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Dr. šliupas Chicagoje.
Baimės Nepaslėpsi.
Kiek Partijinių Lietuvių

Socialistų?
Tikras Besarmatis.
Gera Kritika.

Rašo A. B.

Chicagoje irgi buvo sureng
tas bankietas Dr. šliupo pasiti- 
kimui. žmonių, sakoma, buvo 
apie 180. Mažokai del Chica- 
gos.

Bet štai kas atkreipė mano 
atydą. Pasak vietinių laikraš
čių, šitą parengimą smarkiai 
užboikotavo mūsų broliai sanda- 
riečiai, kurie dar taip nesenai 
visomis triūbomis garbino Dr. 
Šliupą. Mes tada sakėme, kad 
jie netiki patys sau, kad jeigu 
Šliupas su dūšia ir kūnu nepa
siduos jiems, tai jie jam at
kreips savo nešvarią nugarą. 
Taip viskas ir išėjo.

Mūsų vargšai klerikalai la
bai susirūpinę Francijos reika
lais. So. Bostono “Darbinin
kas’* bando paslėpti tą baimę, 
kuri jį purto del Francijos da
bartinės valdžios žygių, bet ne
siseka. žinoma, jis negali už
ginčyti, kad socialistų valdžia, 
remiama komunistų, jau padė
jo darbininkams labai daug lai
mėti. Bet tuojaus šaukia: 
“Tiesa, Blum gavo 60,000 mi
nios pasitikėjimą, bet to neuž,- 
tenka. Kad tik socialistams 
neprisieitų suvaidinti Kerens
kio rolę?”

Ilgainiui ir Francija gali su
silaukti Sovietų. Sovietai reiš
kia darbininkų pilną laimėjimą, 
pasiliuosavimą. O mūsų kuni
gai tokio atsitikimo bijo dau
giau, negu jų velnias kryžiaus.

oficialės Socialistų

tos partijos narius.

Pakliuvo man į rankas labai 
įdomios
Partijos skaitlinės apie svetur- 
gimius 
Štai jos.

Socialistų Partijoj šiandien 
yra:

Bohemų .........105
Finų ...........1,219
Italų .......... -. 141
žydų..........1,145
Jugoslavų . . 698
Lenkų..............82
Lietuvių .........33

Šios skaitlinės yra už 
metus. Nežinau, kiek jos bus 
pasikeitę šiemet. -

1935

“Keleivyje” (birž. 10 d.) tū
las “Senas Socialistas” labai 
paškudija mane ir kitus komu
nistus. Tai tikrai begėdiškas 
raštas. Visame rašte nėra nė 
vieno kirslelio teisybės.

Negaliu suprasti, kokiais su
metimais . “Keleivio” redakto
rius šituos purvus dėjo į laik
raštį. Ką Michelsonas mano 
atsiekti, tokiems melams atida
rydamas savo laikraščio špal- 
tas, tai sunku suprasti. Dar 
vis nesinori tikėti, kad pats 
Michelsonas jau būtų pametęs 
visokį padorumą, kaip kad pa
metė jojo bendradarbis “Senas 
Socialistas.”

Labai nuosakiai, mano supra
timu, Keistutis Michelsonas 
(jaunasis, brooklyniškis) kriti
kuoja tuos elementus, kurie va
dinasi save “senąja gvardija” ir 
kurie pabėgo iš Socialistų Par
tijos. Jisai siūlo lietuviams so
cialistams pasilikti su partija, 

* nesekti paskui “senąją gvardi
ją-”

“Keleivio” redaktorius taip 
pat mano, kad lietuviai socia
listai turėtų nesitraukti iš So
cialistų Partijos. Bet kaip bus 
su “Naujienų” redaktorium 
Grigaičiu, kuris nesenai didžia
vosi, kad jis esąs tikrasai “se
nosios gvardijos” filozofijos ir 
taktikos autorius?

KA-31 JAPONAS ŽUVO 
SYKLOS EKSPLOZIJOJ

FUKUOKA, Japonija. — 
Per dujų eksploziją Otani 
angliakasykloj tapo užmuš
tas 31 japonas mainierys.

Elektros Radio Darbininkai 
Laimėjo Streiką

SCHENECTADY, N. Y. 
450 radio darbininkų Gene
ral Electric Kompanijos 
milžiniškam fabrike išstrei- 
kavo dvi savaites, sėdėdami 
prie mašinų ir nieko nedirb
dami. Elektros-Radio Dar
bininkų Unija, pagaliaus, 
pagrūmojo visuotinu strei
ku kompanijai, jeigu ji ne- 
natenkins streikierių reika
lavimų. Tad kompanija ir 
nusileido: pripažino uniją ir 
sutiko pataisyti darbininkų 
algas.

Tai dar pirmą sykį savo 
istorijoj ši galinga kompa
nija liko priversta pripa
žint uniją.

FRANCUOS SEIME 
UŽGIRTA 40 VAL 
DARBO SAVAITE

Vyriausybė Atmetė Fabri
kantų Reikalavimus Karei

vių prieš Streikierius

PARYŽIUS. — Francijos 
seimo atstovų rūmas 385 
balsais prieš 175 nutarė 
įvest 40 valandų darbo sa
vaitę darbininkams visoj 
šalyj.

Kapitalistai ir fašistai 
buvo pradėję kelti lermą, 
reikalaudami pasiųst žan
darmerija ir kariuomenę iš
mušt darbininkus iš užstrei- 
kuotų dirbyklų. Socialistas 
ministeris pirmininkas L. 
Blum atmetė tą jų reikala
vimą.

Philadelphia, Pa
Svarbus Susirinkimas

Birželio 16 d., antradienį, 
7:30 vai. vakare, 735 Fair
mount Ave., įvyks labai 
svarbus susirinkimas “Lais
vės” pikniko reikalu. Drg. 
P. Buknys atveš serijas ir 
šiame susirinkime pasida
linsime serijomis ir pasitar
sim pikniko tvarkymo rei
kalais. Labai pageidaujame, 
kad draugai iš visų Phila- 
delphijos kolonijų ir arti
mųjų miestų atvažiuotų į šį 
susirinkimą, į kurį kviečia
me visus “L.”; skaitytojus, 
šėrininkus ir kitus darbi
ninkiško judėjimo rėmėjus.

Komitetas.

Šimtai Naujų Streikų 
Paskelbta Francijoj?

PARYŽIUS. — Darbinin
kai jau sugrįžo darban 687- 
niose dirbtuvėse Francijoj, 
laimėdami savo reikalavi
mus. Bet, kaip pranešama, 
dar daugiau naujų streikų 
kilo prieš kitas dirbtuves. 
Jų darbininkai, sekdami 
pirmiau streikavusių pavyz
dį ir užimdami dirbtuves, 
taipgi tikisi laimėti.

FRANCUOS LIETUVIAI SVEIKINA AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESĄ PRIEŠ FAŠIZMĄ

LAIŠKAS AMERIKOS LI ETUVIŲ VISUOTINAM 
KONGRESUI—TĘSKI TE PRADĖTĄ DARBĄ!

Draugai! Mes, Francijos 
Montlucono lietuviai, pada
rėme susirinkimą, kuriame 
dalyvavo visi Montlucono 
lietuviai. Tai buvo gegužės 
31 d. Susirinkime bendrai 
nutarėme pasiųsti pasveiki
nimą ir užgyrimą Visuoti
nam Amerikos Lietuvių 
Kongresui del sušaukimo 
Lietuvoj seimo ir atsteigi- 
mo demokratijos.

Mes, negalėdami pasiųsti 
delegato, tai siunčiame šį 
pasveikinimą visiems Kon
greso dalyviams, linkėdami 
tęsti pradėtą darbą.

Mes pasižadame, kuom 
galėsime, remti Lietuvos 
politinius revoliucinius kali-

Italija Mobilizuos 
Milionus Vyrų, Jei Ly
ga Neatšauks Bausmių
LONDON. — Anglijos 

ambasadorius Drummond iš 
Romos persergąti savo val
džią,kad Mussolinis ištrauks 
Italiią iš Tautų Lygos ir su
mobilizuos kelis milionus 
karių, jeigu Tautų Lyga 
greitoj ateityj neatšauks 
ekonomines bausmes, kurios 
buvo įvestos prieš Italiją 
laike jos karo su Ethiopiia. 
' Pranešama, jog Anglijos 
valdžia yra pasirengus pa
veikti. Lygą, taip, kad at
šauktų minimas bausmes. 
Jąsias tęsti esąs bergždžias 
dalykas, kuriuom, girdi, 
niekad negalima būtų at- 
steigt Ethiopijos nepriklau
somybę.

Anglai Sužeidė 11 Arabų
JERUZALĖ. — Arabai 

bandę suturėt traukinį tarp 
Jeruzalės ir Haifos bal. 12 
d. Traukinys buvo apstaty
tas anglų kareiviais su šau
tuvais ir kulkasvaidžiais. 
Įvykus susikirtimui, tapo 
pašauta 11 arabų.

Panaikinsią “Tipsus” 
Francijos Viešbučiuos
PARYŽIUS. — Po sėk

mingo streiko, 7 iki 15 nuo
šimčių tapo pakeltos algos 
viešbučių ir valgyklų darbi
ninkams. Jie vidutiniai 
gaus po 30 iki 40 frankų per 
dieną ir po du pavalgiu, ar
ba savininkai turės pridėti 
jiems po 6 frankus už kiek
vieną neduodamą pavalgy
mą.

Dabar ruošiama Franci- CHICAGO. — Komunis- 
jos seimui "įnešimas panai-tų Partijos 305-ta kuopa 
kinti “tipsus” viešbučiuose plačiai paskleidė lapelį, 
ir valgyklose. Nes darbi-šaukdama žmones boikotuot 
ninkai, laimėję stambius al-prieš-unijinį judamąjį na
gu priedus, gali jau ir be veiksią “Riff-Raff.” Tuo 
“tipsų’ ’ pragyventi. Šiam būdu Lawndale teatras liko 
sumanymui pritaria tūks-prispirtas sustabdyt jo ro- 
tančiai pačių darbininkų, dymą.

nius. Lai žino Lietuvos dik
tatorius Smetona, kad ir 
mes, Francijos lietuviai, 
esame priešingi jo žalingai 
politikai.

(Pasirašo 21-nas Montlu
cono lietuvis. Šį laišką per
siuntė su originaliais para
šais ALDLD 121 kuopa, gy
vuojanti Francijoj.)
LIETUVA VĖL NEMOKA 

SKOLOS AMERIKAI
WASHINGTON. — Lie

tuvos valdžia pranešė, kad 
jinai negali sumokėti $166,- 
441.93, kaipo pripuolančios 
dalies savo skolos Amerikai. 
Iš visų šalių karinių bei po
karinių skolų Amerikai vie
na tik Finija (Suomija) da
bar atsiteisia Amerikai.

Republikonai Pasirinko 
Milionierių Knox ą į 

Vice-Prezidenhis
CLEVELAND, Ohio. — 

Republikonų v suvažiavimas 
vienbalsiai pasiskyrė pulki
ninką Knoxą, milionierių 
“Chicago Daily News” lei
dėją, savo kandidatu į Jung
tinių Valstijų vice-preziden- 
tus. Jis yra lygiai Hearsto- 
fašištinės Liberty Lygos 
žmogus, kaip ir Landonas. 
republikonų kandidatas į 
prezidentus.

Užtvirtino 20 Mėty Katorgos 
Drg. Ang. Herndonui

ATLANTA, Ga. — Geor- 
gijos valstijos vyriausias 
teismas birž. 13 d. atmetė 
apeliaciją jauno negro ko
munisto Angelo Herndono 
ir užtvirtino jam 20 metų 
katorginio kalėjimo, kur jis 
turėtų dirbti surakintas re
težiais su kitais kaliniais ir 
plakamas ginkluotų sargy
binių. Jis buvo nuteistas 
del to, kad organizavo neg
rus ir baltuosius bedar
bius; bet kukluksiniai teisė
jai prikibo prie jo ypatingai 
todėl, kad pas Herndoną ra
do komunistinės literatū
ros. Jis buvo pirmą karta 
nuteistas 1932 m., faktinai 
laipsniškam nužudymui ka
torgoj, pagal 1871 m. vals
tijos įstatymą “prieš sukili
mus.”

Patvirtindamas bausmę, 
dabar vyriausias Georgijos 
teismas sykiu užgyrė ir mi
nimą supelėjusį įstatymą. 
Tarptautinis Darbi ninku 
Apsigynimas duoda apelia
ciją į Jungtinių Valstijų 
Augščiausią Teismą.

Roosevelt Siekia Darbininkų 
ir Mažų Biznierių Balsų

DALLAS, Texas. — Pre
zidentas Rooseveltas, kalbė
damas Texas valstijos šimt- 
metinėj parodoj, kritikavo 
didžiuosius mono polinius 
turčius, kad jie, pasiglemž- 
dami finansus ir pramonę, 
bankrutuoja smulkius savi
ninkėlius ir daro Ameriką 
“burdingierių” šalim. Kas 
liečia darbininkų, tai mono
polinis kapitalas žiūri į 
juos tiktai kaip į paprastus 
daiktus-tavorus, sakė Roo
seveltas.

CHINIJOS FAŠISTAI 
KOVOJA KANTONIE- 

Č1US, NE JAPONUS
Po Mūšio Kantoniečiai Pa

sitraukė Atgal; Fašistai 
prieš Savo Tautiečius

HONGKONG. — Centra
linės Chinijos Chiang Kai- 
sheko fašistinė valdžia pa
siuntė savo armiją prieš 
Pietinės Chinijos Kantono 
valdžios kariuomenę. Pas
taroji buvo pradėjus per 
Centralinę Chiniją maršuot 
šiaurėn vyt laukan Japoni
jos imperialistus iš chinų 
žemių.

Po susikirtimo su fašis
tais ties Hunanu, kantonie
čiai pasitraukė kiek atgal. 
Chiang Kai-shek telkia sa
vo orlaivius ir kitas kariš
kas jėgas Hunane prieš 
kantoniečius, šaukiančius 
visus chinus stoti išvien ir 
paliuosuoti šiaurinę Chini
ją nuo Japonijos jungo; 
bet Chiang Kai-shek be pa
sipriešinimo leidžia ten ja
ponam grobti milžiniškus 
Chinijos plotus.

Lakūnai Išgelbėjo Keleivius 
Degančio Orlaivio 7,000 

Pėdų Augštyj

DALLAS, Texas.—Dide
lis lėktuvas užsidegė 7,000 
pėdų augštumoj. Bet du jo 
lakūnai gabiai nuleido be- 
liepsnojantį lėktuvą žemėn. 
Abudu skaudžiai apdegė, 
bet išgelbėjo tris keleivius, 
tarp kurių buvo ir Jessie 
Topes, pirmininkas valdiš
kos Finansų Atsteigimo 
Korporacijos.

Kanada Nori Prekybos 
Su Sovietų Sąjunga

O T T A WA. — Kanados 
prekybos ministeris W. D. 
Euler greit žada keliauti į 
Sovietų Sąjungą pasiteirau
ti, kaip galima būtų atsteig- 
ti prekybos ryšius tarp tų
dviejų šalių.

Kadangi Kanados valdžia 
buvo uždraudus įvairių so
vietinių produktų įvežimą, 
tai per eilę metų nebuvo be
veik jokios prekybos tarp 
Sovietų ir Kanados.

2 Valdininkai Daly vą- 
vo Sumoksle Žudikų, 
Juodųjų Legionierių
{ŽIŪRI FRANCUOS FA
ŠISTŲ SUKILIMĄ PRIEŠ 

LIAUDIES FRONTĄ

LONDON. — Anglijos 
buržuaziniai politikai pra
našauja kruviną fašistinių 
spėkų sukilimą prieš Liau
dies Fronto valdžią Fran- 
cijoj. Jie taipgi bijo Liau
dies Fronto laimėjimo.

Taipraiterių Streikieriai 
Nepaiso Grąsinimo Buožėm

TONAWANDA, N. Y. — 
Remington-Rand rašomųjų 
mašinėlių kompanijos strei
kieriai padarė didelę ir 
smarkią dviejų valandų de
monstraciją prieš užstrei- 
kuotas dirbyklas. Prie strei- 
kierių prisidėjo ir tūkstan
čiai pritarėjų. Prieš kom
panijos bandymą dirbti su 
skebais streikieriai sudaro 
dar didesnius ir kietesnius 
pikietus.

Syracuse, N. Y. — Nors 
policijos galva įsakė mėlyn- 
siūliams /nesigailėt buožių 
RemingtOn-Rand kompani
jos streikieriams; nors 
kompanija buvo pąsigyrus, 
būk streikas jau baigiasi,— 
tačiaus darbininkai šimta
procentiniai laikosi prieš 
bosų ir policijos jėgas.

Japoną Karo Laivai Prieš 
Piety Chiniją

HONGKONG, birž. 14.— 
Japonija atplukdė būrį savo 
karų laivų į pietinės Chini- 
jos prieplaukos miestą 
Amoy. Mat, Pietinės Chi- 
nijos valdžia Kantone pra
dėjo siųsti savo armijas per 
Centralinę Chiniją 'linkui 
šiaurės laukan mušti įsiver
žėlius japonus. Centralinės 
Chinijos fašistų Chiang 
Kai-sheko valdžia taipgi 
siunčia 15,000 armijos prieš 
kantoniečius.

Kantone įvyko šimtų tūk
stančių chinų demonstraci
ja; per kurią jiė šaukė iš- 
vyt Japonijos imperialistus 
iš Chinijos.

Apdraudė ir Nunuodijo 50 
iki 100 Žmonių

LUDLOW, Mass. — Aps
kričio prokuroras tardo Te- 
resą Dynakienę ir Walterj 
Wadą, kaipo nužiūrimus ap- 
draudėjus (inšiūrintojus), 
kuriedu nunuodiję 50 iki 100 
žmonių, idant atsiimt jų 
pomirtines iš apdraudos 
kompanijų. Už apdraudžia
mus jiedu mokėję kompani
joms, o tuo tarpu juos gir
dę užnuodytu alkoholiu. 
Nelaimingi jų “kostume- 
riai”- daugiausia buvo dar
bininkai.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Iš! almėsite 
Pasauli!
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Kėsinosi Nužudyt Laikraš- , 
čio Redaktorių ir Miestelio

Majorą

DETROIT, Mich. — Iš- 
duota warrantai areštūot 
dar 27 Juodojo Legiono vei
kėjus, kaip žmogžudžius, 
padegiotojus ir žmogvagius. 
Tarp jų yra N. Ray Mark- 
land, kuris iki paskutinių 
dienų buvo pagelbininkas 
apskričio prokuroras; Les
lie J. Black, prezidentas 
Wolverine Republikonų Są
jungos, ir vienas Common 
Pleas teismo raštininkas. 
Apskričio prokuroras Mc- 
Rea tik šiomis dienomis su
spendavo Marklandą kaipo 
savo antrininką.

Markland su kitais legio
nieriais dalyvavo sumoksle 
nušaut A. L. Kingsley, 
“Highland Park” laikraštu
ko redaktorių. Mat, redak
torius 1934 m., rinkimuose 
pasidarbavo, kad Markland 
nebuvo antru syk išrinktas 
Highland Parko majoru. 
Kelis kartus legionieriai vi
josi bei tykojo nhšaut King
sley, bet nepavyko.

Kiti yra areštuoti už iš
sprogdinimą bombos name 
Ecorse’s miestelio majoro 
Voisine’o ir už pakartotinus 
bandymus jį nušaut. Dar 
kiti yra suimti už pašalpos 
darbininko Poole’o pagrobi
mą ir nužudymą.

Apie tuos juodųjų žudikų 
sumokslus liudija areštuo
tas D. Dean, vienas iš legio
nierių smarkiųjų šaulių.

$

Žulikyste Republikonų 
Rinkimų Platformoje
CLEVELAND, Ohio:. — 

Republikonų partijos suva
žiavimas įrašė į savo prezi
dentinių rinkimų platfęr- 
mą, kad reikią apsaugot 
teisę darbininkų bendrų de
rybų su samdytojais; idant 
i tas derybas “visai nieks 
negalėtų kištis.” Šis pareiš
kimas yra taikomas suklai
dint darbininkus, kad jie 
manytų, būk tuom jie ap
saugo jami nuo fabrikantų, 
oolicijos bei milicijos įsiki
šimų. Bet ištikrųjų repūb- 
likonai gudrauja taip, kad 
i darbininkų reikalus nega
lėtų kištis tik organizato
riai Amerikos Darbo Fede
racijos. .

Šalies kongreso išleista
me Wagnerio Darbo Senti
kių Įstatyme yra pasakyta-, 
kad “samdytojai neturi 
kištis ir laužyti” teises dar
bininkų bendrų derybų. >• O 
republikonai tą dalyką “pa
taisė,” kad derybose nega
lėtų ’daly vau t darbininkų 
unijų atstovai.

tt

•?

Honolulu.—Nukrito į;jū
rą karinis lėktuvas, vairuo
jamas kapitono K. Tibbęjt- 
so, bet kapitonas išsigelbė
jo.

i
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l' . Sugautasf
AiKflai mes šitoj vietoj rašėme, kad p. 

Tyšli&va dažnai mėgsta autoritetingai 
pleputi tokius dalykus, kurių jis nežino. 
Jis, £av., rašė, būk kalbėjęsis su “Vil
nies’?; redaktorium apie “tautiškas tra
dicijas” ir pastarasis buvęs joms priė

ji šingąs. Dabar
atsako:

d. Andrulis per “Vilnį”

kaip gyvas
Tysliava, o jis

“tautiškas tradicijas,
Sovietų spauda, į tas tradicijas

su $nanim 
negu 

Žittrįs.

esu, neteko susitikti su p. 
rašo “Vienybėj” diskusavęs 

ir aš ki-

parodo, kad p. Tysliava nevien 
poetas, bet ir melagis.J th

Kur tik jis'išgirs žymesnį žmogų, tai 
žiūrėk jau ir plepės, buk jis su juo kal
bėjosi apie tuos ir kitus dalykus. Na, ir 
tautininkai, pasirodo, Tysliavos blofams 
tiki. ;;;Mums jų negaila!

>s tik

Smetonos Organas Raminasi
“Lietuvos Aidas” (num. 238) rašo:

HB* j
«Sią vasarą Jungtinėse Valstybėse, pasi- 

najlUojant susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
žagiamu seimu birželio 22-27 d. d., lietu
vių;; komunistų ir socialistų “bendras fron
tas” sumanė sušaukti savo taip pramintą 
“kongresą,” kurio tikslas pasiimta labai di
delis atsteigti Lietuvoje demokratiją,” 
reikalaujant seimo ir kitokįąjdalykų.

ŠLA seimu pasinaudoja jie todėl, kad ki
tai}) labai sunku iš plačios Amerikos dele
gatus sušaukti, nes kelionės tolimos, o nie
ku^ kitaip negalima gauti tam lėšų. Į Susi- 
vicjiijimo seimą delegatai važiuoja vistiek, 
taigi mūsų “raudonasis frontas” sumanė 
šaukti sau prijaučiančius asmenis delegatus, 

- poną dienų anksčiau atvažiuoti ir at- 
taityti “kongresą” su visais jo pamargini- 
majšl prieš dabartinę Lietuvos vyriausybę.

Tačiau su tuo kongresu ištiko tragikome- 
di&: pasigirdo žinios, kad Lietuvoje jau 
rengiami seimo rinkimai ir kad jie įvyks 
biiįfelio 9-10 dienomis, pora savaičių prieš 
tą ^raudonojo fronto kongresą” ir “kongre
sas^ susirinkęs neturės ko iš Lietuvos rei- 

- katauti... Demokratinė tvarka bus atsteig- 
ta 'be jų reikalavimo ir be jų spėjimo pa- 
reikšti to taip ruošiamo ir planuojamo bal-

Šitaip begėdiškai meluoja laikraštis, 
kelbiąs valdžios oficiozu! Kauno fa- 

tai mano, mat, kad Lietuvos žmonės 
teisingesnių žinių apie Kongresą negaus, 
tai jie, fašistai, galį meluoti kiek drūti ir 
žmonės to nesupras.

Klykta ie! Anksčiau ar vėliau Lietu
vos tnonės sužinos, kad Clevelando Kon- 

įvyko ne iš SLA delegatų (nors 
dalis bus ir pastarųjų), bet iš visos eilės 

pos draugijų ir kliubų, iš visos ei
lės politinių ir kultūrinių organizacijų, 
draugijų ir kliubų delegatų!

Jie žinos, kad “Aidas” meluoja, skelb- 
s, jog Amerikos lietuviai mano, būk 

uvoj “demokratinė tvarka bus at- 
i ir be jų reikalavimo ir be jų 
o pareikšti to taip ruošiamo ir 

planuojamo balso.” Amerikos lietuviai 
žino, kad' birželio 9-10 dd. rinktas “sei- 
mas”-yra dūmimas akių Lietuvos žmo
nėms, yra fikcija, yra pajuoka seimo ir 
bandymas apgauti Lietuvos liaudį.

Nepavyko Smetonos laikraščiui apgau
ti Amerikos lietuvius, nepavyks jam ap- 

tUir Lietuvos darbo žmones!

J

Pagaliau!-
ępikos trockistai pagaliau likviduo- 
'Jie pereina į Amerikos Socialistų 
ą ir ten “žada” darbuotis ištikimai

PARYŽIUS. — Išvykus į Tageblat’o,

ir pasiaukojusiai.” Pašuminę arti aštuo
nerius metus atskirai, tie žmonės šlieja
si pas socialistus. Keletą metų jie palai
kė savo “opozicinę komunistinę lygą,” 
paskui ją suvienijo su Mustės grupe ir 
įkūrė “Workers Party” (Darb. Partiją). 
Deja, nieko neišėjo, nes niekas į juos ne
kreipė rimtos domės, bet žiūrėjo, kaipo į 
grupę žmonių, “kairiai” kalbančių, bet 
dirbančių pragaištingą darbininkų judė
jimui darbą . Pastaruoju laiku iš Work
ers Partijos sugabesni nariai pradėjo 
bėgti: vieni pas komunistus, kiti pas de
šiniuosius socialistus, o dar kiti—pas kai
riuosius, t. y., Thomaso partiją. Pasili
ko tik tuščias kevalas ir tas sutrūnijęs. 
Tuomet “Nacionalis Komitetas” nutarė 
oficialiai grįžti Socialistų Parti j on ir 
garbingai numirti.

Francijoj trockistai jau senai likvida
vosi. Taigi Trockio pastangos sulipinti 
savo kontr-revoliucines grupes kiekvie
noj šalyj ir iš jų—Ketvirtąjį Internacio
nalą, nuėjo niekais. Trockistai darbinin
kuos pritarimo negavo ir nebegauna. Sa
kysim, Amerikos trockistai susidarė iš 
įvairių atmatų, komunistų ir socialistų 
partijų, iš nedakeptų inteligentų, na, ir 
skelbėsi “žmonijos vaduotojais.” Pana
šių atskalų likimas visuomet liūdnas. 
Manome, kad panašaus likimo gali susi
laukti ir Waldmano-Onealo “Social-De- 
mokratų Federacija,” kurią dabar jie 
įsteigė, atskilę nuo Amerikos Socialistų 
Partijos.

Siųskit Sveikinimus
USA Komunistų Partijos Devintasis 

Suvažiavimas labai artį — prasidės bir
želio mėn. 24 d. Tai bus istorinis suva
žiavimas,. nes jis riš nepaprastai svar
bius klausimus, klausimus, apie suvieniji
mą darbo žmonių prieš Liberty Lygos ir 
Hearsto-Landono pasimojimus.

Lietuvių darbininkų draugijos ir kliu- 
bai, o taipgi organizacijų kuopos ragina
mos siųsti sveikinimus Devintajam Suva
žiavimui. Su sveikinimais būtų pravar
tu įdėti doleris-kitas aukų. Rašykite: 
Earl Browder, 50 E. 13th St., New York

Bostono Draugijų Komiteto 
Siūlymai Lietuvių Kongresui

Bostono organizacijų atstovų išrinktas 
Lietuvių Draugijų Komitetas pareiškia:

Artinas istorinė mūsų išeivijos diena. 
Birželio .20 d. Clevelande susirinks Ameri
kos Lietuvių Kongresas ir trečdalio mūsų 
tautos vardu tars galingą žodį už skriau
džiamus ir persekiojamus mūsų tėvus ir 
brolius Lietuvoje.

Pirmu kartu mūsų išeivijos istorijoj bus 
toks suvažiavimas. Pirmu kartu organizuo
ti Amerikos lietuviai'susirinkę į tokį suva
žiavimą išties savo brolišką ranką Lietuvos 
liaudžiai.

Gali būt, kad daugiau tokių kongresų 
Amerikos lietuviams jau neteka turėti. To
dėl jis turi būt tinkamai atžymėtas, kad jo 
nutarimai ir darbai negalėtų mūsų istorijai 
žūti.

Tuo tikslu reikėtų padaryti štai kas:
1. Surekorduoti kiekvienos kolonijos 

draugijas, kurios kongrese bus atstovauja
mos, pažymėti jų trumpą istoriją, nufoto
grafuoti grupėmis jų atstovus ir kartu su 
kongreso nutarimais atspausdinti tam tikroj 
knygoj.

2. Po keletą tokios knygos egzempliorių 
padėti įvairių miestų knygynuose.

3. Po vieną jos egzempliorių nusiųsti vi
siems Lietuvos laikraščiams, Lietuvos mu
ziejui, DULR. ir ponui Smetonai.

4. Amerikoje platinti ją per vietinius ko
mitetus arba kongreso delegatus, pardavi
nėjant po 25 centus.

Tuo būdu plis mūsų visuomenėj kongre
so nutarimai ir kartu mes turėsime knygą, 
kurioj matysis visos šiandien gyvuojančios 
pažangios Amerikos lietuvių organizacijos.

Kadangi šitokiai knygai išleisti reikės pi
nigų, tai būtų gerai, kad tos mūsų organi
zacijos ir asmenys, kurie kongrese nedaly
vaus, atsiųstų kongresui aukų. Aukos su 
linkėjimais visuomet yra priimta panašiems 

suvažiavimams siųsti.
Aukavusių vardai taipgi turėtų būti to

kioj knygoj užrekorduoti ir prie to da 
aukautojai turėtų gauti bent po vieną kny
gą už savo auką.
Mes manome, kad' siūlymai rimti ir 

tuo reikalu savo žodį tars pats Kongre
sas.

■HMM

Pirmad., Birželio 15, 1936

Lietuvių Komunistų Veikla
Mažai Prisirengimo prie 
Suvažiavimo

nariai turi lankyti frakcijos su
sirinkimus ir gauti naujų narių 
j partiją.

Frakcijos Sekr. A. D.
Visi draugai parti j iečiai ži

note, kad Lietuvių Komunistų 
Nacionalis Suvažiavimas jau 
nebe už kelių metų. Suvažia
vimas įvyks rugpjūčio mėnesio 
pabaigoje. Jau buvo rašyta, 
kad Centro Biuras deda visas 
pastangas padaryti šį mūsų su
važiavimą tokiu skaitlingu, ko
kio mūsų judėjimas dar nėra 
turėjęs. Mes norime, kad ne
būtų tokios kolonijos, kurioj 
randasi lietuvių komunistų, ku
ri nebūtų atstovaujama šiame 
suvažiavime. Mes norime, kad 
didesnės frakcijos atsiųstų ne 
po vieną ar du delegatus, bet 
po kelis.

Mūsų šis suvažiavimas, kaip 
jau žinote, tęsis dvi dienas. Tu
rėsime pakankamai laiko ap
svarstyti visus didžiuosius mū
sų judėjimo klausimus ir nu
statyti gaires mūsų veiklai at
eityje. Problemų gi mes turi
me daug.

Bet, deja, ne visos mūsų 
frakcijos įvertina Nacionalį Su
važiavimą. Tai matome iš ren- 
gimos prie suvažiavimo. Kiek 
turime davinių, tai tik saujale 
frakcijų svarsto suvažiavimo 
reikalus ir rengiasi prie pa
siuntimo geros delegacijos. Tik 
kelios frakcijos rūpinasi sukel
ti pinigų savo atstovų 
lėšų padengimui.

Tokio prisirengimo, 
neužtenka. Kiekviena
turi susirūpinti siuntimu dele
gatų į suvažiavimą. Nelaukit 
paskutinių dienų. Galvokite ir 
planuokite apie finansus, apie 
suvažiavimui pasiūlymus, apie 
visas komunistų veiklos proble
mas. Ruoškitės prie suvažia
vimo !

Pas Mus Apsileidimas

labai mažas, bet vistiek liko 
apie $5 pelno.

čia mes gana snaudžium šiuo 
laikotarpiu. Gal čia bus kaltė 
mūsų visų, o daugiau tų drau
gų, kurie žino geriau veikimą, 
bet dabar nieko neveikia.

Frakcijos Sekretorius.

keliones

draugai, 
frakcija

Nusitarėme Sutvarkyti 
Dalykus

ge-DETROIT, Mich.—Kad 
riau sutvarkyti mūsų veiklą, 
mes nusitarėme perorganizuoti 
Detroito Lietuvių Komunistų 
Frakcijos biurą. Priežastis ta
me, kad nekurie biuro nariai 
nelanko susirinkimų. Taip pat 
nutarėme sutvarkyti frakcijos 
finansinius reikalus. Frakci
jos sekretorius turi duoti finan
sinį raportą biuro susirinki
muose, pridėti visus pakvitavi
mus, kiek perduota ..distriktui. 
Kad tą padaryti, tai nutarta, 
kad mūsų kolektoriai, kurie ko- 
lektuoja iš organizacijų, turi 
gauti nuo biuro su sekretoriaus 
parašu pakvitavimus, o sekre
torius gautus nuo distrikto pa
kvitavimus turi priduoti biuro 
susirinkime.

Nutarėme, kad visi frakcijos

WILKES-BARRE, Pa.—Lie
tuvių komunistų veikla, kaip 
kad skamba dienraščiuose iš 
kitų miestų, pas mus labai at
silikus. Lietuvių frakcija ren
gė vakarienę, kad padaryti kokį 
dolerį del pasiuntimo delegatų 
į būsimą Lietuvių Komunistų 
Suvažiavimą, kuris įvyks rug
pjūčio mėnesį, Rochester, N. Y. 
Mūsų draugai labai prastai pa
sirodė. Kurie iš sykio paren
gimui labai pritarė, pačiame 
parengime visai nepasirodė! 
Tai labai prastas tų parti j iečių 
pasielgimas.

Beje, nors parengimas buvo

Žodis j Masines Organizacijas
Mes neslepiame to fakto, kad 

yra tokių miestų, kur randasi 
tik du ar trys parti j iečiai, o 
komunistų simpatikų yra didelė 
masė. Tose vietose gerai vei
kia revoliucinės masinės orga-. 
nizacijos ir kuopos.

žinote, draugai, kaip sunku 
bus tokios kolonijos komunis-^ 
tams pasiekti Nacionalį Suva
žiavimą. Tie keli partijieči^i 
neturi iždo, neturės iš ko pa
dengti kelionės lėšas. Todėl

Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras .kreipiasi į sim- 
patikus, į mums simpatingas 
organizacijas ir kuopas ateiti 
partijiečiams talkon. Mes pra
šome jus pagelbėti mūsų vie
tiniams partijiečiams finansuo
ti jų delegatų kelionės lėšas į 
Nacionalį Suvažiavimą. Tai bus 
dar pirmas toks Centro Biuro 
atsikreipimas į jus. Mums 
reikia masinės talkos, jeigu 
mes norime turėti tikrai platų 
Lietuvių Komunistų Suvažiavi
mą.

Centro Biuras ragina ypatin
gai mažų frakcijų draugus 
kreiptis prie vietinių Literatū
ros Draugijos kuopų ir kitų 
mums simpatingų organizacijų 
ir prašyti jų finansinės para
mos del pasiuntimo delegatų. 
Mes žinome, kaip puikiai praei
tyje visos mūsų revoliucinės 
organizacijos nuoširdžiai pa
remdavo visus komunistų veik
los reikalus, tad jos neatsisa
kys mums padėti ir šį sykį.

KP Liet. Centro Biuras. 
46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

Gamtos Klaida
RAGUOTIS

Tverdama gamta daug klaidų daro.
Sutver žvėriukus, mažus paukštelius,— 
Vėl tveria vilką, tigrą ir arą, 
Kad šie draskytų juos į šmotelius.

Sutveriu musę, uodą ir vorą,
Sutveria žuvį — žuvelėms ryti, 
Sutveria žmogų blogą, nedorą, — 
Kad kitiem žmonėm skriaudą daryti

Sutver kerštingą, plėšiką, vagį, 
žmogžudį žiaurų,—kitus terioti; 
Sutver veidmainį, piktą, melagį, 
Ilgaliežuvį,—pliotkams nešioti.

Ne tik tas žiaurus, kuris įkando, 
Arba prarijo jau auką savo,— 
Taip lygiai bjaurus, kurs įkąst baildo— 
Tik nepraryja, kad nepagavo.

Ilgo liežuvio kas nesuvaldo,— 
Ką nors išgirdę prided—nemažin; 
Iš mažo daikto kalnus priskaldo, 
Susuk, iškraipo, visaip pagražin.

“Priekalo” Reikalai
“Priekalo” No. 4 gautas ir 

išsiuntinėtas platintojams. 
Greitai bus ir No. 5. Draugai 
amerikiečiai, skaitykite “Prie
kalą”, kuris yra leidžiamas 
Sovietų Sąjungoj. “Priekalas” 
yra mėnesinis žurnalas. Jau 
daug kartų mūsų spaudoje 
žymėjome, kad “Priekalas” 
yra turtingas raštais apie bū
davo j amą naują tvarką So
vietų šalyje, ant vienos šeštos 
dalies pasaulio. “Priekalas” 
paduoda labai daug žinių apie 
atsiekimus, darbo žmonių gy
venimą. Jis teikia daug davi
nių ir apie viso pasaulio ka
pitalistinių kraštų padėtį ir

Žiūri ir klausos ir uostinėja, 
Kad apie kitus ką sužinoti, 
Jei ką suuodžia—savo pridėję 
Kiekvienam skubin išpasakoti.

—Klausyk, kūmute, turiu naujieną: 
Vakar Motiejus pačią apdaužė, 
Sako, išmušęs jai dantį vieną,— 
Vyras! Kad bobai ragus aplaužė!

Girdėjau, Jonas įsimylėjęs 
Į savo draugo Tamošiaus žmoną, 
Sako, pabėgti su ja norėjęs; 
Sako, Tamošius apkūlęs Joną.

Girdėjau, kad Jokūbas Barborą 
Palikęs kažin kur iškeliavo, 
Mačiau, atrodo jau gana stora, — 
Gerai,—ko norėjo, tą ir gavo!

Ir taip viena kitai pasakoja: 
Tas tą padarė, tas gavo galą,— 
Pas kits kitą su pliotkais bėgioja, 
Liežuviais makaluoja — verda smalą.

darbininkų vargus.
“Priekalo” prenumerata 

metams yra tik $1, o pusei 
metų—50 centų. Pavienius nu
merius galite parsitraukti iš 
“Laisvės” raštinės, 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y., ku
rių kaina yra 10 centų. Kreip
kitės į “Laisvę” arba pas ma
ne, tuom pat antrašu.

čia reikia priminti, 
“Laisvės” patalpoje i 
gauti ir daug kitų knygų, 
tai mokslinių, apysakų, 
gijos klausimais, dainų, 
bei teatralių veikalų. 
Atsiskaitykite už “Priekalą”

Dar daugelis kolonijų drau
gų nėra užsimokėję už “Prie- 

(Tąsa 3 pusi.)

ŠYPSENOS 4

, kad 
galima 

kaip 
reli- 
eilių

At

Gerai, Kad Pavėlavo
Moteris savo vyrui sako: 
—Kodėl tu taip vėlai par

ėjai ir dar girtas?
Vyras, laikydamasis abiem 

rankom už galvos ir dejuo
damas, sako:
—Džiaugkis, žmonele, kad 

pavėlavau. Štai, ėjau gat
ve ir sutikau girtą policma- 
ną, ir aš paklausiau jo, 
koks dabar laikas, tai tas 
gal vi j is ir drožė man su 
lazda vieną kartą per gal
vą ir sako: “Viena valan
da!” Gerai, kad buvo ne 
dvylikta, būčiau gavęs dvy
liką kartų — būtų užmušęs, 
veikiausiai...

Dzūkelis.

Juodojo Legiono nariai, teroristai, suimti Detroite
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Geraširdis Bankas
Vyras: “Matai, bankas 

tą mūsų čekį sugrąžino.”
Pati: “O, kaip tai pui

ku! Dabar galvokime, ką 
mudu vėl galėsime už tą če
kį nusipirkti.”

i

t

Vieno Klaida, Kitam Nauda
Nedrąsus Vaikinas: “Jei 

būčiau žinojęs, kad tas tu
nelis toks ilgas, tai būčiau 
tave pabučiavęs.”

Mergina: “Ką! Argi tai 
ne tu mane bučiavai?”

Surinko Juodvarnis,

M jo vadovybę naują prieš-hitlerišką laik- 
meriką G. Bernardtui, re- buvo pasiglemžęs Vokietijos 

ctoriui prieš - hitleriško ambasadorius. Todėl vo-
ų laikraščio “Pariser kiečiai nazių priešai įkūrė ungą.

raštį “Pariser Tageszeit-
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“Priekalo” Reikalai

Bayonne, N. J

KOMISIJA.

ES

TOKIS TURININGAS PIKNIKASPIRMU SYK

visus 
už 50 
progą, 
galima

Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Modemiškai pada

rau krautuvėm frontus.

PRADŽIA 12-tą VAL. 
DIENĄ

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 13th St«., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną 
Tol.: Algonquin 4-8294

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių

KELRODIS: Imkit karą No. 21 ant Broad St., Newarke, ir 
važiuokit iki galo linijos. Išlipę, imkit Eagle Rock Busą, kuris 
važiuos iki parko. t |4

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

(Tąsa iš 2 pusi.)
kalą” 1935 metų bilas. Pra
šyčiau pasiskubinti ir pasi- 
mokėti. Reikia užbaigti at
skaitą su žurnalo leidėjais. 
Visi, kurie dar esate skolingi, 
tai būtinai atsiteiskite iki šio 
mėnesio pabaigai.

Puslapis Trečias

MOKSLAS IR TECHNIKA

ka-

bus

Laisvoji Sakykla

šventą vandenį”...

PAREMKIME DR. ŠLIU
PO ATSILANKYMĄ

jis šaukia:

lėktuvai
IR KANUOLĖS

Jau keli metai imperialis- 
w tai dirba, kaip čia sėkmin

gai įsitaisius ant karo lėk
tuvų kannoles. Lėktuvai 
ginkluoti paprastais ir di
deliais kulkosvaidžiais, mė
to bombas, svaido torpe
das. Bet karo lėktuvų tech
nikai to negana.

Dabar ant lėktuvų jau 
4 įtaisyta 20 iki 37 milime

trų kanuoliukės. Jų įtai
symui yra du būdai: Ūanuo- 
lė motoras, kada kanuoliu- 
kė yra motore, jos vamz
džio galas ašyje, ant kurios 
užtaisytas propeleris. To
kia kanuoliukė nesukinėja
ma, ją nutaiko pačiu orlai
viu. Antras būdas yra įren- 

’’gimo kanuoliukės arba kelių 
į sparnus ir lėktuvo lieme
nį. Tokios kanuoliukės yra 
judinamos, kraipomos ir ga
lima jas užvesti ant taikik
lio.

20 mm. kanuoliukė sve
ria 48 kilogramus, o su ka- 

anuole-motoru 520 kilogra
mų. 37 mm. kanuoliukė 
sveria 91 kilogramą, o jos 
svaidinys apie svarą ir 
kvoderį. Lėktuvų kanuo
liukės į minutę iššauna bent 
200 šūvių.

10.500 BOMBŲ 
ai DIENĄ

Italijos ir Ethiopijos 
ras veik pasibaigė, bet 
ro patyrimai dar ilgai
spaudos špaltose. Sovietų 
Raudonosios Armijos karo 
specialistas drg. A. černov, 
kuris buvo Ethioųijoj, duo- 

fda sekamų daviniu.
Italija turėjo galingą ka

ro orlaivyną prieš ethiopus. 
Lėktuvai buvo padalinti se
kamai: eskadrilę sudarė 6 
lėktuvai: grupę —12 lėktu
vų ir eskadrą—24 lėktuvai. 
Eskadrilė turėjo 6 oficie- 
rius, 100 lakūnų ir kitų 
žmonių.

4 Nuo karo pradžios, spa
lių mėnesio, 1935 metų, iki 
kovo, 1936 metu, italų karo 
lėktuvai išskrajojo 20,000 
^alnndii ir ant ethiopų nu
metė 2.000.000 kilogramų 
(apie 5.000.000 svarų) bom
bų. Tik 17 dieną vasario 
italu fašistų lėktuvai nume

tė 73 tonus bombų. O se
kančia dieną jie vėl numetė 
6,100 bombų po 5 svarus ir 
4,400 didesniu bombų.

Italų karo lėktuvai atliko 
ta, ko negalėjo atlikti jų 
kanuolės. Lėktuvai toli nu
skrisdavo už karo linijos ir 

4 bombardavo kelius, miestus 
ir traukiančius i frontą re
zervus. Jie vedė pėstinin
kus į atakas ant savo kelio 
viską naikinant, jie padary
davo užtvaros ugnies volą 
užpakalv je ethiopų, r ^lei
džiant jiems pabėgti, lėktu- 
^zai tarnavo ir vietoj raita- 
rijos—vaikė nugalėtas et.hi- 
opn jėgas ir žudė kovotojus.

Italai turėjo visokio dv- 
džio karo lėktuvų, mažų ir 
didelių. Iš didelių buvo Sa- 
voja — “S-81” lėktuvai, ku
rie turi po 3 motorus, gali 
vežti 5.000 svarų bombų ir 
ore išskrajoti bent 4 valan
das.

WILKINS IR
JO PLANAI

1931 metais Hubert Wil
kins norėjo submarinu po 
ledu pasiekti Šiaurės Polių. 
Tam tikslui jis buvo perdir
bęs seną Amerikos subma
riną. Submarinas vadino

si “Nautilus.” Jis buvo taip 
įrengtas, kad būdamas po 
ledu galėjo bent 50 pėdų 
storumo ledą pragręžti. Bet 
bandymas nepavyko. Wil
kins ir jo kompanija kaip 
tik pasiekė ledus, taip grei
tai jų submarinas pradėjo 
gesti. Jie buvo priversti 
grįžti atgal ir tą submariną 
sugriovė.

Bet H. Wilkins nenusira
mina. Nauji technikos at- 
siekimai, patyrimai, radio 
išsitobulinimas, nuolatinis 
Sovietų Sąjungos mokslinin
kų pasisekimas kovoje su 
šiaure ir daugelis kitų įvy
kių ragina Wilkinsą tęsti 
pirmesnį jo planą. Jis vėl 
paskelbė pasauliui, kad bu- 
davos specialį tam tikslui 
naują submariną ir dar 
kartą bandys plaukti į Šiau
rės Polių. Iš karto tas sub
marinas plauks virš van
dens, bet kada pasieks ledų 
sritį, tai jis pasiners ir 
plauks po ledu. Oro jo įgu
la turės įvalias. Bet kur 
norės, tai galės pasirinkti 
tinkamesnę lygesnę ledo 
apačią, prie jo prisiglausti, 

ledo patyrinėti.
Kažin ar ir nauji jo pla

nai pavyks. Kiek pamenu, 
tai 1931 metais Sovietų 
mokslininkai iškalno per
spėjo, kad Wilkinso planai 
neišdegs. Taip ir atsitiko. 
Tada Sovietų mokslininkai, 
sakė, kad kol kas šiaurės 
tyrimui yra geriausi prie
taisai, tai ledlaužiai ir lėk
tuvai.

ATSTOS MIERUOTOJAI
Keisti tai prietaisai mono- 

kuliariniai ir storiniai at
stos mieruotojai. Juk ar ne 
stebuklas, kad ant vietos 
stovint prie to prietaiso, 
valdant ji, gali už 20 arba 
ir 30 mylių atstoję vos-vos 
matomą daiktą nusverti, 
kaip toli jis yra. Žinoma, 
tai nėra didžiausi šių die
nų technikos, ypatingai ka
ro technikos stebuklai. 
Šiandien karo technika yra 
turtinga daugeliu dalykų, 
kaip ve, Sovietų Sąjungoje 
tankai, sverianti daug to
nų, pakyla nuo žemės ir 
peršoka ant savo kelio kliū
tis; tankai amfibijai—plau
kianti per upes, ežerus ir 
važiuojanti sausžemiu.

Mieruotoių yra daug ir 
visokių. Orlaiviai ir prieš- 
orlaiviniai apsigynimo sky
riai turi augščio mieruoto
jus, orlaivių spartos mie
ruotojus, kontrolierius, ku
rie sujungti su priešorlaivi- 
nėmis kanuolėmis patys 
pradeda šaudyti, specialius 
prietaisus, kurie ir nakties 
laiku ore suranda lėktuvus 
ir daug daug kitų prietai
sų. Šiandien veikiausiai ka
ro technika turi daugiausiai 
stebuklų, nes kiekvienoj ša
lvį geriausi smegenys tam 
dirba. Imperializmo šalyse 
dirba tam, kad prisigami
nus visokių ginklų ir užpuo
lus kitus kraštus. Sovietu 
Sąjungoj dirbama tam, kad 
apsigynus nuo užpuolikų.

Kiekvienam aišku, kaip 
vra svarbu tuojaus sužinoti, 
kaip toli yra priešo laivai, 
kurie artinasi tavo pakraš
čius bombarduoti arba 
miestus griauti, kaip toli 
vra priešo apkasai, tankai 
ir daugelis kitų pasirodžiu
sių dalykų. Sakysime: jū
roje karo metu vienos ša
lies laivas pamatė kitos ša
lies laivą,—-kaip sužinoti jo 

atstą? Seniau pradėdavo 
pyškinti iš kanuolių ir pa
prasta akimi tėmijo, ar kul
kos pasiekia priešą ar ne. 
Jeigu pertoli klojosi, tai 
nustatydavo artimesniam 
puolimui; jeigu perarti, tai 
bandė dašauti toliau, jeigu 
tik kanuolės siekė. Tas da
linai ir dabar dar prakti
kuojama, bet tai labai retas 
atsitikimas. Dabar abi pu
sės turi tolio mieruotojus, 
greičio skaitytojus ir dau
gelį kitų prietaisų, kurių 
pagelba greitai ir teisingai 
išskaitliuoja atstą.
Kaip Veikia Mieruotojai?

Štai, sakysime, Vokietija 
užpuolė Angliją. Anglijos 
laivas jūroj pamatė Vokieti
jos laivą. Tuojaus anglų 
laivo specialiai jūreiviai pri
ėjo prie mieruotojo, kuris 
yra panašus į ilgą rąstą. 
Prietaisas ne galu atsuk
tas linkui vokiečių laivo, 
bet šonu. Ties jo viduriu 
yra žiūrėjimui prietaisai, 
prie abiejų galų, pusėje į 
vokiečių laivą, du dideli spe
ciali© išdirbimo stiklai. Šie 
abu stiklai nukreipti į vo
kiečių laivą. Bet jie taip 
įrengti ir sujungti su mie- 
ruotoio vidujiniais prietai
sais, kad kairės pusės stik
las perleidžia šviesą ir viduj 
prietaiso matai laivą tiesiai, 
taip, kaip jis plaukia; bet 
tuom pat kartu dešinės pu
sės prietaisas taip įtaisytas, 
kad rodo geometrinį kampą. 
Per kairės pusės stiklą 
perduoda šviesa laivą bokš
tais į dangų, bet jau deši
nės pusės • stiklas perduoda 
vokiečių laivo atvaizdą jū-

Skaitant iš Lietuvos, ypač 
kunigų leidžiamus, laikraščius, 
gauni labai blogą paveikslą 
apie dabartinę Lietuvą ir jos 
kultūrinį stovį. Iš tiesų dabar
tinė Lietuva artimai panaši į 
30 metų atgal buvusią Meksiką 
ir visai nesenai buvusią Ispa
niją, kur juodasis klerikalizmas 
buvo pavergęs darbo žmones 
protiniai ir ekonominiai per 
daug šimtų metų. Meksikos ir 
dabar vėl Ispanijos liaudis sy
kį susiprato ir pasiliuosavo iš 
juodo klerikalizmo globos, ir 
jie budavoja geresnę draugiji
nę tvarką, paremtą ant mokslo, 
ant žinojimo. Bet Lietuvoj 
mūsų broliai, dar ir šiandien 
klaidžioja religinėj tamsybėje. 
Jau dabar Lietuvoj veikia try
lika skirtingų tinginių vyrų ir 
moterų zokonų, turinčių para
pijose apie 40 skyrių. Seniau 
buvusios parapijos dabar išda
lintos į dvi-tris. Vis budavo- 
jama naujos bažnyčios; vis sta
toma pakeliais nauji kryžiai; 
vis populiaruojama tarpe tam
sių parapijonų “stebuklingas 
vietas” kaip va: žemaičių Kal
varija, Šiluva, Pažaislis, Kry
žiai ir kitos. Marijonų zokonin- 
kų Marijampolėje leidžiamame 
“Šaltinyje” No., 37—1935 m. 
vienas kunigas aprašo savo 
įspūdžius apie žemaičių Kalva
riją. Sako, kad matęs žmones 
klupsčius keliaujant, ir jam tas 
patiko. Toliaus 
“Kiek čia ašarų išlieta, kiek 
maldų pasiųsta į dangų,—tik 
vienas Dievas težino!... ”

Vienas faktas jau žinomas, 
kad tarpe tų klupsčiuojančių, 
ašarojančių, maldaujančių ne
buvo didpilvių kunigų, dvarpo
nių ir kitų turtuolių. Tai vis 
nuskurę, išalkę Lietuvos beže-

romis į viršų, laivas bokš
tais žemyn— augštelnikas. 
Tarpe laivo atvaizdo, mato
mo teisingoje šviesoje per 
kairį stiklą, ir tarpe augš- 
telninko laivo, kuris matosi 
per dešinės pusės stiklą, 
yra tarpas. Ir tas tarpas 
yra didesnis, kuo yra di
desnis tarpas tarpe anglų ir 
vokiečiu laivu.

Tėmytojas tą viską mato 
viduryje mieruotojo, per 
abu stiklus jam ateina 
šviesa ir perduoda vokiečių 
laivo paveikslą. Prie tėmy- 
tojo yra specialis atstos 
mieravimo račiukas, pilnas 
brūkšnelių ir numerių. Jo 
kiekvienas brūkšnelis reiš
kia 100 metrų. Mieravimo 
račiukas stovi ant nulio (0). 
Bet štai suki jį, ant jo nu
merių skaitlinės auga, vidu
je prietaiso abu paveikslai 
vokiečių laivo artinasi, ir 
štai jau atsirėmė vieno pa
veikslo bokšto galas į kito— 
paveikslai suvesti j daiktą. 
Žiūrėtojas pažvelgė į mie
ravimo račiuką ir tas rodo 
15,000 metrų. Reiškia, vo
kiečių laivas yra už 15,000 
metru arba 15 kilometru. 
Jeigu laivai tolinsis vienas 
nuo kito, tai vėl pradės 
skirtis suvesti laivų bokš
tai, tada vėl prisieis sukti 
mieravimo račiuką ir jis 
rodys kokis tarpas dar pri
sidėjo tarpe buvusios at
stos, bet jeigu laivai artin
sis, tai tada jau laivų bokš
tai lips vienas ant kito ir 
pasukus račiuką į kitą pusę, 
matysis, ant kiek atsta su
mažėjo.

Ir taip užvedus ant prie
šo laivo atstos mieruotoją, jį 
nuolatos turi, kiekvieną mi
nutę, sekundą žinai, kur jis 
sukasi ar artyn tavęs, ar 
tolyn. Kitų prietaisų pa-

(Tųsa 5 pusi.)

miai ir mažažemiai. Kunigija 
džiaugiasi, didžiuojasi, kada 
jiems pavyksta sufanatizuoti 
tamsius žmonelius tiek, kad ši
tie bijosi savo šešėlio: klupš- 
čioja, sau krūtines daužo ir net 
ašaras lieja. Tik šitame yra ta 
kunigijos “dieviška galia”. 
Taipgi čia tas kunigėlis pamir
šo pasakyti, kad šitose “stebuk
lingose vietose” stebuklingai po 
Lietuvą platinamos baisiausios 
limpamos ligos. Sveiki ir ligo
ti visi sykiu keliauja; sykiu 
guli; tame pat vandenyje visi 
prausiasi; visi iš to paties vied- 
ro geria ir visi pirštus kiša į 
tą patį
Kunigija gerai žino šito viso 
rezultatus. Bet tyli: jiems dau
giau apeina litai, negu Lietu
vos žmonių sveikata.

Lietuvoj, be stebuklingų vie
tų, burtininkų-užkaįbetojų, šv. 
Agotos duonos ir tam panašiai 
dar kunigija' turi pasidirbus 
daugybę visokių šventųjų, su 
kuriais daro puikų biznį. Ypač 
Lietuvoj gana pagarsėjus šven
to Antano Novena, (žodis NO
VENA” paeina nuo žodžio 
“NOVIEM” — reiškia devyni). 
Kunigų leidžiamam “švento 
Pranciškaus Varpely” spausdi
nama žmonių liudijimai, kaip 
jiems šv. Antano Devyni “pa
gelbėjo”. Vienas žmogus rašo, 
kad jis buvo patrauktas į teis
mą jautėsi kaltas esąs, tai ne
tikėjos! provą laimėti. Bet jis 
papirko Šv. Antano Noveną ir 
kaltu būdamas provą laimėjo. 
Kita moteris-motina rašo, kad 
ji turi dvi dukteris, kurios ei
na į mokyklą, bet nesimokina. 
Motina buvo susirūpinusi su 
dukrelių egzaminais, čia irgi 
papirko Šv. Antano Noveną ir 
nemokšos dukrelės išlaikė eg
zaminus.

Kunigija ne tik didžiausiomis 
nesąmonėmis mulkina darbinin

kus, bet dar prie progos juos 
išjuokia. Prieš gavėnią kuni
gų leidžiamam “žemaičių Prie- 
telyje” tilpo toks pranešimas: 
“Neturintieji valgyti atleidžia
mi nuo alkinimosi įstatymo. O 
dėl ko? Dėl to, kad bažnyčia 
maloni motina.” Tie, kurie ne
turi ko valgyt, tai jie ir gavė
nioj viską, ko neturi, gali pilna 
burna valgyti. Ir kunigai sako, 
kad dėl to jiems nereikės eiti 
į peklą. Tikrai “maloni moti
na” ta katalikų bažnyčia!

Beskaitant šitokią ir pana
šią Lietuvos kunigų leidžiamą 
žmonėms “apšvietą”, tai rodo
si kad šiandien Lietuva gyve
na viduramžių gadynėj. Ir kas 
blogiausia, tai kad šitos kunigi
jos pilnoj kontrolėj yra visos 
Lietuvos mokyklos, visa apšvie- 
ta. Todėl Lietuvos jaunimas 
užuot gavęs tikro mokslo, tikro 
žinojimo, gauna iškraipytus 
faktus ir religinius prietarus. 
Dėl to Lietuvoj taip giliai šak
nis įleido juodasis klerikaliz
mas, kad Lietuvoj laisvamany- 
bės darbas buvo labai apleis
tas. Tiesa, Lietuvoj veikia Dr. 
J. šliupo vadovaujama Lietuvos 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugija, kuri leidžia mažo for
mato mėnesinį laikraštuką, 
“Laisvoji Mintis”, rengia pas
kaitas, steigia knygynėlius, lai
svas kapines ir tam panašiai. 
Bet dėl finansų stokos draugi
jos veikimas mažas ir nepasie
kiama tie darbininkai, kuriuos 
reikėtų pasiekti. Reikalinga 
Lietuvoj laisvamaniškas veiki
mas padidinti, idant pasiektų 
su apšvieta, su tikru žinojimu 
kunigų suklaidintus darbinin
kus. Reikalinga “Laisvąją Min
tį” padidinti ir leisti bent du 
syk per mėnesį; reikalinga vi
suose miesteliuose tverti L.L. 
E.K. Draugijos skyrius: prie 
skyrių steigti laisvas skaityklas, 
laisvas kapines. Reikalinga Lie
tuvoj laisva mokykla, kur bū
tų galima išauklėti jaunus kul
tūros ir apšvietos nešėjus. 
Idant tą viską įvykdyti gyve- 
niman Lietuvoj, tam reikia ne
maža pinigų ir jų prie esančių 
sąlygų Lietuvoj nėra galima 
sukelti. Čia reikalinga, be par
tijų skirtumo, mūsų visų Ame
rikos progresyvių lietuvių pa
gelba. Su šituo tikslu pas mu
mis ir atvyko gerb. Lietuvos 
Švietėjas, Dr. Jonas šliupas. 
Dr. šliupas mylėtų pats aplan
kyti visas mūsų kolonijas ir sa
vo žodžiu perstatyti padėtį ir 
reikalą. Bet dėl senatvės ir 
sveikatos to padaryti negalės. 
Todėl mes patys turime ateiti 
Dr. šliupui ir sykiu Lietuvos 
žmonėms į pagelba. Visi ir vi
sur gyvenanti progresyviai lie
tuviai turime pagal išgalę pri

Keturių Didžiųjų Organizacijų
PIKNIKAS

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

Nacionalis Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Jaunimo Komitetas.

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

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

Taipgi Bus Įvairių Žaislų

ĮVYKS NEDĖLIOJ

JUNE

ŠTAI
PROGRAMA

ĮŽANGA—TIK 25 CENTAI

sidėti su savo aukomis. Ne tik 
patys prisidėti, bet ir paragin
ti kitus tą padaryti. Paagituo
ti savo draugijose, kliubuose ir 
kuopose, idant prisidėtų su sa
vo aukomis. Taipgi galima pa
gelbėti užsiprenumeruojant Dr. 
J. šliupo redaguojamą “Lais
vąją Mintį”: tik vienas doleris 
metams.

Aukas išrašykit Dr. J. šliu
po vardu ir siųskite adresu: 
Dr. A. L. Graičunas, 3310 So. 
Halsted St., Chicago, Ill.

Visos aukos bus pakvituotos 
tam pritariančiuose laikraš
čiuose. Reikalas visiems lygiai 
svarbus, tai nebūkime kurti...

A. M. Metelionis.

Bušai į “Laisvės” Pikniką
Draugai bayonniečiai jsite- 

mykite, kad 4-tą d. liepos nuo 
M. Panelio užeigos, 347 Avė. 
E, kampas 26th Street, išeis 
busas į “Laisves” pikniką, 12 
vai. dieną. Kelionė j abi puses 
vienam asmeniui $1.00, porai 
—$1.75. Yra pasamdytas nau
jas gražus 33 pasandžėrių bu
sas.

Prašome iš anksto užsiregis- 
truot. Jei matysime, kad daug 
važiuoja, tai p a si s amdysime 
kitą busą.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 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.

Pirmačl, Birželio 15, 1935

“Priekalo” Komplektai

1935 metų “Priekalo” visą 
kopijų pas mus dar yra. Labai 
svarbu turėti visus numerius. 
Kurie draugai norite gauti, tąi 
kreipkitės ir gausite 
1935 metų numerius 
centų. Pasinaudokite 
nes vėliau jų nebus 
gauti.

Dar kartą varde “Priekalo” 
leidėjų prašau visus . draugus 
ir drauges užsimokėti užsivil
kusias bilas, atsinaujinti pre
numeratas, kurių pasibaigę, 
taipgi užsirašyti sau taip nau
dingą žurnalą.

George Kuraitis.

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 pi^tų. 
Teikiam nemokamai veliaus’ofl 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. N. Y.

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius

grupių ir pavienių, 
fš senų padarau 
naujus paveiks-, 
lūs ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to*' 
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at*' 
maliavoju Jvat-. 
riom spalvom.

JONAS STOKES \ 
512 Marion St., kamp. Broadway, 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mae. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181
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Puslapis KetvirtasPįrmad., Birželio 15, 1936

Pittsburgho Apygardos Draugijoms
•; žemiau paskelbiame visų draugijų susidraugavimui Įstatų 
J^ojektą, priimtą draugijų atstovų konferencijos, gegužės 17- 

1936 m., L. M. D. svetainėje, Pittsburgh, Pa.
•; Perskaitykite savo susirinkime.

ĮSTATAI

Tikslas

pažangiu 
religinių

sumany-

y Visuomenės gerovės įvykdymas be draugijų darbo neį
manomas.
y Jokis geras sumanymas visuomenės arba tautos labui negali 

tiksliai įvykti be draugijų bendradarbiavimo.
Kas tik yra gero padaryta lietuvių visuomenėje, visa tai 

padarė lietuvių draugijos.
" Del to yra tinkama ir nuoseklu, kad pačios draugijos 

turėtų savo nuolatinį ryšį arba susidraugavimą del padidinimo 
savo gerovės, pakėlimo savo vardo visuomenėje ir geresnio 
darbo pačios visuomenės labui.

Šiais dėsniais remdamiesi, skelbiame šį mūstį tikslą:
1. Suglausti į laisvą susidraugavimą visas Pennsylvanijos 

Vakarų ir artimųjų West Virginijos ir Ohio sričių lietuviškas 
draugijas, kurios sutinka su šiais įstatais ir bendrai 
kultūriniu veikimu, neliečiant grynai partijinių ir 
dalykų.

2. Remti kiekvienos draugijos kultūrinį veikimą,
mus ir parengimus, kaip jų pačių naudai, taip ir visuomenės 
labui; išdildinti niekam nenaudingus vienos prieš kitą užsiva- 
rinėjimus ir darbuotės kenkimus.

3. Kelti kiekvienos draugijos vardą; rinkti medžiagą drau
gijų istorijai, jų konstitucijas, senus čarterius ir įvairius ženk
lus. Istorinę medžiagą skelbti laikraščiuose, kad būtų galima 
pašalinti klaidos ir netikslumai pirma, negu bus išleista drau
gijų istorija.
y 4. Steigti lietuvių kalbos pamokas suaugusiems, o ypač 

mūsų čia gimusiam jaunimui. Kur galima, išreikalauti iš val
diškų apšvietos įstaigų, kad įvestų mūsų kalbos pamokas.

• 5. Rengti mūsų vaikus prie to, kad jie noriai dėtųsi prie 
draugijas ir atskiras mūsų didžiųjų organizacijų čiagimių 
mūsų draugijų, arba, kuomet yra galima, tvertų sau atskiras 
kuopas.
□>. Stoti visomis išgalėmis už Lietuvos nepriklausomybę ir 

143svę, lygiai taip ir už mūsų žmonių laisvę, demokratines 
tęjses pačioje Lietuvoje; kaip tai: už laisvę tvėrimo visokių 
draugijų, už laisvę draugijų gyvavimo, už susirinkimų laisvę, 
už gyvo ir spausdinto žodžio laisvę; priešais persekiojimą 
draugijų ir atskirų piliečių, neprasižengusių kriminališkai; 
taip pat stoti už palaikymą ir patobulinimą civilių, demokra
tinių teisių Amerikos Jungtinėse Valstijose, ginti teises kaip 
piliečių, taip ir ateivių.

II.
Veikimo Tvarka

Ji. šios organizacijos nariais yra draugijos ir kuopos.
Nė vienas narys (draugija) nesikiša į kitos draugijos 

vidaus reikalus.
m3, šios organizacijos narių-draugijų atstovų metinis suva

žiavimas yra augščiausia įstaiga. Bet atskiram svarbiam rei- 
kfilui išspręsti augščiausia įstaiga yra referendumas. Referen- 
dUmui klausimą paduoti gali suvažiavimas, arba vykdomasis 
komitetas, arba to gali pareikalauti dvi draugijos.

*4. Metinis suvažiavimas išrenka vykdomąjį komitetą""!? tiek 
akmenų, kiek mato esant reikalinga.

JI5. Atsitikus labai svarbiam visuomenės reikalui, gali būt 
sušauktas nepaprastas suvažiavimas, kuriame dalyvauja tie 
patys atstovai, kurie buvo draugijų išrinkti į pastarąjį metinį 
sūvažiavimą.
-6. Į suvažiavimą draugija renka vieną atstovą nuo kiek

vienos penkiasdešimties savo narių; turinti mažiau, kaip 50 
narių siunčia vieną atstovą, šie atstovai yra nariais visuotino 
komiteto tarpe metinių suvažiavimų. Vykdomasis komitetas 
palaiko ryšius ir susisiekimus su jais. Vienoje miesto dalyje, 
taip pat viename miestelyje visų draugijų atstovai sudaro 
bendrą komitetą ir išsirenka raštininką susisiekimui su vykdo
muoju komitetu.

7. Veikimo lėšoms padengti draugijos įmoka kasmet pro- 
pOrcionales (pagal narių skaičių) duokles į vykdomojo komi
teto iždą; esant reikalui, liuosai aukauja iš iždo, iš parengimų 
pelno ir tt.

8. Vykdomasis Komitetas nerengia jokio bizniško parengimo 
ir tokiu būdu moraliai remia visų draugijų parengimus.

9. Kiekvienoj apylinkėj organizuojasi vietinių draugijų sąry
šis del geresnio darbavimosi.

Kaip Nyksta Lietuviai
Rašo DR. D. PILKA

Lietuvoje yra įsigyvenę trys 
seni ožiai, kurie naikina lietu
vius be skirtumo jų amžiaus, 
asmens, užsiėmimo, ar pažiūrų. 
Šitie trys žili ožiai yra tuber- 
kuliozas, sifilis, ir vėžys.

Tuberkuliozas Lietuvoje yra 
plačiai įsigalėjęs jau nuo senų 
laikų. Yra nurodoma, kad būk 
lenkai atnešę šitą ligą į Lietu
vą daug metų atgal. Vėliau ru
sų carai viešpataudami mūsų 
krašte leido jai įsigalėti mūsų 
kūne. Tuberkuliozas šiandien 
yra giliai įleidęs savo pragaiš
tingas šaknis į lietuvių plau
čius ir ėda organizmą be pasi
gailėjimo. Tai yra skaudi rykš
tė lietuviams, kuri kasmet kai
nuoja tūkstančius gyvybių, ir 
neša didelį ekonominį nuosto-

Kova su džiova Lietuvoje bu
vo pradėta apie 1925 metais, 
bet progresas iki šiol padarytas 
dar nežymus. Dr. K. Grinius 
yra vienas iš tų pionierių, ku
ris atkakliai veda kovą su 
džiova visą laiką. Bet juk vie
nas generolas be armijos, be 
įrankių, be kapitalo negali daug 
nukovoti. Kova su džiova ne
gali būt laimėta ant greitųjų. 
Tuberkulioze šaknis reikia raut 
pamažėli ir nuodugniai, čia 
reikia armijos mokslo žmonių, 
čia reikia vesti kovą su nema
tomu priešu—Bacillus tubercu
losis ir kitais reliatyviais mi
krobais. Dr. Biežis ką tik ap
rašė apie įvairias bakterijas 
mūsų spaudoje. Kiekvienas 
skaitytojas privalėtų atkartoti- 
nai perskaityti tą straipsnį, kad 
daugiau susipažinus su šiais ne
matomais žmogaus priešais.

Prieš mane guli dešimtas 
metraštis “Kova su Džiova” 
Lietuvoje. Dr. Grinius įžengia
majame straipsnyje nurodo 
džiovos baisų pavojų tautai ir 
valstybei. Jis kviečia sukrust ir 
kovoti iki pergalės. Bet to
liau, Dr. Grinius, kaipo Drau
gijos Kovai su Tuberkuliozu 
pirmininkas, savo raporte išdės
to trūkumus: tuberkuliozo ba- 
cilų platintojų izoliavimas (at
skyrimas) beveik nepradėtas; 
trūksta izoliatorių (prieglaudų, 
ligoninių) ; nėra pastovių pa
jamų.

racijų. Bet tikrenybėj šita 
tvirtovė turi kitokią reikšmę. 
Iš čia, iš šito kampučio buvo 
išplatinta Lietuvoje baisi liga, 
žinoma visame pasauly kaipo 
francūzų karaliaus Liudviko li
ga, arba sifilis. Tai yra fran
cūzų dovana Lietuvai, kurią 
Napoleonas su savo armija ten 
viešpataudamas paliko. Jie, 
užkrėtę Lietuvos dukteris sifi
lio perais, pasitraukė, bet Lie
tuvos žmonėms paliko amžių 
kovą. Kad atsikratyt šitos li
gos, Napoleono garbintojai 
Kaune todėl turėtų rausti iš 
gėdos, vietoj didžiavimosi, tik 
pamislijus kiek tai skriaudos 
palikta ateities amžiams.

Supratęs Napoleono Lietuvai 
padarytą skriaudą, Prūsijos lie
tuvis gydytojas 
(Šiaudinis) leidosi 
priešų (bakterijų) 
surast tikrus ligos 
naikina lietuvius.
jam pavyko surasti ir išaiškinti 
pasauliui sifilio ligos kirminą— 
Treponema Pallidum. Tai yra 
vingiuotas, plauko pavidale kir
minas, kuris gyvena kraujo 
sriovėj ir ėda žmogaus sveika
tą. Ačiū Schaudinno atradimui 
ir Wassermann’o pritaikytam 
tyrimui, šiandien visas civili
zuotas pasaulis pradėjo valytis 
nuo šitos francūzų ligos. Kova 
su sifiliu ir Lietuvoje 
dama, bet palyginus 
kraštų tempu, mes dar 
me atsilikę, nes stoka
stoka gyduolių, stoka įstaigų.

Schaudinn 
j nematomų 
pasaulį, kad 
perus, kurie 
1905 metais

vėžio gydymas atsieina labai 
brangiai. Vienas gramas ra- 
diumo, pavyzdžiui, kainuoja 
suvirš šimtą tūkstančių dolerių. 
O kiek jo yra Kaune? Raudo
nojo Kryžiaus ligoninė turi ke
letą milligramų, tai ir viskas. 
Kova su vėžiu Lietuvoje yra 
dar sunkesnė, nes žmonės yra 
įpratę gydyti patys save. Iki 
buku protu kaimietis persiti
krina, kad be pagelbos ilgiau 
nėra galima gyventi, tik tada 
jis pradeda j ieškoti rodos, kas 
tankiau būna pervėlu.

Tokis tai sveikatos likimas 
kerta mus lietuvius pikčiau ne
gu kokis karas. Sveikatos rei
kalas todėl privalėtų būt sta
tomas pirmoj vietoj. Tik svei
kas lietuvis gali tinkamai vesti 
kovą už būvį su matomais ir ne
matomais priešais; tik sveika, 
higieniškai išauklėta lietuvaitė 
gali gimdyti ir auklėti tinkamą 
šeimyną savęs pavadavimui; tik 
sveiki Lietuvos sūnūs ir dukte
rys gali budavoti stiprią vals
tybę, tvarkyti ją, žengti moks
lo ir progreso keliu pirmyn iki 
aukščiausio civilizacijos laips
nio; tik sveikas kūniškai ir pro
tiškai lietuvis gali 
šaulio laimėtoju. 
klauso ateitis.

Šituos tris ožius,
baisias ligas reikia vyti lauk iš 
lietuvių šeimynų, iš Lietuvos. 
Bet kaip? čia reikia ne kar
eivių su šautuvais, bet mokslo 
žmonių, mokslinių įstaigų, ligo
ninių, sanatorijų, šitai kovai 
vesti reikia tokių daiktų, ko
kių Lietuvoje nėra.

Su didele vilčia buvo kreip
tasi į Rockefeller Foundaciją, 
kad gavus paramą pabudavoti 
Kaune higienos institutą. Pra
šymas buvo išklausytas, direk
torius iš Paryžiaus atvažiavęs 
apžiūrėjo Kauną, bet prašymas 
liko nepatenkintas. Kas liko 
daryt? Niekas daugiau, kaip 
tik laukt, pakol “tuščias tautos 
aruodas” pasipildys, pakol kraš
tas prasigyvens.
Todėl aš ir rūpinuosi, kad mes, 

vakarinio pasaulio lietuviai, 
dar kartą būtume mielaširdingi, 
kad mes sumestume atatinkantį 
fondą kovai su džiova, sifiliu,

vėžiu, ir kitomis ligomis Lie
tuvoje. Pagelbėkim šitą sykį 
Lietuvos mokslinėms įstaigoms, 
kurios veda kovą už mūsų ir 
už Lietuvos žmonių sveikatą.

Redakcijos Pastaba.—Mums

rodosi, šiandien Lietuvą fašiz
mas ėda labiau, negu sifilis ir 
vėžys, sudėjus draugėn, todėl 
būtinai turime padėti Lietuvos 
liaudžiai pirmiausiai nusikraty
ti to kirmino.

t Gerbiamos Draugijos! Perskaitykite šiuos Įstatus savo su
sirinkime; pareikškite savo pritarimą, ar nuomonę ir parašy
kite žemiau padėtu antrašu.

Rašykite, kokį vardą šitai organizacijai norite duoti. Yra 
šie 4 sumanymai:

Pittsburgho Apygardos Lietuvių Draugijų Sąryšis.
Pittsburgho Apygardos Lietuvių Draugijų Federacija.
Pittsburgho Apygardos Lietuvių Draugijų Talka. 
Pittsburgho Apygardos Lietuvių Draugijų Taryba, 
rinkite vieną iš tų keturių, arba duokite savo sumanymą.

Šis Įstatų projektas liks projektu iki kito suvažiavimo, kuris 
Įvyks rudenį šiais metais.

Rezoliucijų ir įnešimų tvarkymo komisija:
S; Bakanas,
J. Gasiunas,
J. Baltrušaitis.

gĘ*' D
2)
3)

M; 4)

Konf erenci j os ved ėj ai:

Rašykite šiuo adresu:

J. K. Mažukna, pirm.
A. Bačėnas, sekretorius.

J. Baltrušaitis,
205 Seneca Street,

’ Pittsburgh, Pa.
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CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

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

BAR and GRILL

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

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

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti* 

Business phone—Brockton 945 
Residence. w. /—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

Kitą šaunią Lietuvai “dova
ną” yra palikęs Napoleonas. 
Tai yra francūzų liga—sifilis, 
žemutinėj Kauno miesto daly, 
Nemuno ir Nerio upių susisie
kimo kertėj, ant dirvonėlio, 
riogso senai sugriuvusi luetikų 
tvirtovė — Napoleono fortas. 
Daugelis Kauno vaikėzų di
džiuojasi, kad čia Napoleonas 
viešpatavo, ir semia sau inspi-

Vėžys Lietuvoje taipgi yra įsi
gyvenęs iki ausų. Vėžys į Lie
tuvą pats neatėjo. Labai gali 
būt, kad lietuviai patys atsi
nešė jį iš pietinių tautų, bu
vusių giminingų lietuviams se
novėj. Bet dar panašiau gali 
būt, kad teutonai, ar slavai, ar 
švedai beviešpataudami ir be- 
sigrumdami ant Lietuvos že
mės paliko jį.

Vėžys ėda lietuvius lyginai 
kaip Lietuvoje, taip ir čia A- 
merikoje. Kova su vėžiu šian
dien yra neapsakomai didelė. 
Ji yra vedama visuose kraštuo
se. Pereitą vasarą prof. E. 
Vinteleris, medicinos fakulteto 
narys, buvo atvykęs iš Lietuvos 
į New Yorką, kad patirti, kas 
čia yra daroma kovai su vėžiu, 
žinoma, profesorius tik pama
tė New Yorko milionines įstai
gas kovai su vėžiu ir grįžo į 
Kauną kupinas inspiracijų. 
Kaip ten nebūtų, kova su vė
žiu Lietuvoje dar tebėra pri- 
mityvis dalykas. Keletas lie
tuvių gydytojų yra susidomėję 
šituo klausimu, bet progresas 
tebėra labai lėtas, šiandieninis

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.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Wilkes Barre, Pa
Į Visas ALDLD Kuopas 

XII Apskrityj
Draugai ir draugės, pavasa

ris jau baigiasi, tuojau bus ir 
pats vidurvasaris, todėl pasi- 
naudokim proga, kad nepralei- 
dus vasaros be kuopų parengi
mų, piknikų. Dabar daug, ge
riau surengt kur kokį išvažia
vimą atviram ore, negu žiemą 
svetainėse.

Todėl pakelkit šį klausimą 
kuopų susirinkimuose. Kurios 
kuopos nėra skaitlingos na
riais, tokioms patartina arti 
esančioms dviem susidėt ir tu
rėt pikniką. Bet būtų geriau
sia, tai rengt visoms atskirai.

Draugės ir draugai, reikalas 
mūsų kuopų iždus sudrūtint, 
nes mes gerai žinom, kad be 
pinigų negalima daug nuveikt.

Taipgi kuopų valdybos steng- 
kitės sutraukt narius 
susirinkimus. Reikia 
tis, kad vasaros laiku 
kimai būtų skaitlingi,
žiemą. Visi rūpinkimės gaut 
naujų narių.

Kitas dalykas, išvažiavimuo
se turėkim knygų platinimui. 
Visose kuopose randasi ALD
LD laidos knygų. Reikalas ją-nai informuos.

sias parduot prieinamiausią 
kaina. Tokiu būdu kuopos iž
de atsiras doleris kitas ir pa- 
sipirkęs knygą darbininkas tu
rės didelės naudos sau.

Todėl, draugės ir draugai, 
laikas mums pradėt daugiau 
rūpintis organizacijos reikalais. 
O labiausia turi susirūpinti tos 
kuopos, kurių ižduose nėra jo
kio cento.

ALDLD XII Apskr.
Rašt. J. T. V.

Klausimai ir Atsakymai

į kuopų 
darbuo- 
susirin- 
kaip ir

“Laisvės” Redakcija: šiuomi 
kreipiuosi prie jūsų, kad pra
neštumėte, per “Laisvę”, kur 
bus šiemet pionierių kempės? 
“Laisvė” apie tai nerašo, tai 
labai blogai.

Su pagarba,
S. Petchulis.

Atsakymas:
Pionierių kempes organi

zuoja didmiesčiai atskirai, tuo 
būdu “Laisvė” negali jas visas 
sužinoti. Ar šiemet turės pio
nierių kempę Minersville ir 
apielinkė, tai mes nežinome. 
•Patariame ■ draugą kreiptis 
prie Komunistų Partijos vie
tinių viršininkų ir jie jus pil-

., I ....

r

Tai Bus “Laisvės” Piknikas Su Dovanomis

Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

gale 25th Ave., BROOKLYN, N. YULMER PARK,
Šokiam be perstojimo grieš dvi didelės Orkestros

William Norris OrkestrąProf. Retikevičiaus Orkestrą
Grieš Amerikoniškus KavalkusGrieš Lietuviškus Kavalkus

PRADŽIA 10 V AL. RYTO. ĮŽANGA 40'CENTŲ ASMENIUI.

Yra pakviesti Connecticut valstijos chorai ir Lyros 
Choras iš Philadelphijos. .Taipgi yra užkviesti New 
Jersey ir New Yorko valstijų darbininkiški chorai.

| Dviem kambarys $16.00
| Keturiem kambarys $20.00

h

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo-r 
savimo nuo karsto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik 

už $5.00

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

jokių ekstra mokesčių.

PIKNIKAS BROOKLYNE
Keturios Dovanos Pinigais prie Įžangos Bilieto

Pirma $10. Antra $7. Trečia $5. ir Ketvirta £
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.

Prašome įsitėmyt jog piknikas įvyks dviejų dienų šventėje.

Šeštadienį, 4 Dieną Liepos-July



ir kitiems

NOTARE PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

(140-141)

OSVALDO KYBURIO

Valdyba.
(140-142)

110 East 16 St, N.Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PL

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

REZERVUOTOS SĖDYNĖS $1.10 
Tikietus galima gauti sekamose vietose:

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

under Section 76 of
Control Law at

i
of

nepamirškite pasiimti ir 
nes čia yra maudy- 

ir galima maudytis.
Komitetas.

(140-141)

WILKES BARRE, PA.
Delegatų pasiuntimo į Clevolandą 

naudai yra rengiama “card party” 
ir vakarienė, seredoj, 17 d. birželio, 
pas drg. M. Norbutą, 210 Hazel St.

Pirmad., Birželio 15, 1936

■M

pūslės da-

Nazareth, Pa
Dienos Įvykiai F. B

Na-

MOKSLAS IR TECHNIKA

D. M. š.

&PRANEŠIMAI Iš KITUR

BOSTONO APIELINKES “LAISVĖS” NAUDAIPIKNIKAS
4 d. Liepos—Fourth of July

Bus puiki muzikališka programa ir prakalbos per garsiakalbį
ŠOKIAM GRIEŠ ŠEŠIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ

Iš anksto įsigykite įžangos Bilietus

Bus Vose Pavilion Parke
MAYNARD, MASS

•.J. >

Conn. Valstijos Lietuvių 
Organizacijos 

Nuosavybė
Naugatuck, Conn., Linden 

Parke, švento Jurgio pašai pi
ne draugystė, pasibudavojo 
naują svetainę. Pabudavoji- 
mas kainavo $14,000. Turi 
tris kambarius, skiepas tinka
mas rengimui vakarienių, gali 
sutilpti apie du šimtai žmonių. 
Svetainėj įtalpa apie 300 žmo
nių. žodžiu sakant, visas 
įrengimas naujausios mados, 
namas turi visus parankumus.

Naugatuckiečiams reikia 
palinkėti gerų pasisekimų jų 
darbuotėje. Bet draugai tu
rėtų daugiau susirišti su mū
sų spauda, žinau daug, kurie 
vartoja gerai plunksną. Kode- 
lei nieko nerašote ir nesigar- 
sinate “Laisvėje”? Tas jums 
daug pagelbėtų verstis su nau
ja svetaine. “Laisvės” špal- 
tos atviros darbininkų raštams 
iš dirbtuvių ir draugysčių vei
kimo.

Ta šv. Jurgio draugystė se- 
niaus buvo nusistačius religi
niai, nepriimdavo narių, kurie 
nelankydavo bažnyčios ir nei
davo išpažinties nors kartą į 
metus. Dabar priima lietu
viškai kalbančius, nepaisant 
nei religinių įsitikinimų. Prie 
tos Jurginės susivienijo dar 
dvi pašalpinės, Petrinė ir 
Franciškinė. Vienybės rezulta
te įsigijo naują svetainę.

Naugatuck ir 
seniau buvo
draugystės, dabar 
augščiau kalbama 
Valstijos Lietuvių 
mas. Prie šios susivienijo Vy
tauto pašalpinė draugystė.

Tolimesnis gyvavimas loka
linių pašalpinių draugysčių 
nėra skaistus. Kiek su drau
gais pasikalbėjus apie tas dvi 
gyvuojančias, tai jie 
žįsta, kad daug pinigų 
vota statant svetainę, 
narių yra senių, daug 
Tokie pranašavimai
malonūs kalbėti. Bet čia pat, 
Naugatucke pergyvento laiko-

Union City 
pašalpinės 
liko dvi— 
ir Conn.

Susivieniji-

pripa- 
išeik- 
D'aug 
sirgo, 

nebūtų

tarpio faktai rodo didelius pa
sikeitimus. Priverstos pašalpi
nės turėjo /vienytis, atskiros 
nebūti) išgyvavę.

Dabar naugatuckiečiams 
vertėti) klausimą kelti apie 
susivienijimą Jurginės ir 
Conn. Valstijos Lietuvių Susi
vienijimo , į vieną draugiją. 
Paskui vienytis su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimu. Tik 
tuomet būtų jūsų senatvėje 
užtikrinta pašalpa.

Svečias G. K.

Klausiu, už ką? “Nagi, bosui 
pasipriešinau, nepakęsdamas 
darbo sąlygų”. Sako, “plytas 
reikia deginti kelias dienas. 
Kaip jau plytos pasirodo ga
tavos, užgesinam pečių. Pa
laukus kelias valandas, verčia 
darbininką imti plytas iš pe
čiaus, kur dar labai karšta, 
drabužiai rūksta, kojom labai 
karšta, ant rankų 
rosi.”

Manau sau, tai 
dymas. Kaip ilgai 
kęs tokią tvarką ? 
tiškai verčiami skubėti ir taip 
paniekininčiai dirbti, ir dar 
pusbadžiai gyventi. Visiems 
reikia pagalvoti.

toks surė- 
darbininkai 
Jie nesvie-

būtent iš Chesterio, Readingo, Eas- 
tono ir iš New Jersey ne tik mūsų 
organizacijų narius, bet “Laisvės” 
skaitytojus ir dalininkus, visus sim- 
patikus mūsų judėjimo. Būtinai drau
gai dalyvauki! ant šio susirinkimo, 
nes yra svarbių dalykų pranešti. Mes 
kiekvieną metą turime trukumų, 
klaidų ir visokių nesmagumų, kad tą 
viską išvengt, turime dalyvauti ant 
susirinkimų ir bendrai išdiskusuoti 
ir tą viską pagerinti.

Susirinkimas įvyks 23 dieną birže
lio, 8 vai. vak., ant 8-tos ir Fair
mount Ave. gatvių—Liaudies Name.

A. J. S.
(140-141)

Pradžia 7 vai. vakare. Tad visi lie
tuviai kviečiami dalyvaut ir paremt 
šį svarbų darbininkų žygį, ir kaip 
galint pagelbėt šiems delegatams 
linksmai išvažiuot, ir sėkmingai at
likt savo darbus kongrese.

Kviečia Komisija.
(139-140)

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

t

žiūriu palei
su šieno veži- 
farmerio kie- 
Trokas ir tvo- 

Pasiteiravus 
trokas pri-

Važiuoju, 
zaretha trokas 
mu įvažiavęs į 
mą per tvorą, 
ra aplaužyta,
pasirodė, kad tas 
klauso Milleriui. Milleris turi 
didelę farmą, kurioj jis augi
na alfą. Millcrio darbininkai 
verčiami labai skubėti, į valan
dą turi suvažinėti paskirtą to
lį, o jei to nepadaro, tai pra
varo iš darbo, kaipo netikusį 
darbininką. Ir dienomis ir 
naktimis tą alfą veža. Važiuo
ja po 40 mylitj į valandą. Oras 
sausas, dulkiij debesys kyla. 
Farmeriai draiverius keikia, 
bet šie yra verčiami skubėti. 
Turi dirbti 12 valandų į parą 
už 22 centu į valandą.

Pavažiavęs toliau, Pen Dike 
No. 4, matau bosą stovintį ir 
laukiantį ant kampo, žiūriu, 
parvažiuoja trokas žemes iš
tuštinęs. Nespėjus trokui su
stoti, kada paleido bosas savo 
gerklę ant darbininko, J. Ge- 
nuts. Maniau, eisiu darbinin
ką užtarti, tad bosas, lig su
pratęs, skubiai nusmuko į dirb
tuvę. Paklausiau darbininko, 
“už ką tas bosas taip rėkia 
ant tavęs ?”, atsakymas buvo: 
“Neužtenkamai greitai suva
žinėjau ir ištuštinau žemę iš 
troko.”

Toliau Nazareth Brick Co. 
darbininkas J. Lewis skund
žiasi, kad jį iš darbo išvarė.

Sveikinkite Komunistų Partijos 
Nominacijų Konvenciją

London.—Iš Anglijos sei
mo pasitraukė buvęs koloni
jų ministeris J. H. Thomas, 
kuris išdavė valdžios iždo 
paslaptis naudai finansinių 
meklerių.

WATERBURY, CONN.
Birželio 20 d. įvyks Komunistų 

Partijos naktiniai šokiai po mėnulio 
šviesa, Lietuvių darže už Lakewood 
ežero, Waterbury Conn. Muzika grieš 
nepaprastai gerai, visokius šokius, 
kaip amerikoniškus, taip ir lietuviš
kus. Įžanga labai žema tik 25c as
meniui, prie tikieto gausite, ir už
kąsti. Todėl draugai ir draugės, pri
jaučianti komunistiniam judėjimui, 
kviečiami atsilankyti į mūsų rengia
mus šokius. Paremsite finansiškai ir 
morališkai. Žinoma visiems draugams 
ir simpatikams, kad be finansų nie
ko negalima nuveikti šiame kapita
listiniame surėdyme. Ateidami į šo
kius nepamirškite pasiimti 
“bathingsuits,” 
nes

(Tąsa iš 3 puslapio) 
gelba nustato kanuoles ir 
jau pirmi šūviai gali patai
kinti tiesiai į tikslą.

Atstos mieruotojų yra ke
lių rūšių, bet visų jų viena 
teorija—geometrinis kam
pas ir savoji bazė viską iš
sprendžia. Ant šios teori
jos pasiremiant pagaminti 
ir augščio mieruotojai, ku
riais nuo žemės mieruoja, 
kaip augštai skrenda lėktu
vai.

PHILADELPHIA, PA.
Į Kolonijų Draugus ir Drauges!
Šiemet rengiamas “Laisves” pikni

kas yra pusėtinai pavėluotas iš prie
žasties stokos tinkamo parko, kurio 
jieškojom ilgai Pennsylvanijoj ir New 
Jersey. Parkas yra paimtas Pitman, 
N. J. Įžangos platinimo tikietukai 
jau baigiama atspausdint.

Philadelphijos organizacijos nusi
tarė šaukti plačiausį masinį susirin
kimą su artimiausiom apielinkėm,

Didžiausias Bostono Apielinkėj Piknikas, kurį 
rengia Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai,

DETROIT, MICH.
Detroito Aido Choro nariai būtinai 

dalyvaukite choro pamokose, kad bū
tų galima tinkamai prisirengt prie 
spaudos pikniko.

Praktikos įvyks petnyčioj, birželio 
(June) 19, Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St., 7:30 vai. vak.

Nepamirškite dalyvaut 
nariams praneškite.

Aido Choro

PATERSON, N. J.
Visų “Laisvės” skaitytojų atydai! 

Kaip buvo rašyta dienraštyje, kad 
“Laisvės” Sidabrinio jubilėjaus 25 
metų sukaktuvių bus duodama puiki 
knyga, “Mortos Vilkienės Divorsas”, 
“L.” skaitytojams, tai dabar ji jau 
gatava ii’ visi skaitytojai malonėkite 
ateit į ALDLD 84 kp. susirinkimą 
nedėlioj, 21 d. birželio, 12 v. dieną, 
S. Bakanausko svetainėje ir galėsite 
pasiimt tą gražią dovaną.

J. Matačiūnas.
(140-142)

BROOKLYN, N. Y.
Violet Tamkiūtė rengia įdomų kos

tiumų balių ir koncertą rugsėjo 27, 
Labor Lyceum svetainėje, Brooklyne. 
Čia dalyvaus visi žymūs Brooklyno ir 
iš toliaus artistai. Tad prašome kitų 
organizacijų nerengi tą dieną jokių 
parengimų, bet užkvieciam jus visus 
skaitlingai dalyvaut šiame nepapras
tame parengime.

DETROIT, MICH.
Visiems delegatams svarbus prane

šimas! Delegatai, kurie buvo išrinkti 
važiuot į Lietuvių Kongresą, Cleve- 
lande malonėkite susirinkt prie 
Draugijų svetainės, 4097 Porter St., 
trečiadienio vakare, 17 d. birželio, 
7:30 vai. vakare, čia komisija pa
skirstys vietas del važiavimo.

Transportacijos Komisija.
(139-140)

HUDSON, MASS.
Milžiniškas piknikas, kurį rengia 

bendrai 7-nios vietinės . draugijos ir 
organizacijos, įvyks nedėlioj, 21 <1. 
birželio, prie Fourth-Meadow, Marl
boro ežero, Scandinavian Club sve
tainėje. Pradžia 10 vai. ryto. Bus 
gera orkestrą šokiams ir graži sve
tainė. Taipgi yra graži vieta del 
maudymosi. O valgių ir gėrimų vi
siems bus užtektinai. Tad kviečiam 
vietinę ir apielinkės visuomenę skait
lingai dalyvaut. Komisija.

(139-141)

NOTICE is hereby Riven that License No. 
SB-268 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Brighton Boardwalk, 200 Feet W. of Brighton 
1st Road, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

HERMAN KAITZ 
MAX. ZITNER and 

MAX COHEN 
Brighton Boardwalk, 200 Feet W. of 
Brighton 1st Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-7039 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 39 Graham Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on* the premises.

CHARLES BROWN
39 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-7021 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4726 New Utrecht Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

BARREL TAP, Inc.
4726 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, undei- Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
West 10th St., Giants Baths, Coney Island, I 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to į 
bo consumed on the premises.

JACOB VENTURA 
Giants Baths

W. 10th St., Coney Island, Brooklyn, N. Y.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Kuri Bus 
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 28 JUNE 

Prasidės lygiai 2-rą valandą po pietų. 
Durys bus atdaros nuo 12 vai. dieną.

BUS MADISON SQUARE GARDEN
8th Avenue ir 50th Street New York City

Workers’ & People’s Bookshops: 50 East 13 St., 140—2nd Ave. 
(arti 9th St.), 115 W. 135th St., 1001 Prospect Ave., Bronx; 1337 
Wilkins Ave., 369 Sutter Ave., Brooklyn; House of Knowledge, 
Brighton & 6th St., on the Boardwalk, Bronx Cooperative Office, 

2800 Bronx Park East.
PASTABA: 9-tos Nacionalės Konvencijos Bankictas bus laiko

mas šeštadienį, 27-tą birželio (June), 7 v. v., Manhattan Opera 
House, 34th St. ir 8th Avė., N. Y. Užsisakykite vietas per laiškus: 
P. O. Box 87, Station D, New York.

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 
“Laisves”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8520

TEL. STAGG 2-5043

1 ’MSNUOTAS GRABORIUS
660 GRANr’ STREET BROOKLYN, N. Y

Puik«»i įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

‘>9

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

Čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS-

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 966S 

Telephonai: Bell—Dewey 5138 
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.

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 15 d. bir
želio, 8 vai. vakare, M. H. Sabenko 
svetainėje, 91 Steamboat Rd. Visi na
riai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui, kaip 
tai išleidimas delegatų į Cleveland© 
kongresą ir rinkimas delegatų į 2-ro 
Apskričio konferenciją, kuri įvyks 28 
d. birželio, W. Orange, N. J. Taipgi 
draugai užsimokėkite duokles.

Sekr. V. A.
(130-140)

GEROS MAUDYNĖS IR PATOGI SALE ŠOKIAMS

Kaip kitais metais, taip ir šiemet organizacijos skiria 
puikias pinigines dovanas prie įžangos bilietų. Tad 

išanksto įsigykite įžangos bilietus.

Rengėjai prašo kitų organizacijų tą dieną nieko nerengti ir širdingai 
kviečia dalyvaut šiame parengime.

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 svetaine vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveitcrio stoties.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

GARS1NK1TĖS "LAISVĖJE
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Entuziastiška Kom. Partijos 
N. Y. Distrikto Konvencijos 

■. Atidarymo Sesija
Penktadienio vakarą iš viso 

didmiesčio, taip pat ir iš mies
telių ir farmų visi keliai vedė 
f St. Nicholas Palace, New 
Yorke. To priežastimi buvo 
prasidedanti Komunistų Parti
jos New Yorko distrikto kon
vencija.

Dar prieš prasidedant di
džiulė svetainė jau buvo apy-| 
pilnė komunistų ir fraternalių 
delegatų, čia buvo vietiniai 
Veikėjai, čion matėsi tolimų 
žvilgančiai baltomis suknelė
mis merginų-moterų delegačių. 
Pribuvinėjo ir rausvaveidžiai 
svečiai delegatai vaikinai-vy- 
rai, daugelis dar su pakelei
vingais pundeliais ir valizomis, 
tiesiai iš stočių.

Vyrai ir moterys, jauni ir 
šiiaugę, ėjo čionai dideliam, 
kilniam darbui — išdirbimui 
planų, suradimui naujų būdų 
kovai už darbininkų reikalus. 
Juk kas, jei ne komunistai, de
da didžiausias pastangas iš
gavimui bedarbiams pašalpos 
ir bedarbių apdraudos? Ko
munistai pirmieji pikiete už 
kUgštesnes algas ir žmoniškes
nes darbo sąlygas. Jie—pasi
aukoję kovotojai prieš karą ir 
fašizmą. Prieš juos didelė isto
rinė misija—vadovavimas dar
bo masėms kovose už Sovietų 
Ameriką.

Dabar, kada fašizmo spėkos 
vis labiau kelia savo nuodingą 
gylį prieš darbo žmones, kada 
karo pavojus didėja, komunis
tai juo daugiau žino svarbą 
savo pareigos. Dėlto jie čion 
eina šimtais, kad diskusuoda- 
mi bendrus patyrimus darbe 
galėtų išdirbti bendrus planus 
ateities darbui.

Sesija atidarė d. negras, ku
rio pavardės neteko sužinoti. 
Perstatant distrikto organiza
torių d. I. Amter delegatai pa
šoko ant kojų ir prasidėjo il
goka ovacija.

< Draugas Amter pasakė svar
bią politinę prakalbą. Jisai 
^•umpais bruožais perbėgo 
svarbiausius pasaulio įvykius. 
Plačiau apsistojo ant šios ša
lies įvykių ir mūsų partijos, o 
ypatingai mūsų distrikto rolės 
tuose įvykiuose. Pabrėžiamuo
se punktuose jo kalba buvo 
pertraukinėjama aplodismen
tais ir skardžiai palydėta už
baigus.

Iš viso ko matyt, konvencija 
bus skaitlinga ir reikia tikėtis 
istoriškai svarbių tarimų.

“Laisvės” Rep.

ve>-iais, paėmė iš n ’užj 'ALDLD 1 Kp. Siiiučia 2 Dele
$60, išvarė juos is automobi- r
lio ir įsėdę nudūmė. Sciani 
pranešė policijai ir pavogtas 
automobilis buvo užtėmytas 
Coney Island Ave. ir Avenue 
J. Policijai besivejant ir besi- 
šaudant, du plėšikai buvo su-

Atėmė Meilužių Automobilių
Brooklyne yra daug jau

nuolių, turinčių automobilius, 
kurie mėgsta pasimyluoti tam
siose gatvėse. Vienas iš to
kių buvo Dominic Sciani, 1223 
—68 St., Brooklyne. Ale kuo
met jis sėdėjo automobilyje su 
jauna mergina ant kampo E. 
73 St. ir Avenue X, Brooklyne, 
pasirodė penki vyrai su revol-

gauti, o kiti pabėgo.

Mirė Bronislovas 
Jakubonis

šeštadienio rytą, kai 2 va
landa, staiga mirė Brooklyno 
senas gyventojas Bronislovas 
Jokubonis. Bronislovas plačiai 
žinomas Brooklyno lietuviams, 
ypač kriaučiams, nes nuo pat 
atvažiavimo Amerikon jis visą 
laiką išgyveno Brooklyne ir tu
rėjo didelę pažintį su dauge
liu lietuvių.

Penktadienio vakare Bro
nislovas dalyvavo kriaučių su
sirinkime. Po susirinkimo jis 
susirgo ir parvažiavo namon 
“takse.” Pašauktas daktaras, 
bet jis jau negalėjo išgelbėti 
Jokubonio gyvastį ir 2 valan
dą ryto velionis mirė.

Jokubonis paėjo iš Kalvari
jos apskričio. Gimė kovo 15, 
1893 metais. Jis atvyko Ame
rikon 1912 metais ir. pradėjo 
dirbti kriaučių pramonėje.

Savo laikais velionis atsižy
mėjo pažangiame darbininkiš
kame judėjime. Buvo uolus 
“Laisvės” rėmėjas, tūlą laiką 
buvo b-vės direktorium. Ypač 
jis daug dirbo, kai prisiėjo 
dienraščiui gintis garsiojoj 
“Laisvės” su kun. Petkum by
loj. Numirė būdamas “opozici
jos No. 2-ro” rėmėju.

Velionis paliko nuliūdime 
gyvenimo draugę ir du sūne
liu—Valentą, 15 metų am
žiaus, kuris lanko Grover Cle
veland augštesnę mokyklą ir 
Leonidą, 12 metų, lankantį 
pradinę mokyklą. Lietuvoj li
ko dvi ištekėjusios seserys ir 
Amerikoj sesuo, Mišiūnienė.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1584 DeKalb Ave., Brooklyne, 
ir manoma, kad bus palaido
tas antradienį, Alyvų kalnelio 
kapinėse, Maspethe. Laidotu
vėmis rūpinasi graborius P. 
Gustas.

Rep.

Nukrito Keltuvas, Sunkiai 
Sužeidė Keletą Žmonių

Keturiolika žmonių, didžiu
moj merginų studenčių, buvo 
sužeisti, kuomet keltuvas nu
krito nuo dvylikto augšto 
Wurlitzer name, 120 W. 42 
St., ir sudužo skiepe.

Stebėtina, kad nei vienas 
nebuvo užmuštas. Kai kurios 
merginos išvengė skaudžių 
susižeidimų, nes jos apalpo 
nuo smarkaus kritimo ir buvo 
apleipusios. Du vyrai ir ketu
rios merginos buvo nuvežti li- 
gonbutin, o kiti galėjo namo 
pareiti po suteikimo pirmos 
pagalbos. Sakoma, kad verž- 
tuvas, kuris sulaiko keltuvą, 
nebuvo tvarkoj.

gatus j Am. Liet. Kongresą, 
įstojo 2 Nauji Nariai

Birželio 11 d. įvyko 1-mos 
kp. susirinkimas. Pirmininkau
ja d. V. Čepulis. Įstojo į kuo
pą Elena Lapašauskienė ir J. 
Tankus.

Darbštus veikėjas d. K. Gry
bas sunkiai serga. Draugai 
Levanai ir šolomskienė aplan
kė d. Grybą, kuris gyvena 
794 Grand St., Brooklyne. Ki
ti k p. nariai yra prašomi ap
lankyti d. Grybą.

Bendrų parengimų komisija, 
dd. M. Paukštienė ir Lazaus
kas išdavė raportą. Darbinin
kai piknikui išrinkti dd. S. Pet
kienė, Gužas, Levanienė ir Ja- 
neliūnas.

Drg. J. A. Mureika išdavė 
raportą iš ateivių gynimo. Jis 
nurodo, kad Ellis Island salo
je randasi 2,600 ateivių de
portavimui į įvairias šalis.

Išrinkta delegatais į ALDL 
D 2-ro Apsk. konferenciją se
kami draugai: D. M. šoloms- 
kas, Levanas, Plepys, Lazaus
kas, Kovas, Paukštienė, Mu
reika, Janeliunas, Buknys, Gu
žas, Levanienė, Banaitienė, 
Malinauskienė, Prana itienė, 
Ambrozaitienė, Čepulis, šo
lomskienė ir Čepulienė. Kon
ferencija įvyks, 28 d. birželio, 
Eagle Rock (Crystal Lake) 
Parke, West Orange, N. J. 
Delegacija važiuos busu, kurį 
parūpins dd. P. Buknys, D. 
M. šolomskas ir Levanas.

Delegatais į Clevelando kon
gresą išrinkti dd. M. Paukštie
nė ir Geo. Kuraitis.

Beje, toje pačioje vietoje, 
kur įvyks konferencija, bus 
apskričių piknikas, bet apie 
tai parašysiu vėliau.

E. Bensonas.

Nauji Laikai—Nauji Pavojai
Jeigu būtų galima atsukti 

laikrodžius 300 metų, mes gir- 
dėtume tėvus peršergstint vai
kus šiais žodžiais: “Vaktuokis, 
sūnau—būk atsargus, kad bai
dyklė neužpultų. Jeigu pama
tysi baidyklę, bėgk už medžio, 
kad ji nepamatytų tavęs.”

Šiandien tėvai* turėtų per- 
sergėt vaikus šiaip: Vaktuo
kis, vaikeli—būk atsargus rau
donos šviesos ir neženk iš už 
stovinčio automobiliaus, nes 
gali patapti nelaimės auka.”

anksčiau buvo 11 mažiau ligo
nių ir 7 mažiau mirčių. Svei
katos departmentas nurodo, 
kad paprastas neprižiūrėtas 
šaltis tankiausia išsivysto į 
plaučių uždegimą.

Difterija tą pačią savaitę 
susirgo 12, Skarlatina—104, 
tymais—500.

Vienybei Nerūpi Darbo 
Žmonių Reikalai

Pereinant Grand gatvę joje 
matosi darbininkai, kovojanti 
už unijines darbo sąlygas ir al
gas. Duonkepių streikas ran
dasi šalę “Vienybės” raštines, 
netoli ir krautuvių darb. strei
kas. Tysliava, “V.” redakto
rius, prideda į tą savo “gazie- 
tą” neva kalbas žmonių, kurie 
to nekalbėjo. Bet jūs nematy
site “V.” apie žmonių kovą už 
geresnį duonos kąsnį. Nors 
kova eina prie pat “V.” raš
tinės lango, bet Tysliava to 
nemato, negirdi ir nenori gir
dėti.

f G. K.

Liepos 4-tą Visi Keliai 
Ves j Brooklyną

Iš bent pustuzinio vietų 
asmeniškai gavau pranešimus, 
kad jų kolonijos visi apsukres
nieji žmonės rengiasi Nepri
klausomybės Dieną traukti į 
Brooklyną. Niekam nepaslap- 
tis ko. Visi kalba, kad šį me
tą “Laisvės”, piknikas bus to
kiu, kokio dar nėra buvę. Kas 
sutiktų jame nebūti!

Gražu paminėti, kad lygiai 
keliose vietose jaunimas yra 
iniciatoriais organizavime bu- 
sų važiavimui į “Laisvės” pik
niką. Kitur, kur suaugusieji tą 
pradeda, jaunimas irgi pade
da. Reiškia, darbininkiškas 
jaunimas žino, kad jų tėvų 
įkurtas, palaikomas ir skaito
mas laikraštis—yra taip pat 
ir jų laikraščiu, kad jų teisė 
ir pareiga tapti to laikraščio 
pilnais šeimininkais.

“Laisvės” • piknikas įvyks 
4-tą liepos, didžiajame Ulmer 
Parke (kur rengta bendras 
draugijų piknikas 14 birže
lio). Tikietai jau parsiduoda. 
Prie tikietų yra 4 dovanos: 
$10, $7, $5 ir $3.

N. R.

Komunistų Partija N.
Yorke Amerikonėja

Dalyvaujantiems darbininkų 
judėjime bus įdomu sužinoti iki 
kokio laipsnio tas judėjimas su- 
amerikonėjęs. Ypač svarbu to 
judėjimo vadovybės sudėtis.

Smarkų komunistų pasisuki
mą į taip vadinamus tikruosius- 
čiagimius amerikonus, partijos 
amerikonėjimą, jaunėjimą — 
iki tam tikro laipsnio—galima 
įmatyti ir lankant komunistų 
susirinkimus, demonstracijas, 
pramogas, skaitant spaudą. Vi
sur nauji, jauni veidai; nauji 
vadai, kalbėtojai, organizato
riai, rašytojai. Tą žinant, juo 
labiau rūpi sužinoti skaitlines.

Kaip New Yorko distrikto 
konvencijoj, kuri šiomis dieno
mis būna St. Nicholas Palace, 
buvo pranešta, distrikte ameri- 
konėjimo eiga yra sekama:

1934 m. 1935 1936 
Čiagimių 38.2% 51% 56% 
Ateivių 61.8% 49% 44%

Tai džiuginantis atsiekimas. 
žinoma, tai nereiškia, kad atei
viai nebesvarbu. Priešingai, di
dėjant fašizmo ir karo pavo
jams svarbu sustiprinti visą 
darbininkų judėjimą, o ypatin
gai jo vadovybę — KOMUNIS
TŲ PARTIJĄ. • šalia ameriko
nų, turi būti stiprūs visų tau
tų kovotojų būriai.

Hearstas bliauja, būk komu
nizmas esąs “importuotas.” 
Tačiau nežiūrint jo su savo Li
berty Lyga riksmo tasai ko
munizmas yra neisde'portuoja
mas. Amerikos komunizmas yra 
amerikoniškas, šios šalies sąly
gų išdavas. Jis dar jaunas, 
bet smarkiai augantis į galin
gą jėgą, kurią nesunaikins 
Hearsto Liberty Lygos — Re- 
publikonų bliovimas nei reakci
ja.

Laisvės Rep.

Komunistą Konvencija
Pasmerkė Deportavimą

Komunistų Partijos New Yor
ko Distrikto konvencija šešta
dienio rytinėj sesijoj priėmė ir 
pasiuntė telegramą šalies Dar
bo Departmentui ir Ellis Salos 
imigracijos viršininkams, reika
laujant sulaikyti deportavimą 
Otto Richter ir kitų kovotojų 
prieš fašizmą.

Otto Richter yra deportuoja
mas Hitlerio Vokietijon, iš kur 
jis buvo pabėgęs nuo nazių te
roro. Jo laukia mirtis fašistų 
naguose.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

MIRTYS—LAIDOTUVĖS TRUMPOS ŽINUTĖS

Lietuvių Biznierių Balius
Ketvirtadienio vakarą, LAP 

Kliube, lietuviai karčiamninkai 
turėjo vakarienę, kur dalyva
vo ir tūli lietuviai kriaučių ša
pų savininkai bei kiti biznie
riai su savo puošniomis žmo
nomis. Turėta šauni vakarienė, 
mokant po $2.50 už tikietus.

Pasiklausęs linksmo ūžesio 
pokilyje, kriaučius darbinin
kas pastebėjo: “Jie svetina 
politikierius, o mes vis labiau 
veržiam savo diržus ir tam 
galo nesimato.”

K. R.

Alexander F r o n c kevičius, 
60 metų, 20501—114th Avė., 
St. Albans, L. L, mirė birželio 
12 d. Laidos birželio 15 d., šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Dr. William Maddren Daw
son, 31 metų, ir jo uošvė Mrs. 
Carville D. Benson, 48 metų, 
buvo užmušti, kuomet automo
bilis, kuriame jie važiavo, su
sikūlė su traukiniu ant kryž- 
kelio Brentwood, L. I.

25c
Prielankus Patarnavimas

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

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. o

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

žmonėmis.

Telephone: EVergreen 8-97T0

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai, ir už prieinamų kainą.
Pareamdaa automobiliui vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

“Laisves” 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 SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

VARPO KEPTUVE •
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra 
Skaniausi.

30-tas METINIS PIKNIKAS 30-tas
Rengia Dr. Martin Luterio Draugyste

Nedėlioj, Birželio 21 June
Kaip visuomet, taip ir šiuo kartu, Dr. Martino Liuterio 
Draugystė surengs puikią pramogą, kuria pasitenkins 

visi atsilankiusieji.

BUS HOFFMAN PARKE
69th Place and Cooper Ave., Glendale, L. I.

Prof. Retikevičiaus Orkestrą Grieš šokiams
Pradžia 2-rą vai. po piet. Įžanga 40 centų.

KELRODIS: Nuo 14th St., subway ir Metropolitan eleveiterių, 
taipgi gatvekariais, važiuojant j Ridgewoodą, mainykitės ant Myrtle 
Ave., ir Wyckoff Ave., ant Richmond Hill karų. Išlipkite ant 69th 
Place. Parkas bus pusė bloko j dešinę.

Policistas Valentine R. Ray
nor, 55 metų, per 28 metus 
mokėjo alimoniją savo pačiai, 
Mrs. Georgia Raynor, 56 me
tų. Jis jai kožną savaitę duo
davo $8. Teisėjas Valente pa
naikino alimonijos mokėjimą, 
kuomet Raynor užprotestavo, 
kad “jau perdaug.”

Daug Miršta Plaučių 
Uždegimu

Birželio mėnesį pakilo skai
čius susirgimų ir mirčių plau
čių uždegimu. Pirmą savaitę 
šio mėnesio pranešta 99 susir
gimai. Iš tų 44 mirė. Savaitę

ra--------------------- -------------------------- ----------------------------

Visiems Lietuvių Kongreso Delegatams 
Brooklyne ir Apylinkėje

Susidarė grupė virš 25 žmonių važiuoti traukiniu iš New 
Yorko į Clevelandą, į Amerikos Lietuvių Kongresą.

Važiuos Lackawanna kompanijos gelžkeliu.
Kaina $16 iš New Yorko į Clevelandą ir atgal. Pinigus 

už tikietą reikia priduoti komiteto sekretoriui J. Siurbai ne 
vėliau, kaip trečiadienį, birželo 17 d.

Traukinys išeis iš Lackawanna stoties, Hoboken, N. J., 
6:20 vai. vakare (Standard Time), penktadienį, birželio-19 
d. Reikia būti ne vėliau 5:30 vai. (Standard Time) Barc
lay Street Ferry (netoli Chambers St., New Yorke), va
žiuojant iš Brooklyno.

Bayonne, Elizabeth, Jersey City delegatai gali tiesiog 
nuvykti anksčiau į Lackawanna stotį Hoboken ir ten lauk
ti grupės iš Brooklyno.

Traukinys taipgi sustos Newarke. Iš Newark o (Lacka
wanna Station, Broad ir Plane Sts.) išeis 6:35 vai. vakare 
(Standard Time).

Patersono delegatams parankiausia atvykti į Newarką. i
Brooklyno delegatai turi susirinkti Piliečių Kliube, 80 1 

Union Avė., ne vėliau kaip 5 vai. po pietų, penktadienį, 
birželio 19 d. Iš ten važiuos į stotį.

J. SIURBA,
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

H---------------------------------------------------- —-—— ----------------- a

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

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

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




