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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

SLA SEIMAS

visi laiku važiavimui

vo

Skaitytojų Domei

ŠalnA,

(Daugiau žinių 5-tam pust)

Tą viską Detroito lietuviai 
darbininkai mato ir supranta! 
To juk negalima ir paslėpti!

Gatvekariu Streiko Demonstracijoj Dalyvavo 25,000 Darbi 
ninku: Mūšiai su Policija; 47 Karai Tapo Sudaužyti

VIS SMARKEJA BUŠŲ MOBILIZACIJA 
Į ‘LAISVES’ PIKNIKĄ LIEPOS 1 DIENA

turės ‘daug 
Thaelmanno

Pirmoj, antroj ir trečioj se
sijose Bagočius nei nebandė im
ti balsą, o progų ipasirodyti bu-

Grigaitis bandė keliai^ 
atvejais atstovauti socialistus, 
bet pamatingešnių klausimų jis 
nei nebandė paliesti.

Nazių Darbas 
i ŠIAULIAI

piktadariai nUlupo ir feudau 
že' žydų bariko iškabąJ

Paaiškiriau. Moteris

Dauge 
lis panevėžiečių buvo užsi 
pirkę žemės sklypelius. Ne
begalėdami išsimokėti, da 
bar daugelis juos praranda 
ir įmokėti 
dingsta.

Esperantistų Kongresas
KAUNAS

30 d. šaukiama čia Lietuvos 
esperantistų kongresas.

tinis krizis” veikiausia jie 
supranta karų prieš Sovietų 
Sąjungų.

Paryžius. — Valdžios pa
tvarkymu, Franci jo j nebus 
leidžiama daugiau kaip 90 
amerikoniškų judžių rodyti 
per pusmetį.

bei jų žmonas šiuo

Nėra Kam Lašinių Pirkti
ROKIŠKIS. — Ūkininkai 

yra pristatę lašinių vežimui 
į užsienį; bet pirkimas la
bai sumažėjo; vertelgos nei 
už pusdykę neima ir daug 
lašinių veltui genda,

Užsimušė Ūkininkas
PANEVĖŽYS. — ParakuI I > • ’ 

besprogdindamas akmenis, 
tapo užmuštas Augulis, Na- 
važonių kaimo gyventojas;

sais prieš 35.
Piniginiai reikalai Katali

kų Susivienijimo taipgi sun
kūs. Lėšų fondas—$20,000; 
imta, įr iš kitų fbndų, ir dar 
trūksta arti $12,000. Pašal
pų fondas nupuolęs; tik 
$4,000 tėra ižde..

Per dvejus metus Katali
kų Susivienijimas nupuolė 
2,500 nariais.

Drauge “Laisve”! Tu rengi pikniką nedėlioj, liepos 
(July) 1 d., Ulmer Parke, Brooklyne, N. Y. Gerai, tįk 
mus ima baimė, ar tu turėsi kuomi mus visus pavalgy
dinti ir pagirdyti, nes mes atvažiuosime išalkę ir ištroš
kę. Drauge, būk atsargi, kad nereikėtų mums grįžti 
nuo tavęs alkaniems. O mes, eastoniečiai, atvažiuojame 
ne keli, bet čielas busas su 50 pasažyrių ir dar benLppra 
mašinų. Na, tai iki pasimatymo. (

O jūs, draugai eastoniečiai, kurie esate užsiregistravę 
važiuoti į “Laisvės” pikniką, būkite kaip 7 vai. iš ryto, 
nedėlioj, ant 12th St. ir Northampton, nes čia jūsų lauks 
busas, bet nepavėluokite.

Komisija—K. Bakanauskas/^

kad 
pra-

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

Bremen. — Vokietijos fa
šistų teismas pasodino kalė- 
jiman 26 komunistus ■ dve
jiems iki pustrečių metų 
Jie nuteisti neva už “kenks
mingą valstybei veikimą”

--------- _įjos del sekretoriaus Viniko ra- 
Praranda Žemės Sklypelius' P°rto- Raginskas ir vėl karto- 

PANEVĖŽYS __ Dauge-savo klausimus. Paantrina,
1 kad sekretoriaus skaitlinės ne
sutinka su tom, kurias jis turi 
paėmęs iš raportų, duotų vals
tijom. Raginskas, kaipo SLA 
kontrolės kom. narys, sako, jo 

pinigai Visai primetimai pamatuoti.

Pasauliniai Darbininky Protestai Verčia Nazius 
Manevruoti Kas Link Ernsto Thaelmanno Teismo

Hitleris Įkalino 26 
Komunisty Veikėjus

JAPONIJA DRŪTINA 
LAIVYNĄ “KRIZIUI” 
Tokio.

Vinikas argumentuoja, kad 
Raginskas tiksliai nepasitikėji
mą ‘‘savo organizacija” bando 
pasėti. Sako, mano raportai 
teisingi, “Raginskas turi būti 
nubaustas’.’, pareiškia .Vinikas, 
“už skleidimą mepamatuotų gan
dų,”.. Raginskas vėl atsako, pa
reikšdamas, .kad Vinikas1 melujo- 
jąą, sakydamas, būk jis, Ragin
skas, nežinąs ką kalbąs. -

Toliau; Raginskas kląušia, ko
dėl' Vinikas neišduoda “Tėv’” 
administracijos raporto. > Be to, 
sako Raginskas, sekretoriaus 
raportas labai 'gudriai apdirb
tas, pilnas1 nesuprantamų skait
linių, beverčių skaitlinių. ■ <

Ima : balsą’ kitas delegatas ir 
nurodo, kad Raginskas teisin
gai pastebi; jo skaičiai, nurodą1 
netikslumus Viniko raporte, nė
ra iš piršto išlaužti j (

Gegužis bando greit i raportą 
priimti. Kyla pasipriešinimas, t 

• Vitaitis i bando teisinti Vini- 
kąi kaltindamas -Raginską “veli*- 
jime blogo'’ Susivienijimui.

Kum Kubilius reikalauja, kad

j Lietuvių Rymo Katalikų Su- 
, sivienijimo Amerikoj 48-tas 
seimas. Delegatų yra 97, 
tarp kurių yra 13 kunigų, 
keli daktarai; netrūksta ir 
stambesnių biznierių.

Seime atmosfera įtempta. 
Labai daugelis delegatų yra 
nusistatę prieš dabartinę 
valdybą, ypatingai prieš se- 

■kretorių ir organo redakto
rių.

Sekretoriaus raportas bu
vo svarstomas net dvi sesi- 

j jas. Kunigai dėjo visas pa
stangas, kad jis būtų priim- 

Beje, Grigaitis prarado savo į tas. Galų gale, tapo priim- 
barzdą. Dabar išrodo it kokis tas, bet abejotinai—36 bal- 
šelmukas

Labai svarbi Lietuvių 
Darbininkų ; Susivienijimo 
seimo darbų dr žinių sutrau
ka telpa antrame puslapyje. 
Ten duodama palyginimas 
LDS su SLA, Visiems pa
tartina pasiskaityti, nes tai 
Svarbu žinoti kiekvienam 
iWSninkui.

važiuoja į darbininkų dienraščio “Laisvės” pikniką; taip 
jis ir dabar busu važiuos į šio dienraščio pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį liepos-July 1 d., Ulmer Parke. K 1

Choras yra nusamdęs didelį ir puikų busą važiavnųuLį 
pikniką. Mes žinome, kad daugelis mūsų draugų darbi
ninkų nori važiuoti į šį didžiulį “Laisvės” pokilį pasilinks
minti, pasimatyti su senai matytais draugais ir pažįsta
mais, ir tas galima tik šiame piknike, kur suvažiuoja 
tūkstančiai svieto net iš daugelio kitų valstijų.

Taigi čia galima sueiti draugus, pasidalinti mintinus ir 
linksmai laiką praleisti.

Todėl mes kviečiame draugus greatneckiečius važiuoti 
busu sykiu su choristais, nes tai pigiausias ir patogiūu^aš\ 
važiavimas. Prašome tuoj aus užsisakyti vietą buše per 
komisiją, kuri rūpinasi važiavimo reikalu, pas Chas. Laų* 
zaitį ir P. Bečį. ( .. ę

Busas išeis nuo Vezdžiūno krautuvės, 11 vai. dienų.Bjįy 
kite

Bal. 25 d. sėdim su d. And
ruliu prie reporterių stalo. At
eina iš Westvilles, Ill., delega
tė. Ji gražiai nusišypso ir pa
spaudžia ranką, o į Andrulį su
šnairuoja.

Pietų laiku, gatvėj, ta pati 
moteriškė prisiartina prie ma
nęs ir pareiškia: “Norėčiau su 
tamsta pasitarti.” Nusistebė-

(Jos nepažįstu!) Moteriš-jau
kė nedrąsiai ima kalbėtis ir dve
joti. “O gal aš padariau klai
dą?” pastebi jihai. “Gal!’ 
“Juk Tamsta esate ‘Keleivio 
redaktorius Mich^lsonas... ai 
ne?
kė susimaišė ir pasitraukė.

Kaip tą viską galima išaiš 
kinti, nesuprantu!

Vidurmiestis. Toli nuo lietu
viško centro. Sunku delega
tams sueit su vietiniu lietuvišku 
gyvenimu!

O Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Antrasis Seimas buvo 
laikytas Lietuvių Svetainėj, vie
natinėj tos rūšies svetainėj, ku
ri randasi lušnynuos (slums), 
bet kur gyvena lietuviai darbi
ninkai 1

KRISLAI 
į i U ‘ Į 1 r ! ' •

SLA Seimo Įspūdžiai 
Lėkimo Biznis. 
Grigaitis be Barzdos 

Rašo R. MIZARA

bet tik su “teisėjo užgyri
mu.”

Bet senas, garsus Vokieti
jos advokatas Kurt Rosen
feld, kuris teisme gynė ir 
Torglerį, įspėja, kad Thael
manno gyvybei vis dar tebe- 
gręsia kirvis; jis sako, jog 
Amerikos darbininkų masi
niai protestai 
svarbos delei 
paliuosavimo.

New Yorke

Tarpe LDS seimo, kuris atsi
buvo pereitą savaitę šitam pa
čiam mieste, ir SLA seimo, 
skirtumas keri dar ir tame: 
mūsų seime visi bedarbiai dele
gatai gavo valgyti veltui! Mūsų 
draugai rūpinosi tuomi. čia gi 
reikia mokėti už viską, čia, 
rųat, poniška 
turi mokėti!

Pirmą šeiminės dienos va
karą rengimo komisija ski
ria “delegatų susipažini
mui . .. ” Nueinam pasižiūrėti. 
Tik ten paaiškėjd, kad tai ne 
“delegatų susipažinimo” vaka
ras, ale Grigaičio “lėkimo per 
Atlantiką” biznio garsinimo va
karas. Leitenantas Vaitkus, 
dr. Šimkus, dr. Vitkus, Karto
nas, na, ir “pats” Grigaitis dės
tė savo teorijas apie šį biznį. 
Entuziazmo nesudarė. Publi
kos galėjo būti į 100-150.

I Japonu Riaušės Shanghajuj
Shanghai

jos jūrininkai gatvėje su
kruvino veidą vienai chinie- 
tei Tarptautiniame Settlė- 
mente. Anglas ir chinas pb- 

Į Įleistai areštavo tuodu jūri- 
jninkus. Pribuvo daugiau 
ginkluotų japonų jūrininkų, 
atėmė areštuotus ir arešta
vo policininkus.. Tfuo tarpu

‘ * i /UŽ*,, 
puolė chinuš ir kitataučius 
policininkus ir valdininkūs.

už kelių die
nų įvyks žymių Amerikos 
advokatų posėdis tyrinėti 
fašistų darbus. Dalyvaus 
Cl. Darrow, Dudley Field 
Malone, Arthur Garfield 
Hays ir kiti pirmaeiliai ad
vokatai.

Finijoj Suimta 19
Įtarty Komunisty

Helsingfors. — Finijoj 
areštuota 19 žmonių, kaipo 
Komunistų Partijos narių. 
Tarp jų yra ir Herta Kuu
sinen, duktė Finų komunis
tų vado ir Kominterno sek
retoriaus O. W. Kuusineno.

Milwaukee, Wis.—25,000 IHoano policija žvėriškai su 
darbininkų antradienį de
monstravo, pritardami gat
vekariu darbininkų streikui, 
ties karų daržinėmis. Juos 
užpuolė policija ir ginkluoti 
gengsteriai. Darbininkai 
gynėsi plytomis ir akmeni
mis; 47 gatvekarius jie su
daužė ir kelis išstūmė iš rė-

šitie žodžiai. rašomi Port 
Shelby viešbuty, kur tęsiasi 
SLA 38-tas seimas. Poniška 
vieta! Penktukas reikia užsi
mokėti net ir toj vietoj, “į ku
rią pašaukia gamta.” Kaip tas 
paveiks į plieno darbininkus, 
mainierius.
sunkmečiu, galima lengvai įsi 
vaizduoti...

Pranešimais iš Berlyno, 
Hitlerio valdžia atidėjo tei
smą Ernsto Thaelmanno, 
Vokietijos komunistų vado, 
nuo liepos 2 iki liepos 16 d. 
Pasauliniai protestai ir de
monstracijos, reikalaujant 
paliuosuot Thaelmanną, pri
verčia Vokiečių fašistus ma
nevruoti. Porą savaičių ati
dedami teismą, jie stengia
si aptildyti milionų darbi
ninkų protestus. Tai tuo 
tikslu ir Karl A. Werner, 
vyriausias hitleriškų “liau
dies teismų” valstybinis 
prokuroras-kaltintojas mik
čioja per Boersen Zeitun- 
gą,” kad, girdi, už tokį “nu
sikaltimą”, kaip Thaelman
no, yra baudžiama 10 metų 
kalėjimo. O fašistų laik
raščiai, su- Hitleriu propa-. 
gandos ministerio Goebbel- 
so užgynimu, pakartotinai 
reikalavo nukirst ThAel- 
mannui galvą. Ir Thael- 
mannas būtų nužudytas, jei
gu tik darbininkai aprimtų.

Tas pats j). Werner sako, 
būk Thaelmannui būsią duo
ta pasirinkt savo advokatą,

Bayonnęs, N. J., Lietuvių Ūkėsų Kliubas, 10 W. 22nd 
., per savo susirinkimą nutarė busu važiuotų “Ląisvė^” 

pikniką šį nedęldienįį (
1 Bu^as. įšvažiuos fl vai. dieną nuo Lietuvių Kliubo. 
Keliones lėšos į abi ęuses tik 75 centai. | į t ■ :

Norintieji važiuoti yra prašomi uzsiregištruot Kliufie 
pas draugus. Komisija,

Iš yis^r(pranešama, jog įmonės lengvai perka pikniko 
įikietus isapksto, nes šitaip jie gaus progą laimėti pini
gines dovanas: $5, $3 bei $2.

Busais į Pikniką Važiuos Easton, Pa.; Bayonne, N. J.; 
Great Neck ir Daugelis Kitų; Perka Tikietus Išanksto
Tūkstančiai -lietuvių darbininkų, šį nedėldienį suva

žiuodami į metinį “Laisvės” pikniką, dar storiau pabrėš 
tą tiesą, kad “Laisvė” yra jų dienraštis, jų švietėjas ir 
organizuotojas kovose už geresnį darbo žmogui gyveni
mą ir už pasiliuosavimą iš kapitalistinės priespaudos.

Nežiūrint, todėl, dabartinių sunkių laikų, darbininkai 
kai kurie iš paskutinių centų, perka busų tikietus keliavi
mui į savo laikraščio šventę. Vakar minėjome apie mo
bilizuojamus į “Laisvės” pikniką busus iš Philadelphijos, 
Waterburio, New Haveno, Hartfordo, Elizabetho, New- 
arko, Cliffsidės, Wilkes-Barriu. šiandien vėl turime to
kiu žinių: L

PirmAs Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

POLIO J A DAUŽO STRSKININKUS t ’
berniukas Juozas Staškeliū- 
nas nuteistas trims metams 
kalėjiman. Jis, kaip buvo 
kaltinama, užmušęs savo se
serį todėl, kad jinai vadin- 

muše tryliką darbininkų, ta- ,davo Juozą “didžianosiu.” 
me skaičiuje ir 13 metų 
mergaitę. 15 darbininkų bu
vo areštuota, tarp jų ir trys 
maži vaikai.

Kompaninė unija grūmo
ja užtraukt valstijos karei
vius prieš streikierius.

Socialistų Partija del viso 
to nieko nesako, tyli kaip 

Socialisto miesto majoro klemsas.

jįNtiBižiKlė Mergaitė
fe Rokiškio stotim, Žy
nį kaimo mergaitė čei- 400 japonų akmenimis 
ILytWle po bėgančiu 
Bįhiu ir nusižudė^

London. — Anglijos ka- 
kaip riško orlaivyno ministeris 

pareiškė seimui, jog Angli
ja turės padvigubinti savo 
kariškų lėktuvų skaičių, ka
dangi nieko gero neišeis iš 
visų tų nusiginklavimo kon
ferencijų.

Matyt, ■ Sme
tonos“ valdžia išanksto žino
jo apie Voldemaro planuo
jamą sukilimą, ir todėl jis 
nepavyko. Delei to “Ūki
ninko Patarėjas” iš Kauno 
rašo:

“Naktį iš birželio 6 į 7 d. 
Kauno gyventojai nustebo, 
išgirdę mieste šaudymą. 
Anksti rytą kai kurie, sku
bėdami į darbą,; susidūrė 
gatvėse su ginkluotomis ka
riuomenės dalimis.”

Smetona, vadinasi, buvo 
prisirengęs.

Kad prisirengti 
tarptautiniam krizini, grę
siančiam 1935-6 metais, Ja
ponijos imperialistai reika
lauja karo Haivynui paskir
ti $106,000,000 daugiau, ne- 
jlVtuo tikslu 'Išleidžiama 
Šiemet, žodžiais, “tarptau-

SLA raportus paruoštų akoun- 
teris, nes “mes negalime pasiti
kėti Pild. Taryba...” Raportu 
pasitikėti negalime, baigia Ku
bilius.

MILIAUSKAS nurodo; 
mes taip lengvai negalime 
leisti p. Raginsko pastabų, 
po nario kontrolės komisijos. 
“Aš vakar sakiau”, nurodo Mi
liauskas, “kad sekretoriaus ra
portas būtų geras, jei jis tei
singas... Dabar paaiškų kad 
aš neklydau. . Čia kur nors yra 
neteisybė:; pas Raginsią ar Vi- 
niką. Reikia išrinkti komisija 
patyrimui...” Aritru kačtu 
Miliauskas1 ima- balšą ii* ?h6rr 
duoti 'pataisymą prie įnešimo 
priimti raportą, bet Gęgužis už- 
ręiškia, kad tas “netvarkoj.”

Dąr k^lį kalb^. . Vinikap bai
gia. Raportas tarnpa'pįriįmtas.

Įdomu t Al, kad nei vieta aš kal
bėję^ 'apie raportą nepalietė pa
matinių 'raporte ^dalykų, būtent* 
apie tas milžiniškas, somas, iš
leistas “sugaištim ir kelionėm”, 
apie įvairius abejotinus įvezdi- 
nimus, ir 1.1. " 1

Gegužis paskiria segamas ko
misijas : Įnešimų: ady. Biršto
nas, adv. Ėągočius ir Turnavi- 
čius;'7 apeliacijų: adv 
Dargis, Stungis; režoliucijųi A. 
B. Strimaitis, kun. Kubilius, P. 
Grigaitis; nominacijų: t • Jurge-. 
liūnas,, Matas, Drąngehs.

šitys tai yra svarbiosios ko-

(Tąsa 5 pusi.),

Sesija Il-ra
Tęsiasi klausimai ir diskusi

LRKSA SEIMAS
Newark, N. J.—Ūia eina

Smetona Išanksto žin 
' r 

KAUNAS

Važiavimo Komisija 
BAYONNE, N. J.

Lietuvių ūkėsų Kliubas Važiuoja Busu 
“Laisvės” Pikniką

tus, kad valgyti ir'gerti šiemetiniame “Laisvės” piknike 
bus visko iki soties, daugiau ir geriau negu pirmesniuo- 
se piknikuose.)

PRANEŠIMAS GREATNECKIEčIAMS

Hitlerininkai Nusigando Anglija Dvigubins Savo 
Plienkepuriiį Pulky

Berlynas.—Karštieji Hit 
lerio partijos vadai, 
žinoma, reikalavo visai 
sklaidyti Plienkepurių, 
tai yra pasaulinio karo 
veteranų organizacijas. Ve
teranai subruzdo ir pareiš
kė, kad nepasiduos. Todėl 
dabar Hitleris truktelė j a at
gal ir ne'va “pabara” savo 
sėbrus, kurie norėjo išdras
kyt Plienkepurių organiza
ciją.

EASTON, Pa.
Bevielinis Telegramas “Laisvei

-
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stitucija negera, nepriimtina. Kitą kon
stituciją parašė F. Bagočiaus vadovauja
ma grupė. Vėl apie tiek pat kaštavo. O 
konstitucija vėl eina rudžiui ant uodegos.

LDS konstituciją parašė komisija, va
dovaujant drg. V. Andruliui, be jokio at
lyginimo. Pirmasis LDS seimas ją pri
ėmė. Dabar centro ir kuopų duota įneši
mai patobulinti, praplėsti kai kuriuos da
lykus Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
konstitucijoje. Svarstyta ir daugelis iš 
jų priimta. Turime tvarkią konstituciją 
be iškaščių.

Liet. Darb. Susivienijimas savo antra
me sėime, apart svarbių organizacijinių 
dalykų, padarė ir sekamus tarimus:

Priėmė rezoliuciją, reikalaujant val-

vių vargas, skurdas, paver
gimas caro armijoje. Vaiz
dai iš karo lauko Lietuvoje. 
Daviniai apie kareivių gy
venimą apkasuose. Pradžia 
revoliucijos ir daug kitų ži
nių. Šią knygą skaitant, 
tartum patsai ten dalyvau
ji ir viską matai. Jos kai
na tik 35 centai, arba ketu
rios knygos už $1.

Vokiečių Kareivio Karo 
Atsiminimai. Ši knyga turi 
178 puslapius. Ją paraše 
vokietis kareivis, kuris da
lyvavo mūšiuose pačioje ka
ro pradžioje, Belgijoje ir

MOKSLO ATSIEKIMAI
Sovietų Sąjunga Rengiasi 

Šturmuoti Šiaurius

jungos garlaivį “Čeliuski- 
ną.” Jo įgula išbuvo du 
mėnesiu ant ledo, pakol juos 
išgelbėjo Sovietų orlaiviai. 
Bet pirmoji žinia, kurią jie 
pasiuntė nuo ledo, sakė, kad 
nei vienai minutei neapsis
tos kova už atidarymą Di
delio Šiaurinio kelio nuo

noJ Dar caro laikais jis nu
skendo, o’dabar,’Archangels
ke taisomas. Jis yra galin
gas, panašus ‘Krasinui.’

Sovietų ledlaužiai pakeis 
žmones ant šiaurinių salų, 
kurie yra prie radio stočių. 
Tūli iš jų jau po 
daugiau išbuvo, 
stočių dirba Š08 
Ledlaužiai paskui
desėtkus laivų j Sibiro šiau
rines prieplaukas ir atgal

tą kąlba ‘Sibiriakovo 
atlikta kelionė aplinkui vi
są Sibirą į Vladivostoką, us 
tą kalba ir ‘čeliuskiho’ ke
lionė, kurią jis atliko' perei
tais metais iki Beringovo. 
Šmitas sako
būtų ten buvęs ledlaužys, 
tai ‘Čeliuskinas’ nebūtų žu-

jeigu

metus ir

žmones.
save ves

ŽINIOS B LIETUVOS
Vaiką Mušdama Susižeidė 

ir Mirė
LDS seimas išrinko Centro Valdybą iš 

sekančių draugų: pirm. R. Mizara, vice- 
pirm. Klemensas Strižauskas iš Water
bury, Conn.; sekr. E. N. Jeskevičiūtė, 
ižd. Dr. J. J. Kaškiaučius, daktaras kvo
tėjas Dr. M. Palevičius, iždo globėjai J. 
Mikita iš Rochester ir J. Bimba iš Pater
son, N. J.

Išrinkime Centro Valdybos nebuvo jo- I 
kių varžytinių už vietas, kaip yra SLA. ■ 
Pas mus organizacijos reikalai prie se
nosios valdybos buvo vedami puikioje 
tvarkoje. Organizacija pakilo narių 
skaičium ir turtu. Įvestmentai visi sau-

Iš referendumu nominuotų draugų, P. 
Jočionis atsisakė nuo kandidatūros į cen
tro sekr.; J. Siurba šiuom tarpu užima 
svarbią vietą organo redaktoriaus; E. N. 
Jeskevičiūtė skundėsi įkirėjimu to dar
bo ir labai norėjo pasiliuosuoti, tačiau 
nuoširdų delegatų pageidavimą išpildė ir 
sutiko eiti tas svarbias organizacijos pa
reigas. LDS viršininkų augščiausia alga 
yr^$25.

SLA už vietas į Pildančiąją Tarybą ei
na baisios peštynės. Veržiasi ten fašis
tai, sandariečiai ir socialistai. Kodėl? 
Todėl, kad SLA viršininkų yra labai aug- 
štos algos, virš $50 į savaitę. O jų par
eigos daug lengvesnės, nes visus techni
kinius darbus apdirba samdomi darbi
ninkai. Kitas kąsnis tos organizacijos 

- -viršininkams, tai ant jų rankų valkioji
mas stambių sumų pinigų ir iš to jie turi 
sau naudos. Todėl ten skverbiasi profe
sionalai ir biznieriai—buržuazija yra už
grobusi tą organizaciją, darbininkam^ 
ten 'užčiauptos burnos.

Įąįtėmykite vien tik šį pavyzdį ir pa
matysite, Koks baisus skirtumas yra tar
pe SLA vedėjų ir LDS vedėjų:

SLA konstituciją parašė Kleofas Jur
gelionis. Jam užmokėta virš $800 ir kon-

dzios įvesti socialės apdraudos įstatymą, 
už H. R. 7598. bilių, kurį padarius įstaty
mu, darbininkai gautų apdraudą bedar
bėje ir pensiją senatvėje.

, Kitas svarbus tarimas—organizuoti ir 
klasiniai šviesti jaunimą globoj Liet.. 
Darb. Susivienijimo; plėtimas ir; rėmi
mas proletarinio meno—tai labai, svar
bus kultūrinis mūsų organizacijos ’žygis.

Dar vienas iš didelės svarbos šio sei
mo tarimų, tai šaukti Amerikos lietuvių 
pašalpos, apdraudos ir visų kitų organi
zacijų bei draugijų kongresą kovai prieš 
karą ir fašizmą.

LDS Centro Valdybos pareigos yra 
tuos tarimus įvykinti. Ant jų rankų di
delis darbas, sunkios pareigos.

O ką nutars SLA seimas, kuris jau bai
giasi? Veikiausia pasirūpins nariams 
duokles pakelti. Paraudos ir pasipeš 
už prastus įvestmentus ir dingusias di
deles sumas darbininkų sudėtų pinigų, 
tai ir viskas. Gana charakteringai SLA 
seime pasakė. Kleofas Jurgelionis:

“Gerbūvio laikais mes nesirūpinom 
SLA, nes buvom perbagoti, turėjom per
daug pinigų, o j šiuo tarpu nesirūpinam, 
kadangi esam perdaug biedni... ”

Buržuazija, paėmusi SLA organizaci
jos, vadeles, tai tik ir spekuliuoja savo 
klasės naudai.

Darbininkų atyda dabar atkreipta į 
Liet. Darb. Susivienijimą. Tūkstančiai 
suaugusių ir jaunuolių, esančių klerikalų 
tautininkų įtakoje, ateis į LDS, nes čia 
darbininko žodis yra išmintis, pilna lygy
bė visų narių, organizacijos nauda vi
siems vienoda. Todėl LDS išaugs į di
džiausią ir turtingiausią Amerikos lietu
vių organizačiją., Šios organizacijos bur
žuazija. už nosies nevedžįos, čia laikysis 
darbininkiška teisybė, darbininkiško soli
darumo ir kovingumo dvasia.

- . < ■ . ' P. Buknys.

KARAS IR KOVA PRIEŠ JĮ

Francijoje. Vėliau jis pabė
go į Hollandiją ir iš ten at
vyko į Ameriką. Perduoda
ma, kokioje slaptybėje bu
vo rengiamasi prie karo ir 
kareiviai sutraukti prie Bel
gijos rubežiaus. Aprašomi 
mūšiai prie Liego, Namuro 
ir Antverpo tvirtumų. Mū
šiai Francijoje prie Marne 
upės už Paryžių. Kaip 
veikė didžiulės vokiečių 
42-centimetrų kanuolės ir tt. 
Knygos kaina buvo 50 cen
tu. Dabar 25c. Keturios už 

v

Sovietai turi šiaurėje ant 
salų ir išsidayųsių pussalių 
36 radio ir oro tyrinėjimo 
Stotis. Visos “jos teiks led
laužiams- žiniąs, per radio.. 
Visi ledlaužiai ir kiti laivai 
palaikys su jomis ryšius. 
Prie to, desėtkai orlaiviu 
‘R-5’ tipo aptarnaus led-

ivlurmansKo iki Vladivosto
ko aplinkui Sibirą, Taip ra
šė “Čeliuskino” ekspedici
jos vadas profesorius 'Šmi
tas.

Ir kova neapsistoja. So
vietų Sąjunga dabar ruošia 
naują ekspediciją. Dešimts 
galingu ledlaužiu: ‘Ermak,’i ~ -i— ------- - -—
‘Rusanov,’ ‘ščetkin,’ ‘Sadko,’ Į dužius ir laivus. . Kiekvie- 
‘Sibiriakov,’ ‘Malygin,’ ‘Tai-! n£įs ledlaužys turi su savi- 
myr,’ ‘Pervaja Petiletka,’ j O1‘ldivį. 
‘Krasin’ ir ‘Litke’ šiemet 
šturmuos šiaurės.

pil. Morkevičienė B. supyko ant 
savo vaiko ir norėjo* jį pamušti. 
Vaiką mušdama, rfeiiką. pataikė 
į duris, ir permušė rankos rie
šo gyslas, kraujas labai nubėgo 
ir ranka buvo užkrėsta. Pra
laukę 3 dienas, atvedė į Pane
vėžio m. ir aps. ligomitęl kame 
išgelbėti nepavyko ir greit mirė.

i
Deset-

Daug Bylų
šiaip jau Raseinių taikos tei

sėjas turėdavo daug darbo, o 
įvedus naująjį teismd santvar- 

Šių metų Sovietų Sąjun- kos įstatymą, jo dar daugiau 
gos šiaurių šturmavimas pa- atsirado — apielinkė padidėjo.

Mes turime ir daugiau 
prieškarinės literatūros. Pa
skleidimas jos, supažindini
mas masių su tikrais pa
veikslais karo bus mobiliza
cija jų prieš imperialistų 
ruošiamą naują pasaulinę 
skerdynę.

ALDLD Centro Komite
tas turi daug darbininkiš
kų knygų. Jų kaina labai 
žema, nes mes platiname 
knygas ne del biznio, bet del 
revoliucinės darbininkų ap
švietus. Kiekvienas norintis 
gauti pigiai ir naudingų po- 
litikos-ekonomijos klausi
mais raštų, apysakų, vaiz-. 
dėlių, brošiuraičių įvairiais ! 
klausimais, abelno mokslo ■ 
reikalais raštų —kreipkitės 
pas mus ir jų gausite. Mū- j 
sų antrašas tokis:

D. M. šolomskas,
46 Ten Eyck Street.

kai kitų laivų seks ledlau- galba ledlaužių ir orlaivių, į Dabar vien kriminalinių, bylų 
žius su prekėmis. | turi parodyti, kad Šiaurių j51 a apie ^°00,

Seniau buvo manyta, kad Didysis kelias yra galimas, j 
Karskose jūrėse negalima Sovietų profesoriai, šiaurių j 
laivams plaukioti. Dabar I tyrinėtojai Joffe, 
kas metai Sovietų Sąjungos! Šmitas, Samoilovičius : „„ 
prekybiniai laivai vedami I kiti yra giliai įsitikinę, kad ; km ■» i i • i • • ■ ii nil v • i • • • «

Brolis Kirviu Užmušė Brolį 
! Iš Tirkšlių pranešama, kad 

vlze> birželio mėn. 6 d. apie 21 vai. 
> ir Leonas Tikužis, gyv. Juodėjų 

i., Tryškių valsč., kirviu už- 
ledlaužių sėkmingai per tas i pagalba ledlaužių, orlaivių ir imušg savo broli Stasį Tikužį, 
jūres pristato prekes į Si-j teikiant žinias iš radio sto-igyv* tame pačiame kaipie.
birą ir iš ten išveža. 1933 j čių apie orą, galima pilnai 
metais trys Sovietų laivai | plaukioti laivams į šiaurines 
‘Pravda,’ ‘Stalin’ ir ‘Volo- i Sibiro užlajas/ ten įpuolan-l 
darski’ be ledlaužių pagal-,čias upes, prieplaukas ir at-Į 
bos perplaukė tas jūres. Gi į gal. 
‘Čeliuskinas’ net aplinkui • 
visą Sibirą iki Beringovo 
perlajos nuplaukė.

Lenkijoj Nuteista 43 
Komunistai

VARŠUVA. VI.—Elta.11. | V AlvOU V A. V !•——J 0Uo"

Galingosios Sibiro upės i novic« apygardos teismas pas- 
3i, Enisei, Lena ir kitos kelbė sT?r?"d,in^. komanis^ by

, . v. . ._ T . loję. Is 45 kaltinamųjų 43 bu-Obi, Enisei, Lena i 
įpuola į šiaurių jūras. Jei-

Sos-

Iš 45 kaltinamųjų 43 bu
vo pripažinti kalti ir nuteisti 
nuo 7 mėnesių iki vienų metų 
kalėjimo. Išeidami iš teismo 
salės, nuteistieji užtraukė Inter
nacionalą. Gatvėje komunistų

1934 metais, tai yra, šią gu ten pavyks _ atidaryti 
vasarą, visi tie ledlaužiai vandens kelias, jeigu garlai- 

! pradės šturmavimą šiaurių. v*ai aptarnaujami ledlaužių, 
I‘Krasinas’ iš Kamčatkos! galės pristatyti į Sibirą rei- 
'plauks linkui Vrangelio sa-j 
los per Beringovo perlaja.! 
Ledlaužys ‘Ermak’ iš Balti- į 

įjos jūrų, aplinkui Skandina-1 
i viją iki Dikson salos, kuri i 

Bwoklyn,VN.’ Y. į. Šia"reS . EnjSej 
upes įpuohmo. laimyr is1 
Archangelsko iki Franc i 

' Josef salų grupės. ‘Sadko’ iš i 
i Archangelsko iki Severna-1 f _ . I

‘Rusanov’| 
Buvo pasekmingas j iš Archangelsko atliks kelio- i 

Birželio 23 d. Lietuvių, Jau- nę iki Nordvink, prie įpuo-1 
nų Vyrų Draugijos svetainėj limo Hatanga upės. ‘Sibi- 
atsibuvo pirmas tik suorgani-; riakov’ plauks iš Archan- 
zuoto Jaunuolių Choro paren-; lgko iki čeliuskino pussa. 
girnas. Rėmėjų ir simpatikų į Petiletka’ iš
atsilankė gana daug. Chorui. °’. _.e a s
liks keletas dolerių del toli- i1 Enisejo upės į Lenos upę, 
mesnio lavinimosi. i ja toli į Sibirą ir paskui

Nors choras turėjo tik tris!prie Novaja Sibir salų.
pamokas, bet pramoko tris ščetkin’ taipgi plauks upe 
daineles, kurias turėjo sudai
nuoti. Antroji labai patiko 
publikai ir rankų plojimas bu- 

. vo labai didelis. Matyt, bri-

; kalingus industrijos produk- gfupe 11Jeg1!10 ,”utelsty.s kor*\lT 
;tus ii is ten išvežti žalia- ę— pavyk0 prįe to neprileisti. 
|daikči.us, tai Sibiras greitai Keli susirėmime su policija da- 
I pakils. O kad tas galima, i lyvavę asmenys suimti.

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
371 Lake St., Newark N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Bridgeport, Conn
Pirmas Jaunuolių Parengimas Zemha Salų.

ne šalis kelis kartus tiek pi
nigų išleidžia karo reika
lams, kaip prisirengiant

ro provincijoje. Japonija prie jo m4 metais.Pasaulio imperialistai jau 
nesivaržydami rengias prie 
karo. Seniau, po pereito 
imperialistinio karo, kada 
darbininkuose buvo didelis 
pasipiktinimas ir nusistaty
mas prieš karą, kada revo
liucijos bangos vertė kara
lius nuo sostų ir grūmojo 
buržuazijai, tai tada išnau
dotojai ir jų palaikytojai 
šaukė, kad tai buvo “pasku
tinis” karas. Didesniam ma
sių apgavimui buvo sudary
ta net tokis Kelloggo “pak
tas,” pasmerkiantis karą. 
Dabar tas užmiršta. KapL 
talistinėje spaudoje • nerasi

a?*e . Kelloggo tįjos įaySį;af ginkluojasi ir

užkariavo nuo Chinijos ke
turis kartus didesnį plotą, 
kaip pati Japonija' Desėt-

Sovietų Sąjungos atstovas 
Anglijoje drg. I. M. Maiski 
pareiškė, kad dar niekados

kus tūkstančių chiniečių ir pasaulyje negręsė taip ka- 
mandžūrų išskerdė. Japoni- raS; kaip dabar- Vokieti- 

jos fašistai net prie to pri
ėjo, kad jie atmetė Sovietų 
Sąjungos pasiūlymą, kad 
Vokietija gvarantuotų Lie
tuvai, Latvijai, Estijai ir

ja ir dabar laiko Mandžuri- 
joje apie 130,000 armiją ir 
žudo to krašto gyventojus. 
Tuom pat kartu ji rengiasi 
prie naujo, /’didelio” karo.

Dabar kiekvienos impe
rialistinės šaliesvaldonai 
tik ir šaukia^ kad jiems Vei
kia daugiau ginkluotis* ’Ja
ponija -reikalaują lygaus 
karo laivyno su Anglija ir 
Jungtinėmis Valst. Vokie-

Lena iki Taimyrio pussalio. 
‘Malygin’ iš Archangelsko į

Finijai rubežius, tai yra, Į dgeportiečiai labai myli dai- ją vardu Tiksi, kuri yra į I
kad ji nepultų, jas. j nas* ■

Reikia pasakyti, kad choro

Persidirbimas, Nuovargis, j pratau, kad tai yra aknė, ir, 
Cibuliai ; sekdama jūsų nurodymus, nu-

Duokit patarimą per “Lais-; adžiau j 2 mėnesiu.
vę”, kas daryt mano dukrelei i 0 kalP, yAra clbul,u“- ar ,J,e 
su tokiu šalčiu. Ji pagavo ! kam bk«? Ar galvukes ar lai- 
šaltį kokie metai laiko. Tada skai. zal1 va!', ’ ar stačlalVs
nesmagavo kokią savaitę, bet!,darzo ar Pakepinti su 
negulėjo, tik nesijautė gerai. į 
O už trejeto mėnesių visai nu-XX, ^x.x^xxwx*&^.K.xxw į O už trejeto mėnesių visai nu-| Atsakymas I

Murmanską ir paskui j ūžia-jslobo ir priversta buvo gulėt, j mergaits, ko ji gero,
— - - - - į Bet, kadangi ji su manim ne- ,v. . . 41 - - .... įgaus džiovą, jei jos gyvenimo

, kaip
Jai, sakot, šaltis 

beveik ■ nuolat 
Kad tik jąjLk'jai nebūtų

J \ T ’ - . vz i gyvena ir nebuvo kam prižiū-!6" —rytus nuo Lena upes įpuoh-r na<ruiėius kokiai /stygos pasitęs ilgiau,
mo. Ledlaužys ‘Litke’ iš praėjo.................

"paktą/1 nerašo, kad perei
tasis karas buvo “paskuti
ni/.” Ir kam? Juk Pietų 
Amerikoje tarpe Paraguay 
ir Bolivijos jau keli metai 
eina karas.
pranešama, kad Chaco sri
tyje mušasi 80,000 kareivių! 
Tūkstančiai užmuštų, 
viją remia Jungtinių 
tiją imperialistai, o 
guajų—-Anglija.

' Japonija užgriebė 
Chinijos Mandžuriją, 
ir vis daugiau įsigali

dar daiįgiau rengiasi gink- 
luotis. Erąncija būdavo j a 
fortų sienas ant savų rūbe*: 
žiu. Jungtinės Valstijos 

Slinnm laiku |budav0^ ir. padarę planus
■ būdavot! 150 karo laivų ir 

___ J 1,184 karo orlaivių, i Angli
ja ginkluojasi ir. jieško sau 
talkininkų busimanie kare. 
Sovietų Sąjunga kelis .kar
tus siūlė nusiginkluoti —im
perialistai atmetė. Siūlė su
mažinti ginklavimąsi, bet ir 
tą imperialistai atmetė. Da-y 
bar kiekviena imperialistic

Boli- 
Vals- 
Para-

nuo 
Jahol 
J a ka-

į dabar yra. < 
. iabai dažnai, Dirba krautuvėj, prie | 

perlaja, aplinkui visa Sibirą neapsakomų skubumo sąlygų. . . . , ,1 J -- - - - - - ir dabar ko rimtesnio įsimetę.
i Kaip kad ir džįova. Veskite 
i pas gydytoją ar - ligoninę: 
i tegul ją gerai iŠlegzaminuoja.

Jei ji d a norėįtų kiek atsi
gauti, turi mest tokį pašėlusį 

I darbą. Turi mest ir rūkymą— 
būtinai! Turi valgyti sočiai vi
sokių sveikų valgiy. Turi būt 
kuodaugiausia lauke, ant oro, 
ant saulės. Turi gerai pa- 
miegot, pasilsėt, sūliaunėt. Bū
tų gerai, kad išvyktų kur į 
laukus, į farmas arba į sana
toriją. žuvų aliejaus jai reikia.

Svogūnai nebloga daržovė. 
Visa kas tinka po truputį—ir 
galvelės ir laiškai. Nereikia 
jų kepinti su riebalais ar aly
va. Nieko riebiaj kepinto ne
reikia vartoti, nes tai sugadi
na ir gerą daiktą;

Prieš imperialistinį karą, mokytojas yra labai gabus. Ne Vladivostoko per Beringovo dirbti8 
prieš žmonijos katastrofą, visi jaunuoliai suskaito lietu- - - ...............
kovoja tik Sovietų. Sąjunga yiškai. tačiaus laike dainavimo ap.lNegana, kad turi lakstyti nuo!
ir viąn ndcaiiliA žodžiai aiškiai skambėjo. i U1L1W cip b » . _ |
1 o pašautų revoliuciniai chorQ pįlaikymui reikia sistos Tiksi užlajoje, Sever- stal° Prl« stal°’ turi ziuretn 
darbininkai Komunistų ; In-'ZomHc, nitcnn ir lr sąskaitų, nes, jei kiek pa-, 
t e r nacionalo vadovystėje. I 
Kovai, prieš karą, yra orga
nizacijos, bet svarbiausią 
rolę i lošia revoliucinė spau
da. ;; ; / ......... ■ • ■

Platinkite Knygas
Amerikos Lietuvių Dar

bininkų Literatūros Draugi
jos centre ir dienraščio “L-^ 
raštinėje yra prieškarinės 
literatūros. L/

Karas Lietuvoje, — kny
ga, Jturi turi 224 puslapius. 
Apysaka iš 1914—1918 me
tų karo.- Ąprašoma karei-

daug. energjjos ir pasišventi- naja Zemlįa, prie Dikson ir . , ■ ■ . . .
mo. Bet dar ae visi draugai prle Beringovo perlajos. I ajgos išskaito. ir vis sako, 
yra prisidėję prie, to darbo. | Ledlaužys <Sadko> nesenai kad jei <ja i pelno. ]iiel; 
Dabar chprąs susideda is gana ištrauktas iš jūrų dug- reikia, tai neteksi darbo, 
didelio skaičiaus, jaunuolių,17 J j ’
priskąitoiha iki 40.' Tikimasi...... ” ' u.—>...i - j j, nesijaučia gerai, iš no-
dar daugiau' gauti, nes Brįd-ikalui esant patarnaus plačiai sies jai niekad nenustoja bėg- 

l'ti kokie geltoni gleivai. Daž- 
| Choro pamokos įvyksta kas-nai jai galvą skauda. Valgyt 

į Jaunų niekad nenori. Kosulys kai už- 
mokiną Vyrų Draugijos svetainėje, 8 eina, tai laiko kokias dvi sa- 

v vaįtes. Vis jaučiasi be ūpo, 
Labai'^kviečiami jaunuoliai!'pavargusi.x Pirmiau svėrė 130, 

tos gyveną, tuo būdu pasidaro ateiti prisirašyti prie choro, o o dabar tik apie T00 sv. Ji 
kelionės I^šų. (Mokytojuni yra tėvai privalo savo jaunuoliams yra 20 metų. Daugiau mė
lį. Bruzauskas jiš New Britain, padėti, nes ateitis priklauso1 tai, kaip vedusi, Svaigalų ne- 
Conn. ! ---I----------------- Lu. ---------

Chprąs; dės]pastangas pra- sąis būdais, 
mokti daugiau! d'ainplių ir ręi-'

gęporte choro augimui dirva lietuvių visuomenei, 
labai plati. ; k ■ - . ( ___ _ ______ „
i Apie mokytoją štai kas rei-, penktadienis Lietuvių 
kia pasakyti*-J Jisai 
labai;.pąsiŠventįąsiąi ir,,be jpkio vai. vakare. 
ątlyginimO. Bet jis ne'ant vie-;<

i jaunimui. Remkime chprą vi-i gerią, bet rūko cigaretus.
‘ ■ r Į Ji pirma turėjo išbėrimų ant

Vjenas Iš Rėmėjų, j veido, tai aš iš “Laisvės” su-


