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jungos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas pilname 
savo posėdyje užgyrė nau
jos konstitucijos planą ša
liai. Tą plana pagamino 
konstitucinė komisija su 
drg. Stalinu priekyje. Jį 
dar svarstys visuotinas So
vietų kongresas.

Kalbėdamas klausimais, 
surištais su nauja konstitu
cija, drg. Stalin atžymėjo 
eilę sovietinių nuveikimų: 
Panaikinta žmogaus naudo
jimas žmogaus, nebėra jau 
išnaudotojų klasių; bedar
bės Sovietuose nėra ir ne
gali būti; Sovietų darbinin
kams ivesta trumpiausia 
darbo diena pasaulyj; kiek
vienam atdaros durys į ap- 
švietą; nyksta skirtumai 
tarp rankų ir “galvos” dar
bo; Sovietų darbo liaudis 
naudojasi tikresne demo
kratija negu “laisviausioj” 
kapitalistinėj šalyj; pramo
nė, lauko ūkis ir kultūra 
daro vis naujų milžiniškų 
žingsnių pirmyn. Sutinka
mai su socialistine pažanga 
reikia ir naujos konstituci
jos. Be kitko, konstituci
ja įves visuotinus, Ivgius, 
tiesioginius, slaptus balsa
vimus rinkimuose.

FRANCUOS SEIMAS 
IŠREIŠKĖ PASITIKĖJIMĄ 
NAUJAI VALDŽIAI

Fašistai Seime Sukėlė Er- 
myderį “prieš žydus” 

Valdžioj

PAR YŽIUS. — Fašisti
niai atstovai Franci jos sei
me birž. 6 d. sukėlė didelį 
ermyderj prieš naująjį mi
nister! pirmininką socialis
tą Leoną Blum. Xavier 
Valat ir sėbrai rėkė: “Žy
das! Atgal į Maskvą!” ir 
panašiai.

Del trukšmo pirmininkas 
Herriot pertraukė seimo 
posėdį.

Vėliau vakare seimas 384 
balsais prieš 210 išreiškė 
pasitikėjimą Liaudies Fron
to valdžiai su Blumu prie
kyje.

Blum pareiškė, kad jo val
džia nepuldys popierinių pi
nigų vertės; nenaudos poli
cijos nei armijos prieš strei- 
kierius. užėmusius anie 
1.000 fabriku ir dirbtuvių; 
darbuosis už pensijas be
darbiams ir 1.1.

Pora šimtu fašistinių stu
dentų suruošė demonstraci- 
juke gatvėse prieš naująją 
valdžią, kaino būk “nefran- 
cūzišką!” Jie rėkė: “Fran- 
cija francūzams!” Policija 
trukšmadarius išblaškė ir 
tuziną jų areštavo.

Mini steris pirmininkas 
Blum pavarė atžagareivį 
Jeaną Tannerv iš Francijos 
Banko prezidentystės; jo 
vieton įstate pažangų advo
katą finansų žinovą Emile 
Labeyrie.

Cleveland, Ohio. — Repu- 
blikonų vadai žada į savo 
prezidentinių rinkimų plat
forma įdėt reikalavimą su
grąžint auksinį pagrindą 
popieriniams Amerikos pi
nigams.

PIETINE CHINIJA SIUNČIAN
TI 200,000 ARMIJĄ IŠMUŠT 

LAUKAN JAPONUS

HONG KONG. — Pietinės 
Chinijos valdžia Kantone 
siunčia apie 200,000 armi
jos, kad išvytų japonus įsi
veržėlius iš šiaurinės Chi
nijos. Associated Press 
pranešė, kad jau pereitą 
penktadienį kantoniečių ka
riuomenė savo kelyje užėmė 
šešis miestus.

Jeigu Chiang Kai-Sheko, 
Centralinės Chinijos, val
džia pasipriešintų šiam Pie
tinės Chinijos žygiui, tai 
gal, girdi, kiltų naminis ka
ras tarp tųdviejų Ghinijos 
kraštų. Yra nuomonių, jog 
Pietinė Chinija norėtų nu
verst Chiang Kai-sheko val
džią, kaipo pasiduodančią 
Japonijai.

Sunkiai Serga M. Gorki, 
Didis Sov. Rašytojas
MASKVA. — Pavojingai 

serga Maksim Gorki, žino
miausias Sovietų rašytojas, 
rusų literatūros skyriaus 
direktorius Sovietų Mokslų 
Akademijoj. Jam nusilpus 
širdis ir prisimetus nlaučių 
sloga. Gorki yra 74 metų 
amžiaus.

Green Smerkia Metalis
tu Organizavimo Vajų
WASHINGTON. — Ame- 

rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green 
smerkia valdybą Amalga
mated Geležies, Plieno ir 
Cinos Darbininkų Sąjungos 
(unijos), kad jinai pasirašė 
sutartį su Industrinių Uni
jų Organizavimo Komitetu, 
kurio pirmininkai vra J. L. 
Lewis, Jungtinės Mainierių 
Unijos prezidentas.

Lewis paskelbė, kad tuo- 
jaus bus pradėtas vajus su
trauki pusę miliono dar ne
organizuotu metalo darbi
ninkų į industrinę uniją.

APSKRIČIO PROKURO
RO PADĖJĖJAS— 
JUODAS LEGIONIERIUS

DETROIT, Mich. — Ap
skričio prokuroras McRea 
suspendavo savo pagelbinin- 
ką N. Ray Marklandą, bu
vusį Highland Park majo
rą. Sužinojo, kad ir Mark- 
land prildausė Juodajam 
Legionui. Todėl Markland 
tramdė tyrinėjimą juodųjų 
legionierių, kurie grobė, 
plakė ir žudė unijistus ir 
ir šiaip pažangius žmones ir 
bombomis sprogdino darbi
ninkų organizacijų centrus.

South Bend, Ind. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
unijų komitetas nutarė 
šaukt St. Joseph apskričio 
F a r m e riu-Darbo Partijos 
steigimo konferenciją lie
pos 11 d.

Dienotvarke Amerikos Lietuvių Kongreso 
Lietuvos Demokratinei Tvarkai Atsteigt

Kongresas {vyks Birželio (June) 20 ir 21 d., Clevelande, 
Ohio., Carter Viešbučio Svetainėje

Amerikos Lietuvių Kongreso ruošimo sekretorė E. 
Mikužiūtė ir pirm. J. Mickevičius skelbia dienotvarkę šio 
kongreso, kuris yra šaukiamas Chicagos, EĮrooklyno ir 
Bostono bendrų komitetų:

Kongresas atsidaro birželio 20 d., 2 vai. po pietų, Cle
veland, Ohio, Carter viešbutyj.

Pirmoji Sesija
1. Kongreso atidarymas, susiorganizavimas ir sveiki

nimų išklausymas.
2. Lietuvos ūkininkų neramumai ir valdžios represijos. 

Du referatai; diskusijos.
3. Rezoliucija.

Antroji Sesija
1. Sesija prasideda birželio 20 d., 7:30 vai. vakare. 

Demokratinės tvarkos atsteigimo klausimas.
2. Trys referatai; diskusijos.
3. Rezoliucija.

Trečioji Sesija
1. Sesija atsidaro birželio 21 d., 9 vai. ryte.

Lietuvos politinių kalinių klausimas.
2. Du referatai.
3. Kaip toliaus padėti Lietuvos žmonėms kovoje del 

laisvės.
„ J. Mickevičius, Pirmininkas.

< Euphrosine Mikužiutė, Sekretorė.
Kaip atstovai renkami

Kiekviena organizacija turi teisę išrinkti vieną atsto
vą.

Didesnės organizacijos gali rinkti po vieną atstovą 
nuo kiekvienų 50 narių ir po vieną nuo didesnės to skait- 
liaus dalies.

Kelios organizacijos gali susitarti ir išrinkti po vieną 
atstovą nuo kiekvienų 50 narių.

Draugijų konferencijos gali išrinkti atstovus, bet rei
kia, kad neišrinktų daugiau, negu po vieną nuo kiekvie
nų 50 narių iš abelno atstovaujamųjų draugijų narių 
skaitliaus. .

Jei tame pačiame mieste ir draugijų konferencija ren
ka atstovus ir joj dalyvaujančios draugijos dar renka sa
vo atstovus, tai ir konferencijos ir draugijų atstovai ne
privalo sudaryti didesnio skaitliaus, negu taisyklės pa
velija, tai yra, kiekvienai turi išpulti po 50 narių arba 
didesnė to skaitliaus dalis.

Kur konferencijos ir draugijos atstovų nerenka, gali 
būti sušaukti masiniai mitingai ir nuo kiekvienų 50 daly
vavusių išrinkta po vieną atstovą. Mandate pažymima 
dalyvavusių skaitlius ir pasirašo susirinkimo pirminin
kas ir sekretorius.

Visos organizacijos privalo pažymėti mandate, kiek jos 
turi narių.

Reikia vengti ir nebus teisėta turėti dubeltava atsto
vybė. Atstovais nebus priimti, kurie tik save atstovau
ja ir nėra įgalioti tokiu būdu, kaip viršuj nurodyta.

Mandatus ir po dolerį nuo kiekvieno delegato Kongre
so išlaidoms siųskite: E. Mikužiūtė, 2121 N. Western 
Ave., Chicago, Ill.

E. Mikužiūtė, Sekretorė.

ANGLIJOS LAIVYNO NAUJAS MINISTER1S 
DARBUOJASI MUSSOLINIO NAUDAI

ATŠAUKS KARO LAIVYNĄ Iš ITALIJOS PAŠONĖS; 
JIEšKO SUTARTIES SU FAŠISTAIS

L O N D O N. — Anglijos 
ministeris pirmininkas St. 
Baldwin parinko, o kara
lius Edwardas “paskyrė” S. 
Hoare’ą karo laivyno mini- 
steriu vietoj Monsell’io, ku
ris atsistatydino. Hoare 
yra šalininkas draugiškumo 
su Italija. Numatoma, kad 
jis atšauks Anglų karo lai
vyną iš Viduržemio jūros.

Anglijos valdžia, kaip 
pranešama, “labai trokšta 
susitart” su Italija; todėl 
Anglų valdovai taip veiksią, 
kad Tautų Lyga nuimtų vi

sokias ekonomines bausmes 
nuo Italijos.. Tos bausmės 
buvo jai uždėtos kaipo pa
sipriešinimas fašistų karui 
Ethiopijoj.

Pirmiau būdamas užsie
niniu Anglijos ministeriu, 
Hoare sykiu su tuometiniu 
Francijos ministeriu pirmi
ninku Lavaliu pasiūlė, kad 
Ethiopija pusę savo žemės 
užleistų Italijai. Prieš tą 
planą taip sujudo anglų mi
nios, kad Hoare buvo pri
verstas tada pasitraukt iš 
ministerijos.

AMERIKOS SENATAS SAU
GO BERGŽDŽIUS TURTUS 
NUO TINKAMŲ MOKESČIŲ

WASHINGTON. — Se- 
natas priėmė bilių, pagal 
kurį valdžia turėtų , gauti 
apie pusantro biliono dole
rių daugiau įplaukų pašal- 
niniams reikalams 1936 m. 
Bilius siūlo 15 ir puse nuo
šimčio taksuot metines kor
poracijų įplaukas nevirši
jančias $2,000; 16 nuošim
čių—įplaukas tarp $2.000 ir 
$15,000; 17 nuošimčių — 
tarp $15,000 ir $40,000, ir 
18 nuošimčių — metines pa
jamas' viršijančias $40,000.

Nepadalintus tarp šėri- 
ninkų, bergždžiai laikomus 
korporacijų pelnus senatas 
siūlo apdėti tik 7 nuošim
čiais mokesčių; o kongreso 
atstovų rūmas reikalavo 
tuos lobius taksuoti nuo 1 
iki 42 ir pusės nuošimčio.

Remington Kompanijos 
Dovana Streiklaužiam

SYRACUSE, N. Y.—Re- 
mington-Rand rašo m ų jų 
mašinėlių kompanija žada, 
apart algos, dar po $15 do
vanų tiem streikieriams, 
kurie šį pirmadienį sugrįš 
dirbti (streiklaužiauti). At
rodo, kad mažai tokių te
ras.

Landon—Stipriausias 
RepublikonyKandidatas

CLEVELAND, O.—Šį an
tradienį prasideda republi- 
kdnų partijos suvažiavimas 
nominuot kandidatą į Jung
tinių Valstijų prezidentus. 
Tūli jų vadai skaitliuoja, 
kad iš 667 delegatų 520 bal
suosią už Landoną, Kansas 
valstijos fašistuojantį gu
bernatorių.

TEISMAS PARĖMĖ VAL
DŽIOS PASKOLAS MIES
TŲ ELEKTROS STOTIM

WASHINGTON. — Co
lumbia apskričio vyriausias 
teismas pripažino, kad val
džia turi teisę skolinti iš 
PWA viešųjų darbų fondo 
pinigus miestams budavotis 
sau elektros gaminimo sto
tis. Elektros privatiško 
biznio keturios kompanijos 
reikalavo paskelbt tokias 
paskolas priešingomis ša
lies konstitucijai. • Ju reika
lavimas šiuo sprendimu li
ko atmestas.

AUGANTIS SKURDAS
REIKALAUJA DAUGIAU

PAŠALPŲ AMERIKOJ

W A SHINGTON. — Be
darbių pašalpos ir viešieji 
jiems darbai pernai lėšavo 
$300,000,000 daugiau negu 
užpernai, kaip praneša vy
riausias pašalpų administ
ratorius Hopkins. Reiškia, 
vis daugiau žmonių tegali 
pasilaikyti gyvi tik pašalpo
mis.

Francijos Vyriausybė 
Remia Miliono Strei-

kierių Reikalavimus EI

TAIPRAITERIŲ CO. ŠAU
KIA VALSTIJOS POLICI

JĄ PRIEŠ STREIKĄ

ALBANY, N. Y. — Re
mington - Rand rašomųjų 
mašinėlių kompanija at
siuntė valdininkus Iliono ir 
dviejų kitų miestelių pas 
New Yorko valstijos guber
natorių, Lehmaną, reika
lauti valstijinės policijos 
prieš tos kompanijos strei
kierius. Gubernatorius kol 
kas nesutiko.

200 Policijos Medžioja N. J. 
Banko Plėšikus

LITTLE FERRY, N. J.— 
200 miesto ir valstijos poli
cijos stengiasi sugauti pen
kis banditus, kurie išplėšė 
$15,000 iš vietinio Naciona- 
lio banko. Plėšikai, grasin
dami bombomis, privertė 
kasierių atrakint plieninę 
saugos spintą su pinigais.

Jėzuitai Giria Fašistą 
Skerdynę Ethiopijoje

VATIKANAS. — Jėzuitų 
laikraštis “Civita Cattoli- 
ca” garbina fašistu karą 
prieš Ethiopija: sako, būk 
tame kare Italija parodė 
“neužginčijamą ir stebėtiną 
nasiaukojimą, vienybe ir 
krikščionišką stiprybę.” Tas 
laikraštis apšaukia “nepa
kenčiamomis prispaudė jo
mis” Tautų Lygos šalis, ku
rios įvedė ekonomines bau
smes prieš Italiją

Naziai Pasiuntė Kunigą 8 
Metams j Katorgą

BERLYNAS. — Hitleri
ninkų slaptas teismas Ell- 
wagene pasiuntė katalikų 
kunigą Fr. C. Joanni astuo
niems metams i sunkiųjų 
darbų kalėjimą už mokiniu- 
vaikų ir mergaičių tvirkini
mą ir (žinoma, svarbiausia) 
už pamokslus prieš nazių 
valdžią.

Keletas vienuoliu nuteista 
iki 6 metų kalėjimo už 
“ištvirkimą” ir priešingą 
naziams vaikų mokinimą. 
Jie buvo kaltinami ir tuom, 
kad davė jaunuoliam vyno 
ir cigarų. Dar laukia teis
mo apie 270 zokoninkų.

Armija prieš Belgijos 
Prieplauką Streikierius

ANTWERP. Belgija. — 
Streikuoja 70.000 prieplau
kų darbininku. Valdžia 
griežtai uždraudė pikietuoti 
ir sumobilizavo prieš strei
kierius policiją ir kariuome
ne. Skleidžiasi streikai ir 
fabrikuose.

REIKALAUJA 40 VAL, 
DARBO SAVAITĖS IR 
APMOKAMŲ VAKACIJĮJ

1. 1 ' *

žada Pervesti Amunicijos 
Gamybą į Valdžios Rankas

v

PARYŽIUS.—Socialistas 
Francijos ministeris pirmi
ninkas, kalbėdamas per ra
dio, pasižadėjo įnešti seimui 
tokius sumanymus darbi
ninkų naudai: įvest 40 va
landų darbo savaitę, duot 
jiems apmokamas atostogas 
ir išleist įstatymą, kad sam
dytojai turi daryt bendras 
sutartis su darbininkų at
stovais. Kartu Blum atsi
šaukė, kad darbininkai ra
miai ir tvarkiai laikytųsi 
d i d ž i u o se dabartiniuose 
streikuose, kur dalyvauja 
jau milionas darbininkų. 
Jis smerkė samdytojų at
kaklumą, kad jie nepaten
kina darbininkų teisingų 
reikalavimų. S t r e i kieriai 
pamatiniai reikalauja 40 
valandų darbo savaitės ir 
ir 10 iki 15 nuošimčių dau
giau algos. .
500,000 Streikuoja Paryžiuj

Vien Paryžiaus srityj 
streikuoia apie 500,000 dar
bininku ir tarnautojų. Mies
te uždarytos visos depart- 
mentinės sankrovos ir dau
gelis . mažesniu krautuvių. - 
Be kitų, streikuoja ir vieš- . 
bučiu darbininkai: tad 
“svečiai” ir ponai turi patys 
sau pasitarnauti. Penkta
dienį ir šeštadienį prieš 
niet gatvėse nebuvo parda
vinėjama jokie kapitalisti
niai dienraščiai, tik socialis
tų ir komunistų dienraščiai.

Gelžkelių. pašto, telefonų 
ir telegrafų darbininkai 
nestreikuoia todėl, kad jie 
jau yra išgavę reikalauja
mus pagerinimus. Darbo 
unijos pasirūpino, kad bu
tų gaminama ir išvežioja- 
ma kiek reikiant pieno, mil
tu kenvkloms. mėsos ir ki
tu būtinų dalykų žmonėms. 
Gvdytojų automobiliam lei
džia gauti gazolino policijos 
stotyse.

Valdžios Planai •
Liaudies Fronto pastaty

ta vyriausybė ketina perim
ti ginklų ir amunicijos ga
mybą į valstybės rankas, 
nustatyt tinkamesnes kai
nas lauko ūkio produktams 
ir geriau sutvarkyti finan
sus žmonių naudai.

t

J

6,000.000 Asmenų Pirštų 
Antspaudai Amerikos 
žvalgybos Archyvuose

WASHINGTON. — Žval
gybos biuras turi savo ar
chyvuose jau 6,000,000 kri
minalistų pirštų antspau
dus. Bet svkiu su jais dye- 
da ir darbininkų kovotojų 
pirštų antspaudus.

1
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tu, rodos Vilnies redaktorium, dėl tautiškų 
tradicijų. Tas žmogus smerkė betkokias 
pramogas, susijusias su senais mūsų tautos 
papročiais. Bet, štai, Pravda deda paveik
slą, kuriame matyti, kaip Leningrado lietu
vaitės, pasipuošusios tautiškais rūbais, šo
ka “noriu miego, saldaus miego.” Pravda 
sako, kad tarp kitų tautų šokėjų, lietuvaitės 
turėjusios daugiausia pasisekimo.
Taigi, kaip matome, tautiški jausmai tik 
Amerikos lietuvių komunistuose, anot Duo
nelaičio, “į nieką pavirtę.”

Dalykas su komunistais ir liaudies dai
na “noriu miego, saldaus miego” yra ta
me, kad beveik kiekvienoj lietuvių ko- 
mimistij pramogoj (šokių vakare) toji 
daina yra masiniai šokama! Ir taip buvo 
per pastaruosius keliolika metų. Taigi, 
jei “noriu miego, saldaus miego” dainos 
šokimas bei dainavimas reiškia turėji
mą tautiškų jausmų, tai Am. lietuviai 
komunistai juos visuomet turėjo ir turi. 
Jei tik Tysliava turėtų tiek žinojimo ir 
drovumo, tai būtų viskas, anot amerikie
čiu, O. K.

Lietuviai komunistai ne} tik “noriu 
miego” šoka, bet jų chorai dainuoja Lie
tuvos liaudies dainas, o komunistų vai
kai bile kada gali supliekti TysliavOs tipo 
patriotų vaikus lietuvių kalbos mokėji
me !

Mūsų ir Socialistų 
Skirtingos Pažiūros

Į Roosevelto Rolę 
Turime Neatlaidžiai Darbuotis Masių Vieni
jimui j Farmerių-Darbo Partijos Judėjimą

NET TOS UNIJOS, KURIOS ŠIEMET REMIA ROOSE
VELTĄ, LINKSTA Į DARBO PARTIJĄ

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn. N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Earl Browder, 
Amerikos Komunistų Partijos Generalis Sekretorius.i Nepaprasti Reiškiniai Lietuvoj

Tūli laikraščiai praneša gavę žinių iš 
Lietuvos, būk

Valdžios viršūnės: prez. A. Smetona ir min. 
pirm. J. Tūbelis susidūrė su nauja problema 
—kariuomenės maišymąsi į vidaus politiką. 
Krašto apsaugos ministeris Dirmantas ir 
kariuomenės vadas Raštikis bando pasiimti 
j savo rankas vyriausybę ir atstumti civilį 
elementą, kaipo nekompetentišką ir nepa
kankamai griežtą.

Ministerių pirmininko J. Tūbelio grupė 
bandė geruoju numalšinti neramius ūkinin
kus, suteikdama jiems finansinę pagalbą ir 

'kai kuriuos kitokius palengvinimus. Aukš
toji karo vadovybė įžiūrėjo silpnybę ir pa
reikalavo iš valdžios griežtumo.

| Toliau:
Nesenai Kaune įvyko aukštųjų kariuome

nės vadų suvažiavimas. Prez. A. Smetona 
ten nebefiguravo. Jo vietą užėmė pulk. 
Dirmantas, krašto apsaugos ministeris, ku
ris atvirai pareiškė: “Mes ginkluoti kariai 
stovime už taiką ir tvarką krašto viduje ir 
jos ardyti neleisime.” Toliau, taikindamas 
prezidentui jis priminė—“ne už atskirus 
žmones ir ne už grupes stovėkime.” Kau
ne suprato ką tie žodžiai reiškia.

Tas atrodytų, kad kariuomenės vadai 
maną tiesioginiai -įsikišti valdžion ir 
įsteigti militarinę diktatūrą. Iki šiol tū
la dalis (didesnėji) kariuomenės viršinin- 
kijos palaikė Smetoną, o kita susidėjo iš 
karštų voldemarininkų, kurių du lyde
riai, generolas Kubilius ir Voldemaras, 
tebesėdi kalėjime.

>_ „ . Kiti laikraščiafgavę žinių, būk ir krik
ščionys demokratai boikotuosią būsimus 
smetoninio seimo rinkimus. Kad juos 
boikotuos komunistai, social-demokratai 
ir liaudininkai—buvo pranešta “Laisvė
je.” Esą, vyskupai įsakę kunigams ne
kandidatuoti į seimą. Tik dalis kunigų, 
esą, klausančių kanauninko Mirono, Ta
mošaičio ir kitų, dalyvausią rinkimuose.

, Podraug Smetonos organas “Lietuvos 
Aidas” praneša, kad sušaudytaisiais ūki
ninkais esą šie: A. Petrauskas, K. Nor
kevičius, P. Šarkauskas ir B. Pratasevi- 
čius. Fašistų organas teigia, būk, girdi, 
“Šių nusikaltėlių nesustabdė griežtos 
bausmės, kurias teismai buvo paskyrę 
anksčiau nuteistiems už ūkininkų kurs
tymą ir mėginimą sukelti krašte suiru
tę...” Toliau juodlapis didžiuojasi: 
“priešvalstybiniai gaivalai turi žinoti, 
kad valstybė, stojusi su jais į griežtą ko
vą, sugebės užkirsti kelią jų pragaištin
gam darbui, apvalys mūsų kaimą nuo vi
sokių patamsių gaivalų ir patikrins ge
ros valios ūkininkams ramaus darbo są
lygas.”

“Priešvalstybiniu gaivalu,” dirbančiu 
“pragaištingą darbą,” Smetonos spauda 
ir teismai apšaukia kiekvieną, keliantį 
balsą prieš skurdą ir troškią priespaudą. 
“Priešvalstybiniais ’ gaivalais” šiandien 
yra apšaukti net ir krikščionys demok
ratai, net ir liaudinitikai!

Tegu smarkauja ūkininkų šaudytojai! 
■ Jų viešpatavimui galas artinasi!

O Amerikos lietuviai turi skubiai ir en- 
—. ergingai ruošais Amerikos Lietuvių Kon- 

gresan Atsteigimui Demokratijos Lietu
voj! Ištieskim kalinamiems ir šaudo
miems mūsų broliams pagelbos ranką!

Rimtas Balsas
“Vienybėje” rašo Z. Jankauskas, fila- 

delfietis sandarietis, apie tai, su kuriuo 
kraštu išpultų Lietuviai dėtis: Vokietija 
ar Sovietų Sąjunga. Rašytojo nuomone, 
Lietuvai, esant dabartinėj padėtyj, bus 
sunku siektis progreso, kadangi visos pa
jėgos prisieis aukoti apsigynimui nuo iš
laukinio priešo. Dėtis su Vokietija nega
lima, kadangi Vokietijos (suprask: na- 
zių) tikslas suvokietinti lietuvius. To
dėl, p. Jankausko nuomone, Lietuvai rei
kėtų dėtis su Sovietų Sąjunga, kur ‘da
bar prasidėjo naujas gyvenimas ir nesu
laikomai eina pirmyn.” P-nas Jankaus
kas šitaip atsiliepia:

Milžiniškas kraštas, šešta pasaulio dalis, 
turinti neįkainuojamų turtų, arti du šimtu 
milionų įvairių tautybių ir kraujo, gyvento
jų, sudomino savo progresu visą pasaulį. 
Kurie dar abejoja Sovietų Sąjungos pažan
ga ir jos būsima gerove, netrukus laikas 
juos įtikins. Sekant Sov. Sąjungos progre
są, nereikia būti komunistu, fanatiku, neigi 
jų sekėju tos šalies pažangai tikėti, jis ma
tyti visiems, kurie tik progresą myli ir jį 
seka. Nematyt ir nepripažint jai tos progre
so eigos gali tik tie, kurie nenori, nesutinka 
su valdymosi forma, arba jai visai pavydi. 
Bet to fakto niekas negalėjo iki šiol pa
slėpti ir nepaslėps ateityje. SSSR kaip ži
noma, susideda iš keliolikos autonomiškai 
valdančiųsių respublikų, susijungusių fede- 
ratyviškai, sudarančių centralinę valdžią. 
Panašiai, kaip Jungtinės Amerikos Valsty
bės. Tautiniai pobūdžiai ir įpročiai Sov. 
Sąjungoj, kaip ir tautinės kalbos, nėra per
sekiojamos ir naikinamos. Ir kaip atskira 
tauta priima federatyviškus parėdymus, 
juos vykdo ir drauge dirba, Sov. Sąjungoj 
nematyti tai tautai ir teritorijai pavojaus. 
Tautos, susijungusios tokioj milžiniškoj ša
ly, ir dirbdamos vienam tikslui, turės dau
giau laimės gyventi ir kultūrintis, negu at
skirai. O Sov. Sąjunga nėra tokia, kokia 
buvo iš pradžių; rytoj nebus tokia, kokia 
ji yra šiandien. Jos progreso keliai pla
tūs ir ilgi; jos atetis užtikrinta ir galinga. 
Su tokia šalimi, kuri mums žinoma, kurios 
žmonės, aplamai, duosnūs, geraširdžiai, aiš
kūs, atviri (? Vien. Red.) Lietuva turėtų 
dėtis. Tuomet dabartinė Lietuva, Klaipė
dos kraštas, neturėtų baimės gyventi ir kas
dien dėl nacių pavojaus drebėti. Susidėjus 
su Sovietų Sąjunga, Vilnius ir jo žemės 
būtų Lietuvos teritorija.
Be abejo, pasakyta daug nesumuša- 

mos tiesos. Mes visuomet tą sakėme. To
dėl, kai ėjo Lietuvoj kovos del Sovietų 
valdžios, mes griežtai paturėjome tuos, 
kurie kovojo už Lietuvos Sovietus, nes 
numatėme tą šviesią ateitį, kurią šiuo 
tarpu turi darbininkų valdomas kraš
tas.

Šiuo tarpu, betgi, mums užsiimti šitų 
klausimų, kurį kelia p. Jankauskas, riši
mu, neverta. Palikim tą patiems Lietu
vos žmonėms spręsti. Mes naudingiau 
Lietuvos liaudžiai pasidarbuosime, jei 
padėsime jai pašalinti nepakenčiamą fa
šistinį režimą, kuris smaugia ją, ir įsi
gyti demokratines teises ir pilietines lai
sves.

Kai tą pasieks, kai Lietuvos liaudis 
bus laisva, nebus ten fašizmo, tuomet ji 
pati apsispręs savo ateitį. Be abejo, ji 

sugyvens puikiausiuose santykiuose su 
Sovietų Sąjunga, kuri visuomet buvo

Savo nuomonėse apie Roose- 
veltą ir jo rolę mes labai rim
tai skiriamės su socialistais ir 
su žymiausiu jų vadu Norman 
Thomasu. Kiek Thomas mažina 

’reakcinį ir fašistinį pobūdį Li
berty Lygos ir Hearsto, jis, iš 
antros pusės, lygiai padidina 
Rooseveltą kaipo reformininką 
ir progresistą. Savo špaltoj 
“Socialist Call’e” Norman Tho
mas gegužės 9 d. štai ką sako 
apie “Liberalą Rooseveltą”:

“Nežiūrint visokių rimtų 
trūkumų Roosevelto valdžioj, ji
nai, turbūt, yra beveik tiek li
berališka (buržuaziniai laisva), 
kiek Amerikoj galėtų būti libe
rališka bet kokia kapitalistinė 
valdžia, žmonės, kurie nori re
formų, gali apgailestauti, kad 
Roosevelto valdžia nepadarė 
ypatingos jiems pageidaujamos 
reformos. Bet jeigu reformose 
yra išeitis, tai geriau yra pa
laikyti Roosevelto valdžią.. . . 
Bet tiems, kurie tiki socializ
mui, kurie žino, kad mums ne
reikia Naujosios Dalybos, bet 
naujo lošio, arba tikriau pasa
kius naujo surėdymo, tai toli 
gražu negalima pasitenkint Roo
sevelto rekordu.”

Kokia yra to pareiškimo po
litinė prasmė? čia pareiškiama, 
kad tai esą nesąmonė šnekėti 
apie kokią Farmerių-Darbinin
kų Partiją, kadangi Rooseveltas 
esąs geriausia, ką mes galime 
gauti kapitalistiniame sutvar
kyme—vadinasi, geriau negu 
Farmerių-Darbininkų Partija. 
Tai yra pareiškimas, kad Roo
seveltas duodąs minioms viską, 
ką tik jos galėtų gauti be re
voliucijos; kad mes negalėtu
me nieko geresnio už Roosevel
tą pasiekti šiapus revoliucijos 
ir darbininkų klasės valdžios. 
Net John L. Lewis taip akių 
plotu neužgirtų Roosevelto.

Ar mes galime priimti šitokį 
supratimą apie Roosevelto vaid
menį? Aišku, jog tai yra nesą- 
moniškas ir pavojingai nesamo-1 
niškas supratimas, nes jis truk
do savarankišką politinį veiki
mą žmonių masių, kurios dar 
nėra pasiruošusios daryti revo
liuciją Amerikoj. Gal Thomasui

| Gudruoliui Nevyksta
“Vienybės” Tysliava skaitosi gudriu 

žmogum — gudresniu už gudriausius. 
Savo kolumnoje “Dabar” jis dažnai mėg
sta blofinti tokius dalykus, kurių jis ne
žino. Kadangi jis kalba autoritetingai, 
tai toji nežinystė jį ne kartą pastato 

i liūdnoj padėtyj. Ne mūsų, žinoma, par
eiga taisyti tos rūšies išminčių: pačių 
tautininkų reikalas, jei nenori degti iš 
sarmatos akis. Vienu iš to žmogaus “iš- 
iniiities gabalėlių” bus sekamas:

’ Aną metą aš ginčijausi su vienu komunis-

Vaizdas iš Socialistų Partijos Konvenc. Clevelande, kur įvyko skilimas.

Lietuvos artimiausias prietelius. Lietu
vos žmones spės su Sovietų Sąjunga ge
riau susipažinti ir vieningai atrems bent 
kokį Hitlerio gaujų pasimojimą ant Lie
tuvos nepriklausomybės!

Todėl p. Jankauskas ir jo vienminčiai

dabar turėtų darbuotis, kad Clevelandan 
šaukiamas Amerikos Lietuvių Kongresas 
Demokratijai Atsteigti Lietuvoj būtų 
kuopasekmingiausias!

Kongresas įvyks birželio 20 ir 21 dd., 
1936.

rodosi, kad jis labai revoliuci
niai kalba, kada jis sako, kad 
vienintelis dalykas, ką galima 
padaryti, tai mobilizuoti tuos, 
kurie pritaria socializmui. Bet 
politine pasekmė šio kairiai- 
skambančio pasakymo yra ko
vos apleidimas ir besąlyginis 
žmonių masių atidavimas Roo- 
seveltui.

Įdomu, kaip Thomaso pozici
ja yra kiek skirtingiau išreiš
kiama, ką aš patyriau Jaunuo
lių Kongrese. Gus Tyler, kal
bėdamas vardu Socialistų Par
tijos, padarė ten žingsnį “to
liau” ir už Norman Thomasą. 
Jis sakė, kad tai esanti nesąmo
nė šnekėti, kad fašizmas atei
nąs iš republikonų pusės. Jis 
sakė, kad fašizmo pavojus grę- 
siąs iš Roosevelto pusės, ir jeigu 
mes norime kovoti prieš fašiz
mą Amerikoj, tai, girdi, turime 
sutelkti visas jėgas prieš Roo
seveltą, kurio valdžia esanti ge
riausia, kokia tik galėtų būti 
kapitalistiniame surėdyme, ir 
kad bergždžias dalykas būtų 
galvoti apie ką kitą, kaip tik 
apie socialistinę revoliuciją, nes 
be socialistinės revoliucijos nie
ko negalima būsią padaryti. Ir 
Jaunimo Kongrese socialistai, 
sekdami tokia išvedžiojimų lini
ja, siūlė išbraukt iš progra
mos viską, tik apiirt ekonomi
nių reikalavirrity; :n‘ei jokios ko
vos prieš fašizmą, nei jokios 
kovos prieš politinę reakciją. 
Tokie politiniai reikalavimai, 
pasak jo, gręsią pavojum ben
dram frontui.

Ūpas už Farmeriu - Darbo 
Partiją Yra Plačiai Pakilęs

Negalėtumėm pasakyti, kad 
J u n g t i n ė se Valstijose mes 
griežtai pažengėm linkui vieny
bės, linkui plačios masinės vie
nybės aky vaizdo j reakcijos da
romų užpuolimų. Tačiaus auga 
ūpas sudarymui Farmerių-Dar
bininkų Partijos. Jau yra susi
organizavę platesni negu bile 
kada pradai Farmerių-Darbo 
Partijų atskirose vietose ir iki 
tam tikro laipsnio net ištisose 
valstijose. Auga artimas susi
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siekimas ir bendras darbas, 
ypač “žemutinėse” organizacijų 
dalyse tarp Socialistų ir Ko
munistų Partijų. O vis del to 
turime pasakyti, kad ši vieny
bė žengė pirmyn perdaug lėtai, 
kad galėtų būti sprendžiančiąja 
jėga, tokia kaip kad, pav., mes 
matėme Franci joj ir Ispanijoj.

Visame mūsų politiniame ir 
organizaciniame darbe, artinan
tis rinkimų kampanijai, mes 
statome sau kaipo pamatinį už
davinį dėti visas pastangas, 
idant būtų sukurta Farmerių- 
Darbininkų Partija. Mes siekė
me įsteigti Farmerių-Darbo 
Partiją kiekvienoj vietoj, kiek
viename kongresiniame apskri- 
tyj, kiekvienoj valstijoj ir visoj 
šalyj. Ir nors mes anaip tol 
nesame pasitenkinę tuom, ką 
nuveikėme,, tačiau nenusimena
me. Tik kada buvome išsėmę 
jau visas galimybes, mes, galų 
gale, pasakėme savo Partijai ir 
visai šaliai, kad 1936 metų rin
kimuose dar negalės būti Far
merių-Darbo Partijos preziden
tinių kandidatų.

Išsėmus betgi visas tam gali
mybes, mes daugiau jau neeik- 
vojame laiko tam reikalavimui 
—būtinai išstatyt Farmerių- 
Darbo Partijos kandidatų sąra
šą šiemet visos šalies rinkimuo
se. Taigi uždarykime šį kovos 
skyrių 1936 m. ir šiuo tarpu 
palikime nuošaliai tą klausimą, 
kaip painiojantį veiksnį. O da
bar pasižiūrėkime, ką mes ga
lime padaryti su to mūsų viso 
darbo vaisiais, pasiektais iki 
šiol, ir kaip toli mes galime nu
žengti organizavime Farmerių- 
Darbo Partijos—vietine, valsti- 
jine ir visos šalies plotme—be 
Farmerių-Darbo Partijos kan
didatų sąrašo dabar naciona- 
liuose rinkimuose. '

Kaipo centraliniai svarbų da
lyką tuoj autinėj ateityj mes tu
rime šaukiamą iš visos šalies 
konferenciją, įvykstančią Chi
cago j geg. 30 d. Ją šaukia Min- 
nesotos Farmerių-Darbo Parti
ja. (Ši konferencija jau įvyko. 
—‘L.” Red.) Kai kurie mūsų 
turime pakvietimus į tą konfe
renciją. Pakviesta socialistai, 
žymieji veikėjai iš vietinių ir 
valstijinių tokios partijos judė
jimų visoj šalyj, taipgi ir svar
biųjų unijų vadai.

Kviečiama 85 iki 100 žmonių 
suvažiuoti, kad patirti, ar gali
ma būtų surasti kokią bendrą 
poziciją sušaukti visos šalies su
važiavimą steigimui Farmerių- 
Darbo Partijos 1936 m., išdirbti 
programą, organizaciją ir su
daryti vadovybę, kuri apvieny- 
tų, vadovautų ir žadintų visus 
vietinius ir valstijinius judėji
mus ištisoj šalyj; kuri tuos ju
dėjimus suderintų į politinius 
veiksmus klausimais, paliečian
čiais visą šalį, ir kuri, nors ir 
neišstatydama savo prezidenti
nių kandidhtų šiais metais, ta
čiaus, galėtų visais atžvilgiais

tarnauti, kaipo pradžia visašft- 
liškos, Nacionalės Farmerių- 
Darbo Partijos, už kurią mes 
kovojame.

štai su kokiu klausimu susi
duria Chicagos konferencija $ 
geg. 30-31 d., kaip mes tatai 
suprantame. Dabartinėse sąly
gose prisiėjo sutikti, įr mes su
tikome nereikalauti toj konfe
rencijoj, kad jau šiemetiniuose 
rinkimuose būtų išstatyta far- 
merių-darbiečių prezidentiniai t 
kandidatai. Tuo sutikimu mes 
padidinome galimybę sudaryt 
platesnį tai konferencijai pa
grindą. Mes padauginome pro
gas ■ sėkmingam sušaukimui 
Farmerių-Darbo Partijos stei
giamojo, visašališko suvažiavi
mo.

Tada bus galima suvesti į to- 
kį suvažiavimą eilę svarbių 
darbininkiškų organizacijų ir 
vietinių judėjimų, kurie dabar 
yra nusiteikę remti Rooseveltą 
1936 m. rinkimuose, tačiau, ku
rių nariai tuo pačiu laiku yra 
įsitikinę, kad Farmerių-Darbo 
Partija yra reikalinga.

Tatai reiškia, jog mes turi
me organizaciniai ir politiniai 
bendradarbiauti su tais, kurie 
yra nusistatę remti Rooseveltą
1936 m. Bet tatai yra mums 
būtinas reikalas, jeigu mes no
rime ką nors rimto nuveikti, 
kas liečia Farmerių-Darbo Par
tijos budavojimą. Mes turime 
išnaudoti net pačius šių organi
zacijų žingsnius, kuriais jos iš
reiškia paramą Rooseveltui, * 
idant greičiau galėtume išvys
tyti savarankiškus politinio vei
kimo pavidalus darbininkų ju
dėjime, kurie prisidėtų prie 
Farmerių-Darbo Partijos būda
vo j imo.

Delei Nepartijines Lygos 
šiuo atveju mes turime pa

kalbėti apie Darbo Nepartiji- * 
nę Lygą, kuri yra skelbiama, 
kaipo svarbiausias kanalas, ku
riuo plaukia darbininkų unijų 
parama Rooseveltui išnaujo iš
rinkti. Mes neturime matyti 
šioj Nepartijinėj Lygoj šiaip 
tiktai tolesnį tęsimą darbininkų 
rolės, kaipo senųjų partijų pa
dėjėjų. w

Mes turime joj taipgi matyt 
galimąją pradžią darbininkų or
ganizavimosi n e priklausomam, 
savarankiškam politiniam Veiki
mui, jeigu mes savo darbą tin
kamai atliksime masėse. Tūli 
svarbiausi Nepartijines Lygos 
vadai yra nurodę viešuose savo 
pareiškimuose, kad jie siekią 
pastovios organizacijos, kuri f
1937 metais galėtų būt pavers
ta Darbo Partija; kiti nurodė, 
kad ims dėmesin klausimą ėji
mo linkui Darbo Partijos.

Nei vienas šio judėjimo vadas 
nėra dš principo pasisakęs prieš 
Darbo Partiją. Bet, žinoma, jei
gu mes tikėtumės, kad Darbo 
Partija savaime išaugs iš Ne
partijines Lygos, tai mes, tur- t 
būt, skaudžiai nusiviltume.

Net tie, kurie žadėjo suorga- 
nizuot Darbo Nepartijinę Lygą 
ne vien kaip nacionalį komitetą, 
bet kaip eilę vietinių komitetų 
ir konferencijų visoj šalyj, ne
sistengia sudaryt žadėtas že- 
mesniąsias jos organizacijąs. 
Jie bijo eilinių narių intakos 
tokiose vietinėse Darbo Nepar- 
tijinėse Lygose. Reikės stipriau
sio spaudimo iš apačių, idant 
suorganizuot darbininkų jėgas 
rinkimuose. Vyriausia mūsų vei
kimo sritis, žinoma, yra Far
merių-Darbo Partija, tačiaus 
mums nėra vis tiek pat, kokiu 
būdu Nepartijines Darbo Lygos * 
yra organizuojamos ir kaip jos 
veikia.

Mes nesame bešališki tuo 
klausimu, ar darbo unijos akių 
plotu užgiria Rooseveltą pagal 
augštųjų vadų įpiršimą, ar jos / 
veikia kaipo savarankiška ma- 
sinė jėga.. Mes turime sakyti 
toms darbo unijoms, kurios ei
na su Rooseveltu: Mes nesutin- / 
kame su jumis, bet jeigu jūs 
rengiatės remti Rooseveltą, argi 
jūs nematote, kad jums reikia 
bent suorganizuoti saviškes jė
gas į kairę nuo Roosevelto, kaip * 
kad Liberty Lyga suorganizavo 
savo jėgas į dešinę nuo jo? *

(Pabaiga 4 pusi.)
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Beje, buvo draugų 
draugių, kurie ant vietos 
ferencijoj 
centų.
M. Demykis 5 centus, M. Nor- 
buta 10 c., J. Stanislovaitis, 
10 c., V. Botyrius 10c, O. Ra
dzevičienė 50c. ir J. Yasiulai-

ft
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Kanalas per Floridą
Jungtinių Valstijų valsti

ja Florida yra įsidavus pus- 
saliu, kaip kokis milžiniš
kas pirštas į vandenį, tarp

• Atlantiko didjūrio ir Mexi
co užlajos. Florida turi 
apie 450 mylių ilgio. Plau
kiant iš New Yorko arba 
kitų Atlantiko didjūrio 
prieplaukų į New Orleans 
arba kitas Texas, Louisia
na, Alabama arba vakari-

, nes Floridos pusės prieplau
kas, prisieina plaukti aplin
kui visą Floridą valstiją ir 
padaryti bent 1,000 mylių 
bereikalingo kelio.

Roosevelto valdžia nu
sprendė pravesti skersai 
Floridą valstiją kanalą. Ka
nalas būtų tinkamas ir did- 
jūrių laivams plaukti. Jis 

” turėtų apie 150 ar daugiau 
mylių ilgio. Kanalas pra
dėtas budavoti. Tam tikslui 
Federalė valdžia paskyrė 
$5,400,000 pinigų. Bet visas 
kanalo prakasimas ir įren
gimas gali atsieiti apie 
$146,000,000.

Kanalui nutiesta linija 
*nuo Atlantiko, Jacksonville 
prieplaukos, iki Inglis prie
plaukos ant Mexico užlajos. 
Apie 60 mylių ilgio, nuo 
Jacksonville iki Palatka yra 
St. Johns upė, paskui eže
ras, Oklawaka ir Withla- 
coochee upės. Jas ir nu
spręsta išnaudoti, kad su-

• mažinus kasimo darbus, ir 
kanalą aprūpinus vietos 
vandeniu.

“New York Times” ko
respondentas H. G. Sims ra
šo, kad kanalo darbai gali 

. apsistoti iš priežasties sto
kos pinigų. Federalė valr 

wdžia dar neaprūpino, o vals
tija ir nekreipia atydos. 
Prie kanalo dirba daugiau
siai bedarbiai.

Iš visko atrodo, kad ka
rinio pravedimui priešinasi 
Hiinq laivų kompanijos. Juk 
;l"iau jos veža tavorus, 
daugiau už juos ir gauna. 
Sako, būk vietos ir farme-

• riai priešingi kanalo prave
dimui. Abejotinas įtari
mas, • nes farmerių galėtų 
daugiau pakilti žemės pro
duktai, pagerėjus jų išveži
mui kanalu.

subudavojimų 135 pėdas 
augščio stiebų, o iki viršū
nių 234 pėdas.

Laivo sirena bus girdima 
už 10 mylių atstumo, bet 
taip padaryta, kad savo bal
su nenervintų keliauninkus. 
Laivas turi 12 augštų. Ant 
viršutinio augšto yra vieš
butis su 26 kambariais, 
kiekviename visi paranka
mai.

Didžiulė valgykla yra ant 
C augšto, kuri turi 118 pė
dų pločio ir 160 pėdų ilgio. 
Čia vienu kartu gali valgy
ti 800 žmonių. Du kiti 
augštai taipgi turi savo 
Valgyklas: .turistų del 760 
žmonių ir trečios klasės ke
liauninkams—600 ž m onių. 
Laivą pasibudavojo Cunard 
Laivų Linija.

Ant laivo yra patogūs 
kambariai, valgyklos, mieg- 
rūmiai, poilsio ir net mau
dymosi prūdas 35 pėdų il
gio ir 22 pėdų pločio; įreng
ta radio ir kitokį paranku- 
mai. Žinoma, kaip kapitali
stinė visuomenė pasidalinus 
į klases, taip ir ant laivo 
yra trys skyriai—ponų (ca
bin), vidutinės klasės (tou
rist class) ir trečios klasės 
kambariai ir augštai. Bet 
vis gi ant šio laivo trečios 
klasės kambariai iš aprašy
mų yra daug geresni, kaip 
daugelio kitų laivų.

Vos spėjo laivas išplaukti 
pirmai kelionei į Ameriką, 
kaip tarp francūzų laivų li
nijos ir anglų prasidėjo 
varžytinės, kuris laivas ge
resnis, greitesnis. “Queen 
Mary” savininkai paskelbė, 
kad pirma kelionė nėra tik
slu parodyti laivo greitu
mą. Žinoma, tai diplomąti- 
nis paskelbimas, juk nesma
gu būtų paskelbti, kad lenk
tynės ir jas pralaimėti. 
Francūzų laivas “Norman
die” kol kas skaitomas grei
tesniu, bet tas dar nereiš
kia, kad “Queen Mary” ne
galės kitais plaukimais 
“Normandie” sumušti.

Dabar Atlantiko vandenis 
raižo keli dideli moderniški 
Anglijos, Francijos. Italijos 
ir Vokietijos laivai.

Queen Mary
* Vėliausias laivų techni

kos atsiekimas yra Angli
jos milžiniškas laivas 
“Queen Mary.” Dabar yra 
ir dar ilgai bus daug ginčų 
tarp Francijos ir Anglijos 
laivų kompanijų, kuris yra

* didesnis, greitesnis ir ge
resnis: “Queen Mary” ar 
Francijos “Normandie” lai
vas. Ginčijasi, argumen
tuoja jų sparta, gražumu, 
patogumu, tam, kad dau
giau keliauninkų gavus. 
Abu laivai milžinai. Apie

^“Normandie” mūsų dien
rašty j jau buvo rašyta, tat 
čia paduosime kiek davinių 
apie “Queen Mary.”

“Queen Mary” (“Karalie
nė Marė”), turi 1,018 pėdų 
ilgio, 80,733 tonus įtalpos,

* jos motorai išvysto 200,000 
arklių jėgą, greitis bus apie

t 32 jūriniai mazgai, apie 40 
paprastų mylių. Ji turi 
2,000 įgulos—oficierių ir jū
reivių ir gali vežti 4,000 ke
liauninkų. Laivas, kuris 
galima pavadinti miesteliu. 
Laivas su 6,000 gyventojų 
ir galinga jėga. “Queen 
Mary” turi 118 pėdų pločio 
ir nuo dugno iki viršutinių

davo tas mašinas prie sie
nų, daug vyrų įsiūbuodavo 
rąstą ir apkaustytu galu 
mušdavo į sieną tol, kokją 
išversdavo.

Keturioliktame šimtme
tyje buvo išgalvota ktiliar- 
vina—patranka panaši į 
vandens ryną. Šaudė iš jos 
jau paraku. Kulka tarnavo 
akmens gabalas arba į ją 
įdėdavo vylyčią, prie jos iš
sikišusio galo pririšdavo de
gančią įtalpą ir šaudavo. 
Tokis svaidinys nulėkęs į 
priešo apsigynimo punktą 
uždegdavo jį. Šaudyti galė
jo tik iš arti.

Apie tą pat laiką rusai 
pasigamino patranką vadi
nama piščaL Ji buvo galin
gesnė už kulerviną, ji įkaus- 
tyta į ąžuolo kamieną, abu 
galai buvo kiauri, prie sa
vojo galo pridėdavo tam 
tikrą metalo šmotą, kad kul
ka į savo pusę neišlėktų. 
Šaudė akmeninėmis kulko
mis.

’Penkioliktame šimtmety
je pradėjo gaminti -iš vario 
mortyras ant nuolatinių pa
stolių ir ratų.

Šešioliktame ir septy
nioliktame šimtmečiuose jau 
gamino metalinius svaidi- 
nius, dideles kanuolės ant 
ratų, galingas bombardas 
ir šaudė metalinėmis bolė- 
mis. Kanuolių tik vienas ga
las buvo kiauras, tai yra į 
priešo pusę. Per jį šaudė, 
per jį ir užtaisydavo jas. 
Tuom pat laiku buvo išgal
vota vargoniška kanuolė, 
kuri turėjo gretimai sudė
tus net 64 vamzdžius, jie 
buvo nedideli. Vargoniškos 
patrankos neturėjo pasise
kimo ir greitai išnyko.

Aštuonioliktame šimtme- 
tyj patobulintos patrankos, 
bet netoli nueita nuo septy
niolikto. Devyniolikto šimt
mečio antroj dalyj patran
kų jėga ir įvairumas nužen
gė toli pirmyn. Mat, išras
ta būdai pagaminti plieno 
kanuolės ir su užtaisymu iš 
savos pusės. Prie to pasi
gaminta visokių kanuolių— 
tvirtumų, laivų, lauko, leng
vų ir sunkių. Labai nužen
gė pirmyn gaminimas dide
lės jėgos svaidinių.

Dabar yra visokių ir vi
sokiausių kanuolių. Yra to
kių, kurios baisiai greitai 
šaudo, vienos muša net už

35 mylių atstos, kitos ar
čiau, vienos tinkamos šau
dyti ant sausžemio, kitos į 
orą, trečios į apkasus, tvir
tumas. Imperialistinėse ša
lyse yra galingi kanuolių ir 
ginklų gaminimo karaliai: 
Vok ietijoj—Kruppas, An
glijoje •— Zacharoyas su 
Vickers firma, Japonijoje— 
Muttsu, Amerikoje — Mor
ganas, Francijoje— Schnei
der, čechoslovakijoje—Sko
da ir tt. Jie pagamina šim
tus visokių rūšių patrankų, 
joms svaidinių, kitokių gin- 
Idų ir nuolatos rūpinasi, 
kad pasaulyj nebūtų ramy
bės, nes tas didina jų pel
nus.

Dabar patrankų gaminto
jai suka galvą, kaip čia pa
gaminti elektros jėga šau
dančią kanuolę. Tokia ka- 
nuolė mestų už šimtų mylių 
elektros jėgą ir ten viską 
griautų, ardytų, žudytų.

š—kas.

Buvo išrinkta finansų komi
sija sukėlimui reikalingų pini
gų del delegatų kelionei ir ko
misija dirba, kaip galint, kad 
atsiekt savo tikslą.

Taipogi komisija nutarė su
rengi išleistuvių vakarėlį del 
delegatų, kad sukelti kiek fi
nansų. Yra rengiama vaka
rienė ir “Card 
draugą Norbutą 

čia visų

Conn. Valstijos 
Išvažiavimas

Birželio 14 d. įvyksta dvie
jų apskričių metinis išvažiavi
mas, su plačia dainų ir mu
zikos programa. Dalyvaus iš
pildyme programos net keturi 
darb. chorai, būtent, Hartfor
do Laisvės, Manchesterio Jau
nuolių, Waterburio Vilijos, 
Bridgeporto Jaunuolių. Gal 
bus ir penktas Choras Daina 
iš New-Haven. Kaip matyt,

Conn, valstijos drg. ne juokais 
rengiasi prie išvažiavimo.

Vilijos choras iš Waterbu
rio yra nutaręs suorganizuoti 
didelį busą važiuoti į pikniką. 
Tikietas į abi pusi tik 75c. 
Norintieji važiuoti, tuojaus 
užsiregistruokite pas Vilij’os 
Choro narius. Kaip matyt, 
tai waterburieciai važiuos į 
pikniką net dviem busais— 
vienas del Vilijos Choro dai
nininkų, o kitas choro simpa- 
tikų, šiaip norinčių važiuoti 
į pikniką. Būtų gerai, kad 
kitos kolonijos imtų pavyzdį iš 
waterburiečių, ir organizuotų 
busus važiavimui į pikniką. 
Draugai, ką darot, atsiliepkit 
per spaudą.

Vilijos.

Viešas Laiškas Į Naujosios 
Anglijos Lietuvius

Keletas Žodžių iš Bendro 
Fronto Konferencijos del At- 
steigimo Lietuvoj Demokrati

nių teisių ir Laisvės Žodžio 
Lietuvos Žmonėms

Konferencija įvyko 31 die
ną gegužės. Konferencijoj da
lyvavo 10 
ganizacijų, 
apie 1,100 
mandatais 
svečių.

Pakol mandatai 
tvarkyta, delegatai
Lietuvos klausimu, nurodyda
mi, kokia ten padėtis. Visi bu
vo priešingi Smetonos dikta
tūrai. Taipgi ir laike diskusi
jų buvo daug kalbėta Lietuvos 
klausimu. Visi nurodė, kad 
reikia mums kovot ęia būnan
tiems už Lietuvos darbininkų 
reikalus ir remt šį lietuvių vi
suotiną suvažiavimą-kongresą, 
kuris įvyks birželio 20 ir 21 
dienomis Cleveland, Ohio.

Šioj konferencijoj likosi iš
rinkti 4 delegatai bei delega
tės, taipgi nekurios organiza
cijos išrinks savo susirinki
muose, ir kaip atrodo, tai 
Wilkes-Barre darbininkiškos 
organizacijos turės gerą atsto
vybę šiam lietuvių kongrese.

Į mandatų komisiją buvo iš
rinkti šie draugai: M. Stanis- 
lovaitienė, J. Vilkelis, V. Bo
tyrius. Pirmininkas J. Vilkelis, 
raštininkė M. Stanislovaitienė.

Buvo pagaminta ir gerų re
zoliucijų, kurios tilps spaudo
je.

Kaip Vystėsi Kanuolės
Kol parakas nebuvo ži

nomas, kol jį žmonės nega
lėjo pasigaminti, tol žmo
gaus žudymas buvo dau
giausiai šaltu ginklu—kar
du, durklu, peiliu. Karų: 
buvo daug, laukinės tautos 
kariavo nuolatos. Užpuoli- 
mai buvo kasdieniniai. 
Žmonės aptverdavo savo 
gvvenimo centra, būdavo j o 
nilis. tvirtumas. Užpuolikai, 
kurie norėjo kitas tautas 
plėšti ir žmones vergti, ga
minosi sau ginklus išgriovi- 
mui tvirtumų—sienų.

Tam tikslui jie išgalvojo 
arbalista prietaisą, tai buvo 
savo rūšies “kanuolė,” kuri 
lanku įtempimu per tvirtu
mų sienas įmesdavo į apsi
trynė jų pilį akmenis, paga
lius, sunkius gabalus arba 
jais daužė sienas. Jau toto
riai (tryliktame šimtmety j) 
užkariaudami Rusijos mies
tus turėjo sienų sugriovimo 
mašinas. Tai buvo keturi 
stulpai ant galingos medi
nės platformos. Visi stulpai 
viršui sujungti. Po platfor
ma buvo dideli mediniai ra
tai. Nuo viršutinių stulpų 
sujungimo kabojo retežiai, 
ant tų retežių buvo įkabin
tas rąstas, kurio galas ap
kaustytas geležim. Pristum-

Patogi Kelionė Lackawanna Gelžkeliu iš 
New Yorko į Amerikos Lietuvių Kongresų

Brooklyno ir apylinkės organizacijų konferencijos 
komiteto transportacijos komisija teiravosi apie kelionę 
gelžkeliu ir patyrė, kad parankiausia būtų važiuoti 

LACKAWANNA GELŽKELIU
Iš New Yorko į Clevelandą ir atgal kainuoja $16, jei 

susidaro grupė ne mažiau 25 asmenų. (Jei mažesnė 
grupė, tai nėra nuolaidos—kainuoja: iki $20.) Nuva
žiuojant, visai grupei reikia kartu važiuoti, o grįžti ga
lima pavieniai, bile kada bėgyje 10 dienų.

Traukinys iš New Yorko (Hoboken stoties) išeina 
6:30 vai. penktadienio vakare (pastoviu laiku), bir
želio 19 d., o Clevelande jau būna ant rytojau^ 8:40 
vai. ryto. Kelionė ima apie 13 valandų.

Grįžtant, kas nori gali veltui gauti tikietą į Niagarą 
Falls; taipgi galima sustoti Buffalo, Elmira ir Scrantone.

Brooklyno ir apylinkės (taipgi Massachusetts ir Con
necticut) organizacijų išrinkti delegatai į Amerikos Lie
tuvių Kongresą, norintieji važiuoti traukiniu, turi grei
tai užsiregistruoti pas transportacijos komisiją.

Traukiniu taipgi gali važiuoti ir ne delegatai, bet 
šiaip asmenys, norintieji pasivažinėti ir pamatyt Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Ta proga gali pasinaudoti SLA Sei
mo ir Meno Sąjungos suvažiavimo delegatai.

Komisijai reikia pranešti ne vėliau, kaip 15 d. birželio.
Pranešimą siųskite sekamu antrašu:

J. SI URBA, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Kaip kitais metais, taip ir šiemet didysis Naujosios An
glijos lietuvių piknikas įvyks 4 dieną liepos, Fourth of Ju- 
ly, Vose’s Pavilion Parke, Maynard, Mass. Prašome įsitė- 
myti dieną, vietą ir kviečiame būti tame didžiausiame 
Naujosios Anglijos lietuvių piknike.

Čia girdėsite visus geriausius Bostono apielinkės cho
rus ir išgirsite Connecticut valstijos chorų dainas. Taip
gi bus solistų, bus sportiškų žaislų ir daug visokių įvai
rumų. Rojus Mizara, “Laisvės” redaktorius, grįžęs iš A- 
merikos Lietuvių Kongreso, įvykusio Clevelande, sakys 
prakalbą iš Kongreso tarimų ir apibūdins kitus svarbius 
mūsų gyvenimo klausimus. Visa programa, bus duodama 
per garsiakalbį-microphone.

Prie įžangos bilieto yra skiriama $300 dovanomis. Bi
lietai jau gatavi ir visur platinama. Malonėkite iš anksto 
įsigyti bilietus ir tuomi pasilengvinsite sau ir palengvin
site rengėjams.

Šis parengimas yra naudai dienraščio “Laisvės” ir ki
tai darbininkų spaudai. Kiekvienas, įvertinantis “Lais
vę” kaipo svarbią apšvietos skleidimo įmonę, privalo dar
buotis iš anksto platinimu įžangos bilietų. Daug priklau
so pikniko pasisekimas nuo iš anksto išplatinimo bilietų.

Prie Vose’s Pavilion Parko yra gražus ežeras pasimau
dymui, pačiame parke yra puiki svetainė šokiam, o par
kas tai stebėtinai gražus iš gamtos atžvilgio. Puikūs pu
šynai ir yra daug kitokių medžių. Žolynai kaip šepetys, 
malonu pasivaikščioti ir pasisėdėti taip gražioje vietoje.

Rengėjai parūpins gerų valgių ir gėrimų taip, kad 
kiekvienas bus sotus ir patenkintas. Šokiam grieš šauni 
orkestrą per visą dieną. Atvažiuokite, pasimatykite su 
pažystamais ir įsigykite naujos pažinties, tuom pat kartu 
paremkite dienraštį “Laisvę” ir kitą darbininkišką spau
dą, prisidėkite prie skleidimo darbininkiškos apšvietos.

Nė į jokį kitą pikniką neprivažiuoja tiek svečių iš ki
tų miestų, kiek į spaudos pikniką, čia būna svečių iš 
New Yorko, iš Pennsylvanijos ir veik iš visų Connecticut 
valstijos miestų. Tad 4-tą d. liepos, Fourth of July, Vose’s 
Pavilion Parke, Maynard, Mass., būkite toje milžiniškoje 
minioje, suvažiavusioje iš visur.

PIKNIKO KOMISIJA
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VARPO KEPTUVE

marksistiniai-leniniško 
mokslo išvystymui ir 
apšvietimo SSRS paki

li ž 
su

bol- 
būti

Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

vargonininkai
Mokino jose 

dalykų: mal- 
iš lietuviškos

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25. 

adresuokite 
J. BARKUS, 

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

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra 

Skaniausi.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

Jie davė pažadą, kad rude
niop gal būsią galima atsteig- 
ti ALDLD. kuopą, jei Apskri
tys jiem padėsiąs.

X-Iiks.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Pries Forest Parkway, 
Woodhaven, L. K N. Y.

Istorija ir Jos Reikšmė 
Revoliuciniam 

Proletariatui
S. Matulaitis

Materialistinis istorijos aiš
kinimas, Markso ir Engelso pa
tiektas, Lenino ir Stalino toliau 
pratęstas, pritaikant jį prie šių 
dienų žmonijos vystymosi etapo, 
yra vieninteliai moksliška ir 
nuosaki metodologija istorijos 
reiškiniams pažinti.

Markso—Lenino metodologi
ja turi ypatingai svarbią reikš
mę proletariatui, kadangi ji su
teikia proletariatui ne tik did
žiulį visuomeniškai istorinių 
reiškinių pažinojimo įrankį, bet 
duoda taipogi raktą numatyti tą 
linkmę, kuria eina žmonijos vi
suomenės vystymasis artimiau
sioj ateityj.

Markso teorijos šviesa nu
šviesta istorija parodo, kad kle- 
sinė visuomenė, privačia nuosa
vybe pagrįsta, ne amžina, kad 
klesinės visuomenės susidary
davo, vystėsi ir pagalios žlugda
vo. Istorija moko, kad kapita
lizmas dabartinėj jo išsivysty
mo stadijoj su jo paskirstymu 
klesomis, atsirado tam tikrame 
visuomenės išsivystymo laips
ny] ; vystėsi—atliko savo rolę 
tame visuomenės vystymosi 
laipsnyj, o dabar neišvengiamai 
privalo būti nušluotas nuo isto
rijos scenos, o pakeis jį social
izmas; gi kapitalizmo duobka
siu ir naujos socialistinės visuo
menės statytojų yra proletaria
tas, kuris išaugo ir susiorgani
zavo kapitalizmo gadynėj.

Tuo būdu marksistiniai—le- 
ninistinė istorija yra vienas 
svarbiausių proletariato kovos 
įrankių. Ji parodo proletaria
to laimėjimo neišvengiamumą.

Kadangi dabartis tampriai 
’ surišta su praeitim, turi savo 

šaknų praeityj, žinojimas visos 
istorinės žmonijos praeities, 
dargi tolimiausių žmonijos gy
venimo epochų, turi didžiulę 
reikšmę mūsų laikų proletaria
tui kaipo įrankis pažinti da
bartį. Prie to reikia pabrėžti, 
kad proletariatui jo kovoj su 
kapitalizmu už socializmą rei
kalinga moksliška tiesa apie se
novę, pilnas objektyvus tikre
nybės pažinojimas—ką gali duo
ti tiktai istorija, marksizmo-le
ninizmo šviesa nušviesta. Tik
tai marksistiniai-leninistinė is
torija yra objektyvus mokslas, 
norint tuo pat laiku jis privalo 
būti partinis, išeinantis iš pro
letariato interesų.

Proletariatui užtat nėra rei
kalo daryti koki nors istorijos 
mokslo suklastojimai, sugalvoti 
legendos; jam reikalingas pil
nas, objektyvus tikrenybės pa
žinojimas, ką gali duoti tiktai 
marksistiniai-leninistinis istori
jos supratimas.

Visiškai kitokioj padėtyj yra 
buržuazijos istorijos mokslas, 
ypatingai buržuazinės tvarkos 

.'.‘žlugimo periodu. Pradžioj, kili- 
\'mo metų, kuomet buržuazija bu- 
:"vo< progresyvė klesa, nešiotoja 
•naujo aukštesnio palyginamai 

su feodalizmu gamybos būdo, ir 
. » buržuazinė istorija, kurioj atsi

spindėjo buržuazijos klesos in- 
;7;teresai, artinosi prie objekty

vaus tikrenybės pažinojimo. Pa
staruoju gi laiku, buržuazinės 
•tvarkos puvimo laikotarpiu, 
kuomet buržuazija, proletariato 
-išstojimo ir jo jėgų augimo 
įgąsdinta, nesidrovi imtis bet- 
kokių priemonių, kad tik nu- 
tęstų savo viešpatavimą, tuo 

*• metu ir buržuazinis istorijos 
-• mokslas, buržuazijos interesus 

gindamas, stveriasi istorinio 
proceso suklastojimo ir falsifi- 
kacijos. Klesiniai jos interesai 

.. verčia ją klastoti istoriją, kad 
buržuazinis surėdymas esąs ne- 

- keičiamas, kad privati nuosavy
be, jo pagrindas yra amžina ir 
protinga. Fašistinė istorija dar 

L aklplėšiškiau ir nachališkiau 
falsifikuoja tikrąją istoriją. 
Objektyvumas čia visai išnyks-
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Po viso, kas pasakyta apie is
torijos svarbą proletariatui, da
rosi aišku, kodėl mūsų partija 
jos vado draugo Stalino asme
nyje kreipia tokią didelę domę 
istorijai, kaipo dėstymo daiktui, 
taip ir atatinkamų vadovėlių 
parašymui ir mokslo tyrimo 
darbui mokslo srityj.

Jau gegužės 16 d. 1934 m. 
SSRS liaudies komisarų taryba 
ir VKP (b) CK paskelbė nuta
rimą “Apie pilietinės istorijos 
dėstymą SSRS mokyklose”, ku
riame Sovnarkomas ir VKP (b) 
CK nurodo svarbiausią kaip va
dovėlių, taip ir pačio istorijos 
dėstymo trūkumą, jo atitrauktą, 
schematišką būdą: “mokslei
viams patiekia abstraktiškus vi- 
suomeniškai-ekonominių forma
cijų apibudinimus, pamainyda
mi tuo būdu nuoseklų pilietinės 
istorijos išguldymą atitraukto
mis sociologiškomis schemo
mis”.

Tais pat 1934 m. liepos 14 d. 
VKP (b) CK ir Sovnarkomas 
užgyrė draugų Stalino, Kirovo 
ir ždanovo patiektus pastebėji
mus del naujų SSRS istorijos 
vadovėlių konspektų.

Šitie dd. Stalino, Kirovo ir 
ždanovo padaryti pastebėjimai 
turi istorikams didžiulę vado
vaujančią reikšmę. Draugas 
Stalinas ne tik nurodė atskiras 
klaidas istorikų, patiekusių 
tuos konspektus, bet kartu su 
tuo pabrėžė: “kad nurodytų 
vadovėlių autoriai ir toliau at
kakliai prisilaiko ne kartą jau 
partijos aikštėn iškeltų ir aiš
kiai nevykusių istorinių apibu
dinimų ir nusistatymų, turinčių 
savo pagrinde žinomas Pokrov- 
skio klaidas. Sovnarkomas ir 
CK negali neivertinti, .kaipo 
liūdymą to, kad tūloj mūsų is
torikų, ypačiai SSRS istorikų 
dalyj įleido šaknis antimarkr 
sistinės, antileniniškos, esmėj 
likvidatoriškos, antimoksliškos 
pažvalgos į istorijos mokslą”. 
Toliau “Sovnarkomas ir CK nu
rodo, kad uždavinys nugalėti 
tas kenksmingas pažvalgas yra 
būtina premisa (sąlygą) kaip 
sustatymui istorijos vadovėlių, 
taip ir 
istorijos 
istorinio 
limui”.

Mes žinome, kad Pokrovskis 
turėjo išimtinos įtakos ir ne
užginčijamo autoriteto sovieti
nių istorikų tarpe. Ir jo pada
rytos klaidos giliai įsišaknijo 
jo mokiniuose ir pasekėjuose. 
Tos klaidos pasilieka ir ligšiol, 
nežiūrint to, kad vadinamos 
“Pokrovskio mokyklos” stam
bios klaidos iškeltos aikštėn ir 
sukritikuotos. Pokrovskis savo 
veikaluose didelę reikšmę skyrė 
vadinamam “ekonominiam ma
terializmui”, t. i. vienpusiškai 
koncepcijai apie mechanišką po
litinio anstato prigulmingumą 
nuo ekonominės bazės, kuomet, 
sulig Markso, ekonomika nu
stato tiktai tam tikrus gamybos 
santikius, tam tikrą visuomenės 
struktūrą, kurios viduje eina 
klesų kova, iš kurios jau seka 
politinis ir kiti anstatai.

Beto Pokrovskio veikaluose 
yra nedakainavimas atgalinės 
politinių anstatų įtakos į eko
nominę bazę; valstybės valdžia, 
atstovaudama tos ar kitos kle- 
sos interesus, savo priemonėmis 
daro didelę įtaką į šalies eko
nomikos vystymąsi..

Pokrovskis perdaug aukštai 
įvertina rolę prekybinio kapita
lizmo, kaipo socialiai-ekonomi- 
nę feodalės patvaldybės bazę. 
Pats Pokrovskis apie šitą savo 
klaidą rašė: “Beraštis yra išsi
tarimas ‘prekybinis kapitaliz
mas’; kapitalizmas yra gamy
bos sistema, o prekybinis kapi
talas nieko nepagamina... nie
ko negaminantis prekybinis ka
pitalas negali nustatyti savimi 
būdą politinio tamtikros visuo

menės anstato... Kad ir dide
lė būtų toj ar kitoj epochoj pre
kybinio kapitalo įtaka, visgi po
litinio anstato būdas gamybos 
santikių, bet ne mainu nustato
mas”.

Pokrovskis neteisingai įkai
nuoja valstiečių sukilimus XVII 
ir XVIII šimtmetyj kaipo “bur
žuazinę prekybinio kapitalo epo
chos revoliuciją”, kuomet šitie 
sukilimai surišti su feodalinės 
eksploatacijos augimu (baudžia
vos ir įvairių prievalių padidė
jimu).

Pagalios kaikurie Pokrovs
kio išsitarimai yra tiesioginis 
neigimas istorijos kaipo moks
lo—“antimar.ksistinės, antileni- 
nistinės, savo esmėj likvidato
riškos pažvalgos į istorijos 
mokslą”—kaip pasakyta Sov- 
narkomo ir VKP (b) CK nuta
rimuose. Pokrovskis, sako, kad 
“nėra objektyvaus istorijos 
mokslo, kuris pažino objektyvią 
tikrumą. Ir mano patarimas 
jums: neiti “akademišku keliu”, 
nes “akademizmas”, turi savyje 
kaipo būtiną sąlygą pripažini
mą to objektyvaus mokslo, ku
rio nėra. Bolševikų mokslas 
turi būti bolševikiškas”.

čia kada tai buvus veikloka 
vietelė. Lietuviai draugai ra
šinėdavo žinutes iš veikimo, 
tai ir toliau nuo čia gyvenda
mi girdėdavo, kas čia veikia
ma, bet dabar, anot jų pačių, 
biskutį apilsta, nerašoma. Ale 
veikimas neblogai vedamas.

Nepersenai buvę gražiai pa
sidarbuota, apjungta dvi pa- 
šelpinės draugijos į vieną. 
Tuomi ne vien sudarė vieną 
tvirtesnę pašei pos draugiją, 
bet ir patsai lietuvių namas, 
svetainė, bus galima išlaikyti 
padvigubėjus spėkom. Kiek 
žinome, progresyviai žmonės 
yra padėję daug sunkaus dar
bo, iki apjungė tas draugijas. 
Mat, buvę tokių, kurie tam 
kliudė. Delei žingeidumo, pa
minėsime apjungtos naujos 
draugijos Lietuvių Pašelpinio 
Kliubo valdybos sąstatą. Pirm. 
V. Kelmelis, vice-pirm. F. Gri
gas, sekr. J. Simonaitis, fin. 
sekr. J. 'Zorskis, ižd. J. Bučin
skas. Svetainės gaspadorius 
A. Truskauskas.

Iš šito seka išvada, kad 
ševi.kiškas mokslas neturi 
objektyvus. Mes jau žinome, 
kad yra didelis skirtumas tarp 
istorinio buržuazijos ir prole
tariato mokslo, imanti jį Mark- 
so-Lenino—Stalino supratime.
Marksistiškai prieidami prie is
torinio proletariato mokslo, mes 
rasime, kad juo daugiau “par- 
tingumo” istorijos moksle, t. y. 
juo jis labiau išlaikytas prole
tariniai klesinėj prasmėj, juo 
jisai teisingesnis, juo tikriau 
atvaizduoja objektyvią tikrumą, 
juo jisai objektyviškesnis, juo 
tikriau atvaizduoja tikrumą. Ir 
juo teisingesnis mokslas, juo la
biau atatinka jis objektyviai 
tikrumai, juo jis tikresnis kle
sų kovos įrankis. Vietoj šito 
Pokrovskis iškėlė bendrą frazę 
—“istorija yra politika atgręž
ta į praeitį”, nieko nesakyda
mas apie tikrą joj tikrumos at
sispindėjimą, kuomet ji yra 
proletariškai “partinga”.

Sovnarkomo ir CK nutari
mas pabrėžė, kad tų pažiūrų 
nugalėjimas yra būtinas kaip 
rašant istorijos vadovėlius, taip 
ir marksistiškai-leninistinio is
torijos mokslo vystymuisi.

Objektyvios moksliškos istori
jos žinojimas turi didžiulės 
reikšmes kaip mūsų šalies pi
liečiams, taip ir priaugančiai 
kartai, nes tuomet jie pakils į 
aukštesnį sąmoningumo laipsnį 
ir taps sąmoningais kovotojais 
už socializmą.

Iš viso, kas aukščiau pasaky
ta, matyt, kokią domę, kokią 
atydą privalo kreipti kiekvienas 
istorikas, kad savo mokslo dar
buose visoj grynumoj išlaikyti 
Markso—Lenino—Stalino mo
kymą.

čia aš nurodysiu klaidas, 
mano padarytas darbe, išėjusia
me 1933 m.: “1863 m. Lietuvoj. 
Socialiai - ekonominis Lietuvos 
stovis prieš sukilimą”. Pirma 
metodologinė klaida yra tame, 
kad įžangoj mano žadama “iš
dėstyti tas varomąsias jėgas, 
kurios skatino įvairias visuome
nės klesas mažiau ar daugiau 
dalyvauti sukilime”, o tekste pa
tiekiu vien socialiai-ekonominio 
stovio nagrinėjimą. Išeina, kad 
ne klesų kova, ne kova su kolo- 
nialinemis caro valdžios priemo
nėmis buvo tos ar kitos visuo
menės klesos dalyvavimo sukili
me priežastys, bet tamtikras so
cialiai - ekonominis tuometinės 
Lietuvos stovis. Ne marksizmas, 
bet ekonominis materializmas 
gludi tokiame dalyko pastatyme. 
Ne šalies ekonomika, bet klesų 
kova yra varomoji istorinių 
įvykių jėga, ši klaida mano 
atitaisyta antroje, dar rankraš- 
tyj esamoje, to rašto dalyje— 
“1863 m. sukilimas, jo priežas
tys ir pasekmės”, bet tas ne
maino dalyko stovio. Pokrov
skio įtaka visoj pilnumoj pa
sireiškė tokiame klausimo pas
tatyme.

Yra mano darbe ir ta klaida, 
kad kaikurių dalykų įvertinime 
nėra ganėtino politinio užaštri
nimo, nėra duotas pagilintas

Kalbėjomės su tos naujos 
draugijos finansų sekretorium 
J. IZorskiu. Jis net davė 
kų dolerį del “Laisvės”. 
Grigas įsigijo certifikatą 
du doleriu. Matėmės ir
valgomų daiktų krautuvininku 
S. Mizara. Jis irgi įsigijo cer- 
tifikata. u

Pirmu sykiu teko būti pas 
V. Kelmelį imt farmos. Skun
dėsi, kad farmerių, sykiu ir jo, 
sunkus gyvenimas. Jis tik per 
didelę laimę galėjęs išlaikyti 
savo savastį, kuomet tas bai
susis krizis buvo pačiupinėjęs.

Kelmelis, gyvendamas mies
te, dikčiai galėjęs veikti. Da
bar jau nėra tokių galimybių. 
Tačiaus vis vien dirbąs drau
gijose, kiek aplinkybės leidžia.

Mūšy ir Socialisty Skirtingos 
Pažiūros Į Roosevelto Rolę

(Tąsa iš 2 pusi.)
Jums reikia išvystyti spaudimą 
iš savo pusės, statyti reikalavi
mus, veikti ne kaip paprastiems 
pagelbininkams, bet kaip sava
rankiškai, nepriklausomai jėgai.

Ar yra kokio prieštaravimo 
tarp šio patarimo unijoms ir 
mūsų nesutikimo, kas liečia jų 
rėmimą Roosevelto? Nėra.jokio 
prieštaravimo. Mes neatsimeta
me nuo patarimų davimo ma
sėms darbininkų, net jeigu bū
name jiems pasakę, jog jų pa
sirenkamas kelias nėra geriau
sias. Mums vis dar tebelieka 
uždavinys kritikuoti silpnybes ir 
duoti patarimų, kaip jie geriau
siai galėtų apginti savo reikalus 
tame kelyje.

mar.ksistiškai-leniniškas, klesi- 
nis to ar kito visuomenės reiš
kinio anajizas. Kaip antai kny
gos užbaigoj, kur aš sunaudoji! 
Akelaičio laišką (pus. 184), kai
po archiving dokumentą, paro
dantį mokyklų stovį Suvalkijoj 
prieš baudžiavos panaikinimą 
(1858 m.), pasakyta ir palikta 
be įvertinimo tokia vieta: “Beto 
.kiekviename miesčiukyje yra 
parapijos mokykla, o darbštus 
klebonas pats užsiima sodiečių 
vaikų mokinimu. Pažįstu kelius 
tokius, pas kuriuos žiemomis 
mokinasi po 30 vaikų”. Išro
do, kad ir aš drauge su Akelai
čiu pagiriu darbštumą klebonų 
liaudies švietimo .kėlime, nes ci
tuoju tik gryną faktą, nenuro
dydamas, kad tos mokyklos bu
vo ne švietimo, bet katalikiškos 
propagandos įrankis. Tose mo
kyklose mokino dažniausia net 
ne kunigai, bet 
ar zakristijonai, 
išimtinai tikybos 
dų, katekizmo,
maldų knygos skaityti ir tiktai 
kaipo išimtį—rašyti. Tai buvo 
taipogi įrankis kunigų rankose, 
nukreiptas prieš aprusinimo 
valdžios steigiamų liaudies mo
kyklų tikslą.

(Iš “Priekalo”)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius

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

Rašykite:
John W. Thomson,

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS- ? “
110 East 16 St., N. Y
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Puslapis Ketvirtas

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi rudinė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis Penktas

Skaitytojų Balsai
Seneliai Sveikina “Laisvę”

Mes, seneliai iš prieglaudos 
namų, kitaip negalėdami, nors 
mintimis sveikiname “Laisvę”, 
kaipo darbininkų ir darbinin
kių kelrodį, sidabrinio jubilė
jaus proga ir iš širdies velija
me sulaukti auksinio ir dei
mantinio jubilėjų. Mes širdin
gai dėkavojame “Laisvės” re
dakcijai ir administracijai už 
siuntinėjimą laikraščio. Mes 
jame randame visokių žinių iš 
plataus pasaulio.

Mes atkreipiame visos 
pažangiosios darbininkijos dė
mesį, kad tie, kuriems aplin
kybės leidžia, paremtų dien
raštį “Laisvę”.

Mes patariame visiems lie
tuvėms ir lietuviams, kurie tu
rite biznius, garsintis “Laisvė
je”. Tuomi jūs parengsite dien
raštį ir patys gausite naudos.

Kada mes buvome jaunesni 
ir pajėgėme, tai dirbome ir rė- 
mėme spaudą ir aukavome, 
kur reikalas buvo. O dabar 
mūsų spėkos išseko. Kapita
listinės audros parblokšti, se
natvės pančiais surakinti, mes 
turime pasitenkinti tuo, kad 
galime savo mintis pareikšti ir 
duoti patarimą jauniems ir ga
lintiems šį kilnų darbą dirbti

PAVASARIS
Štai jau ir gegužes mė

nuo, visa gamta atgyja, ke
liasi iš žiemos “kapo,” vis
kas, rodosi, tik juokiasi, 
linksminasi, džiaugiasi: so
dai žydi, paukščiai čiulba, 
lizdelius krauna, pirmos 
pievų gėlės jau žydi.

Gamta džiaugiasi, o kaip 
su žmonėmis, darbininkais, 
augščiausiais gamtos tvari
niais? Štai aplinkui, kartu 
su manimi, gyvena apie 500 
senelių, kurių jaunystėje 
kapitalizmas iščiulpė jėgas, 
prarijo, kaip kokia ryklė, o 
senatvėje, kada jie neturi 
jėgų, suvarė juos visus į šią 
įstaigą, daugelį atplėšė nuo 
šeimynų, giminių, pažįsta
mų ir uždarė į kazermę!

Jeigu dar gali dirbti, tai 
turi prakaituoti, o jeigu jau 
visai neturi jėgų, tai rūdyk 
čia ir lauk, kada ateis ga
las. Tai kapitalistinėj tvar
koj atmokėjimas darbinin
kui už sunkų darbą.

Negali džiaugtis pavasa
riu ir tie 15,000,000 bedar
bių, kurie negali susirasti 
darbo, kad žmoniškai galė
tų gyventi. Pas visus dide
lis rūpestis, jaunuoliai grū
dami į speciales kempes, 
žmonių gyvenimo ir ateities 
viltis išplėšiama. Taip yra 
su jaunais, galingais, o se
natvėje ir juos laukia mūsų 
padėtis—senių kazermės...

Buržuaziniai politikieriai 
žadėjo ir dar vis žada ger- 
laikius, jų palaikytojai jiem 
padeda mases apgauti, tam 
tarnauja priešdarbininkiška 
spauda, bažnyčia, judžiai, 
dailė, sportas. Išnaudoto
jai visą tą moka prieš mus 
pavartoti. Ir kol darbinin
kai jų klausys, tol jų gyve
nimas bus baisus, vargingas 
ir jų vaikams tą pat žadės. 
Argi ne laikas mums vieni 
'kitus pažinti—susiprasti?

Ar ne laikas šiemet ne
duoti savo balsus nei repu- 
blikonam, nei demokratam, 
bet atiduoti savo klasės 
fpartijai? Kur bus Farme- 
»tių-Darbo Partija, tai jos 
•kandidatam, o kur ne, tai 
sKbmunistų. Partijai. Visur 
veikime, kalbėkime, aiškin- 

‘kirne, kad reikalinga turė
ti prieš kapitalistų partijas 
vieną darbo žmonių ir visų 

—remti ir platinti darbininkų 
spaudą. Mūsų laikais darbi
ninkiška spauda buvo silpna, 
todėl buvo sunku ir organizuo
tis. Tačiaus visuomeniniam 
darbui pasišventusių draugų 
dėka, darbo spėkos kaskart 
stiprėjo ir augo darbo žmonių 
spauda, šiandien jau turime 
gana stiprią spaudą, kuri stovi 
darbininkų reikalų sargyboje. 
Nors žmonių priešai deda vi
sas pastangas sunaikinti mūsų 
spaudą, bet jie savo tikslo ne
atsieks.

šiandien mes turime teisin
gus kelrodžius, kurie darbo 
žmones veda į šviesų gyveni
mą. Tačiau bėda su tais dar
bininkais, kurie dar nesupran
ta darbininkiškos spaudos 
reikšmės. Tiktai skaitydami 
darbininkiškus laikraščius ir 
darbininkiškas knygas jie at
ras tą kelią, kurio jau senai 
j ieško.

Baigdami, labai atsiprašo
me plačiosios visuomenės, jei
gu ką negerą prasitarėme. 
Bet žinome, kad “Laisvės” 
skaitytojai supras mūsų gerus 
norus.

Su pagarba,
Seneliai

Ghent, N. Y.

pažangiųjų Farmerių - Dar
bo Partiją.

Kom. Veteranas.

EASTON, PA.
Pasekminga Bendra Lietuvių 

Organizacijų Konferencija 

Gegužės 24 d. buvo sušauk
ta Kaštono lietuviškų organi
zacijų bendra konferencija 
reikale Lietuvių Kongreso, ku
ris įvyksta 20 ir 21 d. birže
lio, Cleveland, Ohio. Konfe
rencijos eiga ir jos tarimais 
galima tik pasidžiaugti, nes 
buvo labai nuosekli, rimta ir 
draugiška ir padėjo pamatą 
ateities bendram veikimui. 
Veik visos Eastono lietuvių 
organizacijos dalyvavo. Lietu
vių Piliečių Kliubą atstovavo 
dd. P. Klova, S. Šarkis ir J. 
Arman; ALDLD 13 kp. dele
gatai buvo S. Meison, B. E. 
Senkevich ir S. Tarvydaitė; 
nuo LDS 51 kp. dalyvavo V. 
J. Spnkevich, L. Tilvikas ir J. 
Nekrošas; nuo APLA dalyta- 
vo P. Švelnikas, M. Vyturienė 
ir J. Šlapikas; nuo SLA 342 
kp. buvo A. Miškinis, Lukaus- 
kas ir K. Dabulskis; Liet. Ko
munistų Frakcijos—M. Urba. 
Viso 16 delegatų.

Nors Pvymo Katalikų Susi
vienijimo kuopa neprisidėjo, 
tačiaus teko nugirsti pavienius 
narius užginant šį žingsnį. 
Reiškia, konferencija apėmė 
veik visus Eastono lietuvius.

Konferencija prasidėjo, ją 
atidarant d. Meison, delegatų 
vardošaukiu, į prezidiumą iš
rinkti, pirmininku d. V. J. 
Senkevičius, sekretorė d. S. 
Tarvydaitė. Po to sekė disku
sijos temoje: “Ar reikalinga 
ir kokią naudą atneš šaukia
mas kongresas?” Visi delega
tai pasisakė už reikalingumą 
tokio kongreso, ir kad jis yra 
visapusiai remtinas. Nutarta 
siųsti delegatą, o jeigu bus iš
tekliaus, tai bus siunčiami du 
delegatai. Delegatu išrinktas 
d. S. Šarkis, alternatu d. S. 
Meison. Nutarta parinkti aukų 
tarpe pritariančių žmonių de
legatų siuntimo išlaidom, ir 
gausiam pasveikinimui iš Eas
tono. Tam išrinkta finansinė • 
komisija iš trijų, būtent d. M. 
Vyturienės, B. E. Senkevičie- 
nės ir J. šlapiko. Komisijai 
pavesta pagaminti aukų rinki
mo blankutės ir surengimas 
pikniko tam pačiam tikslui. 
Piknikas bus rengiamas 13 d. 
birželio, Hackett Park.

Priimta rezoliucijos kongre
so klausimu ir nutarta pasiųs
ti į įvairių griovių spaudą. Iš-'

rinkta pastovus veikimo komi
tetas ateities darbui. Komite
to pirm. d. S. Meison, sekreto
rė ’S. Tarvydaitė, iždininku d. 
J. šlapikas.

Visų delegatų buvo pagei
davimas, kad ši mūsų konfe
rencija ir patsai kongresas bū
tų pagrindas bendram lietuvių 
darbininkų frontui, kad drau
giškumas ir bendras susitari
mas žydėte žydėtų tarpe lie
tuvių darbo eilių. Nes visiems 
aišku, kad nežiūrint mūsų po
litinių bei religinių įsitikinimų, 
mus visus slegia ir išnaudoja 
vienas milžiniškas priešas. 
Mes visi prispausti kapitaliz
mo, taigi subūrę savo jėgas 
bendrai, galėsime atsilaikyti. 
Išsisklaidę, pasidalinę nieko 
nelaimėse, o nauda bus 
kam ? Na gi, mūsų priešas 
dar daugiau mus spaus savo 
naudai.

Konferencijos dalyviai išsi
skirstė draugiškoj nuotaikoj ir 
pakilusiame ūpe. Reikia ti
kėtis, kad bus gana šviesi atei- bus įr skebais išvežioja mais-
tis Eastono lietuviškam veiki
mui, jeigu tik ir ant toliau 
mes konferencijos dvasią vyk
dysime.

Delegatė.

Philadelphia, Pa
Apie Horn and Hardart (Res- 

tauranų Trusto) Išvežiotojų
Streiką

Jau apie trys savaitės, kaip 
tęsiasi išvežiotojų ir jų p’agel- 
bininku streikas. Horn and 
Hardart trustas baigė nubank- 
rūtint visus mažesnius restau- 
ranus, steigdamas kafeterijas, 
automatus, aptarnavimo res- 
tauranus sykiu. JRestauranuos 
ir maisto gaminimo įstaigoj 
dirba labai daug lietuvių dar
bininkų, kurie yra išnaudoja
mi algomis ir maistu, šitas 
trustas daro nesvietiškus pel“LAISVES” PIKNIKAS

----- BROOKLYNE
Tai Bus Sidabrinio Jubilėjaus Minėjimui

“LAISVES” PIKNIKAS SU DOVANOMIS

ULMER PARK, gale 25th Ave., BROOKLYN, N. Y.
Šokiam be perstojimo grieš dvi didelės orkestros.

Prof. Retikevičiaus Orkestrą William Norris Orkestrą
Grieš Lietuviškus Kavalkus Grius Amerikoniškus Kavalkus

Yra pakviesti Connecticut valstijos chorai ir Lyros 
Choras iš Philadelphijos. Taipgi yra užkviesti New 

Jersey ir New Yorko valstijų darbininkiški chorai.

PASKIRTA KETURIOS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO

Pirma $10. Antra $7. Trečia $5. ir Ketvirta $3.
Dovanos yra skiriamos prie išanksto perkamų bilietų. Kurie pirks bilietus prie par
ko vartų, neturės progos gauti dovanos. Tad, išanksto įsigykite bilietus, naudokitės 

proga augščiau minėtų dovanų.

PRADŽIA 10 VAL. RYTO ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI.

Prašome isitemyt jog piknikas įvyks dviejų dienų šventėje.

Šeštadienį, 4 Dieną Liepos-July
Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais.

nus su automatais, kafeterijo- 
mis ir patarnavimo restaura- 
nu.

Išduodant kostumeriams 
valgių porcijas, darbininkams 
įsakyta, užkabinti šaukštu už 
daržovių i 
tyti, 
jus. 
taip 
kini 
merių 
valgį, 
baigti 
tik ir 
ne tik skubėtų, bet kad neįdė
tų perdaug valgių. Jei žmogus 
užsimoka apie 50 centų ar 60 
centų už valgį, tai jis trustui 
daugiau neatsieis, kad 10-15 
centų; o gal ir mažiau.

Šio trusto gaminimo maisto 
įstaigoj, iš kurios išvežioja 
maistą į visas miesto dalis pa
skelbė streiką išvežiotojai, jų 
pagelbininkai ir maisto išduo- 
tojai. Kompanija pasisamdė 
profesionalus mušeikas, ske- 

ir pusėtinai pakra- 
kad kuo mažiausiai įdė- 
Kada mėsą pjausto, tai 

plonai, kad, rodos, kūdi- 
neužtektų. Daug kostu- 

sarmatinasi imti antrą 
tai eina kur kitur pa
valgyti. Bosai-boseliai 
saugo, kad darbininkai

tą. Yra nurodyta, kad dalis 
dirbančių lietuvių skebauja. 
Tai labai negražu, žinoma, tą 
daro daugiausiai iš priežasties 
bijojimo prarasti darbą. Bet 
atsiminkit, jei streikieriai iš- 
laimės kovą, visi skebai bus 
prašalinti iš darbo. Skebai su 
mušeikomis ne visada laimi 
streikus; tik laikinai.

Visame Mieste Eina Galybės 
Streikų

American Stores grosorio ir 
mėsinyčių didžiausio trusto 
darbininkų eina streikas. Vie
ni darbininkai pikietuoja, o 
kiti, tamsūs, vis vien eina 
pirktis, daiktų. Vienok daug 
žmonių simpatizuoja streikie- 
riams ir neina pirkti. Darbi
ninkai nesvietiškai išnaudoja
mi ir tas juos labiausiai ver
čia streikuoti.

GREITI PIETŪS KENKIA 
SVEIKATAI

GENEVA. — Tautų Ly
gos Darbo Ofisas atranda,
kad pietums, reikėtų valan- ^T9rEE.is į®reby, Kiv?n that License no x , c 459 has been issued to the undersigned
noct lailCO Vipfm I'll! civnlfl n- to sel1 1)eer at retail under Section 76 of the UUb IclllYU VICbUJ pu.bvaid.li Alcoholic Beverage Control Law at E. S. 
dyiH Szolcri fint CUPltlllIl YV. 16th St., 200 Ft. No. of Boardwalk,UZ1O. OclKO, dill greitųjų Borough of Brooklyn County of Kings, to

pavalgius ir tuoj stojant įiv‘ . ... . ’
darbą, genda virškinimas iią 
ardosi darbininkam nervai. |

New York. — Atsilankęs
Liverpool miesto majoras ‘e0 9^ndh?stc (CanaX/shore1) 

R. J. Hali, iš Anglijos, at-1" 
randa, būk New Yorkas ap-| 
skritai yra švaresnis 
Europos didmiesčius.

Canarsic

NOTICE 
RL 6992 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section ‘ __ ...
Control Law at 98 Berry St., Borough of 
Brooklyn, County «of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN LEWICKI
98 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
IA 10818 has been issued to the undersigned 

____ ____ __ ___ ______ ____ ______ ... ....»
I Alcoholic Beverage Control Law at 727 
Schenck Ave., Borough of Brooklyn, County 

___________________________________________ 'of Kings, to lx? consumed off the premises, 
rz______________________________________________ i JOSEPH CARBONE
I1T . 1 • A • 1* 1 • • Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

w dieruunu HpieunKidi .NOTICE is hereby given that License No. 
:SL-213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

'Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2226 Surf Ave., Borough of 

(Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

JACOB G. LEVY
(Pair O'Jacks Bar and Grill) 

2226 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Senam Vincui.—“Klajūnas 

gautas. Ačiū. Peržiūrėsime.
v • t?:i J zvmi IA 10K1X has been issued to the undersigned

KagUOClUl. JL11C1 asciai gcLU-.to 8e]| beer, at retail undr Section 75 of the

ti. Sunaudosimu

Naktinė Vakarienė
PROGRAMA IR ŠOKIAI

. -------- ,bus I County of Kings, to be consumed off the 
uus premises.

MEYER KRATENSTEIN 
D-B-A—Kay Wine & Liquor Co.

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

J," 1 T L-566 has been issued to the undersigned toSestadienj, liepos (July) II, 8C11 winc and liquor at retail under Section
I I 132A of the Alcoholic Beverage Control IziwLietuvių raikė, UZ Lakewood at 1O63 Gates Avenue, Borough of Brooklyn,
ežero, Waterbury, Conn., 1----
surengtas “Laisvės” naudai j
naktinis, po mėnesio šviesa,11063 Gatcs Avenuo> 
bankietas. Šokiai prasidės 8 vj 
vakare ir tęsis iki 2 vai. vi
durnakčio. Vakarienė bus 11

valandą.

Bus puiki dailės programaputni uuiiup jl kJ i. cvi ii cv. XY..

Dalyvaus visos apielinkės dai- rinkimas įvyks antradienį, 9 d. bir- 
. 1 ,. v. .v želio, 7:30 vai. vakare, 774 Bank St.les spėkos ll atvažiuos is praUgai įsitėmykite, kad kambariai 

Brooklyno oktetas Aidbalsai. perkraustyti nuo 775 Bank St. į ki-
„ ................ ..... __ i tą pusę po numerių 774 Bank St.

. .„i nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

Fin. Sekr. J.
(133-134)

Svečių bms iš Bostono, New Yorko visi 
ir iš visos Naujosios Anglijos.

Įžanga $1.50. Veltui gėrimai 
ir valgiai.

Rengėjai prašo iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails

be consumed on the premises.
OSCAR BUCHWALD

E. S. of W. 16th St., 
200 FT. No. of Boardwalk.

Coney Island, Brooklyn, N. Y.

(NOTICE is hereby given that License No. 
1 SB 257 has been issued to the undersigned 
,to sell beer at retail under Section 76 of 
ilho Alcoholic Beverage Control Law at 1819 
( uuuiv), Borough of
j Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
,on the premises.

RICHARD OTTERSTEDT 
1819—E. 92nd St.

Shore Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

132 A of the Alcoholic Beverage

WATERBURY, CONN.
A.L.D.L.D. 28 kp. mėnesinis susi

PHILADELPHIA, PA.
Tie draugai ir draugės, kurie pa

ėmėt “Laisvės” pikniko iš Maynard, 
Mass., įžangos laimėjimų tikietukus 

[del išplatinimo, skubiausiai platinki
te, nes piknikas artinasi, o juos iš 
kalno reikia pristatyti. Nekurie 
draugai jau senai išplatino, ypač drg. 
Papaliučka išplatino už dviejų sa
vaičių paėmęs seriją. Drg. Mulakiu- 
tė net 3 serijas išplatino. Visi pla
tintojai malonėkite priduoti išplatin-

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

n/mŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

1 MSNUOTAS GRABORIUS J
660 G RAW" STREET BROOKLYN, N. Y. '

Puik’»i įrengtos dvi koplyčios d ve
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9668 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

tus ir neišplatintus tikietukus man, 
nes juos kontroliuoju. Pasistengkim 
šiemet išplatint visus. Malonėkite 
pristatyt tikietukus ar jie bus par
duoti ar ne sekančiu antrašu: A. J. 
Smitas, 5809 N. Fairhill St., Phila., 
Pa. A. J. Smitas.

(133-135)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCr I
KIRPIMAS )

SKUTIMAS 15c ■
Prielankus Patarnavimas - M 

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES ‘

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių jgrupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajaviis 

^sudarau SU 
tfu amerikoniškais. ( 
K Reikalui esant 
M ir padidinu to* 
H kio dydžio, ko* 
w kio pageidauja* 
r/ ma. Taipgi at- 

maliavoju jvoi*. 
riom spalvom. ‘ ;

fflk ■ i, 1

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park* 
way ir Chauncey stočių BMT Hue. 

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

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

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

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti..! 

Business phone—Brockton 945 
Residence. Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.- 
346 Warren Avenue A 

•• BROCKTON, MASS.

BERN. J. SHAWKONIS ;
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS.'

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

Valstijose ,
Grahorystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693 ,



REIKALAVIMAI

(132-134)

Teismas Atmetė Drausmę

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Liet. Komunistų Susirinkimas

ALDONA KLIMAITĖ

Delegatų Sutikimui Pramoga

Central Brooklyniečiams

pažįsta-

BAR and GRILLDr. Herman Mendlowitz

irl 
dirbt!

Neužmirški- 
parduotų tikietų 
stengkitės pribūt 
8-tą vai.
turite tikietų, su-

Pirmadienį, 8 birželio, 7:30 
vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
bus lietuvių komunistų susirin
kimas, kuriame visi Brookly- 
no ir priemiesčių lietuviai par- 
tijiečiai privalo dalyvauti.

Sekretorė T. S.

.Telephone Stagg 2-4409 V

A. Radzevičius i
GRABORIUS J

(Undertaker) £
Vedu šermenis ir palaidoja tin-1 
karnai ir už prieinamą kainą. C 
Paraamdau automobiliui vestuvėm, £ 

parėm, krikštynom Ir kitokiem 
reikalam.

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

Tel. St*RB 2-0783 NOTARY
Night Tel. J-niper 5-49J2 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) * 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

A.L.D.L.D. 24 kp. susirinkimas 
‘OimĮBA URA g ‘OĮĮOZJĮą 'p g SJpUĮ 
po numeriu 269 Front St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui 
reikale pikniko, kuris įvyks 14 d. 
birželio.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Pusininkas ar 

Pusininke
ant mažos ūkės, su maža suma pini
gų, 4 akeriai geros žemės, stuba 8 
kambariu, didelė barnė, prie gero ke
lio, netoli nuo miesto ir ežero. Taip
gi turiu biznį. Esu vienų vienas ir 
negaliu visko apdirbti. Moteris turi 
būt teisinga ir pavienė. Laišku duo
siu platesnių informacij’u,klauskite:

G. M. KANTON,
R. D. 3, Richfield Springs; N. Y.

(134-136)

Miss Lynch, pašto tarnauto
ja, mirė besimelsdama šv. 
Andriejaus bažnyčioj, Duane

OSVALDO KYBURIO 
RESTAURANTAS ir KABARETAS 

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

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

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

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

42fr SOUTH 5th STREET, BROOKLYN. N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Puslapis šeštai Pirmadien.j Hirzelio 8, 1936

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Draugijų Piknikas 

Jau Nedelio j
Brooklyn© darbininkiškų 

draugijų didysis piknikas jau 
ateinančioj nedėlioj, 14-tą die
ną birž. (June), Ulmer Par
ke. Pikniko programoj daly
vaus 5 chorai, 3 grupės šo
kikių, bus kalbėtojas ir šo
kiams grieš dvi orkestros. Pik
niko programoj dalyvaus 5 
chorai, 3 grupės šokikių, bus

Jos vadovybėje Great Necko 
Choras Pirmyn dainuos drau
gijų piknike.

kalbėtojas ir šokiam grieš dvi 
orkestros. Pikniką rengia net 
15-ka Brooklyno susivienijusių 
kuopų. Jame bus tūkstančiai 
svieto.

Taigi, pasimatyti su drau
gais, draugėmis ir 
mais, ir susipažinti su nepa
žįstamais geresnės progos ir 
negali būti. Mes manom, kad 
tą dieną, tai yra 14-tą dieną 
birželio, nė vienas lietuvis ir 
lietuvaitė neapleis neatvažia
vę į šį pikniką. Ir kodėl ne- 
atvažiuot, juk įžanga pigi, tik 
40 centų ypatai, o parkas di
delis, gražus, kuriame didelė 
salė šokiams, parke daug sta
lų ir kitokį visi parankumai 
yra.

Mes, rengimo 
primenam visiems 
draugijų pokilį ir 
atsilankyti, o mes 
priimti visus kuogeriausia.

Rengimo Komitetas.

Nutarta, kad k p. atstovai 
darb. organizacijų komit. pa
keltų klausimą, kad greitoje 
ateityje būtų surengta ekskur
sija ant laivo.

Vienbalsiai nutarta siųsti 
delegatą į Am. Liet. Kongresą 
Clevelande. Delegatu išrink
ta drg. Levanienė. Po kon
greso įvyks Proletarų Meno 
Sąjungos suvažiavimas, tad 
drg. Levanienė taipgi išrinkta 
delegate į menininkų suvažia
vimą.

Drg. Levanienė yra darbšti 
darbuotoja keliose mūsų or- 
ganiz.ac. Dalyvavimas kon
grese ir menininkų suvažiavi
me jai suteiks daugiau ener
gijos ir įgaus daugiau paty
rimo iš abelno lietuvių darbi
ninkų judėjimo. Laisvės re
porteris linki geriausios kelio
nės ir savo patyrimus iš suva
žiavimų, sugrįžus, sėkmingai 
perduoti organizacijų na
riams.

Persikėlė drg. S. Petkienė iš 
Great Necko kuopos į 1-mąją 
kp. Jinai daug darbavos savo 
senajame mieste, tad tikimės, 
kad jinai daug dirbs ir čionai.

Sekantis kp. susirinkimas 
bus 2 d. liepos. Bus renkami 
delegatai į L.D.S. nacionalį su
važiavimą, Rochester, N. Y. 
Visi nariai turi būtinai turėt 
sau už pareigą dalyvauti šia
me susirinkime ir išrinkti de
legatus į suvažiavimą.

E. Bensonas.

Kaip jau žinote, kad Brook
lyn© susivienijusių draugijų 
piknikas įvyks ateinančioj ne- 
dėlioj, 14 dieną birželio 
(June) 1936. Ulmer Parke. 
Taigi, visi centralbrooklynie- 
čiai ateikit pas mane, 79 Hud
son Ave., užsiregistruoti arba 
po tikietą nusipirkti, kad ga
lėtum visi vienam būryje arba 
prie vieno stalo linksmintis 
piknike.

Browderis Kalbės Apie 
Palestinos Padėtį

Desėtkai Merginų Tapo 
Pridusintos Dujomis

jo B i 1 d ingų Aptarnautojų 
Streiko.

Leidimų biuro viršininkai 
nurodo, kad agentūra “sam
dė pagelbą ir patys leidosi 
kontroliuojami mušeikų, rake- 
tierių ir žemos reputacijos as
menų, turinčių blogą pobūdį 
ir kriminališką rekordą”.

Tai toki žmonės streikų lai
ku dirba ir kapitalistų yra va
dinami “darbininkais”, kuo
met patys darbininkai vis la
biau pradeda suprasti savo 
reikalus ir nesiduoda statomi 
streiklaužių rolėm

Reikalingi du darbininkai dirbti 
ant ūkės, be skirtumo senas ar jau
nas, bile tik netingi ir nebijo kaip 

Komunistų. Partijos žydų kada ir sunkiai padirbėti. Darbas nė- 
Centro Biuras šį vakarą turės ra sunkus, ir valandos neperilgos, 
ruošini mitinėm didžiaiame alga pusčtinai gerai val^is ir ^°- masinj milingą uia siajame jjg kajp n. gaSpadoriaus. Gera 
New Yorko Hippodrome. Jis proga mokiniams gaut patyrimo, 
šaukiama diskusavimui padė- Jeisu nemokės karvių melsti, tai ne- 
,• -r,, .. • bus reikalas tą darbą dirbti. Greitaities Palestinoje. Varde «o-atsi.aukite seČamai.*w. G. 
munistų Partijos Centro Ko- r. d. i, Brooktondale, N. Y. 
miteto kalbės Earl Browder.
Jis išdėstys komunistų poziciją 
Palestinos ir abelnai tautinių 
mažumų klausimų, žydiškai 
kalbės M. J. Olgin, žydų ko
munistų dienraščio Freiheit re
daktorius. i

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytųjų

-------------------------------- ę
MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 18th St*., iN. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8 ; Sekmad.: 11-1 diena
Tel.: Alffonquin 4-82*4

Organizacijų Pikniko 
Darbininkų Susirinkimas

Keturios 
ir trys vyrai buvo 
ligonbutį pavojingoj 

Pribuvus pirmajai 
ėmė valandą laiko 
kai kurias merginas

Isteriškai klykiant, septy
niolika pardavinėtojų ir trys 
vyrai nugriuvo 4 :30 v. po piet, 
F. and W. Grand penktukinėj 
ir dešimtukinėj krautuvėj, 26 
E. 14 St., kuomet “sulphur 
dioxide” gasas pasklydo po 
visą krautuvę. Pirkėjai grei
tai išbėgo lauk, bet pardavi
nėtojos, užtvertos už pardavi
nėjamų stalų, nepajėgė iš
sprukti. Jos turėjo ten pasi
likti nuo 4:30 iki 5 vai. ir 
viena po kitai kristi. Tas gasas 
iššaukė isterišką kvatojimą ir 
smarkiai susirgdino. 
merginos 
nuvežti į 
padėtyje, 
pagelbai, 
atgaivinti
ir buvo sunaudota 30 tankų 
oxigeno.

Tas viskas atsitiko, kuomet 
pratrūko vėdinimo sistemos 
dūda ir tas gasas iš tos dūdos 
pasipylė po visą krautuvę. Ja
mes Evans, 23 metų negras, 
146-39—106 St., nubėgo prie 
to prietaiso ir užsuko, bet ir 
jis pats nugriuvo. Respirato
riai, oxigeno davimui prietai
sai, buvo pastatyti ant šaly- 
gatvio atgaivinimui merginų. 
Nelaimė įvyko jau antru kar
tu į tris savaites.

Aiškus dalykas, kad jeigu 
vėdinimo sistema būtų buvus 
tvarkoj ir jeigu tie stalai ne
būtų padirbti kaip klėtkos, o 
svarbiausia, jei joms nebūtų 
įsakyta iki paskutinei stovėti, 
saugojant boso nuosavybę, tai 
tas nebūtų atsitikę ir mergi
noms nebūti) reikėję kentėti 
tokios sunkios ligos.

Iškabų Rašytojų Unijos Lo- 
kalas 230 laimėjo teisme pa
naikinimą drausmės pikietuo- 
ti. Drausmė buvo išimta per 
Hydrox Ice Cream Co., kurios 
iškabos buvo padarytos ne uni- 
jistų. Už tai unijistai iškabų 
rašytojai pradėjo prieš “ais- 
kryminę” pikietą. Prieš pikie- 
tus išėmė drausmę, nes, esą, ta 
firma neužsiimanti iškabų da
rymu. Teisme unijistai įrodė, 
kad “aiskryminė” ir iškabas 
dariuosios firmos yra tų pačių 
žmonių rankose ir tuomi iš
gavo panaikinimą drausmės.

Komunistų Partijos N. Y. 
Distrikto Konvencija prasidės 
penktadienio vakarą, 12 d. šio 
mėnesio, St. Nicholas Palace. 
Čion pribus delegatai iš visos 
N. Y. valstijos miestelių ir far- 
mų. Antrasis konvencijos va
karas, šeštadienį, bus praleis
ta laisvai pasikalbėjimui ir su
sipažinimui, taipgi bus graži 
programa ir šokiai.

Visi organizacijų atstovai 
darbininkai, apsiėmę 
piknike sekantį sekmadienį, 
Ulmer Parke, malonėkite susi
rinkt šio trečiadienio vakarą 
(June 10 d.), į “Laisvės” pa
talpą apkalbėt pikniko eigą ir 
pasiskirt darbus, 
te atsinešt 
gal tikus. Tik 
laiku, lygiai

Kurie dar
kruskite parduot.

Protokolų Sekretorius.
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI įrengta susiejimam įstaiga

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

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vytai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

. -^2
•

1Sekretore.

J. Juška.

Vėl Atidėjo 9 Bed. Teismų

nauji
Pienvežiai Skelbs Streikų

ĮVYKS NEDALIOJ

Aukos Darbui Prieš Karų
SU

SU

Apdegė, Kad Išgelbėt Kitus

į

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

komitetas, 
tą puikų 
kviečiame 

stengsimės

33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

Season Lockers tik 
už $5.00

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Trečias Apskritys, Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Antras Apskritys, Meno Sąjungos Antras Apskritys ir 

Nacionalis Lietuvių Darbininkų Susivi enijimo Jaunimo Komitetas.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys, yra ir maudyne. Galite matyt 
kambarį po sekamu antrašu:

434 So., 5th St., Apt. 3, 
Brooklyn, N. Y.

KELRODIS: Imkit karą No. 21 .ant Broad St., Newarke, if 
važiuokit iki galo linijos. Išlipę, imkit Eagle Rock Bušą, kuris 
važiuos iki parko.

AUTOMOBILIAIS: Važiuokit Main Street arba Central Avė., 
arba Park Ave. iki Eagle Rock Ave., j kalną po kairei ir vėl 
po kairei iki parko. 1

jrawwai MkSMM

IDS 1 Kp. Siunčia Delegatų 
J Liet. Kongresų, {stojo 

Septyni Nauji Nariai
Kuopos susirinkimas įvyko 

birželio 4 d. Priimti 7 
nariai, būtent: Valerija Adei- 
kienė, Anna Sutkienė, Katri
na Kairiukštienė, Ona Sutkai- 
tė, Peter Sutkus, Blanche 
Zaica ir Charles Zaica. Tai 
vis pasidarbavimas d. J. Gru- 
bio, kuris mažai kalba, bet 
daug dirba. Visi nauji nariai 
yra jauni žmonės, merginos, 
vaikinai ir moterys. Kuopa 
jau visai arti 200 narių.

Petro Arlausko atsišauki
mas reikale paskolos priimtas 
vienbalsiai. Kuopa rekomen
duoja centrui, kad būtų 
teikta paskola.

Nutarta rengti pikniką ar
ba ažiavimą bendrai 
Gre/t Necko organizacijomis.

isija tam darbui susideda
S. Petkienės, L. Kavaliaus- 

aitės ir Levanienės.
Drg. Gaitis, kp. pirmininkas 

raportavo, kad yra vedamos 
^erybos su svetainės savinin
kais reikale didelio rudeninio 
įrengimo. Kaip tiktai sutar
ia bus gatava, bus tuojau pra- 
ešta “Laisvėje”.

* Jįrinkta 10 darbininkų į
4 si antį darbininkiškų organi

zacijų pikniką, 14 d. birželio, 
Ulmer Parke, Brooklyne.

Devyni iš Šalpos Biure areš
tuotų williamsburgiečių turėjo 
būti teisiami penktadienį. Tei
sėjas O’Dwyer bylą atidėjo į 
22 rugsėjo. Tai jau septintu 
kartu bedarbių komitetas pri
sirengia teismui ir vis atide
dama. I. Lebold protestavo 
atidėjimą ir už tai buvo įgrūs
tas kalėjiman po $500 kauci
ja, tačiau už valandžiukės pa
leido be kaucijos.

.4

Mergaitė Šoko Parašiutu

Streiklaužių Agentūra 
Rasta Kalta

Paskilbus streiklaužių agen
tūra rasta kalta peržengus de
tektyvams leidimų įstatymus. 
Agentūra yra žinoma po var
du, The Am. Confidential Bu
reau, 605 5th Ave. Ji ypatin
gai paskilbo laužyme pastaro-

Winni Ruth Bayer, 16 me
tų, Jamaica augštesnės mo
kyklos mokinė, šoko iš orlai
vio su parašiutu virš Curtiss- 
Wright orlaivių lauko. Kuo
met ji pasiekė žemę, policija 
suėmė ją ir jos tėvus ir nu
vežė juos pas District Attor
ney Martin W. Littleton, kuris 
jiems išaiškino, kad yra įsta
tymas prieš leidimą nepilna
mečių į pavojų. Gegužės 1d 
d. ji buvo prisirengus šokti iš 
orlaivio, bet policija ją sulai
kė.

Keturių Didžiųjų Organizacijų
PIKNIKAS

Jei nebus pasirašyta sutar
tis tarp neprigulmingų pienu 
prekiautojų ir Išvežiotojų Uni
jos 584 Lokalo, streikas pra
sidės šeštadienio vakarą, 13 d. 
šio mėn. Unijistai reikalauja 
unijinės algų skalės ir žmoniš
kų darbo sąlygų.

Ketvirtadienio vakarą Am. 
Lygos Kovai Prieš Karą ir Fa
šizmą finansų komitetas su
ruošė vakarą viešbutyje Astor, 
čion dalyvavo apie 500 svečių, 
tūli gana žymūs visuomenės 
darbuotojai. Jie suaukojo $2,- 
500 lygos veikimo fondui, į ku
rį yra užsibrėžta sukelti $100,- 
000.

Ugniagesys Vincent Finne
gan iššgelbėjo motiną ir duk
rą iš degančio namo ant Ge
orgia Ave., Brooklyne, bet 
pats pateko ligoninėn, kuomet 
jo rankos smarkiai apdegė.

JUNE

19 3 6

EAGLE ROCK (Crystal Lake) PARKE
WEST ORANGE, N. J.

Keturiem kambarys $20.00

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

jokių ekstra mokesčių.

PIRMU SYK TOKIS TURININGAS PIKNIKAS
ŠTAI

PROGRAMA

PRADŽIA 12-tą VAL.
DIENĄ

Šokiams Visą Dieną Gros—Orkestrą 
Bus Duodama Dovanos prie Įžangos. 
Dainuos Sietyno, Aido ir Pirmyn Chorai.

Taipgi Bus Įvairių Žaislų.
ĮŽANGA—TIK 25 CENTAI į

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Dviem kambarys $16.00

V. PALKAUSKAS
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ii 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.




