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KRISLAI 
“Pritaria Drąsai”. 
Sklokos Vadų Logika. 
Nyksta 25,000,000. 
Reinsdorfo Signalas.

Rašo S. Brooklynietis.

Prūseika, rašydamas apie ža
damą Vaitkaus skridimą į Lie
tuvą, sako “Naujojoj Gadynėj,” 
kad

“žmonės instinktyviai pri
taria drąsiems žygiams.”

Andai fašistinis Italijos dikta
torius Mussolini atlėkdino Ame
rikon net kelis tuzinus savo ka
riškų orlaivių vienu sykiu. Ko
munistai ir kiti revoliuciniai 
darbininkai tuomet demonstra
vo prieš tuos fašizmo paukščius. 
Bet kadangi fašistų lėktuvų at- 
skridimas buvo drąsus žygis, 
tad pagal sklokos vado Prūsei- 
kos supratimą reikėjo juos tik 
pagerbti.

Pats Prūscika supranta, kad 
“Naujienų” ruošiamas 
mas patarnaus Smetonos 
šistams; ir todėl jis neva 
gailestauja, kad

“Leitenantui Vaitkui
skridus Kaunan, prasidės di
džioji politinė bėda. Reakcio
nieriai bandys išnaudot tą žy
gį savo politiniams tikslams.” 
To nežiūrint, tačiaus, prūsei- 

kinė skloka parėmė Vaitkaus 
skridimą ir davė savo kalbėto- 
ją ir choristes-šokikes Grigai- 
čio-Vaitkaus priimtuvėms Dex
ter Parke Brooklyne. Sklokos 
laikraštis “Naujoji Gadynė” ir 
po šiai dienai tą skridimą dva
siniai remia tuom, kad atakuo
ja “Laisvę,” “Vilnį” ir lietuvius 

* komunistus abelnai už tai, kad 
jie smerkia Vaitkaus žygį, tar
naujantį smetonininkams.

Nei iš vienos pusės negręsia 
Vokietijai karas, tačiaus ji vi
su pašėlimu ginkluojasi, vy
riausiai, kaip žinoma, prieš So
vietų Sąjungą. O įkaitusį Hit
lerio ginklavimąsi šiomis die
nomis pabrėžė baisi jo amuni
cijos fabrikų eksplozija Reins- 
dorfe, kur, matyt, ne vienas 
tūkstantis darbininkų tapo už- 

K mušta kaipo pasekmė pragari
nio skubinimo. Tame pat Rein- 
dorfe ir panašiomis paskubos 
sąlygomis per amunicijos eks
ploziją 1917 metais, laike pasau
linio karo, buvo sudraskyta bei 
sudeginta keli šimtai darbinin
kų.

25 milionai žmonių, gyvenan
čių vien iš pašalpų Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoj, taip 
prastai maitinasi, kad gali pa
sidaryt visai nebetinkami dar
bui, sakė daktaras Walter R. 
Campbell, Toronto Universiteto 
profesorius, suvažiavime 10,000 
gydytojų Atlantic City, N. J. 

Skurdi bedarbių pašalpa tuo 
būdu laipsniškai naikina ne tik 
suaugusius, bet ypač milionus 
mažyčių, žinovai sako, kad jei
gu ir praeitų dabartinis krizis, 
tai jis vis tiek būtų padaręs ne
apsakomos žalos ir naujoms, bū- 

r simoms gentkartėms. Nes' tėvų 
ir motinų pusbadis gyvenimas 

j neišvengiamai atsiliepia jų vai
kams ir vaikų vaikams.

Taigi kapitalistinė “kultūra” 
naikina, žaloja ir puldo žmoni
ją ne tik karo metu, bet ir ra
miais laikais.

Prancūzai Bijosi Narių 
Karo Laivyno

PARYŽIUS.— Kada Vb- 
kieti j a davarys savo karo 
laivyną iki 35 nuošimčių 

įV Anglijos laivyno, kaip kad 
Anglų valdžia sutinka, tai 
Vokiečių laivynas lyginsis 
80 nuošimčių Franci jos lai
vyno. Franci jos politikai
nusigandę, kad tuomet Vo
kietija neginčijamai viešpa- 

^ taus Šiaurės Jūroj. Bet pa
matinis Hitlerio laivyno di-'.landijos valdovai, iš visko 

. dinimo tikslas, yra tais lai-1 matyt, ruošiasi būt Hitlerio 
vais veikti iš Baltijos jūros talkininkais kare prieš So- 

/ ‘ prieš Sovietų Sąjungą. I vietų Sąjungą.

Sukilę Bolivijos Kareiviai 
Paėmė Miestą į Savo Rankas

Buenos Aires.— Prane
šama, kad sukilo Bolivi
jos kareiviai ir paėmė 
Tariga miesto valdžią į 
savo rankas, kaip tik bu
vo paskelbta karo paliau
bos tarp Bolivijos ir Pa
raguayans. Kitose Boli
vijos vietose taip pat ki
lęs didelis sujudimas.

LENKAI RIEJAS SU 
NAZIAIS DEL SAVO

PINIGU DANZIGE
DANZIG. — Hitlerinin

kai valdovai neva “nepri
klausomos” Danzigo valsty
bės ir jų vedamas Danzigo 
Bankas iškišo daugumą 
auksinių pinigų į Vokietiją 
ir tas auksas ten “užšalo.” 
Lenkijos biznieriai taip pat 
kiek nugriebdami siuntė 
auksą iš Danzigo į Lenkiją. 
Išpumpavus gi auksą, labai 
nupuolė popieriniai Danzi
go pinigai guldenai ir pasi
darė finansinis krizis.

Dalykus pataisyt dabar 
hitlerininkai siūlo priimti 
Vokietijos markes kaipo 
vienatinius Danzigo pini
gus. Lenkija gi bruka sa
vo zlotus ir sako, kad ji nie
kados nepripažins markių 
pamatiniais Danzigo pini
gais.

Savo pusei palaikyt šia
me krizyje Danzige lankėsi 
Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris Beck, o ant ryto
jaus į Danzigą atvyko Hit
lerio Valstybės Banko pre
zidentas Schacht. Jis rami
no Danzigo nazius, kad ne
nusimintų, nes Vokietija 
jiems padėsianti. Schacht 
išsireiškė, kad ateityje Dan
zig vėl turės priklausyt vien 
'tik Vokietijai. Dabar Dan
zige neva “lygias” teises tu
ri Lenkai ir Vokiečiai, Tau
tų Lygos komisionieriaus 
priežiūroje.

Finlandija Smarkiaus 
Ginkluojąs prieš SSRS
HELSINGFORS.— Fin- 

landi jos (Suomijos) valsty
bės komisija, susidedanti iš 
įvairių žinovų, įteikė fašis
tinei valdžiai raportą, ku
riame reikalauja išleisti 
1,675,000,000 markių didini
mui kariškų šalies pajėgų, 
ypač drūtinimui orlaivyno 
naujausiais lėktuvais. Prieš 
tą sumanymą balsavo tik 
socialistai komisijos nariai.

Finlandijos Laivyno Są
junga reikalauja pristatyt 
naujų karo laivų neva ša
lies pakraščiui apginti.

Valdžios pasiųsti lakūnai 
mokinasi Vokietijoj ir kito
se kapitalistinėse šalvse 
nąujausių patobulinimų ka
riškiems orlaiviams. Fin-

Jau Siunčiama Aukos Su Pasveikinimais 
Visuotinam Amer. Lietuvių Darbininką Su
važiavimui; Delegatų Rinkimas Tęsiasi

Iš įvairių kolodijų nuo or- mas į Visuotiną Suvažiavi- 
ganizacijų jau ateina aukos mą. 
su pasveikinimais Visuoti
nam Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimui.

Iš Tacoma, Wash., nuo 
bendro lietuvių susirinkimo 
prisiųsta $5.00; iš tų pinigų 
$1.00 suvažiavimo reikalam, 
$2.00 Lietuvos politiniams 
kaliniams, $1.00 Tarptauti
niam Darbininkų Apsigyni
mui ir $1.00 Agitacijos Fon
dui.

Amerikos Lietuvių Prole
tarinio Meno Sąjungos 2-ras 
Apskritys (Massachusetts) 
prisiuntė $5.00.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos 219 kuopa, Forest, Pa., 
prisiuntė $2.00.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 88 kuopa, Mel
rose Park, Ilk, su pasveiki
nimu prisiuntė $5.00.

Hudson, Mass., sudarytas 
lietuvių bendras frontas ko
vai prieš karą ir fašizmą. 
Įeina sekamos organizaci
jos : Laisvės Pašalome 
Draugija, Lietuvių Piliečių 
Kliubas, LDS 66 kuopa, 
ALDLD 103 kuopa ir ILD 
20 kuopa. Tos organizacijos 
bendrai prisiuntė Visuoti
nam Suvažiavimui pasveiki
nimą su $10.00. Taipgi siun
čia ir delegatą.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 9 kuopa ir Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros 90 kp., Youngs
town, Ohio, prisiuntė po $2 
auku, sveikindamos Visuoti
ną Suvažiavimą.

L.D.S. 128 kp., Nashua, 
N. H., praneša, kad neišgali 
pasiusti delegato j Visuoti
ną Suvažiavima. Tai siun
čia suvažiavimui pasveikini
mą su $2.00 auka.

Viršminėtos organizaci
jos padarė gerą pradžia au
komis. Kitos draugijos ir or
ganizacijų kuopos turėtų 
nepamiršti pasveikinti Vi
suotiną Suvažiavima, pa- 
siunčiant aukų pagal išga
lia. Suvažiavimas turės ne
mažai išlaidų. Bet jas leng
vai galėsime padengti, jei
gu visos organizacijos, re
miančios šį svarbų suvažia
vimą, jeigu pavieniai asme
nys, kurie nenori karo ir fa
šizmo, paaukos pagal savo 
išgalia. Jei šimtai organiza
cijų, tūkstančiai Visuoti
nam Suvažiavimui ‘ prita
riančių žmonių prisius kad 
ir po mažą auką, tai per- 
daugumą susidarys nemaža 
suma. Taigi, mes prašome 
Visuotino Suvažiavimo pri
tarėjų nepamiršti suvažiavi
mui pasiųsti centą kitą. Ke
letas bei keliolika asmenų 
gali bendrai sudėti aukų ir 
pasiųsti suvažiavimui.
Tęsiasi Delegatų Rinkimas

Įvairiose Kolonijose dar 
vis tęsiasi delegatų rinki-

Chicagoj įvyko organiza
cijų konferencija ir išrinko 
16 delegatų į suvažiavimą. 
Eilė organizacijų atskirai 
išrinko savo delegatus tie
siog į suvažiavimą, taip, 
kad viso iš Chicagos bus 
apie 30 delegatų.

Iš Montello, Mass., gavo
me pranešimą, kad ten vie
tos konferencija įvyko 9 d. 
birželio. Konferencijbj buvo 
atstovaujama šios organiza
cijos: Liet. Tautiško Namo 
Draugovė su 200 narių; Mo
terų Birutės Draugija su 
300 narių; Vienybės Drau
gija su 360 narių; LDS 67 
kuopa su 85 nariais; ALDL 
D 6 kuopa su 70 narių; Ko
munistų Partijos Lietuvių 
Frakcija su 11 narių; Liuo- 
sybės Dailės Ratelis su 50 
narių. Viso narių atstovau
ta 1076. Į Visuotiną Suva
žiavimą išrinko tris delega
tus.

Gauta pranešimas, kad 
Wilmerding, East Pitts 
burgh ir Braddock, Pa., 
draugijos išrinko septynis 
delegatus į Visuotiną Suva
žiavimą.

Eilėj miestų dar įvyks 
konferencijos šį mėnesį ir 
bus renkami delegatai į su
važiavimą.

J. Siurba,
Suvažiavimo Šaukimo 
Komiteto Sekretorius, 

419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

ELEKTROS STREIKAS 
GALI UŽTEMDINTI

23-RIS MIESTUS
TOLEDO, Ohio.. — Iš

naujo sustreikavo 500 Edi- 
Įson Elektros Kompanijos 
darbininkų, čia buvo dir
bama elektra ne tik Tole
do miestui, bet ir 22 kitiem 
miestam Ohio, Michigano ir 
Indianos valstijų. Kompa
nija su boseliais ir keletu 
skebų bando dirbti, bet jei
gu streikas tęsis, jis galės
aptemdint 23 miestus ir ia*vę pavaryt adm. SLAL. 
miestelius su 500,000 gyvem j tai vajįižia bus privers
tųjų ir sustabdyt daugelį fa- ta pareiš-
bnkų, varomų elektros jė- vįnią, kad ji nepritaria ka-

... . . . . . Oriškai Stirlingo agitacijai.
Streikienai energingai pi- (  

kietuoja elektros fabriką. 
O pernai įsteigtas visuotino 
streiko komitetas su Law
rence Audrey priekyje svar
sto šaukimą visų darbo uni
jų į generalį streiką .

Streiklaužė darbo mi- 
nisterė Frances Perkins siū
losi patarpininkauti del 
streiko baigiino. Bet ji tar
pininkavo ir pirmesniame 
streike, kuris buvo veda
mas delei 20 nuošimčių al
gos pridėjimo darbinin
kams. Tada buvo įkalbėta 
streikieriams pasiduot dery
boms; bet derybos iki šiol

Lietuva Taip Pat Neatmoka 
Amerikai Privalomų Skolų

Washington.— Lietuvos 
valdžia vėl pranešė, kad 
jinai negali atmokėt A- 
merikai priklausomos sko
lų dalies. Lietuva būtų 
turėjus užvakar sumokė t 
Jungtinėms Valstijoms 
$164,351.93 kaipo naują 
skolos dalį ir $490,501.11 
užvilkimą iš pirmiau.

GAL IR ROOSEVELTA 
PRIVERS TART-ŽODĮ 

PRIEŠ STIRI .INGĄ
WASHINGTON.—Jung

tinių Valstijų laivyno mi- 
nisteris Swanson pridavė 
kongresui savo šlubą paaiš
kinimą, kas liečia tilpusį 
Hearsto laikraščiuose admi
rolo Stirlingo straipsnį. Ja
me Stirling šaukia dėtis su 
Hitleriu karui prieš Sovie
tus.

Swanson raštiškai prane
šė, kad laivyno ministerija 
neįgaliojo Stirlingą rašyt 
minimą straipsnį, bet, gir
di, tokių įgaliojimų niekad 
ir nereikia laivyno oficie- 
riams; ko reikia, tai tik kad 
jie prie spausdinamų savo 
politinių straipsnių pridėtų 
pastabą, jog jie išreiškia 
savo asmeniškas nuomones, 
o ne laivyno vyriausybės 
mintį. . Antras dalykas, ku
rio reikalaujama, pagal lai
vyno taisykles, tai kad jo 
oficierius, rašydamas spau
dai, išanksto priduotų pilną 
kopiją savo straispnio.

Už tą straipsnį Hearsto 
spauda sulygo $150 apmo
kėt Stirlingui.

Kongresmanas Marcanto- 
nio nurodė, kad admirolas 
Stirling tų reikalavimų ne
išpildė; ir jis ketina šian
dien įnešt kongresui rezo
liuciją tikrai paimt Stirlin
gą į nagą.

Swanson jau buvo prida- 
vęs kongresui paaiškinimą 
su pateisinimu adm. Stir- 
lingo, kuomet laikraščių 
atstovai užklausė preziden
tą Rooseveltą, ar manoma 
toliau kas daryt prieš Stir
lingą. Rooseveltas atsakė, 
kad bus išleista naujas val
džios pareiškimas.

Reikia spręst, kad jeigu 
darbininkai nesiliaus reika-

> Stirlin-

Federaliuose Kalėjimuose 
Yra 15,957 Kalinių

WASHINGTON.—Į fede
rates valdžios kalėjimus šie- 
met pasodinama po 250 as
menų kas savaitė daugiau 
negu pernai. Tuose kalėji
muose dabar . yra 15,957 
žmonės. Žymi jų dalis pa
kliuvę už alkoholinių įstaty
mų laužymą.

nedavė -nieko gero elektros 
darbininkams. Todėl jie da
bar išnaujo sustreikavo.

Angliakasių Vadovai 
Parduoda Streiką už 
Žalingą Guffey Bilių

John Lewis ir Kiti Senosios Unijos Viršininkai Atideda 
450,000 Mainieriu Streiką Dviem Savaitėm; Tikisi, kad 
Tuo laiku Kongresas Priims Bosą Remiamą Guffey Bilių
WASHINGTON. — Va- gliakasių reikalus. Bet ką 

kar turėjo prasidėti strei
kas 450^000 mainieriu mink- 
š t o s iose angliakasyklose, 
kaip buvo pirmiau paskirta. 
Bet Jungtinės Mainieriu 
Unijos prezidentas John L. 
Lewis ir kiti viršininkai pri
ėmė Roosevelto “patarimą” 
ir atidėjo streiką dar dviem 
savaitėm, iki birželio 30 d. 
'Jie padarė pardavikišką me- 
klerystę su prezidentu Roo- 
seveltu. Už tai Rooseveltas 
žadėjo pasidarbuot, kad ša
lies kongresas tuo tarpu 
priimtų Guffey įnešimą del 
vadinamo “kasyklų sutvar
kymo.” Tam pritarė ir 
stambieji angliakasyklų sa
vininkai, kurie slapta derė
josi konferencijoj su mai
nieriu vadais ir prezidentu 
Rooseveltu.

Jeigu kongresas priimtų 
Guffey įnešimą, reiškia, 
Lewis ir kiti geltonieji va
dai visai nešauktų streiko. 
Jie skelbia, būk to įnešimo 
priėmimas “aprūpintų” an-

Sena Sutartis Negelbės 
Chinam prieš Japoniją
Chinijos fašistų valdžia 

tikėjosi, kad gal kitos šalys 
palieps Japonijai pasitrauk
ti iš Chinų žemės. Ji prime
na, jog 1922 m. buvo pada
ryta devynių valstybių su
tartis delei lygios biznio 
progos Chinijoj svetimoms 
šalims, o dabar viską grobia 
Japonų imperialistai.

Sulig pranešimų iš Lon
dono, Anglija nieko nedary
sianti prieš Japoniją. Kitos 
minimą sutartį pasirašiu
sios šalys taipgi tyli.

Ateina žinių, kad Man- 
džųrijoj išnaujo smarkėja 
valstiečių ir darbininkų par
tizanų ginkluota kova prieš1 
Japonijos kariuomenę.

Pratęsta Bedantė NRA
Iki 1936 m. Balandžio 1

WASHINGTON. — Pa
gal prezidento Roosevelto 
reikalavimą, kongresas pra
tęsė N RA moną iki kitų me
tų balandžio 1 d. Bet tai jau 
bus bedantė N RA, kuri ne
turės jokios galios vykdyti 
kodeksus del darbininkų al
gų ir darbo valandų. Palie
kami senosios NRA “kau
lai” bus daugiausia naudo
jami kaip valdiška faktų 
rinkimo mašina.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs pNieko 
N e p r a I aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

gi ištikrųjų Guffey bilius 
žada? O gi štai ką:

Rooseveltas paskirs val
dišką Minkštųjų Angliaka- 
syklų Darbo Komisiją; ta 
komisija spręs, kokie mai
nieriu atstovai, unijiniai ar 
neunijiniai, galės dalyvauti 
bendrose derybose su sam
dytojais, kas liečia anglia
kasių algas ir darbo sąly
gas. Bet kadangi Roosevel
tas pats skirs darbo komisi
jos narius, jis, suprantama, 
parinks bosų užtarytojus 
prieš darbininkus.

Šis Jungtinės Mainieriu 
Unijos vadų susiderėjimas 
nežada nei cento daugiau 
algos angliakasiams, nors 
gyvenimas pabrango 25 
nuošimčiais.

Naudodamiesi gautomis 
dviejų savaičių paliaubomis, 
dabar kasyklų savininkai 
juo skubiau gamina anglį 
“atsargai” ir nuodugniau 
ginkluojasi kriušint streiką, 
jeigu jis dar kaip nors įvyk-

Passaic Uniją Centras 
Užgyrė Darbo Partiją
PASSAIC, N. J. — Šio 

apskričio Darbo Federaci
jos Unijų Centras vienbal
siai nutarė remti Darbo 
Partijos organizavimą; pa
raginti Federacijos centrą, 
kad šauktų bedarbių, far- 
merių ir darbininkų orga
nizacijų suvažiavimą kovai 
prieš Roosevelto nustatytą 
$19 minimum mėnesinę al
gą pašalpiniuose darbuose; 
ir daryti spaudimą valdžiai, 
kad priverst išleist bedar
bių įstatymą pagal H. R. 
2827 bilių.— Prieš šį bilių, 
kaip žinoma, kovoja augš- 
tieji Darbo Federacijos vir
šininkai.

Mirė Dft Senkevičienės 
Motina Eastone, Pa.

• ■S*’ I

“Laisvė” gavo telegramą,144 
kad Easton, P., penktadienį 
numirė Uršule Drūtainienė, 
d r g. B. S. Senkevičienes mo
tina. Pašarvota savo na
muose po num. 1545 Lehigh 
St. Bus palaidota pirmadie
nį kai 10 vai. ryto. Prašomi 
visi draugai ir drauges bei 
pažįstami atsilankyti.

Drg. B. E. Senkevičiene 
ir V. J. Senkevičius abu yra 
ALDLD Centro Komiteto 
nariai ir nuolatiniai nęnuil-. 
stą mūsų spaudos bendra
darbiai. “Laisves” redakcija 
reiškia jiem šioje liūdesio 
valandoje gilią užuojautą.
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Partijiniai Ir Nepartijiniai 
Bolševikai

Greitai bėga dienos Antro Penkių Me
tų Plano, kuriose mes gyvename, tveria
me, dirbame—išnaikinimui kapitalizmo 
likučių ir sutvėrimui naujų žmonių. 
Įpročiai ir liekanos yra gajos ir tvirtos; 
ekonomijoje jos jau dabar žymiai silp
nesnės, bet žmonių sanprotavime—dar 
labai tvirtos. Nieko tame nėra nuosta
baus ir nelauktino bolševikams, žinan
tiems Markso žodžius: tradicijos visų iš
mirusių gentkarčių slogučiu viešpatauja 
protuose gyvenančių.

Socializmas dirba savo darbą: slogutis, 
tradicijos, tikėjimas ir kitoki likučiai 
praeities šimtmečių nyksta (skirstosi) 
padangėje aiškios Sovietų šalies. Smege
nys, psichika, sanprotavimas dešimčių 
milionų žmonių apsivalo nuo šimtmečiais 
susikuopusio šlamšto, pelėsių, kuriais 
ypatingai gausiai pripildė žmogų kapita
lizmas: godumas, egoizmas, pavydas, pil- 
vapenybe, karjerizmas, veidmainystė, tk 
kėjimas į dievus, tautinė neapykanta ir 
kraugeriškumas. Geriausi smegenys bur
žuazijos tas niekšystes galėjo tiktai nu
piešti pilnoje jų baisenybėje, bet negalėjo 
sunaikinti. Negalėjo jie parodyti ir tuos 
naujus jausmus, kurie užviešpataus 
žmoguje po sunaikinimo pavergimo ir 
priespaudos sistemos; net patys geriausi 
didvyriai buržuazinės literatūros buvo su 
idealais, elgesiais, savo didvyriškumu— 
taip menki, siauri, trumparegiai palygi
namai su mūsų naujais žmonėmis! Kaip 
mažyčiai jie palyginus su geriausiais 
žmonėmis mūsų gimtinės, su mūsų žmo
nių drąsa, jų širdžia, su užgemančiais 
naujais, komunistiniais, bolševistiniais 
jausmais, moralybe ir elgesiais!

Bolševikiški jausmai! Jie apima ir jau 
apėmė daugelį milionų sovietinių žmonių. 
Bolševikų partijinių,—kurių gyvenimas 
pilnai pašvęstas partijai, kurie sujungė 
save geležine bolševizmo disciplina iki 
galutinos pergalės,—mūsų partija pris
kaito apie 2,500,000. Bet bolševistiniais 
jausmais apimti dar daugelis kitų milio
nų. Mūsų šalyje yra bolševikų daug dau
giau, negu partijos narių ir kandidatų:

Kas gi tie nepartijiniai bolševikai— 
draugai ir šalininkai partijinių bolševi
kų? Pirmiausiai, jie—žmonės drąsos ir 
pasiryžimo. Žmonės beribės meilės prie 
gimtinės, pasirengę numirti už žydė
jimą mūsų šalies, kur mes gimėme, kur 
auga mūsų talentai, kur taip gražus gy
venimas šiandien ir dar geresnis, gražes
nis bus rytoj. Tai mūsų šalininkai pana
šūs Fedosenkai ir Vasenkai, plėšanti dan
gų, atidengianti naujus žmonijai hori
zontus. Tai—drąsūs lakūnai, kuriuos Sta
linas pavadino drąsiais balandžiais mūsų 
armijos. Tai — parubežių sargai ir kovo
tojai įvairių Raudonosios Armijos dalių, 
tie, kurie ypatingai jautriai gaudo nors 
ir mažiausią garsą kitoje pusėje rube- 
žiaus, kurie pilnai atidavę save apgyni
mui' mūsų gimtinės. Tai—drąsūs mūsų 
kalnų ir dykumų tyrinėtojai, drąsūs jū
rių plaukiotojai, pergalėtojai šiaurių le
dynų ir Kara-Kūmo karštų dykumų, ne
pergalimos taigos ir povandeninių jūrų 
gelmių.

Tai—žmonės karinės drąsos ir proto— 
geriausi sovietiniai mokyti asmenys, drą
siai atidengianti pačias giliausias gam
tos paslaptis ir užkariaujanti ją gimtinei 
ir žmonijai. Tai—drąsūs mūsų mąstytojai 
ir išradėjai. Tai—geriausi inžinieriai ir 
pii'meiliniai d a r b i n inkai—budavotojai 
naujų, didžiausių mūsų įmonių Tolimuo
se. Rytuose, Pietuose, Šiaurėse ir Vaka
ruose. Tai—pirmininkai Sovietų, kolcho
zų, kurie nepaisydami kulokų peilių ir 
žmogžudiškų užpuolimų, tvėrė ir auklėja 
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gimtinė. Mes veikiame stebėtinu’laikuf žy
dėjimo b d I š e vi z mo, 
žvaigždės, kurios švies

kalėjimus, kankina, žudo.
Kad' Lietuvos liaudis negalė
tų organizuotis sekniingai nuo naujų okupantų. Kartu Venkite labai karštų ir šal-
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bolševistinius kolchozus. Tai—vadak ir 
udrtrninkai geriausiai pastatytų kolcho
zų, vadai ir organizatoriai geriausio der
liaus. žodžiu, tai—entuziastai socialisti
nes gimtinės, nesigailinti jos labui nei 
savo jėgų, nei gyvasties.

Kas jungia juos, nepartijinius bolševi
kus, ‘ su partijiniais bolševikais, su ku
riais jie dirba bendrai, greta, petis į pe
tį? Juos jungia atsidavimas partijai, at
sidavimas proletarinei revoliucijai. Visai 
nesenai, susitikime su Pirmosios Gegu
žės parado dalyviais Maskvoje, d. Stali
nas sakė:

“Bolševikas, tai—tas, kas iki galo 'atsi
davęs proletarinei revoliucijai. Tokių yra 
daug tarpe nepartijinių. Jie arba nesus
pėjo įstoti į partijos eiles. Arba jie taip 
augštai brangina partiją, mato joje tokią 
šventenybę, kad nori dar ir dar geriau 
prisirengti pirm negu stoti į partiją. 
Tankiai tokie žmonės, tokie draugai, to
kie kovotojai stovi net augščiau daugelio 
mūsų partijos narių. Jie ištikimi Jai iki 
grabo.”

Ar yra skirtumas ir.ar yra rubežius 
tarpe bolševiko—partijiečio ir neparti j i- 
nio bolševiko? Suprantama, yra. Pas bol
ševiką—parti j ietį, kaipo taisyklė, yra 
augštesnis politinis susipratimas, gilesnis 
ir aiškesnis supratima galutinų komunis
tinio judėjimo uždavinių, pas jį aiškiau, 
pilniau susidarius marksistinė-leninistinė 
pasauliažvalga. Visas jo gyvenimas, visi 
jo darbai pašvęsti Lenino-Stalino parti
jai. Ne partijoje tikrajam bolševikui nėra 
jokių kitų reikalų ir tikslo pačiam gyve
nimui.

Peržengimas partijos slenksčio nepar- 
tijiniams bolševikams—yra didelė šven
tė, ir neveltui dabar tokis didelis trauki
mas geriausių nepartijinių bolševikų su
jungiant savo įstojimą su didelių atsižy- 
mėjimu—gamyboje, moksle, atliekant 
didelį žingsnį savo gyvenime, su didele 
auka partijai arba gimtinei. Prisiminki
me kaip į partiją stojo didvyriai lakū
nai, išgelbėjusieji čeliuskiniečius Leva- 
nevski, Vodopijanov, Liapidevski — jie 
buvo iki “čeliuskino” epopėjos bolševi
kais /nepartijiečiais. Kada jie nusprendė 
prašyti priimti juos į partiją? Tik die
nose, kada jie jautė iki pat kraštutinybių 
savo atsidavimą partijai.

Milionai dirbančiųjų—udarninkų, atsi
davusių gimtinei ir bolševizmui, yra dar 
ne partijos eilėse. Tuo daugiau reikia at
minti Stalino obalsį apie atydą į nepar
tijinius. Tuo daugiau turi būti aštri ir 
griežta kova paskelbta pasipūtimui, kova 
tokiems, su pasivelinimu pasakius, ko
munistams, apie kuriuos kalbėjo Stali
nas, kad jie “pučiasi savo partyviškumu 
ir neprisileidžia arti nepartijinių.” Tuo 
daugiau reikia atminti Stalino žodžiai, 
pasakyti Pirmame Kolchozninkų—Udar
ninkų Suvažiavime: “Jėga bolševikų, jė
ga komUhistų yra tame, kad jie moka 
apsupti mūsų partiją milionais nepartiji- 
nio aktyvo. Mes bolševikai neturėtume 
tų pasisekimų, kuriuos turime dabar, jei
gu nemokėtume užkariauti partijos pu
sėn pasitikėjimą milionų nepartijinių 
darbininkų ir valstiečių.”

Grieščiausis karas pasipūtimui! Pilna 
galimybė plėtimui savo talentų kiekvie
nam teisingam nepartijiniam darbinin
kui, kolektyviečiui, inžinieriui, daktarui, 
tarnautojui! Rūpintis apie nepartijinius 
bolševikus, neatsitverti nuo jų—tas ko
munizmo vado šauksmas yra išreiškimas 
mūsų partijos protingumo, išąuklęjusips; ■ 
iš pirmesnių nepartijiečių. bolševikų plie
ninius partijos kadrus. “Nereikia užmirš
ti,—kalbėjo Stalinas,—kad p a r!t i j iniai 
bolševikai nekrinta iš dangaus. : Reikia 
atminti, kad visi partijiniai,'patys kada < 
nors buvo nepartijiniais. Šiandien jis ne-, 
partijinis, o rytoj bus partijinih. Kuom, 
tikrenybėje, čia galima pūstis? Tarpe 
mūs, senų bolševikų, atsiras nemažai 
žmonių, kurie partijoje dirba 20-30 metų. 
O juk ir mes patys kada tai taipgi buvo
me nepartijiniai. Kas būt buvę su mumis, 
jeigu 20-30 metų tam atgal mūsų būtų 
nepaišė tų laikų partijiečiai ir nebūtų 
prileidę prie partijos? Galimas daiktas, 
kad mes būtume buvę atskirti per metų 
eilę nuo partijos. O juk mes, seni bolše
vikai,—nepaskutiniąi žmonės, draugai.”

Džiuginančias dienas pergyvena mūsų

kada užsižiebia 
tūkstančius me-

« < • f

tų. O' kol kas—kova tęsiasi! priešakyje 
—milžiniški mūšiai už komunizmą! Auš
ra naujos visuomenės tiktai brėkšta— 
demonai ir furijos kapitalistinės nakties 
nenori mirti. Jie dar nuodija penkias šeš
tas dalis pasaulio puvėsiais ir kapitalisti
ne dvokeria. Jie dar mosuoja kirviais ant 
kiekvieno kovotojo už komunizmą' gal
vos. Jie dar sukuria laužus ir degina juo
se aukas darbininkų klasės kovų. Jie už- 
kurdinėja karo liepsną prieš mūsų gim
tinę, gimtinę naujos žmonijos.

Mes atydžiai sekame pasiutimą kapi
talistinės bestijos. Mes žinome: pergalė 
bus mūsų. Nes mūsų didelė šalis—šalis

Į Lietuvos Kareivius ir 
Karininkus

pasipriešint Vokietijos ir 
Lenkijos užpuolimui ant 
Lietuvos, fašistų valdžia ne
leidžia darbo žmonėms lais
vai organizuotis, o kur liau
dis pradeda organizuotis, 
ten daužo jų organizaciją. 
Kad Lietuvos liaudis neži
notų koks gręsia Lietuvai 
didelis pavojus iš Hitlerio 
pusės, o taipogi iš Pilsuds
kio pusės, fašistų valdžia 
suvaržė spaudą ir neleidžia 
jai teisybės rašyti, o pati 
savo spaudoj rašo, kad to
kio didelio karo pavojaus 
nėra. Fašistų spauda ant 
kiekvieno žingsnio meluoja, 
kad užmušt masėse budėji
mą, kad apsukt masių gal
vas, kad paslėpus nuo masių 
pardavingus fašistų darbus, 
paslapčioms parduot Lietu
vą. Tiesa) fašistų valdžia, 
bijodama liaudies keršto, 
nuduodu, kad ji ruošiasi at
remt hitlerinės Vokietijos 
puolimą; bet kada ateis 
rimta valanda su ginklu 
stot prieš naujus okupantus, 
Lietuvos liaudis del parda- 
vingo fašistų veikimo, bus 
nepasiruošus atremt Vokie
tijos puolimą. Tuomet Lie
tuvos fašistų valdžia ati
duos Lietuvą Vokietijai pa
sakydama, kad pas ją nėra 
pakankamai jėgų gint Lie
tuvą.

Tų jėgų nebus, jei fašistų 
valdžiai ir toliau seksis ar
dyt Lietuvos liaudies atspa
rą, jei ir toliau seksis jai 
apgaudinėt kareivius ir ka
rininkus.

Lietuvos komunistų par
tija pareiškia, kad Lietuvos 
liaudžiai gręsia didelis pa
vojus. Hitlerinė Vokietija 
jau' senai yra susitarus su 
pilsudskine Lenkija pagrobt 
Lietuvą. Jiems reikalingas 
Lietuvos pagrobimas ir tam, 
kad apiplėšt Lietuvos liau
dį, ir tam, kad patogiau bū
tų Sovietų Sąjungą užklupt. 
Vienok jei prieš hitlerinę 
Vokietiją išstos plačios dar
bo masės, tai sudrebės ir 
Hitlerio bei Pilsudskio1 kin
kos. Viso pasaulio komunis
tai sako; kad didžiausias pa
vojus taikai dabar eina iš 
hitlerinės Vokietijos pusės, 
kuriai kartu rūpi uždėt ant 
viso pasaulio darbo žmonių 
dar sunkesnę naštą. Todėl 
viso pasaulio komunistai 
šaukia viso pasaulio darbo 
žmones į kovą prieš karo 
ruošimą, prieš Hitlerio karo 
kurstytojus. Ir Lietuvos ko
munistų partija šaukia Lie
tuvos liaudį budėt ir ruoštis 
prie Lietuvos liaudies reika
lų gynimo nuo naujų oku
pantų.

Jei Vokietija užkluptų 
Lietuvą ir okupuotų ją, tai 

liadj jos kovotojus tupdo į Lietuvos komunistų partija 
pašauks visą liaudį stot su 
ginklu rankose gint Lietuvą

Hitlerinė Vokietija ren
giasi pagrobt visą Lietuvą. 
Hitleriui rūpi pavergt Lie
tuvą į savo koloniją, kad iš 
jos liaudies daugiau syvų 
sunkt. Fašistų valdžia sako
si, kad ji stovi Lietuvos ne- 
priklaus omybės gynimo 
priešakyj. Iš tikrųjų gi Lie
tuvos fašistų valdžios prie
šakyj stovi Smetona ir kiti 
Lietuvos liaudies pardavi- 
kai ir engėjai. Kada 1915- 
1918 m. Lietuva buvo vokie
čių okupuota, Smetona ir jo 
sėbrai laižė kaizerio Vilhel
mo batus ir reiškė savo iš
tikimybę vokiečių imperia
listams, o sesers Smetonienė 
ir Tubelieriė pardavinėjo 
savo meilę okupantų kari
ninkams. Už ištikimybę Vo
kietijos imperialistams oku
pantai 1918 met. iškėlė Sme
toną kaizerinės lietuviškos 
valdžios priešakiu, kad jis 
padėtų1 vokiečių imperialis
tams tvirčiau laikyt savo 
rankose Lietuvą: Už tas rėk-* 
vizicijas, : plėšimus, žudy
mus, priverstinus darbus, 

• už tą badą ir skurdą, kuris 
Lietuvoj viešpatavo 1915- 
1918 metais—okupacijos lai
kais— atsako, ir Smetona su 
savo sėbrais. Jie visi padėjo 
kaizeriui Vilhelmui laikyt 
savo naguose ir draskyt 
Lietuvos liaudį.

Kada Vokietijoj’įvyko re
voliucija, kada buvo nuvers
tas kaizeris Vilhelmas, kada 
sujudo Lietuvos liaudis, kad 
greičiau išvyt iš Lietuvos 
okupantus, tuomet Smetona 
ir jo sėbrai' metėsi į Angli
jos, Francijos ir Lenkijos 
glėbį, kad jie gelbėtų Lietu
vos pardavikus nuo sukilu
sios liaudies. Tuomet tai 
Lietuvos armijos priešakyj 
Smetona pastatė lenkus ge
nerolus ir karininkus. Pas
tarieji ne vieną kart mėgi
no Lietuvą prie Lenkijos 
prijungt. '•

Ir toliau ant kiekvieno 
žinsnio mes matom Smetoną 
ir jo sėbrus Lietuvos liau
dies’ pardavikų' eilėse. Ir 
šiandien fašistų. valdžia su 

, Smetoną priešakyj neša į 
Lietuvą-vatgą, skurdą ir ba7 
dąj Ji apiplėšia Lietuvos 
liaudį ir gausiais pinigais 
šelpia* dvąpninkuš, fabri
kantus ir kitus darbo žmo
gių kraujo į siurbė jusi 'Sme
tonos valdžia derasi tar su 
Vokietija, tai su Lenkija, 
bėt derasi ne tam, kad' ap
saugot Lietuvos nepriklau
somybę, o tarti, kad' rast pir
kėją, kuris brangiau užmo
kėtų pardavikams.

Kad Lietuvos liaudis ne
galėtų tinkamai priešintis 
tam pardavimui; fašistų val- 
džibr vis labiau smaugia tą 

bolševikų, partijinių ir nepartijinių. Nes 
bolševikai—tai tie kadrai socializmo, ku
rie nesibijo keblumų ir pavojų, kurie su
trėks išlaukinių priešų jėgas taip, kaip 
sėkmingai nugali kliūtis paveldėjime 
technikos, mokslo ir nugalėjime gamtos. 
Mums vadovauja partija, vedama Stali
no, prie kurio yra neribota meilė išauk
lėtų per jį parti j iečių ir nepartijiečių 
bolševikų, meilė dešimčių milionų dirban
čiųjų mūsų gimtinėj ir šimtų milionų nu
kankintų kapitalistiniame pasaulyje dar
bo žmonių, kuriems taipgi jau užteka 
komunos saule.

(Iš “Pravdos” No. 147)

Mūsų partija kreipiasi į 
visus kareivius 5r į visuš do
ruosius karininkus, kam rū
pi gint Lietuvą nuo nau
jos okupacijos, gerai pagal
vot ir rimtai apsvarstyt šį 
mūsų kreipimąsi. Mes šau
kiam visą Lietuvos liaudį 
sudaryti platų antifašistinį 
frontą kovai prieš visus 
Lietuvos liaudies priešus 
prieš visus Lietuvos darbo 
žmonių engėjus.

Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komitetas.

Lietuvos komunistų partija 
atvirai sako, kad Lietuvos 
liaudies reikalų gynimas 
nuo hitlerinės Vokietijos 
užpuolimo, reikalauja fašis
tų valdžios nuvertimo ir 
Smetonos ir jo plėšikiškų 
gaujų pasodinimo į kalėji
mus. Todėl Lietuvos komu
nistų partija kreipiasi į vi
są Lietuvos liaudį sudaryt 
platų antifašistinį frontą, 
kreipiasi ir į kareivius ir vi
sus dorus karininkus prisi
dėti prie fronto. Kuo plates
nis bus sudarytas antifašis
tinis frontas, tuo lengviau 
gint bus Lietuvos liaudies 
reikalus nuo hitlerinės Vo
kietijos ir pilsudskinės Len- 
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Mes šaukiam Lietuvos 
liaudį savo kovoj reikalaut 
laisvės rinktis, organizuotis, 
turėt savo spaudą liuosą 
nuo fašistinės cenzūros, rei
kalaut karo stovio panaiki
nimo ir politinių kalinių pa- 
liuosavimo iš kalėjimų, rei
kalaut arešto visų valstybės 
iždo aikvotojų ir Lietuvos 
liaudies reikalų pardavikų. 
Mes šaukiam Lietuvos liau
dį savo kovoj reikalaut pa
leidimo visų fašistinių savi
valdybių ir išrinkimo naujų, 
paremtų d e m o k r a tiniais 
rinkimais, reikalaut fašisti
nės valstybės tarybos palei
dimo ir demokratiniai iš
rinkto seimo prie pilnos 
laisvės šalyj, kuo didesnes 
Lietuvos liaudis iškovos 
laisves, tuo lengviau seksis 
kova ir prieš naujus oku
pantus ir prieš. Lietuvos ne
priklausomybės pardavikus.

ŠYPSENOS

Manė, Kad tai Sekretas
Kartą žmogus nusipirko 

arklį ir persitikrino, kad jis 
yra aklas. Sugrąžino par
davėjui ir sako: “Tamsta, 
pasiimk savo arklį ir ati
duok mano pinigus! Na, ir 
kodel-gi nesakei, kad tamis- 
tos arklys visiškai yra ak
las? Tai apgavystė!”

Pardavėjas: “Nesakiau 
todėl, nes kuomet aš jį pir- • 
kau, tai pardavikas ir man 
apie tai visiškai nesakė. Tuo- 
būdu aš maniau, kad tas tu
ri būti sekretas.”

Tinkamas Atsakymas
Kartą iš svečių sugrįžufe 

tūla moteriškė smarkiai ba
ra savo padykusį Petruką:

“Tu, vaikeli, tai be jokios 
gėdos! Koks-gi tavo pasiel
gimas buvo svečiuose; prie • • 
stalo?!'Tu tuos iš lėkštės 
visus pyragaičius surijai! O 
paskui kelis šmotus pajaus. 
Ir kas aršiausia,—tu pajų • 
su pirštais ėmei! Taip tai 
tik paršas, kur tvarte yra, 
daro! Ar tu žinai, kas tai 
yra paršas?”

Petrukas: “Taip, kiaulės 
vaikas!”

J. J. Butkus.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

BURNOJ KARTU
Drauge gydytojau, meldžiu 

Jūsų patarimo per “Laisvę.” 
Aš visuomet po valgio jaučiu 
burnoj kartumą. Rodos, kad 
tabokos pilna būtų. Retkar
čiais net kraujas eina. Buvau 
pas gydytoją, tai davė kokio 
skystimo, bet negelbėjo. Daž
nai man skauda sprandą. Aš 
esu 40 metų senumo. Iškalno 
tariu širdingai ačiū.

Atsakymas
Sprendžiu, kad Jums tas 

kartumas veikiausia paeina iš 
vidurių, gal dėl kokio nemali- 
mo bei rūgimo.

Gerai, kad vartojate daržo
ves ir vaisius. Tai ir vartokite. 
Ir netik šviežias, nevirtas dar
žoves ir vaisius, bet. taipgi ir 
kitokį maistą: kiaušinius, pie
niškus, šviežią mėsą, žuvis. 
Mažai tevartokite krakmolų, 
nes jie daugiausia vidurius už- 
raugina.

Tik, Drauge, ką tik valgote, 
gerai visa ką kramtykite. Kas 
nesusillramto, rupienos nery
kite, o tik sunką, sultis, syvus.

tų, labai saldžių ir rūkščių ir 
labai riebių, taip gi smarkių, 
deginančių daiktų. Nevartokite 
kavos, arbatos, tvbo’ios ir svai
ginamųjų gėralų. Aš noriu ma
nyti, kad Jūs ir taip to nevar- 
tojate.

Po valgio, po kiekvieno, 
bent per kelis mėnesius, imkite 
kreidos miltelių, prepared' 
chalk 1 1b., po trečdalį šaukš
telio, su vandeniu. Arba gali
te imti Citro-Carbonate, Up- 
John, 8 ozs., po šaukštelį po 
valgio.

Imkite mielių,, paprastų 
yeast arba ir džiovintų, Dried 
Brewers’ Yeast. Jei paprastų, 
tai po plytelę ar ir daugiau 3 
kartus kas diena. Džiovintų— 
po 3-4 tabletes po valgio.

Labai patarčiau ir žuvų alie
jaus, bent po šaukštą kas die
na. lodo, po lašą kas pora die
nu. c

Eikite gerai pasivaikštinėti. 
Giliai pakvėpuokite pilvu. Kū
liu, ragočium pasivartaliokite, 
žagrę pastatykite: tatai ir vi-, 
durius tvarko ir. šikip naudok 
daro bile kam.
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PIETŲ AMERIKA «
v* R i

Geografine Padėtis
*Pietų Amerika užima 

7,570,215 ketvirtainių mylių 
žejnės plotą ir turi virš 75,- 
000,000 gyventojų. Pietų 
Amerikoje yra 10 atskirų 
•valstybių: Brazilija, Argen
tina, Chile, Uruguay, Para
guay, Bolivija, Peru, Ecua
dor, Colombia ir Venezuela. 
Taipgi Gvianoje turi savo 
kolonijas Anglija, Francija 
i# Holandija.

Pietij Amerika yra apsup
ta vandenų. Ji yra didelėje 
didžiumoje karštas kraštas, 
per ją eina žemės vidujinė 
(ekvatoriaus) juosta, abiem 
j^ pusėmis yra tropiškas 
oras. Didesnė Pietų Ame
rikos dalis guli pietinėje že
mės dalyje ir todėl Argenti
noje ir Chilėje, kur yra žie
ma, tai ji birželio-liepos mė
nesiais, o vasara gruodžio— 
.ausio mėnesiais.

Pietų Amerikoje, tarpe 
Chile ir Argentinos bei vi
su Ramiojo vandenyno pa
kraščiu tęsiasi Andes kal
nai, kurie vietomis turi virš 
5,4)00 pėdų. Taip Pietų Ame
rikoje daugiau lygumos, tik 
Brazilijoj yra, Rio de Janei
ro srityje, didokų kalnų.

Pietų Amerikos upės 
plaukia į visas keturias pu- 
s$s, bet visos didžiosios upės 
supuola į Atlantiko didjūrį, 
Nes Andes kalnai tarnauja, 
kaipo kokia užtvara nuo 
Ramiojo vandenyno. Bet 
(^augiausiai upių suplaukia j 
Amazonką ir La Plata upes.

Amazonka yra ilgiausia 
pasaulyje upė, ji turi 3,900 
mylių ilgio. Į ją įpuola Xin- 
gu, Tapojaz, Madeira, Pu
rus, Jurua, Ucayali, Patu- 
rųayo, Apoporis, Negro, Pa
rų ir kitos upės. La Plata 
turi 2,300 mylių ilgio, jos 
labai plačios {puolimo žio

dys, į ją įsilieja Parana, Pi- 
liccomayo, Salado ir kitos 
unės. Dar yra didelės upės 
Uruguay, Araguaya, Colo
rado ir kitos.

Augmenys ir Gyvūnai
Pietų Amerikoje, ypatin

gai Amazonkos srityje, la
bai dideli miškai. Pietų Am
erikoje yra didelių miškų, 
auga palmos ir kiti tropiškų 
Įkastų medžiai. Ten gimti
nė kauknacų paimu, gumos 
augmens, tabako ir daugelio 
kitų augmenų.

Pietų Amerikoje daug yra 
visokių gyvūnų ir paukščių, 
bet pienžindžiai auga nedi
deli. Iš jų yra didžiausi ta- 
pirai, briedžiai ir lamai; iš 
draskančiųjų—jaguarai; iš 

Į mažesnių — skursdėdžiai, 
' šarvuočiai, mažos katės ir 
kitokį. Veisiasi beždžionės. 
IŠ paukščių veisiasi kolib
riai, papugos/kondorai (va
ringai), strausai ir kitoki. 
Pietų Amerikoje yra daug 
visokių šliaužiu — žalčių, 
driežų, gyvačių, krokodilių, 
kaimanų, kietvarlių ir tt. 
Labai daug prisiveisę viso
kių vabzdžių-musių, vabalų, 
•termitų ir peteliškių.

Kalnuose yra visokių me
talų rudų. Venezueloje ran
dasi gausingi žibalo šalti
niai. Bet Pietų Amerika 
dar retai apgyventa, indus- 
4ja silpna, žemdirbystė su 

vos auginimo plantacijo- 
uiis (Brazilijoje) užima pir- 

vietą.

atradimą, geografinę padė- 
į, atskiras šalis ir labiau

siai apie ten gyvenančius 
lietuvius darbininkus ir dar
bininkes, skaitykite A.L.D. 
L.D. išleistą knygą —“Ar
gentina ir Ten Gyvenanti 
Lietuviai.” Knyga turi veik 
200 puslapių. Ją parašė d. 

spaudė, R. Mizara-Rasoda, kada jis 
grūdo į prastesnes gyveni- ten gyveno veik du metus, i

Seni Gyventojai
Pietų Amerikoje, kaip 

Šiaurių senais gyventojais 
buvo randonodžiai—indio- 
nai. Atvykę europiečiai juos 
visaip išnaudojo,

ir

nemažai paveikslų. Šioje 
knygoje rasite žinių ne vien 
apie Argentina, bet kaip jau 
minėjau istorinių nuo Ame
rikos atradimo ir kodėl ji 
vadinasi Amerika. Rasite 
platokai žinių apie visas 
Pietų Amerikos šalis ir są
lygas. Knyga dar galima 
gauti ALDLD centre, bet 
jau nedaug yra. Jos kaina.- . C X--- .-- . . V --  I -- ------ ---------- o ------- -----------------------------mui vietas. Šiaurinėje Ame- Knygoje yra aprašytas lie- buvo 75c., o dabar su per- 

rikoje indionai baigia išmir-' tuvių darbininkų judėji- siuntimu 35 centai.
ti, dabar jų yra tik apie mas, jų organizacijos, telpa j D. M. š.
250,000 gyventojų. Bet Pie-1 
tų ir Centralinėj Amerikoj 
indionų likimas buvo kiek 
geresnis, nes baltųjų ten 
daug mažiau privažiavo, jie 
negalėjo apgyvendinti visą 
kraštą. Pietų Amerikoje.
indionai buvo sukūrę savo'nu juodveidžių kančiomis! 
kultūrą, europiečiai juos at- ų- - -- 
stūmė nuo Atlantiko. pa- tas ka)nu

“Mūs dievas turėjo pikni
ką, palyginant su tų bied-

kraščio, jie pasitraukė i gi
rias ir ten dar tvirtai lai-

kaus darbo dirbti, tai sargo 
buvo sunkiai sumuštas.

Gulinčiam be žado—sar
gai suvertė į gerklę pusę 
puoduko aliejaus “castor 
oil”, prirakino ir taip kan
kino, kaip virš minėtus neg
rus jaunuolius. Atvežtas li
goninėje senelis mirė. Do
kumentai buvo sudaryti, 
būk jis miręs nuo plaučių 
uždegimo.

O ką tie “tyrinėtojai” tu
rėjo apie tai sakyti? Nagi, 
kad reikia vėl įvest senoviš
ką mušimo madą, kada prie 
stulpo pririša ir su nagai- 
kom žvėriškai kapoja kali
nius.

Tai šitokis inkvizicijos 
laikų kankinimas laukia ko
vingą draugą Angelo Hern- 
doną, jei tik mes, darbinin
kai, neprotestuosim, kad jis 
būtų paliuosuotas. Ne tik 
jam vienam gręsia tas, bet 
ir mums visiems prieš akis 
stovi fašizmo baidyklė.

Matom kas darosi Vokie
tijoj prie Hitlerio kruvinos 
diktatūros, skaitom net ir 
kapitalistiniuose laikraš
čiuose, kad fašizmas ir čia 
kasdien smarkyn, plečiasi.

Turime seni ir jauni ben
drai stot ir kovot prieš ka
rą, fašizmą ir prieš visą ka
pitalistinę tvarka.

M. K.

“sawmilliu”* o -> pikietuotojus 
nespėjo areštuoti ir vešti į 
Portlandą į kalėjimą. Visi 
Portlando kalėjimai jau randa
si pilni prigrūsti, jau 300 strei- 
kierių yra areštuota ir dar vis 
areštuoja. Gub. Martin rokuo- 
ja, kad jeigu neužtektų vie
tos kalėjimuose, tai jisai paims 
kareivių namą ir pavers kalėji
mu. Jis mano suareštuoti vi
sus streikierius, kurie dalyvaus 
ant pikieto “lainės.”

Bet kad ir areštuoja, vis tiek 
streikierius neįbaugina. Vie
nus veža į kalėjimą, kiti sto
ja į kovą. Ir moterys su vai
kais sykiu važiuoja ir stoja su 
vyrais į pikieto “laines,” pade
da kovoti už geresnes sąlygas.

Dabar d a u g u m oj e vietų 
streikieriai ištolo neprisileidžia 
to pardaviko Muir. Jie šau
kia: šalin su Muiro planu! 
Mums nereikia pardavikų, kaip 
ponas Muir!

Darbo Federacijos reakcin
iai vadai matydami, kad darbi
ninkai jais nebepasitiki, tai bė
dą meta ant Komunistų Parti
jos, būk esą komunistai kalti, 
kad jie negali šį streiką sutai
kyti, tai yra parduoti.

Kelios dienos atgal viena 
jauna mergina buvo apmušta 
už dalinimą lapelių streikier- 
iams prie “Labor Temple”, 
kuomet po mitingo darbininkai 
ėjo laukan. Kitą dieną toj pa
čioj vietoj du draugai tapo ap
daužyti už dalinimą “Voice of 
Action.” Po kiek laiko Ko
munistų Partija sužinojo ir 
viešai pranešė, kad šitą bjaurų 
darbą atlieka patys Federaci
jos vadai.

Tai matote, ką gi darbinin
kai gali išlaimėt! turėdami to
kius vadus. Mes turime to
kius vadus trenkti laukan iš 
savo eilių ir eiti su darbininkų 
partija, tai tada laimėsime.
Iš L.D.S. 106 kuopos veikimo

Mūsų kuopa laikė specialį 
susirinkimą del surengimo pik
niko. Susirinkime dalyvavo d. 
Azelskienė ir pranešė, kad ji
nai gavus laišką nuo draugės 
Karosienės, kuriame jinai su
tinka čionai atvažiuoti liepos 
mėnesį ir pasakyti darbininkiš
ką prakalbą, jeigu mūsų kuo
pa su tuo sutiks. Susirinkimas 
vienbalsiai nubalsavo, kad 
draugė Karosienė atvažiuotų. 
Pikniką nutarė rengti liepos 7 
d. pas draugus Viskius, Ore
gon City, ant jų farmos. Vadi
nasi, mes turėsime progą išgir
sti draugės Karosienės prakal
bą šiame piknike.

Žemaičio Sūnus

vingą vadą.
Shwaitzeris kalbėdamas nu

rodė, kad yra tvirto pamato 
manyt, kad šiais metais įvyks 
audimo pramonėje generAlis 
streikas.

F. Gormanas kalbėjo labai 
atsargiai ir neprisiminė nei . • •. 1
pusės žodžio apie 1934 metų 
tekstiliečių streiką ir darbinin
kų “laimėjimus,” kaip jis po 
streiko tvirtino.

Gormanas sakė, kad N.R.A, 
buvo tas įrankis, kuris vedė 
prie taško, kad sulaikius nuo 
išnaudojimo darbininkų. Jis 
mano, kad be N.R.A. bus va- ... 
landos darbininkams pailgin
tos ir algos numuštos. Jis sa
kė, kad tik tie darbininkai iš
laikys prie NRA įgytus laimė- ; 
jimus, kurie bus tvirtai orga
nizuoti į unijas. Tad jis ragi
no tvirtai laikytis unijoj, o ne- 
bėgt iš unijos, kaip kad dide
lis nuošimtis darbininkų daro. 
Gormanas sako, kad geriau vi
sai nestot į uniją, negu įstojus 
vėl iš jos bėgt. Gormanas ir- < • 
gi mano, kad yra užtektinai 
priežasčių delei įvykimo audi
mo pramonėj general, streiko. 
Sakė, kad darbininkai turi už
verst pranešimais kongreso rū
mus, ko jie nori, ir girdi, kon
gresas, remdamasis tais prane
šimais, išleis darbininkams 
naudingus įstatymus. Matote, 
pagal Gormaną, išeina taip, 
kad kongresas nežino, ko dar
bininkai nori, tad ir neišleidžia 
darbininkų reikalus patenki
nančių įstatymų. Tuo klausi
mu kvailiau nukalbėt nebega
lėjo ne tik darbininkų “va
das” bet ir paprastas šalaput- 
ris.

žinoma, Gormanas nėra taip 
kvailas, kaip jis kalba. Jis 
žino, kad kongersas neišlei
džia darbininkams naudingų 
įstatymų todėl, kad kongresas 
susideda iš kapitalistų pastaty
tų atstovų ir kaipo tokis, nega
li nusidėt prieš savo geradėjus 
ir patys prieš save. Bet Ger
manas vartoja tą demagogiją 
tik todėl, kad neužrūstint po
nų kapitalistų, kuriem jis išti
kimai tarnauja, nes ir Gorma- 
nui kapitalistai nuberia trupi
nių, kad jis tarnautų jiems ir 
mulkintu darbininkus. O kad 
darbininkai nesuprastų, kad 
jis mus mulkina, tai numetė 
vieną kairę frazę, būtent, kad 
darbininkai turi pasidaryt sa
vo “code”. Girdi, iš valdžios 
daug ko negalima tikėtis. Mat, 
jis tain kalbėjo ir prieš 1934 
m. audėju streiką, bet kaip tik 
streikas įvyko, taip greitai jis 
susiuostė su valdžia ir darb
daviais, ir darbininkus parda
vė.

Gormanas daugiausia smer
kė Jungtinių Valstijų Sunreme 
Court už panaiknimą N.R.A. 
Rodosi, kad Rooseveltas su 
Farley įsteigę buvo N.R.A. ne 
tam, kad pasitarnaut ne kapi
talistams bet darbininkams.

Trečias kalbėtojas buvo iš 
“Šautu” kokis ten Peel. Jis 
nurodė, kad maž daug panaši 
padėtis darbininkų ir nortuose 
kaip ir šautuose. Jis atžymėjo, 
kad bovelnos dirbtuvės kelia
si į sautus iš nortu todėl, kad 
šautuose darbininkai sutinka 
dirbt už pigesnę algą ir ilges
nes valandas, kas duoda darb
daviam didesnius pelnus. Jis 
tvirtino, kad šautuose darbda
viam nereikia ješkot streiklau
žių, bet pati valdžia prisiunčia 
streiklaužius ir sulaužo strei
kus. * ;

Peel irgi mano, kad kongre
są turim bombarduot laiškais 
ir reikalaut, kad išleistų dar
bininkams atatinkamus įstaty
mus. Jis sako, kad politikie
riais neturim pasitikėt, ir kad 
N.R.A. nebereikia verkt, nes 
N.R.A. vis tiek jau panaikin
tas, peklan su visa N.R.A.! 
Darbininkams reikia Labor Re- fi 
covery Act, o ne N.R.A. Čia 
publika jį pasveikino griaus
mingais aplodismentais. Peel 
liepė nekritikuot perdaug va
dų, nes, girdi, vienį vadai ne
gali daug ką išgaut iš darb-

(Tąsa 5 pusi.)

išgelbėti.
Po to atsitikimo buvo 

darbininkiškoj spaudoj ati
dengta viskas. Prasidėjo ty
rinėjimas. Gydytojas C. S. 
McLoughlin p a s i a i škino, 
būk jie sirgo “erisipelas,” 
tai yra odos uždegimu, ir 
atsisakė prileisti gydytoją 
juos išegzeminuoti.

Draugai, supraskite, kad 
jie nebuvo taip baisiai su
žaloti, arba sirgo kokia bai
sia odos liga, bet todėl, kad 
jie buvo per kelias dienas 
kankinami.

Jie buvo uždaryti šlapiuo
se ir šaltuose kambariuose 
už tai, būk jie bandė pabėg
ti. Jų kojos ir rankos buvo 
surakintos ir prirakintos 
prie geležinių štangų, gavo 
tik sykį į dieną pavalgyt 
sausos plutos ir biskį van
dens. Jie taip buvo kanki
nami per savaitę laiko. Į 
antrą dieną, nuo didelio šal
čio, jų čeverykai sutruko, 
kojos neapsakomai sutino, 
pradėjo trūkinėt ir kraujas 
bėgti. Po penkių dienų buvo 
nuvežti į ligoninę be sąmo
nės, kur dar po savaitės bai
siausių kančių liko jiem ko
jos nupjautos. i ••

Kaip tyrinėtojai pareika
lavo pasiaiškinimo iš virši
ninkų, tai jie sakėsi, kad tai 
sargų ir gydytojo kaltė, kad 
jie nieko bendro su tuom 
neturi, jie tik ofiso darbus 
prižūri: priima ir išleidžia 
kalinius. Viskas taip gud
riai buvo sutaisyta, kad vi
sa kaltė buvo suversta ant 
daktaro McLouglin ir ketu- iai ant ši™to procentų ^sutinka 
rių sargų, dirbančių prie jo.. 
Tokiu būdu viršininkai išsi
suko nuo bausmės ir liko iš
teisinti.

Kitas įvykis, kuris tame 
tyrinėjime išėjo aikštėn, tai 
apie baltveidį kalinį Her
man Sloan, kuris buvo se
nas ir ligotas jau virš metai 
laiko.

Taip išsireiškė vienas bal- 
______ ų gyventojas, sta
tant savo faktus prieš le-

b 
kuris tyrinėjo sąlygas kali
nių, nuteistų į North Caro
lines “Chain gang.”

Mažai yra skirtumo tar
pe tų visų kempių. Skirtumą 
galima padaryti tarpe N. 
Carolina ir Georgia valsti
jų, nes Georgia valstijos 
kempės yra blogesnės už vi
sas kitas.

Vėliausi faktai, surinkti 
Tarptautinio Darb. Apsigy
nimo reporterių parodo, ko
kiose aplinkybėse buvo ir 
yra laikomi kaliniai ir kaip 
jie yra kankinami. Taipgi, 
kaip vyriausio perdėtinio 
“galva” išliko sveika todėl,

kosi jų giminės. Kitur indio-' £islatūros k o m i s i onierių
nai ir europiečiai susimai
šė. Vis tiek Pietų Ameri
koje dar yra apie 10.000,000 
indionų. kurie išsilaikė prie 
savo kultūros.

Politinė Padėtis
Brazilija yra didžiausia 

šalis, ji užima 3,285,319 
turkampių mylių plotą, 
didesnis žemės sklypas, 
gu Jungtinės Valstijos, 
turi 41,079,000 gyventojų. 
Argentina bus sekama savo 
dydžiu—1,153,418 ket. mylių 
plotas su 11,846,655 gyven
tojų. Paskui seka Bolivia 
su 506,467 ket. mylių ir 2,- 
979,000 gyventojų, iš kurių 
anie 2,000,000 yra indionai. i kad pasekmingai suvertė 
Chile yra 286,322 keturkam- j kaltę ant kitų jo patarnau- 
pių mylių plotas su 4,287,- 
000 gyventojų. Colombia. 
443,985 keturkampių mylių 
ir 8,223,000 gyventojų. Ecu- i 
ador patsai skelbiasi, kadį 
iis užima 275,936 ket. my
lias ir turi 2,500,000 gyven
tojų, iš kurių europiečių yra 
tik apie 200,000. Paraguay 

, skelbiasi, kad jis turi 161,- 
000 keturkampių myliu su 
1.000,000 gyventojų. Peru 
užima 532.184 ket. mylių ir 
turi 6,200.000 gyventojų. 
Uruguay 72,153 ket. mylias 
su 1,905.000 gyventojų ir 
Venezuela 352.051 ket. my
lią su 3,142,000 gyventojų.

Ginčijamos Teritorijos
Pietų Amerikoje yra dar 

daug ginčų tarpe atskirų 
respublikų už žemės plotus. 
100,000 keturkampių mylių 
plotis yra tarpe Bolivijos ir 
Paraguay vadinamas Cha
co. Už šį žemės plotą jau 
keli metai eina karas tarpe 
abiejų kaimynų ir apie 200,- 
000 žuvo kareivių. Chaco te
ritorijoje yra žibalo ir kitų 
gamtinių turtų. Bolivija 
randasi įtakoje Jungtinių 
Valstijų imperialistų, o Pa
raguay—Anglijos. Anglija 
ir Washingtono ponai neno
ri vieni kitiems pasiduot ir 
pagelba boliviečių ir para- 
guajiečių veda karą.

Chile ir Peru negali pasi
dalinti Tacną, veik tokį pat 
dydžio žemės plota, kaip 
Chaco. Tarpe Ecuador, Pe
ru, Colombia ir Brazilijos 
yra didelis žemės plotas 
apie 225,000 keturkampiu 
mylių, už kurį jos ginčijasi. 
Tas plotas randasi prie 
Napo upės tarpe Caqueta 
(Yapura) ir Maronon upių. 
Jis daugiausiai yra apgy
ventas indionais, bet turtin
gas gamtiniai.

Skaitykite Knvgą •
“Argentina”

Apie Pietų Ameriką no
rint plačiau susipažint, jos

ke- 
Tai 
ne-
Ji

tojų.
Ne vien tik T.D.A. repor

teriai šiuos brutališkumus 
atidengė, bet ir buržuazi- 

j ųių laikraščių reporteriai ir 
leidėjai juos paskelbė; žino
ma, kapitalistinė spauda 
faktus iškraipė ir netaip 
aiškiai paskelbė, bet tas pa
rodo, kad tie įvykiai nebuvo 
koki sumislai, bet tai buvo 
gryna teisybė.

Šis atsitikimas liečia du 
negrus, jaunuolius, Wood
row Shropshire , ir Robert 
Barnes. Jie išgulėjo ligoni
nei virš savaitės laiko be 
jokios priežiūros slaugių 
arba gydytojo. Kaip jau 
pradėjo kiti ligoniai balsiai' 
protestuot, kad negali gulėt, 
nes bjaurus tvaikas darėsi 
nuo tų dviejų jaunuolių, tai 
tik tada gydytojai prie jų 
priėjo, ir kada nuavė koji
nes, pasirodė, kad abieju 
kojos buvo jau veik visai 
nupuvę ir gangrena prasi
dėjus. Tuojau nieko nelau
kę pareiškė, kad reikia ko
jas nupjauti, kad gyvastį

PORTLAND, OREGON
--------- i

Apie Lentpjūvių Darbininkų 
Streiką

Kaip žinoma, jau virš mė
nuo laiko išėjo į streiką miš
kų išdirbystės ir lentpjūvių 
darbininkai visam Pacifiko pa
kraštyje., Jie reikalauja algų 
pakėlimo ir darbo valandų su
trumpinimo. Streikas apima 
40-tis tūkstančių darbininkų. 
Ligi šiol pas mus streikieriai 
laikėsi gerai ir būtų viskas ge
rai, kad ne tie senosios Dar
bo Federacijos vadai pardavi- 
kai, kurie eina iš vieno su bo
sais. Vienas šio streiko va
das, ponas Muir jau buvo vie
tos darbininkus pardavęs, ale 
darbininkai neilgai laikėsi par
duoti. Tuojaus jo tą parda- 
vingą planą trenkė į šalį ir 
vėl išėjo į streiką. O bosų 
laikraščiai rašo, kad streikier-

su pono Muiro planu. Bet ma
tydami, kad streikieriai atme
tė tą Federacijos agento par
daviko planą, bosai tuojaus 
šaukėsi prie Oregono valstijos 
gubernatoriaus generolo C. H. 
Martin, kad jiems stotų į pa- 
gelbą. •

žinoma, bosams nereikėjo il
gai laukti, nes gubernatorius 
Martin tuojaus stojo į darbą.

Paterson, N. J.

TiA TOT

Jis buvo priverstas Sušaukė visūs valstijos šerifus, 
skubiai dirbti prie sunkaus dar paėmė daugiau specialės 
darbo ir kada pasiteisino, policijos, ir juos gerai apgin- 
kad jis negalįs tokio sun- klavęs pasiuntė prie keleto

Nauji keliai Vokietijoj taisomi milit ariniams tikslams, kadangi fašistai 
ruošiasi imperia listiniam karui. /

Du Darbininkų Vadai, Abiem 
Skirtingi Pasveikinimai

American Federation of Silk 
Workers Vietinis Unijos loka- 
las birželio 12 d. surengė ma
sinį mitingą ir pakvietė U.T.W. 
vice-prezidentą, praeito textil- 
iečių streiko vadą F. Gormaną 
ii- A.F. of S.W.U. sekretorių F. 
Shwaitzer, kad išaiškintų au
dėjų pramonės darbininkams, 
kokia dabar padėtis yra toj 
pramonėj ir ką darbininkai tu
ri daryt, kad išlaikyt nors men
kus 1933 metų laimėjimus. 
Darbininkų prisirinko pilna 
Turney Hall, galėjo būt virš 
tūkstančio. Kaip tik svetainė
je pasirodė F. Gorman ir F. 
Shwaitzer, tai darbininkai pa
sitiko jos su paniekos “bū” už 
pardavimą 1934 m. audimo 
pramonės darbininkų streiko. 
Vėliau, kuomet svetainėje pasi
rodė dažų pramonės U.T.W. 
Unijos vietinio lokalo prezi
dentas, kovingas vadas Vigo- 
rito, tai darbininkai pasitiko 
su griausmingais aplodismen
tais. Mat, Vigorito 1934 m. 
dažų pramonės darbininkų 
streike išėjo prieš U.T.W. taip 
vadinamų “top” vadų feikery- 
stes, ir streiką pravedė su dar
bininkų laimėjimais. Tad ir 
šiame masiniame susirinkime 
darbininkai pagerbė kaipo ko
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Visuotino Dėtuvių Darbininkų 
Seimo Reikale

Už poros savaičių įvyks 
labai svarbus Lietuvių Dar
bininkų Visuotinas Seimas. 
Jis bus istorinis. O ypatin
gai bus svarbus ir tuomi, 
kad nuo jo priklausys supa
žindinimas lietuvių darbi
ninkijos su gręsiančiu ir la
bai ūmai galinčiu įvykti im
perialistiniu karu, kuris at
neš neapsakomai bjaurias 
kančias ir mirtį milionams 
darbo žmonių. Tarpe tų mi- 
lionų būsimų lavonų, bus 
daug ir lietuvių darbininkų. 
Dar daugiau: aiškiai numa
toma, kad Vokietijos fašis
tai visais galais rengia savo 
liaudį prie tos skerdynės, o 
tai skerdynei vieta skiria
ma Lietuvos žemėj. Klaipė
da stovi priešakyj.

Tiesa, Lietuvos fašistine 
valdžia irgi mato sau galą, 
jei Vokietijos fašistai pra
dėtų tokį “civilizavimą” lie
tuvių, kaip Italija Abissini- 
još liaudį arba Japonija 
Chinijos liaudį “civilizuoja” 
—“apvalo” nuo bolševikų.

Labai gerai žinoma, kad 
toki Smetonos ir kiti Lietu
vos valdžios valdininkai, ku- 

• rie nėra Lietuvos liaudies 
rinkti, o per žudymą nekal
tų žmonių atsisėdo ant Lie
tuvos liaudies, o ypatingai 
vargingųjų ūkininkų ir mie
stų ir sodžių darbininkų 
sprando, nėra geresni už 
hitlerininkus. Jie tuojaus 
susijungtų su Vokietijos fa
šistais ir vėl smaugtų lietu
vius darbininkus.

Bet Lietuvos vargingiems 
ūkininkams ir miestų ir so
džių darbininkams, kilus 
karui, būtų visai pražūtis. 
Kurie dar liktų gyvi, tuos 
fašizmo giltinė visai suėstų, 
sunaikintų.

Ir jeigu iki šiol dar nevy
ko Vokietijos fašistų pla
nams įsikūnyti, tai mes, lie
tuviai, čionai ir Lietuvos 
žmonės turi džiaugtis So
vietų Sąjungos tvirtumu. 
Jos tvirtumas ir saugoja 
silpnesnes valstybes nuo fa
šistinių užpuolikų. Ypatin
gai tas valstybes, kurios ru- 
bežiuojasi arba visai arti 
Sovietų Sąjungos.

Nors prieš Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Visuotiną 
Seimą eina visa eile čionai 
gyvenančių fašistams prita
rėjų ir jų agentų, bet Sei
mas bus didelis ir svarbus. 
No šio seimo, be abejonės 
bus geriau supažindinti 
Amerikos lietuviai darbinin
kai, taipgi ir Lietuvos liau
dis su pavojum karo ir fa
šizmo.

Kad pasekmingiau būtų 
galima pradėtą darbą vary
ti pirmyn, išrinkti delegatai 
kiekviename mieste turėtų 
eiti po lietuvius biznierius 
ir taip geros valios žmones 
ir parinkt aukų šiam taip 
labai svarbiam suvažiavi
mui:

Į darbą, lietuviai darbi
ninkai, inteligentai, biznie
riai ir visi sąžiniški žmonės!

J. Brukąs.

Lewiston ir Aubum, 
Maine

Birželio 8 d. ALDLD 31 kp. 
ant J. Plondunio ūkės (far- 
mos) surengė pikniką. Pikni
kas visais žvilgsniais nusisekė 
gerai. Kaip apskaitliuoja drau
gai, kurie buvo pikniko rengi
mo komitete, kad pelno galė
siu likti apie 25 dolerius; bet 
apart materialinės naudos, šia- 

- me piknike daug atlikta ir 
darbininkiško r e v o 1 i u cinio 
darbo, nes buvo daug surinkta 
ant blankų parašų, kurie bus 
pasiųsti į Lietuvą kruvinajam 
Smetonai ir Lietuvių Pasauli
niam Suvažiavimui, kuris į- 
vyks Kaune.

Ir tame laike, kada mes gro
žėjomės gamtos grožybėmis, 
miškais ir gojeliais apsupti iš 
visų pusių, kada mes svarstė
me ir kalbėjome, kaip ir ko
kius budus vartoti, kad ne
prileisti valdančiosios klasės 

; nurengti karą ir įgyvendinti fa- 
' . šizmą šioje šalyje ir tt., ir 

abtenai ant valandėlės pamir- 
; šę savo vargus ir kentėjimus 
T buvome pilni vilties, kad ko- 
’ vodami už darbininkų reiką- 

luš netolimoje ateityje per^a- 
į lėsime savo skriaudikus-išnąu-
* dotojus ir įsteigsime čia Ame- 
? rikoje darbininkų Sovietų val-
* džią, tame laike vienas iš 

t ū k s t a n čių bedarbių šiame 
miestelyj bedarbis Oswald M.

L Jolicoeui4, nejiemešdamas skur
do ir nėsiiprasdamas, kaip ir 
kokiuos įrankius vartoti, kad 

, nereiktų badauti jam ir jo 
4 šeimynai, užbaigė savo gyvy-
• bę nušokdamas nuo gelžkelio 
' tilto į Andriskogin upę. Van

denio Verpetai sugriebė savo
, auką, atnešė prie mano 

sukepusios bakūžės ir paliko 
įstrigusį lavoną tarpe uolų ir 

, medžių šakų.
Ta stichijine gamtos jėga 

(vanduo) palikdama lavoną
• prie rįano kaipo bedarbio gy- 

veniihp vietos, rodo, kad ir 
man tartum reikėtų eiti tuo

pačiu keliu. Bet aš tuo keliu 
neisiu, nes tai vienas iš klai
dingiausių būdų kovoti prieš 
šią išnaudojimo sistemą sau- 
žudystėmis. Vietiniai buržu
aziniai laikraščiai, rašydami 
apie šią žmogžudystę, nurodo, 
kad O. M. Jolicoeur ilgai bu
vęs be darbo, bet būdavęs 
linksmas ir ne panašus, kad 
jam reikia žudytis. Reiškia jie 
norėtų, kad jeigu neturi dar
bo, tai turi verkti ir kele- 
klupčiuoti prieš parazitus iš
naudotojus.

Gamtos Sūnus.

Detroito Žinios
" * * 4 ‘į ’*

Darbininkiškos Spaudos Pik
nikas: “Vilnies”, “Laisvės” ir

“Daily Worker.”
Gavau kelis laiškus nuo 

draugų iš Grand Rapids, Sa
ginaw, Tolędo, ir kitų mažes
nių miestų, su užklausimais, 
ar įvyks šią vasarą Detroite 
darbininkiškos spaudos pikni
kas.

Taipgi ir detroitiečiai, kurį 
tik sutinki, klausia, kada ir 
kur įvyks tas didelis darbi
ninkiškos spaudos skaitytojų ir 
rėmėjų “suvažiavimas” arba 
iškilmės. Mat, nekurie nei ne
vadina pikniku, nes tai per
daug paprastas vardas. Vadi- 
dina suvažiavimu. Nes visuo
met suvažiuoja iš visos apie- 
linkės ir iš toliau. Bet niekuo
met pirmiau nebuvo tokis di
delis sUsiinteresavimas spau
dos pikniku, kaip šiemet.

Kadangi nėra galima atsa
kyti visiems laiškais ir žodžiu, 
tai ir pranešu per laikraštį 
klausėjams ir visiems, kurie im 
teresuojasi šiuomi pikniku, 
kad įvyks ir bus vienas iš di
džiausių ir gražiausių.

Didžiausias bus todėl, kad 
suvažiuos ne tik detroitiečiai, 
bet bus svečių iš viso Michi- 
gano ir dalies Ohio, taipgi bus 
būrys ir iš Chicagos.

Gražiausias todėl, kad bus 
labai gražioj vietoj, Mary 
Grove Park, šitas parkas yra

didelis, gražus, turi didėlę sve
tainę šokiams, gražų ežerą, ga
lima maudytis, šokiams grajįs 
gera orkestrą. Programą išpil
dys Detroit Aido Choras W. 
Gugo vadovystėje ir East Det
roit Laisvės Choras.

Bus ir kalbėtojai nuo darbi
ninkiškų laikraščių^ Taipgi bus 
įvairių žaislų, gėrimų ir tt. 
Taip sakant, bus vienas iš 
įvairiausių piknikų.

Taipgi bus užtektinai val
gių ir gėrimų. Patariu savo 
valgių ir gėrimų nesivesti, nes 
Čia bus visko.

Todėl, gerbiamieji, patys 
rengkitės važiuoti ir pasaky
kite tiems, kurie dar mūsų 
spaudos neskaito. O aš užtik
rinu, kad visiem patiks ir 
taps darbininkiškos spaudos 
rėmėjais, čia susitiksite drau
gus ir pažįstamus, kuriuos re
tai kada susieinat, pasikalbė
site ir linksmai laiką praleisi
te ant tyro oro. O nekurie dar 
ir dovanas išlaimėsite, nes 
duos 3 dovanas pinigais.

Šitos iškilmės įvyks birželio 
23, 1935, pradžia 12 vai. die
na, v

Vienas iš Komisijos. ,

Chicaga Smarkiai Ren
giasi prie Visuotino

Suvažiavimo
Birželio 12 d. “Vilnies” sve

tainėj įvyko susirinkimas tų 
delegatų, kurie yra išrinkti iš 
draugijų-organizacijų važiuoti 
į Amerikos Lietuvių Visuotiną 
Suvažiavimą, kuris įvyks bir
želio 30 ir liepos 1 dd., Cleve
land, Ohio.

Chicagos kolonijos turės ne
mažai delegatų. Jau yra iš
rinkta 36 delegatai ir da jų 
bus daugiaus. Bet šiame susi
rinkime pasitarta, kaip pigjaus 
nuvažiuoti į Clevelandą. Nusi
tarta samdyti vieną auto-bus,. 
į kurį tilptų kokie 35 delega
tai, o kitus reikėtų nuvesti au
tomobiliais. ' , .

Chicagos delegatai apleis 
Chicagą birželio 28 dienos va
kare ir bus Clevelande birže
lio 29 dienos ryte taip, kad 
dienos laike pribuvus geriaus 
susirasti vietos apsigyventi ant 
keletos dienų Clevelande.

ęhieagiečiai gerbia savo de
legatus. Jie rengia didelį nak
tinį pikniką jų išleistuvėm. 
Piknikas įvyks birželio 22 d., 
Gedemino darže, ant 82 St. ir 
Kean Avė. Tai bus labai įdo
mus piknikas, į kurį suplauks 
nemažai svietelio. Bus progra
ma, gera orkestrą šokiams — 
įžanga tik 10 centų.
“Vilnies” Piknike apie 4,000 

Publikos
Darbo masės remia savo rei

kalų gynėją dienraštį “Vilnį,” 
kuri jau per 15 metų skleidžia 
apšvietą ir klasinį supratimą 
darbo žmonijai.

Birželio 9 d. nuo ryto buvo 
gražus oras ir matėsi, kad buš 
daug publikos “Vilnies” 15 
metų sukaktuvių piknike. Taip į 
ir buvo; susirinko apie 4,000. 
publikos, kas parodo, kad ‘Vil
nis” turi įtaką pas darbo žmo
nes.

Buvo gera programa, išpil
dyta geresnių meno spėkų ir 
d. Andrulis pasakė atatinka
mą prakąlbą “Vilnies” 15 me
tų sukaktuvių reikalais.

Dabar laukiame “Vilnies” 
rudeninio pikniko, kuris įvyks 
toj pačioj vietoj.

V. Kovietis.,
I - . . .

Naujas Bokso Čampionas
NEW YORK.—Ketvirta- 

dienį vakare, Madison Sq. 
Garden, stadiume, Long Is
lande, James J. Braddock 
sukumščiavo ligšiolinį sun
kiasvorį čampijoną Max 
Baerą. Braddock punktais 
laimėjo 9 raundus iš 15. 
Taigi jis liekasi pasauliniu 
čampijonu. Žiūrovų tą va
karą buvo 3O;OO0;' už tikie
tus jie sumokėjo $200,000.

Plymouth, Pa.
Kaip visur, taip ir čia, Ply- 

mouthe, darbininkai vargsta, 
didžiuma jųjų be darbo ir dau
geliui iš jų jau nebus laimės 
darbas gauti. Šis miestelis yra 
apgyventas įvairių' tautybių 
žmonėmis, tarp kurių randasi 
daug ir lietuvių. Bet lietuvių 
tarpe darbininkiškas veikimas 
šiuom laiku labai silpnas, nors 
ir daug visokių progų yra 
veikt laike šio streiko.

Pirmiau, kaip d a buvo šalta, 
tai daugumą laiko darbininkai 
praleido aludėse prie kazyrių. 
Tai buvo jųjų didžiausias užsi
ėmimas. O dabar, kada atšilo, 
tai vėl turi kita užsiėmimą. 
Čia, kaip jau yra paprasta per 
keletą metų, bedarbiai gauna 
kavalkėli žemės, daržus turi, 
tai ir leidžia ten visą savo lai
ka.

Čia tarpe Plymouth ir Lynd- 
wood į Susquehanna upę ran
dasi pusėtina sala ir Lyndwoo- 
do pusėj yra plotai žemės, kur 
šimtai bedarbių dirba tuos dar
žuose. Atrodo, kaip Lietuvoj 
laike rugepjutės, žmonių pilna 
nuo tamsos ligi tamsai, čia vi
sokių bedarbių randasi. Yra 
tokių, kuriems mieste jau atsi
bodo vargt neturint ištekliaus 
pasirendavot kokią pastogę, 
tai pradėjo budavotis šiokias 
tokias lindynes prie upes kran
to ir ten skursta ne tįk vasa
rą, bet ir žiemą. Bedarbiai per
gyvena didžiausį skurdą ir 
tam viskam nesimato pabai
gos, dar su kiekviena diena 
bedarbių armiją didėja. Glen 
Alden kompanijos streikas nė
ra baigtas. Kompanija nesilai
ko savo duoto žodžio, kurį ji 
davė, kuomet buvo tartasi eit 
prie baigimo šio streiko. Strei
kuojančių ” mainierių tarpe ei
na didelis bruzdėjimas ir mai- 
nieriai turės stot išnaujo į ko
vą už savo reikalus. Yra ren
giamasi šaukt' viso distrikto 
konvenciją: šiuom laikotarpiu 
čionai yrd'ir kitos kompanijos 
streikas, tai' Susquehanna Coal 
Co. Nanticoke. Streikuoja ir 
Glen Lyon numeriai 5, 6, ir 7. 
Mainieriai negalėjo pakęst il
giau tokių sąlygų, kokiose tu
rėjo dirbt, tuo būdu turėjo 
šaukt šį streiką.

Veisiejiškis.

nes tie patys bus geri; kurie dar ne
turite, greitai įsigykite. Tikietus gali
ma gaut pas bile kliubo narį. Bušai 
išeis 10 vai. ryto nuo 10 W. 22nd St., 
Bayonne. Kitas tarimas darytas tai 
pasamdyt busą važiuot į “Laisvės” 
pikniką, ■ kuris įvyks 7 d. liepos. Ku
rie norite tikrai linksmą laiką pra
leist ir susipažint su daugeliu žmo
nių važiuokite į “L.” pikniką. Tikie
tus galėsite gaut pas bile narį. Taip
gi esam nutarę pasiųst delegatą ben
drai su LDS 26 kp. į lietuvių visuoti
ną suvažiavimą.

Kliubietis.
(142-143)

riai malonėkite ateit ir atsiveskite 
savo draugus ir prirašykite juos 
prie kuopos. Taipgi bus renkami de
legatai į Visuotiną Liet. Darb. Suva
žiavimą ir reikės prisirengt tinkamai 
išleist delegatus. O svarbiausias da
lykas, kad suorganizuot didelę gru
pę draugų važiuot j “Laisvės” pik
niką. Galėsite pasiimt ir knygą “Po
vilas Jurka.”

Org. J. Paukštaitis.
(141-142)

lingai dalyvaukite šiame piknike.
Sekr. K. Rušinskienė.

n

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BAYONNE, N. J.
Iš L.A.U. KLIUBO SUSIRINKIMO

11 d. birželio atsibuvo L.A.U. Kliu- 
bo susirinkimas ir buvo apkalbėta 
kliubo reikalai, ir buvo padaryta ke
letas gerų tarimų, kurie svarbu vi
siems žinot. LA U Kliubo piknikas, 
kuris turėjo įvykti 9 d. birželio, bet 
del priežasties blogo oro likosi per
keltas j 23 d. birželio. Kurie, turėjote 
nusipirkę buso tikietus nenumeskite,

ROBERT
į Y* t,,* »*l ‘p»iž •

LIEPOM 
įstaiga

SusiŽiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
4 Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybiy ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specials nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
rBęt. Gyaham & Manhattan Avės.j

‘ i

NEWARK, N. J.
Newarkieciains ir Apielinkės Drau

gams Svarbus Pranešimas!
Sietyno Choras ir ALDLD 5 kp. 

komisija paėmė 4 didelius busus va
žiuot j “Laisvės” pikniką, 7 d. lie- 
pos-July, Ulmer Park, prie Coney 
Island. Greitai užsisakykite vietas 
busuose, nes mažai jau laiko liko. 
Bušai dideli ir puikiausi, kaina į pik
niką ir atgal nebus daugiau, kaip 75 
centai, gal dar ir mažiau. Visiems 
gera proga važiuot į pikniką kur ga
lėsite su savo giminėms susitikt ir 
su naujais draugais susipažinti.

Tikietus galite gauti arba vietą už
tikrinti pas bįle sietynietį arba 5 
kuopos narį,<_užsįmokėdaųias mažą 
pradžią arba ir už visą tikietą užmo
kėt iškalno.

G. A. Jamison, Livingston, N. J.
Phone Liv. 6-1490.

(142-143)

Waterbury, Conn.
Visuotino Lietuvių Suvažiavimo 

konferencija įvyks 20 d. birželio, 7 
vai. vakare, 775 Bank St. Visi dele
gatai malonėkite dalyvaut, nes čia 
bus apsvarstyta daug svarbių reika
lų, taipgi kviečiam ir nedelegatus a- 
teit ir dalyvaut. Ypač kviečiam mo
teris dalyvaut, nes pastaruoju , lai
ku mažai draugini matyt susirinki
muose ir dalyvaujant bile kokiam 
darbininkiškam darbe. Atbuskite mo
terėlės ir pradėkite dalyvaut darbi
ninkų parengimuose ir susirinkimuo
se.

Delegatai ir kiti dalyvaujanti 
draugai nesivėluokite.

Konf. Sekr. M. Burauskienč.
(142-143)

GREAT NECK, N. Y.
‘ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 17 d. birželio, 8 vai. vak., 
M. and H. Sabenko svetainėje,. 91 
Steamboat Rd. Visi nariai malonė
kite būti laiku, nes turim daug svar
bių reikalų apsvarstyt. Bus renka
mi delegatai į 2-ro apskričio kon
ferenciją kuri įvyks 14 d. liepos. 
Taipgi užsimokėkite duokles ir kar
tu atsiimkite knygą “Povilas Jurka.”

Sekr. V. A.
(141-142)

MINERSVILLE, PA.
Visoms ALDLD 9to Apskričio Kuo

poms ir Kitom Darbininkų Ory.
ALDLD 9-tas Apsk. rengia savo 

metinį pikniką kuris įvyks 7 d. lie- 
pos-July, Dutch Hollow girioje. Pik
niko vieta graži ir randasi tarpe di
delių medžių.

Turėsim turtingą programą, kurią 
išpildys Lyros Choras iš Shenan
doah, Pa. ir bus keletas gerų kal
bėtojų. Apart skanių valgių ir gėri
mų turėsim ir gerą orkestrą šo
kiams. Visi organizuokitės ir skait

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

0RGS1N

To your FRIENDS! I g | IJ 

and RELATIVES in the Ų J. J j J 

(RUSSIA).
Torgsino krautuvės yra didžiausiuose 
ko skirtingus vietos išdirbinio ir 
ko skirtingus vietos išdirbinio ir 
importuotus augštos rūšies daiktus: 
DRABUŽIŲ, čeveP'ykus, kalošius, 
marškinius, MILTUS, cukrų, kavą, 
ir kitokius valgio produktus; namų 
užlaikymo daiktus, tabaką ir t. t.

KAINOS PALYGINANT .
SU AMERIKOS YRA 

GANA ŽEMOS
Vietose kur nėra Torgsino krautu
vės daiktai yra pasiunčiami per
TORGSIN SIUNTINIŲ DEPART-

MENTĄ

Del Torgsino orderių kreipkitės j lokalinę 
banką ar autorizuotą agentą

General Representative In U.S.A at AMTORG, 281 Fifth Ave.,‘ N.Y.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 19 d. birželio, 8 vai. va
kare, 180 New York Avė. Visi na

MIK/1S R/1S0DA
“POVILAS JURKA“ yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyveni

mo. Ji turi 318 puslapių, stipriais popieriniais viršeliais, šią apysaką 
privalėtų kiekvienas perskaityti. Jos kaina $1.50. Parašė Mikas 
Rasoda.

Bet kas 1935 metais stos į Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją, tai gaus knygą “Povilas Jurka” ir per visus metus 
aplaikys geriausią žurnalą “šviesą.”

A.L.D.L.D. įstojimas yra tik 10 centų, metinė nario duoklė $1.50.
Vajaus metu į mūsų organizaciją stojo apie 700 darbininkų ir 

darbininkių. Prie A.L.D.L.D. prigulėti reikia kiekvienai darbininkei 
ir kiekvienam darbininkui. Ne vien tas,1 kad gauna geras knygas 
ir žurnalą, bet darbininkų pareiga būti organizuotais, susivienijus ir 
kovoti už savo klasės reikalus, o tas galima sėkmingai atlikti tik 
priklausant klasinėse organizacijose.

Platesnių informacijų arba savo duokles, jeigu nežinote A.L.D. 
L.D. vietos kuopos, galite siųsti sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS,
. A.L.D.L.D. C.K. Sekretorius.

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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MARGARITA
G. Tarpan.

Kas buvo Revelyje*), tas matė Mar-
* garitą. Ji nemažiau garsi, kaip Ekate- 

. rinental. Apie Ekaterinos par
ką pynė eiles, poemas prieš revoliuciją, o 
Margaritą mes dabar privalome apdai-

* nuoti prakeiksmais už- tas kančias ir de
javimus politinių kankinių, kuriems tas 
caro kalėjimas atėmė ne tiktai laisvę, bet 
ir gyvybę.

Gale Marsova j e gatvės, prie Narvos 
4 vartų, vos išsikišęs iš žemės yra vidur

amžių bokštas. Storas, apvalas, rūstus, 
atskiras, su vieninteliais vartais ir šau- 
namojomis spragomis. Tokia tai Mar
garita, caristinis kalėjimas. Aplinkui 
bokštą nėra jokių būdinkų, kas pa
prastai būdavo aplinkui kitus cariškus 
kalėjimus. Žiūri į Margaritą iš lauko 
pusės ir nuostabu atrodo, kaip nedide
liame bokšte galėjo sutilpti šimtai poli- 
nių kalinių.

Margarita tvirtai slėpė savo gyvenimą. 
Kaliniai žinojo tik įėjimą į tą bokštą, gy
viems išėjimo iš ten nebuvo. Revoliucija 
atidengė kruvinas Margaritos slaptybes. 
Bokštas—tai tik galva kalėjimo, kuris 
buvo po žeme sujungtas daugybe korido
rių, v

Nuversta caro režimas. Juodi dūmų 
debesiai apsupo ir tą gubernijos kalėji- 

w mą. Mūsų jūreivių būrys štūrmavo Mar
garitą. Mes žingsnis po žingsnio ati- 
dengdinėjome jos slaptybes. ' Su dideliu 
atsargumu atidarėme požeminius urvus. 
Kalėjimo perdėtiniai išmušti. Įėjimų ir 
išėjimų į tuos urvus, niekas iš mūsų ne- 

F žino.
Aštraus kirtiklio (pikio) smūgis į gra

nitą parodė,—kad toliau yra tuštuma. 
Dar smūgis, ir dar, tūkstančiai smūgių, 
galingų, drąsių. Nenoromis pasiduoda 

* granitas, akmenai, cementas. Kiekvieną 
smūgį seka pėdai kibirkščių, kurios tryš- 
ka į visas puses. Kirtiklis ir kūjis kru- 
šina caristinio režimo apsaugojimo tvir
tumą. UC

—Draugai, čionai! Štai išverskime šį 
akmenį! Aš jau skaudžiai sužeidžiau pir
štą!—šaukė kareivis kanuolininkas, nu-

* sišluostydamas atskalų sužeistą veidą, 
kiek pasitraukdamas. į šalį.

—Taip, drauge! ’
Ir galingas jūreivis, su žymėmis peč- 

kurio, nutvėrė kirtiklį
—Viens!... Viens!... Viens!—Ir vėl 

trykšta kibirkščių Striogos.
a Griuvo akmenys, sukeldami stulpą dul

kių. Per siaurą atvarą veržėsi sunkus 
kapų oras. Du priėjo prie atvaros, stū
mė akmenis, išvertė kelis gabalus. Jūrei
vis pasilenkė, sudėjo rankas į dūdą, ir 
sušuko:

—Ei, kas ten yra?
—Am!... Am!... Am!—atsakė jam

* kurčias atbalsys.
Taip ir atrodo, kad mirtinas dirban

čiųjų priešas, baisūnas dar nesunaikin
tas. Jis kur tai giliai po žeme, urve, 
pasislėpė ir tęsia darbą savo baisiomis 
žiotimis: “am... am... am”.

Jūreivis prisirišo prie savo diržo ilgos 
t virvės galą, pasiėmė žibintą, ir nusileido 

į požeminį urvą. Trenksmas šūvių ir at
garsiai revoliucijos garsų girdisi iš prie

plaukos. Pagaliau ilgą mūsų laukimą 
perkerta garsai ateinanti iš urvo:

—Ar galima?
—No! Ni!
Jau netraukia daugiau virvę gilyn į 

urvą, reiškia—neina toliau. Pradedame 
suimdinėti virvę, greitai pasirodė ir jū
reivis. Ant pečių jis nešė gyvą “palai
dotąjį.” Kalinys apaugęs plaukais, pana
šiais į suveltą vailoką, gyvasis žmogus 
buvo ant pusės nuogas, tik ant jo pečių 
dar laikėsi liekanos jūreivio drabužių.

Jeigu jūs matėte sergantį cholera žmo
gų pačiame kritiškiausiame mdmente; 
jeigu išsivaizdinti, kad tas ligonis netu
ri akių, sudžiūvęs, kurio tik kaulai ap
traukti nesveika oda, tai ir bus paveiks
las to—ką išnešė jūreivis, kurį revoliuci
ja išliuosavo iš cariško Margarita kalė
jimo urvo.

Jis keistomis akimis stengėsi matyti 
apsupančius jį, norėjo ir negalėjo su
prasti, kodėl taip daug žmonių, tikrų, 
gyvų žmonių, kodėl tokis rėkavimas ir 
džiaugsmas. Kraipė į visas puses dre
bančią galvą, pagaliaus, jis griaudingu ir 
kokiu tai keistu balsu užstaugė:

—U-u-u!... U-u-u-am!
Jis susvyravo, aplinkui jį stovinti pri

laikė kalinį ir drąsino:
—Drauge, dabar yra revoliucija, caro 

jau nėra. Mes patys—darbininkai, jū
reiviai, kareiviai—tvarkomės... Lai gy
vuoja seni kovotojai—politiniai kaliniai, 
kankiniai, kovotojai už darbininkų rei
kalus !

Kalinys prie didelių pastangų pajudi
no lūpas. Masė labiau jį apsupo, visi 
nutilo, ir pasigirdo, tartum sugirgždėjo 
sena sausa oda:

—Ko-oki... da-aa-ba-r yrr-a me-tai?
—Tūkstantis devyni šimtai septynio

likti metai, drauge!—Žmonės džiaugs
mingai jam atsakinėjo, karštai, pro aša
ras:—Dabar yra revoliucija!

Gilus, ilgas, kalinio atsidūsimas atida
rė be dantų burną, akyse sužibėjo dide
lės ašaros ir povaliai nuriedėjo linkui 
pajuodavusių lūpų. Ir vėl pasigirdo kau
kimas, liūdnas, gi iš keistų akių riedėjo 
ašaros:

—U-av... Uu-aV!... Dvii-li-ka mee- 
tų... A-aav! Dvii-lii-ka me-etų po žee- 
me... Jū-rei-vis... U-u-u!. .. “Poo-tee- 
mkin”... U-u-u!

Dvylika metų jis išbuvo urve po že
me! Kalinys negalėjo kalbėti. Jis ver
kė, verksmas perėjo į isteriką. Jis dar 
stengėsi ką tai pasakti, atidarė burną, 
susvyravo ir sukniubo ant žemės, tartuni 
nenorėdamas su ja persiskirti.

“Potiomkino” sukilėlį, kalinį, iškėlė ant 
rankų, bet jis jau buvo miręs.

Pasidarė tyla, taip tyku, kad aiškiai 
girdėjosi iš prieplaukos ataidėjanti bal
sai, lydimi šūviais:

—Smakai!... Cariški budeliai!...
Kraugeriai!

Mes visi nusiemėme kepures.
Vertė D. M.š.

*) Revelis dabar vadinasi Tallin ir yra Es- 
tonijos sostinė, prie caro režimo, tai buvo gu
bernijos centras, kur buvo ir tas kalėjimas.— 
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VISOKIAS KNYGAS.
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

ir kapitalo negali būt 
Užtai Yanerely gavo 

pasveikinimo iš publi-

BEĖR, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

velando Suvažiavimo, ir drau
gei šalinaitei, mokytojai, už 
gabų mokinimą ir vadovavimą 
choro.

f Penktas Puslapį

SPAUDOS PIKNIKAS
MAYNARD, MASS

Newark, N. J.
4 Sėkmingas Sietyniečių 

Piknikas
Birželio 9 dieną, ant Eagle 

Rock kalno, Sietyno Choras 
turėjo savo metinį pikniką, 
kuris pavyko labai gerai. Nors 

f oras svečius gąsdino ligi 2 va- 
landai po pietų ir tas nema
žai jų sulaikė, tačiaus turėta 

a, arti keturių šimtų gražios, 
smagios, didžiumoje jaunuo
menės, publikos. Tvarka bu
vo kuopuikiausia ir visi dd., 
kurie užėmė įvairius darbus, 
atliko pavyzdingai. Apie 7 va
landą, choras davė linksmą 
programą iš šešių dainelių, ku
rių klausėsi publika ir nuolat 
delnais plojo.

Viduje programos, kelias 
minutes kalbėjo Dr. Kaškiau- 
čius apie svarbą siuntimo de
legacijos nuo Newarko drau
gijų į Visuotiną Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimą Cleveland, 
Ohio. Aukų šiam tikslui su
rinkta 7 dol. su centais. Po 
programai buvo leidžiamos do
vanos. Pirmą už įžangos ti- 
kietą laimėjo draugė Abroms 
iš Verona, N. J. 3 dol. Tad dd. 
Abromavičiai, ne tik aukojo tą 
dovaną 3 dol., bet dar pridėjo 
2 dol. ir visą penkinę aukojo 
chorui ant tolesnio laivinimo- 
si. Tai pavyzdingi draugai. 
Mat, jie gyvena tolokai New
arko ir todėl, del darbo ir šios 
aplinkybės, negali taip tankiai 
dalyvauti choro parengimuose, 
tai šiai progai pasitaikius, re
mia finansiškai chorą ir abel- 
nai darbininkišką judėjimą.

Varde choro nuoširdus ačiū 
draugams Abroms.

Antrą dovaną laimėjo d. iš 
Harrisono. Jo paties piknike 
nebuvo. Priduota 2 dol. per 
draugą, kuris jam tikietą par
davė. Trečią dovaną—$1.00 
laimėjo draugas J. Paserpskis 
iš Jersey City,- ir šis draugas 
aukojo atgal chorui. Ačiū, 
drauge, už paramą. 3 kaval- 
kų rankų darbą padarytą d. 
Vitkaus iš Kearney, N. J., lai
mėjo draugė šimanauskienė iš 
Irvington, N. J.

Pažymėtina, kad newarkie- 
čiai daugiausia dirbo platini
me abiejų tikietų, tačiaus nie
ko nelaimėjo iš 4 leidinių.

> Didžiausios padėkos tariu 
varde choro jo darbininkam ir 
visai taip skaitlingai apsilan
kiusiai publikai už parėmimą 
choro; aukotojams del Cle-

(Tąsa iš 3 pusi.) 
davių, kai jie neturi užpakaly
je saves stipraus organizuoto 
kūno, čia jis netiesioginiai pa
teisino F. Germaną už parda
vimą praeito audėjų streiko.

Vigorito pareiškė, kad dar
bininkams neužtenka turėt tik 
unijas, darbininkams būtinai 
reikalinga turėt Labor Party. 
Jis sakė, kad N.R.A. buvo į- 
steigta su tikslu, kad sėkmin
giau darbininkus išnaudot. 
Taipgi Wagnerio įnešti biliai 
tik tam, kad apgaut ir dau
giau išnaudot darbininkus. 
Tad peklon su j-ų visa N.R.A. 
ir Wagnerio biliais! Jis sako, 
mum reikia Lundeen biliaus. 
Jis sveikino Womens Council 
pradėtą kovą už maisto nupi- 
ginimą. Už tai Vigorito gavo 
daug aplodismentų.

Paskutinis striukai kalbėjo 
ką tik šiomis dienomis sugry- 
žęs iš Sovietų Sąjungos Yaner
ely, kuris buvo pasiųstas nuo 
American Federation dažų 
unijos lok. iš Patersono su de
legacija, kad patyrinėtų So
vietų Sąjungos darbininkų są
lygas ir sugryžęs raportuotų. 
Yanerely išbuvo S. S. du mė
nesiu. Jis nėra komunistas. 
Jis 1932-34 m. dažų darbiniu, 
streike buvo nusistatęs prieš 
komunistus. Bet dabar1, kuo
met' sugryžo iš S. S., pirmieji 
jo žodžiai buvo ant estrados, 
“Ką rašo New Yorko Hearsto 
laikraščiai apie S. S., niekas 
daugiau nėra, kaip tik pra
keiktas melas.” Yanerely sa
ko, kad Amerikoje reikia ne 
evoliucijos, bet revoliucijos. 
Girdi, kuomet mes duosime 
Amerikos darbininkams rapor
tą, ką mes patyrėm S. S.,' vi
sur raginsime darbininkus.rem
ti S. S. Taipgi raginsime,dar
bininkus niekam nedaleisti 
pult S. S. Jis sako, kad tarpe 
darbo 
taikos: 
karšto 
kos.

Patersono lietuviai darbiu/- 
kai tėmykite pranešimus apie 
tai, kuomet bus duodamas ra
portas iš S. S. per Yanerely1 ir 
|<itus. Ateikite Viši paklausyt', 
ką delegacija pasakys apie S. 
S., ką jie ten patyrė.

J. Bimba

$400 = 25 ~ $100 D™“
s:

PUIKI SPORTO IR DAILĖS PROGRAMA

JULY 4 LIEPOS
8 Kavalkų Orkestrą, iš Worcester, Mass

Grieš Lietuviškus; ir Amerikoniškus Kavąlkus Šokiam Prieš ir 
po Programai iki Vėlumos. Būkite Prisirengę Šokti

Maynard, Mass 
CHORAS IŠ 250 BALSŲ

Proletmeno Sąjungos 2-ro Apskričio visi chorai dainuos bendrai, 
diriguojant B. Petrikai. Tai bus milžiniškas choras iš 250 balsų.

Vose Pavilion Parke

Piknikas Prasidės 10 Vai. Ryte 
Programas Bus 5 Vai. Po Pietų

Sporto Programa: JOE BAKŠYS risis su CHARLIE RICE 
už Naujosiom Anglijos čampionatą. Kumščiuosis PETER 

CARALL su BILL DOGLAS.

TUOJ AUS ĮSIGYKITE ĮŽANGOS BILIETUS

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS, 
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Sovietų Saldainiai
J f • *

Naudokite *Sovifetų Saldainius 
parese ir kitokiose 

parengimuose

2 Dvieilį Svaru Dėžė 7(16 Skirtingu Rūšių F Uį
Persiuntimas Apmokytus
Kartu su užsakymu prlsiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rio* Ims Nemažiau 10 Svarų*

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai^ 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estbnijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETU SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu!

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

• 3

{VAIRUMAI

š—kas;

Telephone Stagg 2-4409r

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn; 
bo consumed on tho

BECK
Brooklny, N. Y,

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS •«

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

... i 
SS.

S
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ADVOKATAS

ir investigatonus

PHILADELPHIA

žuvis 1,100 Svarų.
New Jersey pakraštyje, 

F. H. Low, 23. metų studen
tas pagavo mėlynąją žuvį, 
kuri’ yra 12' pėdų ilgio ir 
sveria 1,100 svarų. Žuvis 
yra ryklių veislės. Iki dabar 
jų nebuvo sugavę didesnių 
kaip 8 pėdos ilgio. F. H. Low 
kovojo su* ja apie valandą ir 
pusę, nes jis btivo ant nedi
delio laivelio.

--------------- 14-4 ...... . .

Grigaičio Medžiaga
P. Grigaitis savo “Nau

jienose,” nuo 10 d. birželio, 
rašo, kad būk Sovietų Są
jungoj trūksta duonos, o 
kaip kurie žmonės “duonos 
visai neturi.” Matyti, jis 
tiki į1 stebuklus, kad žmogus 
ir be duonos gali 18 metų 
gyventi. Jis žinias ima iš 
Cliicagos k a p i t a 1 istinio 
“Daily News” koresponden
to William H. Stoneman.

Matote, užteko kapitalis
tiniam korespondentui už
giedoti Hearsto ir Bostono 
“Darbininko” giesmę,
Grigaitis ir gavo medžiagos 
ediorialui.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-272 has been issued to. the undersigned 
to sell, beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at Flat
bush Ave. at Avenue W., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RICHARD MAZZA 
(RICHARD’S REST.)

Flatbush Ave. at Avenue W. Brooklyn, N.Y. 
4----------- -----------------■—

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6786 has! been issued to the undersigned 
to' sell beet at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 2191 
Bergen St.,| Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY CIOFFIE
(CIOFFIE BAR & GRILL)

2191 Bergey St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at East 
Side of W. 16th St., 200 feet North of 
Boardwalk, ^Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

OSCAR BUCHWaLL/
East Side of W. 16tlfSt.,
200 feet North of Boardwalk, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-262 has been issued to the undersigned 
to sell beer! at retail under Section 76 of . 
tho Alcoholic Beverage Control Law at Coney | 
Isląnd Boardwalk (Stauch’s Baths B’ldg) 70 . 
feet West ot Stillwell Avenue, Borough of 
Brooklyn, Cotinty of Kings, to be consumed j, 
on the premises.

MAX KAMENETSKY
(STAUCH’S BATHS B’LDG)

Coney Island 70 ft. W. of Stillwell Av. 
Boardwalk, Brooklyn, N. Y. I
NOTICE is hereby given that License No. I 
RL-10824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 102 Cooper St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

MARGARET LEONHARDT 
(EVA’S BAR & GRILL)

102 Cooper St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL-273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Foot of W. 36th St. & Board
walk Coney Island, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES FLAHERTY 
Foot of W. 36th St. & Boardwalk, 
Coney Island Brooklyn, N. Y.

--------- i------------------------------------------------.,
NOTICE is hereby given that License No. 
A-10021 has been issued to the undersigned 
to sell , beer ait retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 7103 
Ft. Hamilton P’kway., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHLIMMEYER
7103 Ft. Hamilton P’kway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1298 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 279 Irving Ave., ~ 
County of Kings to 
premises.

jfOHN
279 Irving Aveq

------------ i-------------
NOTICE is hereby given that License No, 
L-607 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6114 5th Ave., Borpugh ot 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
SADIE PERLMAN & ANNA GOLDSTEIN 

(DAN’S WINE & LIQUOR STORE)
, . 6114 5th Ave., Brooklyn, N. Yt
tell NOTICE is hereby given that. License No..

I B-3739 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Contrbl Law at 35-87 
Utica Ave,, Borough of Brooklyn, County of I 
Kings, tb be consumed on the premises. I 

MAItY J. SMITH 1
i 36-37 Utica Ave., Brooklyn, N.

PRANEŠIMAS
J. GEORGE LIPSIUS

C. W. BENSON
persikėlę raštinę į sekančią

vietą:
Building

Broad ir Chesnut,
1324-30 Lincoln-Liberty

Tel. Locust 6100.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Iš Mėsos Streiko Demonstracijos

Penktadienio rytą virš 200 
moterų, vyrų ir vaikų pikieta- 
vo Armour, Swift ir Cudahy 
mėsoš pakavimo dirbtuves prie 
14th St. ir 10th Ave., New 
Yorke. Tai buvo deleguotas 
pikietas, žmonės atsiųsti nuo 
įvairių organizacijų ir varto
tojų masinių mitingų iš visų 
Didžiojo New Yorko sekcijų.

Entuziastiški pikietai marša- 
vo aplink dirbtuves virš dviejų 
valandų ir jie davėsi girdėti tų 
dirbtuvių bosams ir visai pla
čiai apielinkei; šūkiai “Mėsos 
Kainos Turi Būt Numuštos” ai
dėjo taip garsiai, kad ir po 
pagalve pasislėpę bosai būtų 
neišvengę šūkių. Durys visur 
buvo užrakintos ir tik pro už
rakintas duris ponai mėsos 
trustų viršininkai vėpsojo į 
darbininkus, mėsos vartotojų 
atstovus.

Pakuotojai atsisakė matytis 
su vartotojų komitetu, o būriai 
policijos saugojo užrakintas 
duris.

Pikietams marguojant, dele
gacija iš 7 vartotojų atstovų ir 
trijų bučerių, su Sarah Licht, 
Veiklos Komiteto sekretore 
priešakyje nuėjo į Swift kom
panijos centralę raštinę, 32— 
10th Avė. Ten jie rado polici
ją prie užrakintų durų. O 
kompanijos agentai stovėjo 
ant stogo ir pylė vandenį ant 
maršuojančių moterų ir vaikų. 
Tai su tokiu “mandagumu” 
parazitai pasitinka tuos, kurie 
juos peni, kurie sukrauja jiems 
milionus dolerių. Bet darbinin
kų organizuotas kovingumas 
privers juos užgiedoti skirtin
gą giesmę. : v

Armour raštinėj komitetą 
pasitiko p. E. M. Stickle, vie-

Puikus Bus “Laisvės”
Piknikas' <

Už trijų savaičių įvyks di
dysis “Laisvės” metinis pikni
kas. Į jį rengiasi tūkstančiai 
žmonių iš arti ir toli. Tai bus 
gražus ir naudingas pažmo- 
nys, kuriame visiems bus sma
gu būti. Jisai įvyks sekmadie
nį. 7'liepos, didžiajame Ulmer 
Parke, kur ir kas-met būna. 
O tas reiškia, kad giedra ar 
lietus—piknikas įvyks, nes 
svetainėj telpa virš 5,000 žmo
nių.

Programą pildys visi apielin- 
kės chorai ir bus svečių chorų 
iš toliau. Jų skambias dainas 
išnešios garsiakalbiu po visą 
parką.

Šokėjams taip pat nebus ka
da liūdėti, nes Charlie K war
ren ir William Norris orkestros 
grieš be perstdjimo.

Įžanga į pikniką 40 centų, 
bet prie įžangos tikietų yra 
duodamos 4 dovanos: $5, $3, 
$2, $1. Gera proga gauti kele
tą dolerių už dalyvumą pikni
ke. TaČiaus reikia įsitėmyti, 
kad dovanos bus duodamos tik 
už iŠ anksto pirktus tikietus. 
Perkaltieji tikietus tą pačią 
dieną prie vartų negaus dova 
nų. Todėl jau laikas įsigyti ti 
kietus.

Rep.

sky-
Jis

prie

tinio mėsos paskirstymo 
riaus generalis vedėjas, 
pasisakė nieko negalįs strei- 
kierių komitetui pasakyti.

Įvyko Masinis Mitingas
Po dviejų valandų maršavi- 

mo streikieriai susibūrė
West 13th ir Washington Sts 
kur kalbėtojai pranešė, 
mėsos nupiginimo klausimas 
bus iškeltas ne tik miesto ad
ministracijoj, bet ir Washing
tone.

Mėsos vartotojų ir bučerių 
bendra delegacija i 
vyksta į Washingtona, kur sy
kiu su tokia pat Chicagos dele
gacija priduos žemdirbystės 
sekretoriui Wallace savo rei
kalavimus, kad kongresas ty
rinėtų pragyvenimo brangu
mą; teiktų šalpos farmeriams 
ir užtikrinimo, kad nupigini- 
mas kainų nebus lėšomis far- 
merių ir žemdirbių.

Pikietas ir Mitingai Tęsiami

Tuo pat laiku, kada pikieta- 
vo virš minėtas pakavimo kom
panijas, vartotojų pikietas ne
paliovė ir sekcijose, kur dar 
streikas nebaigtas. Prie 165th 
ir Fox Ave., Bronx, gengste- 
riai užpuolė pikietus ir sudras
kė jų plakatus, bet nenubaidė 
pikietų.

Rengkitės Konferencijai

Birželio 28 vėl šaukiama 
masinė konferencija, kurioj 
dalyvaus Vartotojų organizaci
jos, darbo unijos, bedarbių ir 
kitos organizacijos. Vieta: 
Webster Manor, 125 E. llth 
St. Ją šaukia Veiklos Komite
tas Kovai Prieš Pragyvenimo 
Brangumą. Visų organizacijų' 
pareiga turėti savo'atstovus.

1 D. B.'

kad

pelnas eis padengimui delega
tų kelionės lėšų.

Tikimės, kad visiems aišku, 
kaip svarbu pasidarbuoti del 
šių išleistuvių ir visiems jose 
dalyvauti. Ne tik svarbu, bet ir 
smagu bus dalyvauti. Grieš 
Wm. Norris orkestrą šokiams. 
Dalyvaus visi delegatai ir sve
čiai delegatai iš Conn, valsti
jos. Kai kurie delegatai pakal
bės. Bus programa. Geri na
mie gaminti užkandžiai, taip
gi 
mi

I noms ilgiau pasilikti namuose 
i 19^5 7th Ave., Harlem. Sa- 
vininkai nori juos išmesti už 

, neužsimokėjimą rondos ir per- 
' sekioja. Rendauninkai liūdi- 
‘ jo, kad Mrs. Clarise Wise bu
vo apmušta per superintenden
tą.

ir šalti gėrimai bus gauna- 
ant vietos.

Visuot. Suv. Brooklyno
♦

Komitetas.

šiandien Malioriai Rengias Nusikratyt

maliorių District 
9 rinkimams, ku- 

birželio, nariai

Zausneri
Artinantis 

Council No. 
rie įvyks 29
rengiasi iššluoti Zausnerio ma
šiną iš vadovybės. Vieton 
Zausnerio Lokalas 848 jau no
minavo Distrikto 9-tos Tarybos 
finansų sekretorium Harry 
Serra, kuris stoja už eilinių na
rių programą. Tas pats lokalas 
nominavo Lewis J. Stevens 
biznio agentu.

Serra, kovingas unijistas, yra 
nariu toj unijoj nuo 1905 me
tų. Jis vedė neatlaidžią kovą 
prieš teroristines metodas uni
joj, kuriomis Zausnerio maši
na norėjo kontroliuoti uniją. 
Pereitą metą Lokalas 848 jį iš
rinko delegatu į Distrikto Ta
rybą, bet Zausneris nedaleido 
užimti vietą. Kada buvo atim
tas Lokalo 499 charteris dėl
to, kad lokalas kovojo už pa
laikymą algų skalės, Serra ko
vojo už atgavimą čarterio. Ma
lioriai privalo' smarkiai padir
bėti, ’.kad j išilinkti ; -Zaųshferio 
vieton kovingąjį Serrą.

Maj.

Reikalauja Žaislaviečių
Brownsvillės darbininkai 

rSjo sėkmingą demonstracija 
ir paradą pereitą trečiadienį 
kur dalyvavo virš du tūkstan
čiu vaikučių su obalsiais išra
šytais ant plaktų ir paparčių, 
taipgi šūkiais ir dainomis. Jie 
reikalavo daugiau žaislaviečių. 
Prieš pat demonstraciją United 
Civic 
demo 
traukė iš bendro fronto, kam čių.

tu-

gue, vadovaujama
Dr. M. Ross, pasi-

nei nematyti policijos.
Slapukai keistu būdu išvo

gė $10,700 vertes bondsų iš 
National City Bank. Tie bond- 
sai buvo paduoti bankui j 
iškeisti kitais. Kaip tik tuo lai
ku, kada darbininkas ėjo juos 
tvarkyti, kaž kas pašaukė te
lefonu sučekiuoti pamestos 
knygutės numerį. Kada jis at
sigrįžo, pamatė, kad bondsų 
jau nėra ir nieks iš apie 30'PASTRANDAVOJA trys ir keturi 
banko tarnautoju ir koštame-L. 1:amba.riai su vlsa,s■’ i paisymais: yra gazas, elektrikas,
rių nematė, kur jie pasidėjo, šiltas vanduo, maudynes. Kambariai

PARDAVIMAI
' PARSIDUODA saldainių storas su 3 

i juos i kambariais. Yra fontanas, frigidaire, 
*. • 'carbonater (Seltzer Machine). Gąli- 

’, ma geras pragyvenimas padaryt. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 410 Marcy 
Ave., šalę Grand St., Brooklyn, N. Y. 

(142-144)

RANDAVOJIMAI

Gi kada sugrįžo prie telefono, 'Vn3+?.?s,;.
pasirodė, kad knygutės ęekia- 
vimė 'prašytojas taipgi ]—: 
traukęs.

. . nes;. Kreipkitės po šiuo antrašu: 312 
Water St., Brooklyn, N. Y.

pasi- (140-142)

Granville I licks, Rensselaer 
instituto profesorius, kuris ne
senai tapo iš ten pravarytas už 
reikalavimą akademinių laisT 
vių studentams, bus vienu iš 
vyriausių kalbėtojų symposiu- 
me, kuris įvyks pirmadienio 
vakarą, 17 birželio, Irving Pla
za, Irving Pl. ir 15th St., New 
Yorke. Mitingą rengia Ame
rikos Rašytojų Lyga, Nac. Ko
mitetas Gynimui Politkalinių 
ir “New Masses”. Įdomu ir 
naudinga, girdėti.

Rendauninkų I>yga iškovojo 
teisę; keturiom negrų šeimy-

LIETUVIŲ

Valizy Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku ? Sykį Atsilankę Persitikrinsiu 

Stiliumi j PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

IIQIIIQIIIQIHQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIII

Brooklyn, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainis

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių Jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandelio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Suvažiavimo Komitetas 
Veikia .

Penktadienio vakarą įvyko 
antras Am. Liet. Darb. Vis. 
Suvažiavimo Brooklyno Komi
teto susirinkimas, kuriame da
lyvavo didžiuma konferencijos 
išrinktu atstovų.

Paaiškėjo, kad dar keliose 
organizacijose keltas suvažia
vimo klausimas; tūlose iš jų 
per pačius tų organizacijų na
rius, kitur per komiteto atsto
vą arba laiškus. LDS ir ALDL- 
D pirmos kuopos išrinko po 
delegatą. LDS 13 kuopa nuta
rė delegato nesiųsti, bet pri- 
sidėjo*su $10 pasiuntimui kon
ferencijos išrinktos delegaci
jos. Šv. Jurgio Draugija ir Liet. 
Atletų Kliubas pasižadėjo pa
siųsti pasveikinin’io telegramas 
suvažiavimui. Visų organizaci
jų nariai pasižada dalyvauti 
delegatų išleistuvėse, kurios 
bus 27 birželio, ‘‘Laisvės” sve
tainėj ir delegatų raporto mi
tinge, kuris bus 5 liepos, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo svetainėj.

Apie Delegatų Išleistuves

Išleistuvių tikietai parsiduo
da po 10 centų ir prie jų yra 
duodamos 3 dovanos: $5 pini
gais, staltiesė ir plunksna su 
maišeliu. Tikietus platinti yra 
nasiėmę 45 žmonės. Keli iš jų 
iau pridavė pinigus u? 60-50 
ar mažiau tikietų, bet apie pa
sidarbavusius pranešim Vėliau. 
Dabar tenka prašyti visų tikie
tų platintojų prisispausti pla
tinime tikietų per likusias 10 
dienų ir pinigus priduoti kaip 
greit galima arba ne vėliau iš
leistuvių vakaro, kadangi tada 
reiks sumokėti paskutinę mo
kestį už busą. Visas išleistuvių

_—_—( —
Lenkų Dienraščio Darbinin
kai Laimėjo Streiką , ,

Polish Uaily Courier, 413 E. 
14th St., darbininkai laimėjo 

'dviejų savaičių streiką. Strei
kui vadovavo Organization of 
Independent Printing Emplo
yees. Laimėjimai yra sekami:

Numušimas darbo valandų 
nuo 60 ir 100 valandų iki 40 
valandų savaitės po 7 valandas 
kitoms dienomis ir 5 vai. šeš
tadieniais; mokestis laiko ir 
pusės už viršlaikį;, neatleisti 
darbininkų be šapos komiteto 
susirinkimo; pripažinti šapos 
komitetą; tuojautinį alpu pa
kėlimą ir daugiau pakelti al
gas už dviejų savaičių, paskui 
už trijų mėnesių.

nešama raudonos vėliavos ir iš
kabos reikalaujant žaislavie-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
šeši ginkluoti vyrai baugin

dami atstatytu revolveriu pri
vertė atrakinti duris ir įsibro
vė* į brangių kailių sandėlį, 333 
7.th Ąvę., New; Yorke, ? suvarė 
9 tarnautojus ir kostumerius 
į frontinį kambarį, užrišo 
akis ir burnas ir išsinešė 
$35,000 ‘Vertės kailinių ir lai
krodėlių bei pinigų atimtų iš 
ten buvusių. Plėšikai paspruko

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Luther Draugystės 
tas metinis piknikas atsibus nedėlioj, 

birželio, Hoffman parke, 69th 
and Cooper Ave., arti Myrtle 
Glendale, N. Y. Piknikas pra- 
2 vai. po nietų. Įžanga prie 
50 centų. Tikietai perkant iš

29-
23 d. 
Place 
Ave., 
sides 
vartų 
anksto 40 centų, šokiams grieš Prof. 
P. Rich orkestrą. Parke yra “Bowl
ing Alleys,” kas norės galės risti. 
Randasi didelė pastogė su stalais, kur 
galima bus pasislėpt jeigu lietus už
eis.

Kelrodis: Iš Brooklyno ir Maspeth, 
14th Street subway, Metropolitan ele
vatorių ir tais karais kurie nuveža 
j Ridgewood, išlipkite ant Wyckoff 
Ave. ir Myrtle Ave. mainyti ant 
Richmond Hill karo, važiuot iki 69th 
Place. Parkas Randasi pusė bloko po 
dešinei. į

Kviečia Rengėjai?'
. (142-143)

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyiie ant Į

' DAUMANTŲ ■
LAIKRODŽIŲ
' BRANGAKMENIŲ ir '

KAILIŲ—FURS
705 GRAND STREET

14th St. Subway, 2 blokai 
BROOKLYN, N. Y.

Grand and Metropblitan Avė. 
karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus fainilijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
. naujus paveik;s- 

lūs ir krajavus 
B^ sudarau su 

amerikoniškais.
■| Reikalui esant 
IBI ir padidinu to- 

kio dydžib, ko- 
aV kio pageidauja- 
w ma. Taipgi at- 
' maliavoju įvai

riom spalvom.
JONAS STOKES

Mariom St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

512

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašomo 
isitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., ; Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis Ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 1-6101

Tel. Stags 2-0783 NOTARY f
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC i

Juozas Levanda
(LEVANDA USKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu- 5
mo. Parsamdau automobilius i

kiekvienam reikale. Kainos E 
žemos. >

Ateikite ir persitikrinkite :
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y. ;

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

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

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

I PAUL GUSTAS
| LIETUVIS GRABORIUS | 

g Senai dirbąs graborystės pro- & 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- r 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar & 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja ? 
B balsamavimu ir palaidojimu c 
B mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim I 
g Parsamdo automobilius šerme- c 
B n ims, vestuvėms, krikštynoms 8 
g ir kitokioms parems g
B Saukite dienų ar naktj 8

g 423 Metropolitan Avė. | 
!'! Brooklyn, N. Y. s

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

©
Gydoma Kraujo 
Ne n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g 08, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio if 
Žarnų L i g 08, 
Mėšlažamės Li
gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų

jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane, pasi
tarti. * J

Kraujo Tyrimai Laboratoriniai 114 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR.L.ZINS
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4tk At*. Ir Irving PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M.




