kačinskienė jau nebuvo Birželio 23 dieną bus masinis 
mūsų organizacijos narė. Neveizint to, velionės vyras per teis- j pikietas prie Vokietijos konsu- 

! mą pareikalavo išmokėti pomirtinę. Centro Valdyba, tuo būdu,f lo, 1420 Walnut St., 12 vai. die- 
įgaliojo dd. V. Andrulį, S. Deikų ir B. Salaveičiką vesti bylą, ną. Čia susirinks tūkstančiai 

’ . .................. Bylos sprendimas | phila. darbininkų ir pateiks
griežtą reikalavimą konsului, 
kad drg. Ernst Thaelmann bū
tų kuo greičiausiai paliuosuo- 
tas iš budeliškų Hitlerio rankų.

Tad, lietuviai darbininkai, 
dalyvaukite kuo skaitlingiausia 
minėtu laiku ir virš nurodytoj 
vietoj.

ALDLD 10 kuopa praeitą 
šeštadienį įteikė Vokietijos kon
sului rezoliuciją, reikalaujant, 
kad Ernst Thaelmann būtų 
kuo greičiausiai paliuosuotas.

atstovaujant LDS Centro Valdybą teisme, 
turbūt bus padarytas kada nors rudenį.

Atskirų nesusipratimų turėta tiktai su dviem kuopom, 120 
kuopa, St. Louis, Mo., ir 95 kuopa, Rockford, Ill.

Kai del pirmosios, tai nesusipratimų virtinė siekia net Pirmą
jį mūsų Seimą, kuriame minėtos kuopos keletas narių buvo pri
davę skundą prieš kitus narius. Pirmasis Seimas viską paliko 
spręsti Centro Valdybai. Iš minėtos kuopos narių buvo eilė skun
dų vienų prieš kitus, tačiaus Centro Valdyba juos perdavė Skun
dų ir Apeliacijų Komisijai, kuri, menu, patieks savo raportą, pa
dengdama tą sritį, čia del to vistiX verta priminti pačią visų 
nesusipratimų prasmę.

Būtų klaida, draugai, kalbėti apie 120-tą kuopą nepaliečiant 
tikrosios ir esminės priežasties, dęlei kurios minėti ergeliai kuo
poje kilo ir delei kurios prisiėjo net per du kartu siųsti savo at- Delegatai pareiškė) kad konsu- 
stovus į St. Louis, Mo. las darytų tuojaus žygius pa-

Priežastis turi savo aiškią politinę spalvą. Kaip visam mūsų liuosavimui 
darbininkų judėjime, taip ir 120-toj kuopoj, mūsų veiklai kenkti atsakė: 
bando atskilę nuo revoliucinio judėjimo, komunistinio judėji-ime. 
mo, žmonės, vadovaujami Prūseikų, Butkų ir kt. jiems panašių I daug gavau, 
“didvyrių.” Jų tikslas griauti LDS ir visas darbininkų orga
nizacijas, kurios jieina su jų pragaištinga politika, šitų nuo 
komunistinio judėjimo atsimetėlių bei jų įtakoj esančių asmenų 
pasidarbavimu, iš LDS per pastaruosius du-tris metus tapo iš
vesta apie 400 žmonių. 120-toj kuopoj jiems pavyko įeiti į val
dybą ir tuo būdu jie ten bando kitais būdais kenkti mūsų orga
nizacijai. Būdami kuopos valdyboj, jie spendavo sau nepatinka
mus narius ir slopino juos kuopos narių mitinguose, kaip tik 
jię galė.fb. (Daugiau bus)
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iNe vien apelsino skanūs sy- rų. Jos yra kaip kokis di- 
vai, bet jie yra naudingi delis ežeras; 64,500 ketur- 
žmonėms, taiso sveikatą ir kampių kilometrų ir apie 
apsaugoja dantis nuo skor-' 200 pėdų augščiau, kaip did- 
buto. Apelsinų ir lupyna į jūriai, apsuptos pieskynais. 
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Arališkos jūros, arba ket
virtas pagal savo dydį pa
saulinis ežeras. Arališkos 
jūros yra Sovietų Sąjungo-

ir skirtingų rūšių.’je į rytus nuo Kaspijos jū-

garai sala turi 273 kilomet
rų ir Vozroždenija—216 ki
lometrų. Jūros negilios; gi
liausia vieta apie 200 pėdų, 
o taip tankiausiai apie 50 
pėdų gylio. Turtingos žuvi
mis. Į Arališkas jūras įpuo
la dvi galingos upės Amu- 
Darija ir Syr-Dariją, kurio
mis plaukioja laivai.
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