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Nauja Knyga.
Bet Koks Skirtumas!
Del Rimto Pagalvojimo.

Rašo /L />.

Skaitau ir džiaugiuosi pasi
elgimu Literatūros Draugijos 
dviejų kuopų (14 kp., Miners
ville, Pa., ir 4 kp. Shenandoah, 
Pa.). Abi šios kuopos išrinko 
broliškus delegatus į Amerikos 
Komunistų Partijos konvenciją, 
kuri prasidės New York o mies
te birželio 24 d. Sugrįžę dele
gatai išduos raportus iš šios is
torinės konvencijos ir taip šių 
dviejų kuopų nariai susipažins 
su veikla savo klasės revoliuci
nės partijos.

Gi Minersville ir Shenandoah 
yra pusėtinai toli nuo New 
York. Keli desėtkai Literatūros 
Draugijos kuopų randasi daug 
arčiau. Joms delegatų atsiunti
mas kur kas mažiau kaštuotų. 
Bet, kol kas, nesimatė, kad jos 
riųktų delegatus.

Kur mainieriai, tai mainie- 
riii: kovingumu jų dar niekas 
nepralenkė.

Ar žinote, draugai, kad So
vietų Sąjungoje yra lietuvių 
kalba išleista stambi knyga 
"Trumpa Visasąjunginės Ko
munistą Partijos ( Bolševiką) 
Istorija” Ją suredagavo drg. 
V. Knorinas. Drg. šolomskas 
sako partraukęs Amerikon apie 
20 kopijų. Turėtų išsiplatinti, 
kaip “hot cake.” Jis sako, kad 
jis partrauks ir daugiau, jeigu 
bus pareikalavimų. Knyga par
siduoda už $1.00.

Nežinau, ar reikalinga agita
cija už šią knygą. Ir kamgi 
šiandien nesvarbu susipažinti, 
nuodugniai, su Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos istorija! 
Šita partija, partija Lenino ir 
Stalino, partija revoliucinio 
proletariato, jau parodė stebuk
lus—laimėjo darbininkų klasei 
vieną šeštadalį pasaulio. Kaip 
ji gimė, kaip ji buvo auklėta, 
kokius būdus ji vartojo atsieki- 
mui to didelio tikslo—štai ką 
turi išmokti kapitalistinių šalių 
revoliuciniai darbininkai. Juk 
ir mes laimėsime tik tuo pačiu 
keliu maršuodami.

Nelaukdami, draugai, siųski- 
< te d. Šolomskui užsakymus kny

gos “Trumpa Visasąjunginės 
Komunistų Partijos (b) Istori
ja.”

Labai dažnai aš stebiuosi iš 
mūsų socialistinių laikraščių 
redaktorių. Ar jie nenori, ar 
negali suprasti marksizmo mo
kymų apie tuos kelius, kuriais 

4 darbininkai nušluos kapitaliz
mą. Markso mokymai apie 
valstybę abelnai, apie buržuazi
nę valstybę ir proletarinę vals
tybę, apie proletariato diktatū
rą, apie pereinamojo laikotar
pio (iš kapitalizmo į socializ
mą) valstybės formą ir tt., jo
kiu būdu prie jų neprilimpa. O 
kas keisčiausia, kad jie prisi
mygę tvirtina esą pačiais ščy- 
riausiais marksizmo išpažinto
jais. <.

Paimkime “Naujienų” redak
torių. Jis dabar augštai iškeltu 
pirštu rodo ir šaukia: “Ar aš 
nesakiau, kad bolševikai turės 
grįžti prie demokratijos! Ar aš 
nesakiau, kad demokratija yra 
vienintėlis kelias!” Tie žodžiai 
pilasi iš jo burnos, kaip iš gau
sybės rago. Mat, Sovietų Sąjun
gos nauja konstitucija įveda 
daug naujų dalykų, nepapras
tai išplečia laisves į visas pu
ses.

■MMM

Kodėl? Todėl, kad klasės 
Sovietų Sąjungoje išnyksta, 
kad visi žmonės užsiima nau
dingu socialiu darbu, visi tam
pa darbo žmonėmis. Nebereikia 
suvaržymų prieš buvusius po
nus, nes tie ponai paversti dar
bo žmonėmis. Patys bolševikai 
ir mokino ir aiškino, kad pro
letarinė diktatūra yra tiktai

Tai toks skirtumas. Labai 
“mažas” skirtumas — mažas 
tiems, kurie nesiskaito su isto
rija, su klasių santikiais. Bet 
tai milžiniškas skirtumas tiems, 
kurie tikrai darbuojasi del pri
artinimo socializmo.

Lai apie tai pagalvoja mūsų 
broliai socialistai — visų pir
ma, “Naujienų” štabas.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 
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1,500 Plieno Darbininkų 
Streikas už Uniją

BALTIMORE, Md.—Eas- 
tern plieno kočiojimo kom
panija po pirmam streikui 
savo 1,500 darbininkų, birž. 
7 d., žadėjo pakelti algas 12 
nuošimčių ir vesti derybas 
su darbininkų atstovais del 
unijos pripažinimo. Tas 
streikas tęsėsi tik 24 valan
das.

Bet paskui kompanija 
griežtai atsisakė pripažint 
plieno darbininkų uniją; to
dėl birž. 16 d. jie išnaujo 
sustreikavo.

Anglai Reikalauja, Kad
Tautu Lyga Atšauktų

Bausmes prieš Italiją
LONDON.—Anglijos mi- 

nisterių kabinetas birž. 17 
d. nutarė vadovauti kovai 
Tautų Lygos Taryboje už 
atšaukimą visokių ekonomi
nių drausmių, kurios buvo 
uždėtos Italijai laike jos 
karo su Ethiopija. Anglų 
valdžia taipgi reikalauja 
“pataisyti” Lygos įstatus 
taip, kad toliau nebūtų nau
dojamos panašios bausmės 
prieš užpuolikus.

Laikraštininkų Prezidentas 
Komunistų Konvencijoje
NEW YORK. — Garsus 

W o r 1 d-Telegram pastabų 
rašytojas Heywood Broun, 
prezidentas Amerikos Laik
raščių Rašytojų Gildijos, 
pasižadėjo dalyvauti užbai
giamajame, masiniame su
sirinkime Komunistų Parti
jos suvažiavimo, birželio 28 
d. Tas masmitingis įvyks 
Madison Square Garden ir 
jame bus nominuojama ko
munistu kandidatai prezi
dentiniams Amerikos rinki
mams. H. Broun karštai 
užriria Komunistų Partijos 
dedamas pastangas įkūri
mui Farmerių-Darbo Par
tijos.

pereinamo laikotarpio valsty
bės forma. Ji ne amžina. Ji 
laipsniškai išnyks—išnyks ilgai
niui ir pati valstybė. Ji dabar 
Sovietų Sąjungoje nyksta.

Taip, taip, Sovietų Sąjungoje 
plėtojasi demokratija, aug^a, 
bujoja demokratija. Bet visai 
naujos rūšies demokratija, visai 
skirtinga nuo demokratijos 
Amerikoje ar kitose kapitalisti
nėse šalyse. Amerikos demok
ratija yra su ponais, demokra
tija, kurioj faktinai ponai vieš
patauja ant darbininkų. Sovie
tu gi demokratija yra be poną. 
Demokratija, kurioj pati darbo 
liaudis visomis laisvėmis nau
dojasi, kuriai viskas krašte pri
klauso.

AUSTRIJOS SOCIALISTU VADAS BAUER 
SVEIKINA NAUJĄ SOVIETU KONSTITUCIJĄ

BRUNN mieste, Čechos- 
lovakijoj, Otto Baūer, pla
čiai žinomas Austrijos so
cialdemokratų vadas, pasi
kalbėjime su Sovietų orga
no “Izviestia” koresponden
tu, sveikino paskelbta plana 
Sovietų nauios konstituci
jos; Bauer džiaugėsi plačio
mis teisėmis, kurias ji duo
da darbo žmonėms; jam la
bai patiko lygus, slaptas vi
sų piliečių balsavimas ir 
darbo užtikrinimas kiekvie
nam gvvent. Sykiu jis su 
pasigėrėjimu atsiliepė apie 
Sovietu pramonės milžiniš
ką socialistinę pažangą.

O vis del to Bauer pada
rė ir priekaištą, kad. girdi, 
Sovietuose dar nėra leidžia
ma skirtingoms politinėms 
partijoms gyvuoti. Del to 
“Izviestiių” redakcija klau
sia: “Kuom gi Baueris re

Ispanų Seimas Sumušė Fašistų Išmistus 
Prieš Liaudies Frontą ir Kairiuosius

IŠREIŠKĖ PASITIKĖJIM Ą ESAMAI VALDŽIAI

MADRID. — Fašistiniai 
ir šiaip dešinieji atstovai 
Ispanijos seime plūdo Liau
dies Frontą, kaipo “teroris
tus” ir riaušininkus, ir kal
tino už tai kairiųjų respub
likonų valdžią, kurios mi- 
nisteris pirmininkas yra 
Quiroga. Birž. 17 d. buvo 
įnešta balsuot, ar seimas 
pasitiki dabartine valdžia. 
Čia dešinieji išmaršavo lau

Extra!
Visuotinas Darbininkų 
Streikas Kaune prieš 
Policijos Brutališkumą

NEW YORK, N. Y.— 
Birželio 18, United Press 
agentūra praneša, kad Kau
no dirbtuvėse darbininkai 
pravedė vienos valandos 
streiką prieš policijos bru- 
tališkimią. Keturi šimtai a- 
reštuota po susikirtimų ke
liose vietose, laike kurių 
policija šaudė į darbinin
kus.

Protestas kilo sąryšyje su 
laidotuvėmis darbi ninko 
Vladislovo Granausko, ku
ris nusižudė po mirtinai pa- 
šovimo savo samdytojo gin
če del algos. Jo laidotuvėse 
vienas darbininkas tapo nu
šautas, 20 sužeista; keli po- 
licistai irgi sužeisti.

Kalbose prie Granausko 
kapo jisai buvo atžymėtas, 
kaipo auka už 'darbininkų 
klasę. Jo laidotuvėse daly
vavo 10,000 žmonių. Policija 
teisina savo užpuolimą tuo- 
mi, būk komunistai norėję 
paversti laidotuves į de
monstraciją.

mia šį savo priekaištą? Ar
gi darbo unijos, kooperaty- 
vės ir kultūrinės organiza
cijos neatstovauja reikalus 
Įvairių gyventojų grupių?” 
O šios organizacijos turi 
pilniausią laisvę.

Japonai Pabūgo Sovietų
MASKVA. — Japonijos 

valdžia atšaukia jaunus 
karštagalvius savo armijos 
oficierius nuo ’ sienos tarp 
Manchukuo ir Sovietų Si
biro. ' Jų vieton stato šal- 
tesnius ir atsargesnius ka
rininkus. Tatai rodo, kad 
Janoniios valdžia prisibijo, 
kad nekiltų karas su Sovie
tais pasėkoj japonų provo
katoriškų įsiveržimų į So
vietų pusę.

kan. 207 atstovai tada vien
balsiai išreiškė pasitikėji
mą Quirogos valdžia.

Diskusijose kairiųjų par
tijų atstovai įrodė, kaip 
fašistai užpuldinėjo strei
kuojančius darbininkus ir 
valstiečius ir daugelyje at
sitikimų patys degino baž-, 
nyčias, paskui suversdami 
kaičią ant kairiųjų.

Naziai Būk Sulaužytų 
Karišką Blokadą

BERLYNAS. — Hitlerį- 
ninkai sako, kad savo orlai
viais, vikriais torpediniais 
laivukais, submarinais ir 
nepaprastai greitais “uo
dais” (lengvais kariniais 
laivukais) jie galėtų sulau
žyti bile priešo blokadą lai
ke karo, jeigu priešas savo 
laivais apsuptų Vokietijos 
šiaurinius pakraščius.

Frizijos salas • naziai pa
darė savo karo orlaivių sto
vykla ir drūčiai apginklavo 
Helgolando salos fortus.

NAZIAI, LENKIJA IR FI- 
NIJA SUOKALBIAUJA 

PRIEŠ SOVIETUS

MASKVA.—Finijoj (Suo
mijoj) turėjo slaptą pasi
kalbėjimą Hitlerio oro lai
vyno ministeris Goering, 
Lenkijos užsieninis ministe
ris Beck ir Finijos armijų 
vyriausias generolas Man
nerheim. Suprantama, kal
bėjosi apie ginkluotą savo 
frontą prieš Sovietus.

Havana, Cuba. — Pašto 
siuntinyj sprogo bomba; su
žeidė 5 tarnautojus. Buvo 
užadresuota kaipo ‘‘vaistai” 
daktarui R. Fernandezui.

70,000 Chinijos Fašistu
Armija prieš Kantoną

SHANGHAI, birž. 18.— 
Centralinės Chinijos fašis
tinis diktatorius Chiang 
Kai-shek pasiuntė 70,000 sa
vo armijos prieš pulkus Pie
tines Chinijos, Kantono val
džios. , Tie pulkai buvo pra
dėję maršuot per Centrali
nės Chinijos žemę linkui 
šiaurės, idant išmušt japo
nus, įsiveržusius į šiaurinę 
Chiniją. Chiang Kai-shek 
yra pavyzdys fašistinio sa
vo šalies išdaviko.

Kanados Teisinas Irgi
Panaikino Socialinius

Įstatus Darbininkams
OTTAWA. — Kanados 

Aukščiausias Teismas pa
naikino kaipo “priešingus” 
konstitucijai išleistus seimo 
įstatymus, kuriais buvo: 
įvedama socialė bedarbių 
apdrauda, nustatoma mini
mum algos darbininkams, 
48 valandų darbo savaitė ir 
viena diena poilsio darbi
ninkams kas savaitė.

Mainieriai Kritikuoja Naują 
Sutartį su Bosais

HAZLETON, Pa.—Jung- 
tinęs Mainierių Unijos trijų 
distriktų suvažiavime yra 
kritikuojama nauja sutar
tis, kurią padarė unijos va
dai su kompanijomis. La
biausia smerkia tą punktą, 
kuris uždraudžia mainie- 
riams streikuoti, idant pri
versti bosus pildyt sutartį. 
Mainieriai taipgi nepaten
kinti, kad 7 valandų darbo 
dienos įvedimas pagal .su
tartį atidėtas iki po naujų 
metų. Bet kai kuriais punk
tais jie vis dėlto mato lai
mėjimų, lyginant su seno
sios sutarties sąlygomis.

Mažosios Santarvės Planai 
Bendram Apsigynimui

BUCHAREST, Rumunija. 
—Čia laiko slaptus pasitari
mus įgaliotiniai ir genera- 
lių štabų nariai Chechoslo- 
vakijds, Jugoslavijos ir Ru
munijos. Šios trys šalys 
priklauso Mažajai Santar
vei. Planuoja, kaip bend
romis jėgomis apsiginti, 
ypač nuo Vokietijos ir Ita
lijos fašistų. Be kitko, nuta
rė naudoti vienodų mierų 
šaunamuosius ginklus ir šo
vinius, kad lygiai gerai tik
tų visų tų trijų kraštų amu
nicija apsigynimo karui.

Anglai Nušovė 3 Arabus
Jaffoj, Palestinoj, anglai 

policininkai nušovė vieną 
arabą ir sužeidė kelis, kuo
met jie užpuolė policininkų 
automobilį. Anglų kariuo
menė nukovė du arabu kai
po maištininku Rantieth 
kaime ir sužeidė penkis.

Juodi Legionieriai
Primušė Moterį, Iš-' 
davusią Jų Veikimą

----------------------------------------------------- E

DEŠIMTŠTORIŲ SAVI
NINKĖ PIRKO BLIZGU

ČIUS Už $1,200,000

LONDON. — Dešimtuki- 
nių krautuvių s a v i n i nkė 
Barbara Woolworth, dabar 
grafienė Haugwitz-Revent- 
low nupirko už $1,200,000 
emeraldų brangakmenių iš 
operos dainininkės Gannos 
Walskos; buvusios pačios 
Amerikos milionieriaus H. 
F. McCormicko. Tai esą is
toriniai žibučiai, kuriuos 
Francijos imperatorius Na
poleonas TH kadaise buvo 
padovanojęs vienai savo 
meilužei.

John L. Lewis Smerkia 
Teismų Carizmą

WASHINGTON. — Jung- 
tinęs Mainierių Unijos pre
zidentas John L. Lewis bir
želio 16 d. pareiškė, kad 
Amerikoje įsigali federalių 
teismų carizmas. Jie gręsia 
visai* panaikint piliečiu iš
rinkto kongreso galią. Koks 
tik įstatymas nepatinka di
diesiems kapitalistams, tie 
teismai paskelbia ji “prie
šingu” šalies konstitucijai. 
Lewis šaukia piliečius bu
dėti, idant neprarastų de
mokratinės santvarkos.

Šiomis dienomis penkto 
apskričio federalis teismas 
apšaukė “priešingu” konsti
tucijai Darbo Santikių Įsta
tymą.

800 Juodų Legionierių 
Kansas City Fabrikuose

KANSAS CITY, Mo.— 
Fordo automobilių, Shef- 
fieldo plieno ir kituose di
deliuose fabrikuose šiame 
mieste yra virš 800 fašisti
niu juoduių legionierių, 
kaip pranešė nrotestonų ku
nigui L. M. Birkheadui vie
nas darbininkas. Jis apie 
tai sužinojo nuo legionierių, 
kurie prievarta norėjo pri
verst tą darbininką įstot į 
legioną, grūmodami jį nu
žudyti, jeigu jis to nepa
darys. Legionieriai dabar 
per telefoną grasino nu- 
galabint patį kunigą Birk- 
headą, priešą jų ir kitų fa
šistų.

SENUTĖ ŽEMĖ

ROCHESTER, N. Y. — 
Amerikos Mokslo Pažangos 
Draugiios suvažiavime pro
fesoriai T. R. Wilkins ir W. 
M. Rayton įrodinėjo ato- 
miškai-moksliškais apskait- 
liavimais, kad žemes me
džiaga esanti atitrūkus nuo 
saulės 2,500,000,000 metų 
atgal. Ji atvėsus ir sustin
gus apie 700,000,000 metų 
at^al.

SUIMTA 15 JUODŲJŲ, . 
NORĖJUSIŲ NUŽUDYT

MAJORĄ IR LEIDeJĄ

DETROIT, Mich. — Juo
dojo Legiono pasiųsti geng- 
steriai birž. 17 d. primuse 
iki sąmonės praradimo M. 
Guthrienę josios namę; 
užkimšo jai gerklę, surijo 
rankas ir kojas ir taip pa
liko. Tuomi jie keršijo jai 
už tai, kad ji pranešė poli
cijai. kod jos bute josios vy
ras legionierius su kitais 
tos pačios šaikos nariais da; 
rė susirinkimus ir spausdi
no savo “literatūrą”, kurs
tančia prieš komunistus, įy* 
dus, katalikus ir negrus.'

Tardvtoiui McCrea jinai 
paliudijo, kad žiauriais grū
mojimais legionieriai buvo 
privertę ir ją pačią įstoti į 
jų šaiką. Dabar jos vyras 
pabėgo. Spėjama, kad ir jis 
pats dalyvavo jos primuši
me.

Suimta dar 15 legionie
rių, kurie kartotinai kėsi
nosi nužudyti A. J. Kings
ley. Highland Parko laik
raštuko leidėją ir miestelio 
Ecorse majorą Voisine’ą, 
kaipo legiono priešus.

Šimtai Mokslininką Tėmija ;; 
Saulės Užtemimą Sovietuos
MASKVA. — Šį penkta; 

dienį įvyksta pilnas saulės 
užtemimas Kustanai sritys 
Sovietų Sąjungoj. Jo tėmyti 
suvažiavo desėtkai moksli
ninkų iš Amerikos. Angli
jos ir kitur. Šimtai sovieti
nių mokslininkų ynač tyri
nės, kaip saulės užtemimas 
naveikia Į radio bangas. 
Jie darys taipgi kitus mok
slinius tėmiiimus ne tik nuo 
žemės, bet ir iškildami ba- 
liūnuose kaip galint augš- 
čiau.

N. J. Senatas Nubalsavo 
$6,000,000 Bedarbiams
TRENTON, N. J. — New 

Jersey valstijos senatas nu
tarė paskirti $6,000,000 mie
stams pagelbėti savo bed&i’- 
bins šelpti. Manoma, Uad 
taip nubalsuos ir valstijas 
seimo atstovų rūmas. “U

• ox ■'

Lokautas prieš Brocktono 
Čeveryką Darbininkus "7

BROCKTON. Mass. — 
Čeveryku Darbininkų Broli
ja (unija) mušė protesto'tė- 
legrama Darbo Santiktą 
Komi si i ai į Washingtdną 
prieš lokautą, per kurį Dia
mond čeveryku korporacija 
uždarė duris 1,451 savo dar
bininkui, kadangi jie atsisa
kė padaryt korporacijai nu
sileidimų. Tie nusileidimai 
faktinai reikštų 19 nuošim
čių algos nusimušimą.

' * * V 
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Franci jos Socialistų Partijos 
Kongresas

Pabaigoj pereito ir pradžioj šito mė
nesio įvyko Francijos Socialistų Par
tijos Kongresas. Jame, matyti, dele
gatų didžiumą sudarė Blumo pasekėjai, 
bet nemažas skaičius buvo ir kairiųjų. 
Pastarųjų norus reiškė Zyromskis. Be 
kitko, jis stojo už kuogreičiausį suvieni
jimą (organizaciniai) Francijos Socialis
tų Partijos su Francijos Komunistų Par
tija.

Darydamas pranešimą iš Antrojo In
ternacionalo, Brackė pareiškė pageidavi
mą, kad juogreičiau būtų pasiekta tarp
tautinė vienybė, bendras frontas tarp so
cialistų ir komunistų pasauliniai, ne tik 
tam tikrose šalyse. Jis siūlė pasiųsti 
Francijos Socialistų Partijos delegaciją 
pas Anglijos Darbo Partiją ir raginti pa- 

■ starąją užmegsti artimus ryšius su So
vietų Sąjungos Komunistų Partija. Rei
kėtų sudaryti, sakė jis, bendras frontas 
prieš pasaulinį karą, kurio pavojus su 

w kiekviena diena vis auga.
Kairieji socialistai Francijoj pilnai su

tinka su komunistais ir del steigimo 
Liaudies Fronto Komitetų kovai prieš fa
šizmo pavojų.

Priimtoji rezoliucija, greta kitko, skel
bia, kad FSP, nugalėjusi dabartinę šalies 
keblią stadiją, imsis priemonių kapitaliz- 

_mo nuvertimo ir įgyvendinimo socializ
mo.

Amalgameitų Organas už Farme
rių-Darbo Partijųįj *•

Šiomis dienomis pasirodęs Amalga- 
meitų Unijos organas “Advance” (Pir
myn) ragina savo narius remti judėji
mą už įkūrimą Farmerių-Darbo Parti
jos. Nors unija užgyrė į šalies preziden
tus p. Rooseveltą, tačiau ji pasisakė už 
Farmerių-Darbo Partiją. L a i k r a š tis 
mano, kad .vietose (lokaliniai) Farme
rių-Darbo Partija turėtų statyti savo 

' : kandidadatus į įvairias valdvietes.
Jei unijos nariai (viso 150,000) vykins 

gyveniman šį planą, tai jie suvaidins di
delę rolę Farmerių-Darbo Partijos stei
gime ir jos stiprinime.

*
!•' Tarnui Mooney Garbes Vieta

E Partijos Konvencijoj
Drgg. Foster ir Browder pasiuntė laiš

ką Tarnui Mooney, dvidešimtus metus sė
dinčiam kalėjime kovotojui, pranešant, 
kad Devintoj USA Komunistų Partijos 
Konvencijoj jam skiriama garbės vieta 
prezidiume. Konvencija, kaip žinia, pra- 

f sides birželio 24 d., Manhattan Opera 
y . House j, New Yorke.

' ' b * “Liaudies Frontas bus ta programa, 
aplink kurią Devintoji Partijos Konven

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
L. T. P. K. Naudingi Tarimai 

Visuomenės Reikaluose.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos 

Kliubas birželio 14 d. laikytam 
susirinkime padarė kelius nau
dingus tarimus visuomenės rei- 

luose.
\ Nutarė ir išrinko delegatą į 

erikos Lietuvių Visuotiną 
Sdvažiavimą, Cleveland Ohio. 
Delegatu išrinktas drg. Luko
ševičius, senas veikėjas ir rė
mėjas judėjimo už įsteigimą 
Lietuvoj demokratinės valdžios.

Taipgi kliubas priėmė Gri
niaus pakvietimą, kad kliubas 
surengti)/ prakalbas dr. J. šliu- 

o.kilį draugiškam paši
au Dr. šliupu. Kliu- 

pui, 
kalbi

bas priėmė ir rengia prakalbas 
birželio 25 d., 7:30 vai. vak., 
928 E. Moyamensing Avė. 
Taipgi duos koncertinę progra
mą. O pasikalbėjimas bus bir
želio 24 d. Lietuvių Muzikalėj 
Svetainėj, Allegheny Ave. Taip
gi ir draugiškas vakarėlis. x

Tad, lietuviai, dalyvaukite ir 
išgirskite Dr. J. šliupo kalbą 
apie Lietuvą ir dabartinę padė
tį.

L.T.P.K. turėjo komitetą, ku
ris rūpinosi reikale J. Shušinsko 
bylos. Shušinskas jau šėdi ka
lėjime daugiau kaip 23 metai. 
Jis yra kaltinamas kriminalys- 
tėj, kurią jis papildė gyvenda
mas Shenandoah, Pa. Komite-komitetas

cija formuosis,” sako laiškas. “Mes ži
nom, jog Jūs esate padrąsinamas to fak
to, kad Amerikos darbininkų klasė žy
giuoja ta kryptimi, kaip Francijos Liau
dies Frontas—galingas ginklas, atmusęs 
fašistinę reakciją ir pagerinęs darbinin
kų sąlygas Francijoj.” Toliau: “Jūsų 
asmeniškas dalyvavimas mūsų Devinto
joj Konvencijoj būtų galingu įkvėpėju 
delegatams , atstovaujantiems milionus 
amerikonų, pasirįžusių kovoti prieš reak
ciją. Tačiau, žinojimas, kad jūsų nepa
laužiama dvasia yra su mumis, bus dide
liu padrąsinimu darbo žmonių rėmėjams 
visoj Amerikoj.”

Vyriausias ir Pamatinis Šių Metų 
Dalykas

Generalis USA Komunistų Partijos se
kretorius d. Browder sako:

“Komunistų Partija teigia, jog Ame
rikos žmonių gyvenimo trūkumai ir sun
kumai paeina iš Wall gatvės viešpatavi
mo. Vyriausis 1936 metų uždavinys: nu
galėjimas Wall gatvės, ir josios republi- 
konų-Hearsto-Liberty Lygos agentų.”

Bus Trečioji Partija, Sako 
Kunigas Coughlin

Šiomis dienomis į New Yorką atsibel- 
dęs Detroito katalikų kunigas Coughlin, 
pagarsėjęs savo demagogija, skelbia, kad 
šalies prezidento rinkimuose šiemet daly
vausianti “trečioji partija.” Jis turi, 
matyt, omenyj, kad jis, Dr. Townsend ir 
nabašninko Huey Long’o leitenantas Ge
rald K. Smith, su savo pasekėjais suda
rys partiją ir išstatys kandidatus.

Šitokis pasimojimas, žinoma, išeitų 
naudon tik republikonams ir jų kandida
tui Landonui. Nėra abejonės, kad kiek
vienas iš paminėtųjų asmenų turi pase
kėjų, gerais norais žmonių, bet suklaidin
tų, kurie demagogijai lengvai pasiduoda. 
Todėl sąmoningų darbininkų ir visų dar
bo žmonių, stojančių prieš reakciją, prieš 
fašizmo pavojų,'-pareiga turi būti: dar
buotis prieš kunigo Coughlino . skymą. 
Dr. Townsendo ir Coughlino pasekėjus 
turim ragint stoti eilėsna tų, ką organi
zuoja Farmerių-Darbo Partiją!

Apie Wisconsino Lietuvius
“Vilnis” rašo:

Mes, vilniečiai, turėsime kreipti daugiau 
domės j mūsų veiklos stiprinimą Wisconsin 
valstijoj. Kenosha mes esame gana stiprūs. 
Tame mieste mes turime nemažai “Vilnies” 
skaitytojų ir geroką būrį labai veiklių drau
gų. Racine mes esame silpni, vis tik, ir 
ten yra būrelis pasišventusių draugų. Jei
gu jie smarkiau pradėtų veikti, tai mes tuoj 
padvigubintume savo eiles. Sheboygan mes 
turime nemažai skaitytojų ir galėtume su
stiprėti organizaciniai.

Milwaukee lietuvių nedaug tegyvena. Jie 
turėtų labiau susirišti su “Vilnim” ir daž
niau apie save informuoti. . .

Cudahy, Wis., lietuvių skaičius labai ma
žas, bet jie veiklūs ir tariasi greitu laiku 
suorganizuot naują kuopą ALDLD.

Labai mažai kas girdima apie dvi mažas 
lietuvių kolonijas Beloit ir Rhenlander. Pa
starojo miestelio apielinkėse gyvena dido
kas lietuvių farmerių būrys.

Kadaise Wisconsino valstijos lietuvių 
kolonijos buvo gyvos ir visuomet atsi
liepdavo į visus svarbesnius darbininkų 
judėjimo klausimus. Atkreipus daugiau 
domės iš Chicagos, padėtis ten bus gali
ma lengvai pataisyti.

tas išdavė raportą, ir advoka
tas Saul C. Waldbaum prisiun
tė raštišką raportą ir davė sa
vo patarimą. Pasirodo, kad iš- 
liuosuoti J. Shušinsko negalima, 
nes jis yra pripažintas nesvei
ko proto. Kliubas nutarė tą 
klausimą padėti į šalį. Komisi
ja parašys plačiau apie tai 
spaudoj.

Kliubo Korespondentas.

Mūsti Kolonija Dalyvaus 
Kongrese,,'

Iš Phila. bus 6 delegatai ir 
atstovaus daugiau 2,000 orga
nizuotų lietuvių Amerikos Lie
tuvių Kongrese/ Du didesni 
kliubai jau išrinko delegatus, ir 
dar vienas išrinks., Bendras 

išrinko 3 delegatus.

—    ■>       ■ ... . - n- ■ - - • -- — w

Rinkimai į Liet. Darbo Rūmus—
Antifašistinė Demonstracija

(Nuo mūsų spec. Koresp.)
Darbininkų atsakymas darbo 

rūmų rinkimuose yra toks ga
lingas antifašistinis žodis, kad 
fašistai nė žado neatgauna: 
visą savaitę nuo 24-V iki I-VI 
“skaičiuoja” ir nesuskaičiuoja 
balsų. Vakar vakare prieš sek
mines išėję laikraščiai Kaune 
vis tebeskelbia, kad balsai dar 
nesuskaičiuoti, galutinai rezul
tatai paaiškėsią tik 3-4 birže
lio.

Bet rinkimų rezultatai jau 
yra paaiškėję: darbininkai 
pasisakė prieš fašizmą. Fašis
tai įsiuto: 25-V konfiskavo 
“Lietuvos žinių” (liaud. or
ganas) vidurinius lapus—Lie
tuvos ir Kauno kroniką. Ka- 
demų laikraštyj “Ryte” iš
braukė pranešimus iš Panevė
žio ir Kupiškio ,ir*kt. vietų.

Kokie darbo rūmų rinkimų 
duomenys? Kaip jau žinoma, 
balsuoti į darbo rūmus turėjo 
teisę tik tie darbininkai, ku
rio yra registruoti į ligonių ka
są. Antratiek darbininkų— 
lauku darb., statybos, bedar
biai, sezoniniai miesto darb. ir 
kt. negavo teisės balsuoti. Del 
to gavo teisę balsuoti tarnau
tojai ir valdininkai. Taigi, dar
bo rūmus rinko tarnautojai ir 
valdininkai su darbininkų da
limi priede. Fašistinė rinkimų 
komisija išbraukė iš bendrojo 
sąrašo 29 pačių darbininkų iš
statytus kandidatus, kandida
tais buvo likę tik visoki tar
nautojai, valdininkai ir šiaip 
ištikimi fašistų valdžios ir 
samdytojų pakalikai.

Bet darbininkai kelias die
nas prieš pat rinkimus sužinor 
jo, kad tarp šių kandidatų yra 
vistik patekę‘ .trys kandidatai 
-r—NE FAŠISTAI. Įmonėse tuoj 
buvo sumanyta balsuoti už 
juos. Bet darbininkai Kaune 
ypač miesto centre išviso rin
kimus boikotavo, rinkti ėjo, 
kaip patys fašistų laikraščiai 
mini, daugiausia tarnautojai ir 
valdininkai — taigi, reikėtų 
laukti fašistams palankių bal
savimo rezultatų. Bet štai bal
savimo daviniai kalba prieš 
fašistus: Kaune daugiausia 
balsų gavo trys kandidatai— 
nefašistai: Uberavičius, Mi
kalauskas, žindulis.

Šią priešfašistinę demonstra
ciją priverstas - pripažinti net 
“Lietuvos Aidas” (fašistų or
ganas) 26-V rašo:

“Daugiausia balsų Kaune 
paduota už kandidatą num. 
42, siuvėją Jeronimą Uberavi- 
čių, būtent 1,529, antras dau
giausia balsų gavo num. 50, 
spaustuvės darbininkas Vik
toras M ik ai au skas—1,456, 
trečias—num. 56, audėjas (iš 
Rokiškio) Jonas žindulis— 
1342.” ši demonstracija dar 
labiau paaiškės palyginus 
kitų kandidatų—fašistų gau
tuosius balsus: fabr. darb. Pr. 
Laurušonis tegavo 907 balsus, 
kiti po 800, 595, o fašistų re
klamuojamas neva žydų darb. 
atstovas Giršas-Mejeris Vaz- 
buckis tik—170. balsų.

Fašistų žvalgybos šunlapis 
“Dešimt Centų” rašo, kad 
“Kaune balsavo 3,500” bal
suotojų (26-V. numery). Taigi, 
iš 3500 valdininkų, tarnauto
jų ir 'darbininkų dalies Kaune

Vadinasi, Phila. bus pilnai at
stovaujama.

McCanney Co. darbininkai 
veda•. streiką pasekmingai. Ma
siniai pikietuoja dieną ir nak
tį. : Skebų, kuirie užsiliko dirb
ti, nei vieno neišleidžia iš dirb
tuvės. Maisto;’ir neleidžia įneš
ti streiklaužiams Siunčia mais
tąpęr paštą. į Streikieriai už
protestavo prieš pašto viršinin
kų elgesį ir reikalavo, kad ne
būtų siunčiamas maistas ske- 
bams.

Reporteris 

už nefašistus kandidatus bal
savo (kiekvienas balsuotojas 
turėjo 30 balsų) mažiausia 
1529 balsuotojai, šie 1529 an
tifašistai bus, veikiausia, Šan
čių (Kauno priemiestis) fab
rikų darbininkai, nes. kiek di
desnis darb. skaičius dalyvavo 
tiktai Šančių apylinkėje. Šiaip 
darbininkai rinkimus boikota
vo:

Kaune, fašistų žiniomis, at
ėmus teisę balsuoti ištisiems 
darb. sluoksniams, balsuotojų 
vistik buvę (“Lietuvos Naujie
nos” geg. 23 d.) :

20,000 — balsavo 3,500 — 
boikotavo 16,500 darbininkų 
arba 83 nuoš.

Kauno apygardoj — apylin
kėse (“Dešimt Centų” iš 26-V 
žiniomis) boikotavo 60 nuoš. 
balsuotojų (t e b a 1-s a v ę tik 
1200).

Tos pirmosios žinios apie 
rinkimų boikotą išgązdino fa
šistus. Rytojaus dieną po rin
kimų ir 26-V “Lietuvos Aidas” 
buvo paskelbęs, kad “provin
cijos apygardų rezultatai pa
aiškės šiandien ar rytoj.” Bet 
“šiandien ir rytoj” skaičiavimai 
buvo sustabdyti ir tas “šian
dien ar rytoj” tebesitęsia nuo 
25-V iki I-VI. Mat, provinci
joje boikoto banga buvo dar 
galingesnė. Kad šią antifašis
tinę demonstraciją užtušuoti 
—fašistai išbraukė “Ryte” pir
mąsias žinias iš Kupiškio, Va
balninko ir Panevėžio, sukon- 
fiskavo “Liet, žinias” (25-V) 
ir pradėjo skelbti:

“Teigiama, kad provincijoj 
balsavusiųjų procentas bus žy
miai didesnis” (“Dešimt Cen
tų.” 26-V),'

“Galutini darbo rūmų rinki
mų rezultatai paaiškės tik 
penktadienį ar šeštadienį”, t. 
y. 29 ir 30-V. (“Liet. Aidas”, 
28-V). “Vakar dėlto dar ne
buvo galutinai aiškus ir ben
dras visoje Lietuvoje balsavu
siųjų nuošimtis,” mat, esą, 
protokolus reikią peržiūrėti, 
kandidatų esą 90 ir kt. bėdos. 
Tą pačią dieną (28-V) Trakų 
kronikoje fašistai paskelbė, 
kad “pačiuose Kaišedoryse gy
venantieji rinkikai balsavo be
veik visu 100 nuoš.”

O 30-V jau buvo skelbiama, 
kad balsai būsią “suskaičiuoti” 
tik 3-4 birželio. Mat, fašistams 
svarbu ištęsti laikas, skelbti 
rinkimų davinius po truputį, 
kad boikoto įspūdis nesusida
rytų perdaug galingas, na, ir 
vienoj kitoj vietoj padaryti 
100 nuoš. Kad fašistai dare ir 
daro įvairias falsifikacijas su 
balsais, rodo tokia žinutė iš 
Biržų, paskelbta “Lietuvos ži
niose” 29-V: “Biržų apylin
kėje yra apie 900 (vien Bir
žuose 700) apdraustų darbi

Tipiškas Arkansas valstijos gyventojas su šeima, kuris uždirba 75 centus j dieną. Prieš tokią 
baudžiavos algą išėjo streikan pietinių valstijų laukų darbininkai po vadovyste Southern Tenant 

Farmers unijos. Republikonų partija skurdo “prosperity” žada visai šaliai.

ninkų, tačiau Panevėžio apy
garda balsavimui vokų tepri- 
siunte tik 600.”

Kaip befalsifikuotų rinki
mus fašistai, bet ligšiol jau pa
skelbti laikraščiuose rinkimų 
provincijoj daviniai rodo:

Vabalninke boikotavo apie 
2,208 (rinkti turėjo teisę 2,- 
600) ar 2,669, mat, skaitlines 
“Ryte” cenzūros iškapotos, te- 
balsavo tik 392—skaitlinės Vos 
išskaitomos,”— taigi, boikota
vo 86 nuoš.

Kupiškyj boikotavo 165 
darb. (turėjo teisę balsuoti 
195, balsavo 30.

, Utenoj (apskr. miestas) 
boikotavo 558 (turėjo teisę 
600, balsavo 41).

Panevčžyj (did. apskr. mie
stas, nemaža fab.) boikotavo 
3,720 (teisę turėjo 4,000, bal
savo 280), tai yra—93 nuoš. 
(oficiali spauda skelbia bal
savus 8 nuoš., taigi, boikota
vus 92 nuoš., užmiršo vargšai 
“skaičiavimą” 1)

Biržuose — boikotavo 833 
(turėjo teisę balsuoti 900, 
balsavo 67)—t. y.—93 nuoš. 
Biržuose fašistai beto radę ir 
“netinkamų” . balsų, greičiau
sia protesto balsus už išbrau
ktuosius kandidatus.

Marijampolėj — boikotavo 
2,111 (turėjo teisę 2,700, bal
savo 589),—taigi, boikotavo 
79 nuoš.

Taigi, išeinant iš .šių pirmų
jų davinių, kurie jau paskelb
ti oficialiai, laikraščiuose, ga
lime spręsti, kad Kaune ir virš- 
minėtose vietose fašistinių 
darbo rūmų 'rinkimus1 boiko
tavo 84 nuoš. rihkikų, o terin- 
ko tik 16 nuoš. Imant minėtas 
provincijas be Kauno ir prie
miesčių — boikotavo provinci
jose 88 nuoš., o tebalsavo 12 
nuoš. (Fašistinė vyr. rinkimų 
komisija skelbia 30-V bendrą 
balsavusiųjų nuošimtį kitokį: 
“Balsavę į darbo rūmus 18- 
20 nuoš. turinčių teisę bal
suoti.” Šiauliuose balsavę 20 
nuoš.)

Tai štai delko fašistai1 nebe- 
suskaičiuoja taip ilgai balsų. 
Apie kitas apygardas ir srytis 
rezultatai dar neskelbiami. 
Tik fašistinių darbo rūmų lei
džiamas laikratpalaikis, reda
guojamas A. Bružo — “Dar
bas”, rašydamas apie rinkimų 
išdavas Vilkaviškio, Taura
gės, Ukmergės, ir Panevėžio 
apygardas, pažymi, “kad be
veik visose šiose apygardose 
rinkikų skaičius nėra didelis.”

Nepasisekė gauti Šiaulių 
apyg. davinių. Rinkimų komi
sija neskelbia dar ir Telšių 
apygardos rinkimų duomenų. 
Telšių apygardai priklausė ir 
Klaipėdos kraštas.

Jau paskelbtais daviniais—
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bal.

kandidatus—nefa-

1,786 bal.
1776 bal.
1627

minėti trys kandidatai—nefa
šistai Uberavičius, Mikalaus
kas ir žindulis Kaune, Vilka- 
viškyj, Tauragėj, Ukmergėj ir 
Pan e vėžy j gavo išviso jau tiek 
balsų:

Uberavičius
Mikalauskas 
žindulis . . .
Kokiomis sąlygomis surink

ta už tris 
šistus 5189 balsai? Jokia agi
tacija nebuvo galima. Kaip 
“seimo”, taip ir darbo rūmų 
rinkimus fašistai daro pasku
bomis. Darbininkų dauguma, 
išbraukus fašistams darbinin
kų atstovus, nusistatė tuojau 
boikotuoti rinkimus. Išbrau
kus atstovus—ligi pačių rinki
mų tebuvo likę viena kita sa
vaitė. Iki darbininkai sužinojo, 
kad vistik yra trys kandida
tai—ne fašistai—laiko bebuvo 
likę visai maža, taip, kad pro
vincijose darbininkai visai nė 
nesuspėjo sužinoti apie šiuos 
tris kandidatus. Taigi, pro
vincijose už juos tebalsavo 
kaikur po 33 ar 27 darbinin
kus. Beto, nei socialdemokra
tai, nei kitos grupės už šiuos 
kandidatus jokios agitacijos 
neišvystė. Vienintelį žodį už 
juos pasakė Kaune profsąjun
ginis sąjūdis. Tai ir viskas.

Fašistų taktika darbo rūmų 
rinkimuose buvo besiraitančių 
gyvačių taktika.

Pirmiausia, bijodami dides
nių darbininkijos antifašisti
nių sąjūdžių ir masių akty
vaus boikoto—nedarė nė fašis
tinių rinkiminių susirinkimų, 
mitingų ir kt. propagandos ir 
agitacijos iškilmių, tikėdamie
si, kad užgniaužta opozicija 
bus bejėgė, o masės eis bal
suoti ir balsavusiųjų nuošimtis' 
nebus skandalingai mažas. Jų 
šunlupiai džiaugėsi: “tuo tar
pu Kaune nematyti veik jokių 
priešrinkiminės k a m p anijos 
žyjnių.” ištikto, ligi pat rinki
mų’ ištisų įmonių darbininkai 
nežinojo, kur, kada, ir kaip 
vyks darbo rūmų rinkimai. 
Savo šalininkus, bei atatinka
mas organizacijas fašistai ne 
tik informavo, bet ir verste 
vertė balsuoti. Bet kai paaiš
kėjo fašistams, kad Kauno 
įmonėse pasklido lapeliai, ku
riuose tebuvo įrašyta tiktai tri
jų kandidatų pavardės ir dar
bininkai nusistatė vėl balsuo
ti—fašistai suorganizavo kon- 
trarinkimines kampanijas: ka
riuomenės propagandos dieną 
ir 24-V karo aviacijos fokusų 
rodymą, kad atitraukti nuo 
balsavimo politiniai nelabai 
aktingą darbininkijos dalį. Ėe- 
to, žinoma, vykdė kratas ir ap
sirūpino policijos jėgomis, žo
džiu, padarė viską, kad izo
liuoti sąmoningiausią Lietuvos 
darbininkų dalį—Kauno dar-, 
bininkus, ir tikėjosi atsigriebti 
provincijose.

Bet kai tik paaiškėjo skan
dalingi fašistams rinkimų re
zultatai, kai 26-V pirmose vie-

(Tąsa 5 pusi.)
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Apsaugok i m Šią Šalį 
' Nuo Karo, Neprilei

džiant Jo Pasaulyje
Klaidinga Pozicija Tų, Kurie Skelbia Amerikos Be

šališkumą bei Atsitvėrimą nuo Pasaulio.
EARL BROWDER

Užpuolikiškoji politika 
Vokietijos fašizmo ir Japo
nijos imperializmo vaduo

jasi įvairiais sumetimais, 
net pirmiausia tuom, kad 
tarptautinė darbininkų kla
sė iki šiol dar nebuvo susi
vienijus, neturėjo vieno 
tarptautinio nusistatymo. 
Tame ir silpnumas kovos 
už taikos palaikvmą. O žy
miausias čia reiškinys, tai 
kad Antrojo (Socialistų) 
internacionalo vadai atsisa
kė mobilizuoti minias sava
rankiškam, nepriklauso
mam veikimui. Nors vienu 
atžvilgiu Antrojo Interna
cionalo politika buvo, be
rods, teisinga — tame, kad 
jis formaliai rėmė Tautų 
Lygos pastangas,—bet ir 
čia nieko gero neišėjo todėl, 
kad jie pilnai pasitikėjo sa
vo kapitalistinėmis valdžio
mis, kad jos padarysiančios 
kas reikalinga. Vienatinė 
jėga, kuri būtų galėjus duot 
pasekmių bent iš dalies, tai 
buvo darbo masės, o Socia
listų Internacionalas jų ne- 
^nobilizavo, ir už tai jis yra 
kaltas. Jie ramino minias, 
migdė jąsias, o ne žadino, 
ne organizavo jąsias, ir tuo 
būdu jie davė reakcinėms 
jėgoms daugiau spėkos va
rinėti intrigas, daugiau ga
limybių manevruoti prieš 
taiką.

Nors pasaulis eina vis ar- 
tvn ir artyn prie karo, ta- 
čiaus jokios šalies liaudis 
nenori karo, o siekia išlai
kyti taiką. Mūsų taikos pro
grama atitinka giliausiems 
žmonių masių troškimams. 
Ir yra galimybių pastoti 
kelią tam maršavimui lin
kui karo; galima užkirsti 
kelią besibriaujančiam pir
myn fašizmui, jeigu tik bus 
sudaryta ir išlaikyta prole
tariato vienybė, ir tuo būdu 
taikos pusėn suburta taipgi 
proletariato talkininkai, pa
grindais tarptautinės poli
tikos. Tik proletariatas 
|)er savo vienybę tegali pil
nai suorganizuoti visas tai
kos siekiančias jėgas į toki 
judėjimą. Sprendžiantis gi 
veiksnys kovoje už proleta
riato politikos vienybę yra 
Komunistų Parti i os darbas. 
Nieks kitas negali to darbe/ 
etlikti kaip tik komunistai. 
Mes esame vienintelė orga
nizuojanti jėga tarptauti
niu plotu su aiškia progra
ma, kuri atitinka giliau
siems reikalams plačiųjų 
minių.
Hearstas—Reakcijos Durk- 
» lo Smailgalys

Darbininkų klasės politi
ka, kiekvienoj šalyj siekian
ti pažabot karo kurstyto
jus, turi stengtis pažaboti 
tokias jėgas, kurios remia 
fašistus, kurios skina kelią 
fašistams paimti galią. Jun
ginėse Valstijose, pavyz
džiui, atviriausiai remia 
Hitlerį ir Mussolinį tarp
tautinėje dirvoje būtent tie, 
kurie vadovauja fašizmo iš
vystymui šioje šalyje. Taip 
antai, Hearstas atvirai varo 
propagandą už fašistines 

Itedis ir sykiu jis yra reakci
jos durklo smailgalys pa
čioje Amerikoje. Hearstas 

yra pavyzdys tų reakcinių 
jėgų, kurios spiečiasi apie 
republikonų partiją; sykiu 
jis atstovauja svarbiausią 
sriovę tų jėgų, kurios stu
mia Jungtines Valstijas lin
kui karo.

Savo politinėje kampani
joje, todėl, mes turime įti
kinti žmonių mases šioj ša
lyje, kad jeigu laimėtų re
publikonų parti jos-Liberty 
Lygos-Hearsto k ombinaci- 
ja, tai jinai savo politinė
mis spėkomis paremtų gai
valus, besivarančius linkui 
karo.

Savo prieš - karinėje po
litikoje, atkreiptoje prieš 
užpuolikus fašistus užsie- 
nyj, mes lygiai turime kirs
ti smūgius naminiams anų 
rėmėjams, kurie stengiasi 
ivesti fašizmą šioj šalyj ir 
kurie, todėl, yra atstovai 
tos sriovės, kuri veda pa
saulį linkui karo.

Tatai reiškia, jog ir Ame
rikoj reikia vesti neatlai- 
džiausią kovą prieš tokias 
“ideologijas”, kurios užtem
do karo ir taikos klausi
mus; šičia pirmoj vietoj 
stovi ta ideologija, kuri 
skelbia, kad ši šalis pasilik
sianti atskirai nuo kitų ša
lių ir būsianti neutralė, be- 
pusiška. O pirmykščia, gre
mėzdiška ideologija bešališ
kumo ir Amerikos atsitvė- 
rimo nuo pasaulio dalykų 
vis dar tebevaidina vyrau
jančią rolę net tarp pačių 
už taiką stovinčiųjų jėgų 
šioje šalyje, ir tuo būdu sil
pnina šį judėjimą akivaiz
doj Hearsto-Liberty Lygos 
spėkų. Daugelis tokių orga
nizacijų ir asmenų,kurie yra 
pasiryžę glaudžiausiai san- 
darbininkauti su komunis
tais, kaip kad Amerikinė 
Sąjunga Kovai prieš Karą 
ir Fašizmą, tačiaus vis dar 
toli tebestovi nuo mūsų tuo 
bešališkumo klausimu ir 
priešinasi Jungtinių Valsti
jų prisidėjimui prie Tautų 
Lygos daromų pastangų dė
lei taikos.

Dešinieji Elementai
Antra vertus, tūlos gru

pės nusiteikusios labiau į 
centrą arba į dešinę taikos 
judėjime labai dažnai užima 
formaliai teisingesnę pozi
ciją. Tuo būdu mes mato
me daugelį tokių . taikiškų 
draugijų, kurios stovi toli 
’ dešinę nuo Amerikinės Są
jungos Kovai prieš Karą ir 

smagesniu. Tarp delegačių matome draugus urazoniKiuze ir liaunų.

Fašizmą, ale kurios turi tei
singesnį nusistatymą, kas 
liečia bausmių panaudojimą 
prieš užpuolikus, negu kad 
nusistatymas Amerikinės 
Sąjungos.

Amerikos Socialistu Par
tijoj matome tokį vaizdą: 
“senosios gvardijos” socia
listai, formaliai laikydamie
si Antrojo Internacionalo 
linijos, šiuo klausimu užima 
teisingesnę poziciją, negu 
vadinami kovingieji socia
listai, kurių pozicija darosi 
vis panašesnė į anarcho-sin- 
dikalistų poziciją Europoj.

Mes turime panaudoti 
teisingesnę poziciją šių de
šiniųjų elementų taikos ju
dėjime, idant galėtume pa
daryti didesnio spaudimo 
prieš sektantiškus, atsisky
rimo palinkimus šiame ju
dėjime. Tuo pačiu laiku 
mes turime suprasti, jog 
kairieji stovi arčiausia ame
rikinių masių. Tai šie kai
rieji, nežiūrint visokių savo 
sektantiškų klaidų, reiškia 
didžiausią galimybę pasiek
ti ir sumobilizuoti minias 
žmonių. Jų klaidos gali būt 
pataisytos ir jie gali būti 
įtraukti į veikimą, o vado
vaujančios dešiniųjų ir cen- 
trininkų grupės, nors ir už- 
imdamos teisingesnę pozi- 
ją, žada mažiausia galimy
bių, kad jos kada prisidėtų 
prie masinio judęjimo už 
taiką; o juk tai yra pama
tinis uždavinys, kurį mes 
turime išspręsti. Mes turi
me vengti išsišokimų: mes 
neturime, taip sakant, kak
ta kakton mušti į tuos mi
niose esančius jausmus; tuo 
pačiu laiku mes turime ne- 
atlaidžiai darbuotis, kad 
galėtume išsklaidyt ir pa
kirs! tokius “supratimus” 
apie Amerikos atsiskyrimą 
arba atsitvėrimą nuo viso 
pasaulio. Mūsų obalsis: 
“Sulaikykime Ameriką nuo 
Karo, Neprileisdami Karo 
Pasaulyje,” yra tiltelis tarp 
anų dviejų ypatingų nusi
statymu. Ka gi šis obalsis 
reiškia? “Sulaikykime Am
eriką nuo Karo” yra obal
sis atsiskyrimo, atsitvėrimo 
—bešališkumo. Primdami 
ii, tačiaus, su minimu prie
du, mes išvengiame teisio- 
ginio kakta kakton susidū
rimo, ir galime įeiti į pla
čiausias minias su suprati
mu, kaipė Amerika gali iš- 
tikro būt apsaugota nuo ka
ro, įstodama į tarptautinę 
dirvą, pilnai sujungdama 
visas taikon traukiančias 
jėgas Amerikoj su panašio
mis jėgomis kitose šalyse 
bendram veikimui vienu 
tarptautiniu reikalu.. Šis 
obalsis duoda mums liniją 
visam argumentui už ko
vingų pastangų darymą 
miniose, idant pakeist beša
lišką (neutrališką) minių 
nuotaiką į tikrai sėkmingą 
programą kovos už taiką.

IŠ LAIKRAŠČIŲ
RAGINA LEISTI DAU

GIAU KNYGŲ
“R. Artojuj” A. Dabulis- 

Dabulevičius rašo:
Baltarusijos Valstybinės 

Leidyklos litsektoriaus kny
gų leidimo planas palygi
nant su pernai metų planu 
18 nuoš. padidėjo. Tačiau 
iki balandžio m. 1 d. nebu
vo atiduota spaudon nė vie
na knyga iš šių metų leidi
mo plano. Dalykas tame, 
kad iki kovo men. nebuvo 
užtvirtintas 1936 m. leidi
mo planas ir iki balandžio 
m. sektoriuje nebuvo nuo
latinio darbininko. Todėl 
dabar visų metų darbas tu
ri būti atliktas per daug 
trumpesnį laiką.

Iš rengiamųjų spaudon 
knygų sektorius išleis 4 va
dovėlius mokykloms, 4 ori
ginaliuos dailiosios literatū
ros knygas, keletą vertimų 
(tarp kurių Ostrovskio 
“Kaip grūdinosi plienas”), 
išeina knyga drg. V. Kap
suko “Nepriklausomoj Lie
tuvoj”, kelios originalinės 
ir verstos knygutes vaikam 
ir kt.

Nežiūrint į tai, kad laiko 
jau , daug sugaišta, knygų 
leidimo planas gali ir pri
valo būti išpildytas. Rei
kalinga tiktai, kad draugai, 
rengianti knygas spaudon, 
netrukdytų to darbo ir pa
skirtu laiku parengtų jas.

Kalbant apie knygų leidi
mo plano išpildymą svar
biausia mums yra tai, kad 
knygos kokybės atžvilgiu 
būtų gerai išleistos, savo 
turiniu ir išvaizda patrau
kiančios skaitytoją, paten
kinančios išaugusius kultū
rinius pareikalavimus. Rei
kia pasakyti, kad B. V. L. 
blogai patenkina kultūri
nius darbo masių pareika
lavimus, nors jau yra šis 
tas nuveikta šioje srityje.

Paėmus keletą kad ir pra
eitais metais išleistų kny
gų, gausime nekokį įspūdį. 
Apie S. Brolio “Vėliavinin- 
kę” jau buvo minėta “R.A.” 
Po jos išėjo knyga Teki 
Odulok “Imteurgino vyres
niojo gyvenimas” (verti
mas), viršeliai kieti, popie- 
ra neperbloga, bet iliustra
cijos niekam netikę. štai 
ant 17 puslapio nupieštas 
elnias pakinkytas į nartas, 
bet negalima suprasti ar jis 
bėga, ar ištiesęs kojas guli. 
Yra tokių paveikslėlių, ku
riuose nieko negalima su
prasti, kas tenai numozota.

BSSR Narkomproso nuo
mone tokias knygas negali
ma platinti mūsų mokyklo
se.

A. Dabulio eilių rinkinyj 
“Mano tėvynė” daug korek- 
tinių klaidų, klaidos nea

titaisytos, knygos lapai su
lankstyti.

Baltarusijos sovietinių ra
šytojų valdyba savo posė- 
dyj nutarė pasiųst savo ko
misiją ir ištirt, kodėl D. V. 
B. leidžia tokios blogos ko
kybės knygas.

Kad nepasikartotų praei
tų metų klaidos ir trūku
mai, dabar B. V. L. ruošia 
sekantiems 1937 m. knygų 
leidimo planą. Sekančiais 
metais bus 20-metinės So
cialistinės Spalio revoliuci
jos sukaktuvės. Dalis lei
džiamų 1937 m. knygų turi 
būti pritaikyta tų sukaktu
vių pažymėjimui. Knygų 
leidimo klausimu užintere- 
suotos įstaigos ir atskiri 
draugai turėtų pranešti lei
dyklai, kokios knygos , jų 
nuomone, reikėtų įnešti į 
leidimo planą.

Užu švarios, naudingos 
knygos paruošimą mūsų 
darbo masėms turi B. V. L. 
rimtai rūpintis ir turi pa
dėti jai tame darbe ir kitos 
artimos B. V. L. organiza
cijos.

EASTON, PA.
WPA darbininkai ir bedar

bių organizacijos iškovojo tas 
pačias valandas ant WPA 
darbų, kokios buvo nustatyta 
per prezidentą Rooseveltą — 
120 valandų į menesį.

Tą atsiekė per protesto re
zoliucijas, streiką ir per su
vienijimą visų bedarbių orga
nizacijų į vieną milioninę or
ganizaciją — W. A. of Ame
rica. Nuo šios organizacijos 
stambi delegacija po vadovy
be drg. Benjamin lankėsi pas 
Hopkins, vyriausią viešųjų 
darbų organizatorių, kuris sė
di Washington, D. C. Delega
cija reikalavo daug daugiau, 
bet laimėjo tik valandas. 
Priežastis yra tame, kad per- 
mažai išstojo į streiką. Jei 
visoj valstijoj būtų sustreika
vę, būtų išėję kitaip. Nors ne
daug laimėta, bet laimėta.

Pabaigoj balandžio mėnesio 
šių metų formanai prikabino 
prie tulšių baksų naują pa
tvarkymą nuo Pennsylvanijos 
valstijos WPA administraci
jos. Pasakyta, kad jie sutin
ka mokėt po tiek, kiek yra 
A. F. of L. nustatyta į valan
dą. Sulyg amatų, yra moka
ma sekamai: nelavintiems 50c 
į valandą mažiausiai; mažai 
lavintiems 57c; lavintiems 
65c; technikams ir profesio
nalams ne mažiau 72c. šis 
listas nustebino WPA darbi
ninkus, tuos, kurie netikėjo 
organizuotai darbininkų ( ko
vai bei unijai. Dabar jau 
kažkurie sukalbamesni.

Taipgi dabar ėmė prižiūrėt 
mūsų darbuose ir sanitarišku- 
mą. Pirmiau visi gerdavom 
vandenį iš vieno viedro ir vie
nos surūdijusios blokinės. Da
bar visi turime turėt savo in-

visa

no
Dau

dalyką, štai ką pasakė: “Ne- 
sipykite tarp savęs ir neikite 
viens prieš kitą.”

Tinginiai, mažai dirbam! Ši 
propaganda pareina iš kapi
talistinių politikierių, kad 
silpnint bedarbių kovą už pa
šalpą ir šalpos darbus. Viena, 
kad senoviniais įrankiais daug 
darbo atlikti negalima ir su 
geriausiais norais. O antra, 
kaip galima padaryti daug 
darbo, jei reikia iki 20 kar
tų tą patį darbą dirbti?

dideliais akmenimis 
tikusiais plaktukais 
žant akmenis, nuotrupos 
zvimbia į visas puses, nema
žai jų kliūva ir į blauzdas, 
veidan, žaizdos ant kojų ne
pasibaigia. Kaitą man ak
muo taip mikliai kirto į koją,

dus gėrimui. Su akiniais irgi 
taip pat buvo. Vienus akinius 
kartais per dieną dėvėjo 6-7 
žmonės. Dabar jau vieni aki
niai vienam žmogui 
dos.

Puslapis Trečias

kad net turėjo parvežti namo. Eastono bedarbiai turės su-
Ant rytojaus šiaip taip nukli- 
šinau į darbą. Norėjau gaut 
stovėt su vėluku, bet forma
lias nedavė. Sulyg patvarky
mu, formalias turi statyti tą, 
kas yra prie darbo užsigavęs 
arba šiaip negaluoja. Bet jis 
laiko prie vėluko nuolatos vie
ną sveiką. Turi nesmagumų 
su tuo formaliu ir kiti dar
bininkai. Kaikuriems dienas 
yra nusukęs. Akmenų mūri
ninkų pagclbininkai turi gaut 
mokėt po 65 dolerius į mė
nesį. Bet formalias neduoda 
paliudijimo. Jis juos laiko ant 
nelavinto laipsnio. Augštes- 
nėms įstaigoms nori pasiro
dyt taupiu. Bet pats sau pa
taupo po čielą savaitę 5 dar
bininkus ir troką. Už troką 
moka $1.40 į valandą, žie
mos metu irgi nemažai laiko 
ėmė pripjaustyt į trokus mal
kų kurui.

To paties projekto “taim- 
kyperis” pranešė augštesnėms 
įstaigoms apie šį visą šmugelį. 
Gal manote, kad už tai jį 
(formalią) nubaudė? Nieko 
panašaus. Atvažiavus ištirt 

Naktine Vakariene
Bus šeštadienio Naktį

šis parengimas bus naudai dienraščio “Laisvės”. 
Jis bus nepaprastas parengimas. Bus gausiai val

gyti, gerti ir šokti iki 2-rai valandai ryto.
Įžanga $1.50 asmeniui. Tuojau įsigykite bilietą.

Rengėjai jau gavo žinių, kad daugelis mašinomis 
atvažiuos iš New Yorko, iš Bostono, iš Worcester!© 

ir iš kitur.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Waterbury, Conn., Po Menulio Šviesa

Liepos 11 July
LITHUANIAN PARK 

Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn.

Šokiai prasidės 8 vai. Vakarienė 11 vai. vakare.

•i

Čia dainuos Sekstetas, AIDBALSAI, iš Brooklyno.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

sidurti su aštria kova, kad iš-,,Ja^ 
kovot sau šiokią tokią medi- ■ o 
kalę pagelbą. Miesto ligoni
nės direktoriai paskelbė per 
“Easton Express,” “kad fon-T 
das išsibaigęs. Veltui niekas ‘ 
negaus jokio patarnavimo,” 
ir kad jie išmetė 47 lovas iš 
ligoninės.

WPA Darbininkas. -I'."’

Atakuoja Angly Valdžią 
Už Mussolinio Glostymą .,

LONDON. — Tautų 
gos Sąjungos susirinkime ’ 
lordas Cecil, tos sąjungos 
prezidentas, karčiai smerkė C 
Anglijos valdžią, kad jinai 
rengiasi panaikinti ekono- 
mines bausmes prieš Itali-^^; 
i a. Tos bausmės buvo už-.lbj 
dėtos laike Mussolinio karo -u.., 
prieš Ethiopiją. Susirinki- —A 
me dalyvavo ir pabėgėlis 
Ethiopijos i m p e r a torius* 
Haile Selassie. Tautų Lygos 
Sąjunga turinti apie 3 mi-■•••*» 
bonus narių Anglijoj.
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Jersey City, N. J.
' Įvairūs Nuotikiai

Jersey City organizuoti lietu- 
viai susibūrę į sekančias orga- 

*** nizacijas : Laisvės Draugija, šv. 
•** Jurgio Draugija, LDS 133 kuo- 
*»* pa ir ALDLD 16 kuopa ir skai- 

čiuje 300 lietuvių siunčia vienų 
^delegatą J. Sodaitį į Clevelan- 
XT.do Kongresų Lietuvoj demokra- 
3Xtiją atsteigti. šiuo klausimu 

visų bendras susitarimas, ben- 
dras veikimas pagelbėjimui sa- 

•*-vo broliam Lietuvoje iškovoti 
^laisve susirinkimų, spaudos ir 

kitų dalykų. Pagirtinas darbas.
•AB** ________

Šv. Jurgio Draugijoj priklau- 
J*£;sančios moterys vertos pagyri- 
X m o. Jos lanko draugijos susi
te rinkimus gal būt skaitlingiau,
• negu vyrai. Viena moteris įei- 
•*'na komitetai! rinkimui duoklių, 
•**tai pagirtinas darbas ir Šv. Jur- 
•*“ gio Draugijoje priklausančios

moterys pralenkia priklausan- 
*. čias moteris prie Laisvės Drau- 
7 gijos, kurios netaip skaitlingai 
» lanko susirinkimus ir nei viena
• neužima jokio atsakomingo or-
• ganizacijoj darbo.

j
ii M

•J Jersey City ir priemiesčiuose 
' randasi 7,830 saliūnų, tai dide

lis skaičius pagal skaičių gy-
7. ventojų. Vietos valdininkai 

svarsto,kad reikėtų aprubežiuo-
;; ti skaičių saliūnų šiame mieste. 

Norima įvesti įstatymas, kad 
*7 nebūtų saliūnas arčiau saliūno, 

kaip penki blokai. Bet kažin, 
jeigu vietos valdininkai tokį 
įstatymų pravestų, tai kyla 
klausimas, kų pasakytų šalies 
augščiausias teismas, ar nepa
darytų nuosprendžio, kad var
žoma piliečių teisės?

Laisvės Draugijos susirinki
me, kuris įvyko 14 d. birželio, 
nutarta surengti pokilis pasi- 
tikimui delegato iš Clevelando 
kongreso. Pokilis turėtų įvykti 
pobažnytinėj svetainėj, subatoj, 
27 d. birželio.

Na, tai ir šia vasarų vietos 
lietuviai neturės jokio pikniko, 
bei išvažiavimo. Teisybę pasa
kius, išvažiavimo komisija yra 
išrinkta suradimui vietos, bet 
ta komisija tik del formališ
kumo vietų turi užėmus, jau 
pora susirinkimų praėjo, o jo
kio raporto nebuvo.

šį mėnesį miesto valdžia pa
ėmė savo žinion 56 gyvenamus 
namus už nemokėjimų valdžiai 
taksų. Jersey City gyventojai 
lupami taksomis labai skau
džiai. Už dviejų šeimynų na
mukų reikia mokėti $500 taksų 
į metus.

14 d. birželio įvyko “Laisvos” 
skaitytojų ir ALDLD 16 kuo
pos narių susirinkimas. ALDL 
D reikaluose pasižadėjo prisi
rašyti į ALDLD 16 kuopa drg. 
Gražienė. Draugai Hintz ir 
Daugėla sakė irgi prisirašys 
prie pirmos progos. Būtų ma

lonu matyti gerų būrį naujų 
narių į ALDLD 16 kuopų. Iš
rinkta delegatai į II Apskri
čio konferencijų.

Pasibaigus ALDLD 16 kuo
pos susirinkimui, įvyko “Lais
vės” skaitytojų susirinkimas, 
kuriame dalyvavo “Laisvės” 
gaspadorius drg. P. Buknys, 
darydamas pranešima “Lais
vės” reikalu, pažymėdamas 
liaudies fronto įvykius Europoj, 
surišdamas “Laisvės” pozicijų 
bendro fronto klausimu. Pa
baigus jam kalbų, buvo pora 
klausimų, į kuriuos tinkamai 
atsakė. Astuoni draugai užsi
sakė “Laisvės” jubilėjinius cer- 
tifikatus. Jų pavardes paskelbs 
patsai d. Buknys. Tačiaus tik 
pusę “Laisvės” skaitytojų da
lyvavo, kiti neatsilankė. Kame 
dalykas, draugai?

Well, vasara, vakacijų laikas, 
kas pinigų turi, tam laimė. Jer
sey City valdininkai gyvulių 
prižiūrėjimui išleido pareiški
mų, kad kuomet šeimynos iš
vyksta vakacijom, apleidžia na
mus, tai turi žiūrėti, kad pasi
likę namie katės, šunys ir kiti 
gyvuliai nebūtų alkani ir nesi- 
trankytų nevalgę po , gatves. 
Bet tie patys valdininkai pa
miršta, kad daugumas vietos 
gyventojų yra bedarbių eilėse, 
neturėdami ko pavalgyti, apsi
rengti. Ponams galvos neskau
da, bet jie pasidarė gyvulių glo
bėjais geraširdžiais.

Tai pagaliaus ir mūsų mieste 

likosi suorganizuotas korespon
dentų biuras iš 6 (draugų, kurie 
pasidalino po įvairias dalis mie
sto rinkimui žinių iš vietos lie
tuvių judėjimo. Tik labai pagei
daujama, kad kiekviena žinia 
būtų teisinga, neperdėta, neįkri- 
minuojanti, bot teisinga. Kita, 
patys korespondentų biuro na
riai turi žinoti, kad turi budėti, 
rinkti žinias, neturi būt vietos 
apsnūdimui.

Korespondentų Biuras.

Protesto Rezoliucija
Jersey City, N. J. organizuo

ti lietuviai į Laisves Draugijų, 
šv. Jurgio Draugija, LDS 133 
Kuopų ir ALDLD 16 Kuopų, 
skaičiuje 300 narių, griežtai pa
smerkiame Lietuvos diktatūra 
su A. Smetona priešakyj. Mes 
griežtai reikalaujame, kad būtų 
atsteigta Lietuvoj demokratinės 
teisės rinkimui valdininkų, to
kių, kokie Lietuvos gyventojam 
patinka. Mes reikalaujame, 
kad būtų suteikta spaudos ir 
susirinkimu laisvė. Mes rei
kalaujame, kad būtų panai
kinta karo stovis. Mes reika
laujame, kad būtų paliuosuoti 
visi lictuvos politiniai kaliniai. 
Mes taipgi pasmerkiame Lie
tuvos ūkininkų žudymų ir jų 
įkalinimų ilgiems metams ka
lėjimo vien tik už tai, kad jie 
nesutiko, kad Lietuvoj egzis
tuotų žiauri diktatūra.

Toliaus, mes pilnai užgina
me Clevelande įvykstantį kon
gresų Lietuvos demokratijai 

atsteigti, ir pasižadam kongre
so nuveiktus darbus gyvenime 
vykinti.

Bendrų Organizacijų 
Sekr. A. Matulevičius.

Minersville, Pa.
Veikla Mūsų Judėjimui

Sėkmėje ' buvusios konfe
rencijos Shenandoryje, del 
siuntimo delegatų į Amerikos 
Lietuvių Kongresų, Cleveland, 
Ohio, sudaryta dvi mašinos— 
išvažiuoja 10 delegatų nuo 
įvairių organizacijų.

Birželio 14 d. ALDLD 14 
kp. laikytam susirinkime iš
rinkta du delegatai: vienų su 
viršminėtais į A. L. Kongresų, 
o kita į USA Komunistų Par
tijos Devintąjį Suvažiavimų. 
Vadinasi, ALDLD 14 kp. davė 
du delegatus, su kelionės lė
šų padengimu.

Kad mes išgalim tokias ir 
panašias paramas daryti ju
dėjime, del visų darbo žmo
nių naudos, tai daugiausia pa
sekmės mūsų parengimų. Ta
čiaus už tai kreditas, ne vien 
tiems, kurie parengimuose 
sunkiai dirba, bet ir tiems, 
kurie juose lankosi ir priside
da prie sukėlimo finansų. O 
mūsų simpatikų—rėmėjų eilės 
vis didėja. Tai džiuginanti 
reiškiniai, kad draugai su
pranta ir įvertina veiklų dar
bininkų judėjimui.

Mes gi šių vasarų pasibrėžę 
surengti dar kelis piknikus 
šioj apielinkėj: 28 d. birželio 
ALDLD 9-to Apskričio pikni
kų, Minersvillėj, liepos 5, 
White City Park, del prisidė
jimo lėšų siuntimui delegatų 
į Amerikos Lietuvių Kongresų. 
Dar vėliaus, taip pat White 
City Park, mūsų spaudos nau
dai piknikas. Taigi, šie visi la
bai svarbūs reikalai.

Arbačiauskas.

Shenandoah, Pa.
APLA 4 kp. susirinkime bir

želio 10 d. S. Kuzmickas, kuo
pos vajininkas, gerai pasidar
bavo, prirašė 7 naujus narius. 
Nuo Komunistų Partijos atsi
lankė į susirinkimų svečias J. 
Šimanskis ir pranešė kaslink 
šaukiamos Komunistų Partijos 
9-tos konvencijos ir prašė, 
kad kuopa išrinktų delegatus 
ir kad pasiųstų kvietkų. Susi
rinkimas pranešimų priėmė ir 
išrinko į konvencijų delegatu 
J. Pacauskų, del kvietkų pa
daryta rinkliava ir surinkta 
$2.82.

Į Amerikos Lietuvių Kon
gresą liko išrinkta A. Nara- 
vienė delegate. Tai dabar mū
sų apielinkė sudaro dvi ma
šinas su dešimt delegatų į 
kongresų.

Rašt. A. Z.

Raymond, Wash. *
Iš LDS 36 Kuopos 

Susirinkimo
Birželio 7 d. įvyko LDS. 36tf 

kp. susirinkimas. Narių atsi
lankė vidutiniai. Buvo skaity
tas laiškas del šaukiamo Ame
rikos Lietuvių Kongreso. Ka
dangi mes gyvename tolimuo
se vakaruose, tai apie delegatų 
siuntimų negali būti nė kalbos. 
Bet tam tikslui 36 kuopa pa-4 
aukojo du doleriu ir nariai ant 
vietos sumetė kelis centus, viso 
pasidarė $4.45. Aukos ir pa
sveikinimas pasiųsta kongresui 
per E. Mikužiutę.

Kitas laiškas buvo skaitytas 
nuo Kavaliausko iš Tacoma, 
Wash. Tame laiške mes kvie
čiami dalyvauti Tacomoj ren
giamam piknike. Taigi, drau^ 
gai tacomiečiai, mes pasižada
me dalyvauti jūsų parengime.

Pereitame susirinkime buvo 
nominuota centro valdyba. Visi 
seni nariai gavo po 15 balsų.

čia vardai aukavusių del 
Amerikos Lietuvių Kongreso: 
A. Skerbunas aukavo 75 cen
tus; po 25 centus aukavo: Ar 
Burt, A. Pieta, P. Valis, M. Ta- 
naski, J. Sharnas ir M. Mala- 
kas; C. Paviliunas aukavo 20 
centų.

Visiems aukautojams ačiū.
A. B.
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Puslapis Penktas

Rinkimai į Lietuvos Darbo Rūmus- 
Antifašistinė Demonstracija

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
tose buvo rastas milžiniškas 
boikotas ir kartu tūkstantines 
sumos balsų už kandidatus— 
ne fašistus—fašistai apsigrįžo. 
Jie pamatę, negalėsią darbo 
rūmų salėse kalbėti visos dar
bininkijos vardu, o tik 12-16 
nuoš. vardu—ėmė pulti opozi
ciją. “Lietuvos Aidas“ 26-V 
pirmiausia užpuolė žydus, gir
di, žydų balsuotojų buvę daug, 
buvęs jiems skirtas net atsto
vas Vazbuckis, o žydai rinki
mus boikotavę. Kad įnešti 
tarpusavio tautines piautynes 
darbininkijon ir sustiprinti 
darbo rūmų įtaką provincijos 
darbininkijoje, fašistai rašo:

“Aktyviai rinkimuose daly
vavo daugiausia susipratę lie
tuviai, daugiau apsišvietę dar
bininkai ir tarnautojai.”

žydų sionistų-socialistų or
ganizacijos rinkimus boikota
vo iš pat pradžių, kaikur truk
dydamas antifašistam darbinin
kam rinkti parašus už “dar
bininkų vienybės“ (fašistų iš
brauktąjį) kandidatų sąrašą ir 
vėliau, trukdė rinkti parašus 
d a r b i n inkų memorandumui 
darbo rūmams. Deja, savo nu
sistatymo neišdėstė sionistai- 
socialistai ir kitoms darbinin
kų srovėms.

Tas pats “Aidas“ puola ir 
“darbiečius”—ir jie boikotavę 
rinkimus. “Darbiečiai“—kade- 
minio plauko katalikų jauni
mo sąjunga, kuriems vadovau
ja Ambrozaitis. Neretai jų 
vadais būdavo ir žvalgybos 
agentai, šiai sąjungai antifa- 
Šistai-darbininkai buvo siūlę 
aktyviai prisidėti sudarant 
“dajb. vienybė^Į sft^šą/Jbet 
teturėdami mažą savo šalinin
kų skaičių įmonėse bijojo 
marksistinių darbininkų per
svaros, prisidėti vengė, o sąra
šą fašistams panaikinus, nieko 
jiems nebeliko daryti, tik boi
kotuoti. “Lietuvos Aidas“ puo
la, kad darbiečiai ir protesto 
memorandumą įteikę prieš pat 
rinkimus. Tenka pažymėti, 
kad ši saujelė niekados nebū
tų memorandumui surinkus 
1206 parašus, šį memorandu
mą aktyviai pravedė kairiosios 
profsąjungos visose įmonėse.

Kad fašistų rinkimai sulau
kę tokio fiasko—“Liet. Aidas“ 
randa ir kitų priežasčių :

“Labai jausta pozityvios 
agitacijos stoka.“ Mat fašistai 
nedrįso pasirodyti įmonėse ir 
vesti fašistinę agitaciją, kad 
nesusilauktų vietoje tinkarrfo 
atsako. “Nė vienoje įmonėje 
nebuvo padaryta darbininkų 
susirinkimo, kuriame rinkikai 
turėjo būti skatinami, įsąmo
ninami dalyvauti rinkimuose.“

Kaltas buvęs ir gražus oras. 
Negerai, kad rinkimai buvę
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Waterburio Apielinkiai

Naktinė Vakarienė
PROGRAMA IR ŠOKIAI

Šeštadienį, liepos (July) II, 
Lietuvių Parke, už Lakewood 
ežero, Waterbury, Conn., bus 
surengtas “Laisvės“ naudai 
naktinis, po mėnesio šviesa, 
bankietas. šokiai prasidės 8 v. 
vakare ir tęsis iki 2 vai. vi
durnakčio. Vakarienė bus 11 

valandą.
•

Bus puiki dailės programa. 
Dalyvaus visos apielinkės dai
lės spėkos ir atvažiuos iš 
Brooklyno oktetas Aidbalsai.
Svečių bus iš Bostono, New Yorko 

ir iš visos Naujosios Anglijos.
•

jžanga $1.50. Veltui gėrimai 
ir valgiai.

Rengėjai prašo iš anksto įsigyti 
jzangos bilietus. 

daromi sekmadienį, kada dar
bininkai išvyksta į miškus ilsė
tis. Ne paskutinėj vietoj ir 
aviacijos šventė: “Kaune visų 
pirmiausia rinkimams balsuo
tojų skaičiaus atžvilgiu nepa
prastai pakenkė puikiai pavy
kusi, sumaniai išreklamuota 
aviacijos šventė.“

Duoda porciją ir “Lietuvos 
žinioms,“ kurios statybos dar
bo streiko metu parašė, kad 
“darbo rūmai yra prieš strei
kus“ : “kai kuri periodinė 
spauda, pasinaudojusi nesusi
pratimais su statybos darbi
ninkais, prieš pat rinkimus 
stengėsi žeminti darbo rūmų 
reikšmę, pakirsti autoritetą.“

Labiausiai, žinoma, fašistų 
“Aidas“ puola komunistus, 
kuriuos jis nekartą yra palai
dojęs, skelbęs jų nesant, esant 
išnaikintais ir tt. “Priešingoji 
agitacija buvo didelė, plačiai 
organizuota.“ “Buvo ir kitų 
grupių, priešakyje su komu
nistais, kurie slaptais, nešva
raus turinio atsišaukimais— 
pamfletais puolė darbo rūmus 
ir vedė agitaciją boikotuoti 
rinkimus.”

Tenka pridurti, kad “prie
šingoji agitacija,” t. y. anti
fašistine agitacija galėjo būti 
didelė, bet ji nesuspėjo išsi
plėsti, fašistai viską daro, kad 
jai išsiplėsti nebūtų laiko. Ko
munistai, anaiptol, neboikota
vo rinkimų, šitaip fašistai tvir
tina, norėdami užtušuoti tą 
didelę įtaką, kurią komunistai 
turi masėse ir kuri pasireiškė 
darbo rūmų rinkimuose. Pir
miausia, komunistai iškėlė ma
sėse obalsį užkariauti rinki
muose darbo rūmus. Jie ak
tingai spyrė kitas sroves ir jų 
vadus sudarytu šiuose rinki
muose bendraWronta. Nepas- 
kutinėj vietoj stovėjo komunis
tai sudarant “darbininkų vie
nybės” sąrašą. Tą sąrašą iš
braukus, komunistai darbinin
kų nekvietė neiti į balsavimų 
vietas, komunistai kvietė dar
bininkus eiti ir dėti į vokus 
protesto balsus, balsuoti už iš
brauktuosius ir tt. Galų gale 
komunistai nešaukė nebalsuo
ti už tris aukščiau minėtus 
kandidatus-nefašistus.

Milžiniška darbininkų de
monstracija boikotuojant rin
kimus turi kitas priežastis. 
D a r b i n i n kai yra nusistatę 
prieš fašizmą. Darbininkų ma
sės nebetiki jokiais fašistų su
manymais, žodžiais, ir įstaigo-. 
mis. Jie pasitiki tik savimi, 
savo kova, savo politine parti
ja, savo sąjungininkais-valstie- 
čiais. Tą viską parodė milži
niškas statybos darbininkų 
streikas, apėmęs visus Lietu
vos miestus, supuolęs su be
kylančia nauja valstiečių strei
ko banga, tą parodė tūkstan
čiai balsų, paduotų už kandi
datus-nefašistus, tą parodė 
milžiniška protesto demons
tracija—84 nuoš. darbininkų 
boikotas. Tą parodys ir besi
artiną fašistų “seimo“ rinki
mai.

Ir kaip fašistai per “Lietu
vos Aidą“ beagituotų, kad “tų 
žmonių balsais išrinktieji at
stovai galės drąsiai tarti žodį 
rūmų plenumo susirinkimuose 
visos darbininkijos vardu, są
moningosios, lietuvi škosios 
darbininkijos vardu“ — rin
kimai parodė, kad jokiu būdu 
fašistai iš darbo rūmų tribūnos 
visos darbininkijos vardu kal
bėt negalės. Tie 84% tą teisę 
fašistams išplėšė iš nagų, fa
šistų melą nukaukuoš, nuplėš 
ir tie, kurie iš kairiosios dar
bininkijos ligšiol jau yra gavę 
5189 balsus. Fašistai tegalės 
kalbėti tik saujelės savųjų pa
kalikų vardu, bet tais žodžiais 
nepatikės nei 16,500 darbinin
kų—turėjusių teisę balsuoti 
Kaune ir nebalsavusių, nei 84 
nuoš. visos Lietuvos darbinin
kų, nei visa milžiniška masė

Lietuvos darbininkų, kuriems 
fašistai yra atėmę balsą.

Lygiai taip jie negalės kal
bėti ir būsimame “seime“, kur 
sėdės jie vieni patys, nes nei 
darbininkai, nei valstiečiai ne
balsuos, o kareiviams fašistų 
konstitucija atėmė balsą.

Tokia yra šių darbo rūmų 
rinkimų reikšmė.

Ar daug falsifikacijų galės 
fašistai padaryti ?—Labai 
daug. Mes manome, kad skel
biamieji oficialiai balsų duo
menys yra smarkiai perdėti. 
Darbo rūmų rinkimų komisi
jos, kaip ir “seimo“ rinkimų 
komisijos yra sudarytos gry
nai iš fašistų valdininkų. Lig
šiol dar neskelbiamos Telšių 
apygardos darb. rūmų rinki
mų komisija susideda: iš dar
bo inspektoriaus fašisto Žile
vičiaus (komisijos pirm.), Tel
šių viceburmistro Vilko, ir Ge
dvilo. Tai apygardai priklauso 
Plungės apylinkė, Kretingos, 
Skuodo, Mažeikių, Viekšnių ir 
Klaipėdos apylinkės. Pavyz
džiui Plungės komisiją sudaro: 
dipl. Miškininkas inžinierius ir 
tautininkai Daškevičius ir Pik- 
taišis. Pačios Telšių apylinkės 
komisiją sudaro: mokesčių in
spektorius Judzentavičius ii 
tautininkai Glušauskas ir Se- 
lickaitis.

Tokia pat komisijos sudėtis 
buvo ir Trakų — Kaišedorių 
apygardoj, kur fašistai giriasi 
“gavę“ 100 nuoš.

Kaunas 1-VI.

Huntington, L. I., N. Y.
PAS DRAUGUS RUGIENIUS 

APSILANKIUS

Antradienio vakare sėdau į 
savo dusulingą-kosulingą for- 
duką ir nubarškėfau į Hunt- 
ingtoną aplankyt savo drau
gus, su kuriais daug reikalų 
turėjau dirbant opozicijoj. No
rėjau matyt draugus Rugie
nius, Peldūnus, Gaškauskus ir 
Karpų, bet namie radau tik 
senukus Rugienius, o pas Kar
pų užsukt pasivėlinau.

—Štai, mame, netikėtas sve
čias, — linksmai prabilo po 
vynuogių virkščių slogučiu sė
dėdamas draugas Rugienius.

— Sveikutis, sūnau, — pasi
girdo linksmas balsas iš dar
žo daržoves belaistančios 
draugės Rugienienės.—Ar tai 
dar esi Brooklyne? Nagi mes 
skaitėm “Naujojoj Gadynėj,“ 
kad tave jau išvijo Chicagon!

—Norėjau, mamyte, išva
žiuot, bet laisvicčiai neišlei
džia,—paaiškinau.

—Mudu su tėvu net pykt 
buvom pradėję: sakom, taip 
draugiškuose santikiuose bu
vom, o nei atsisveikint neatva
žiavo,— juokaudama pareiškė 
draugė Rugienienė.

Ilgai šnekučiavomės. Pir
miausia ir ilgiausia kalba ėjo 
apie vienybę. Drg. Rugienius 
sako, kad jam užteko perskai
tyt du “Naujosios Gadynės“ 
diskusinius numerius, kad pil
nai nusistatyt už vienybę. 
Pastaraisiais “Naujosios Ga
dynės“ numeriais, sako jie, 
net pasipiktinom, kuomet per- 
skaitėm tuos vaginimus. Sako, 
jau buvom besirengią rašyt 
jiem laišką ir išbart už tai.

Draugai Rugieniai čia turi 
gražią stubelę su daržu. Jau 
daug metų, kaip draugas Ru
gieniu slrginėja, o pastarai
siais pora metų skundžiasi ne
sveikata ir draugė Rugienienė. 
Ilgas laikas, kaip nei vienas 
niekur neuždarbiauja, gyvena 
seniau sutaupytais centais.

Nuo senų laikų draugai Ru
gieniai yra žinomi kaipo ra- 
dikališki žmonės ir su visais 
gražiai sugyvenanti. Visi 
juos gerbia. Net ir kitų pa
žiūrų huntingtoniečiai be jų 
niekur neapsieina: ar piknikė- 
lis, ar kokios iškilmės pas ką 
nors namuose — Rugieniai vi
sur figūruoja: pirmininkauja, 
atatinkamas prakalbėles pasa

LAISVE

ko, su visais gražiai pajuokau
ja. Seni amžium, bet jauni sie
la.

Draugai Rugieniai rengiasi 
kada nors atlankyt “Laisvę.“ 
Sako, kada buvo reikalas, tai 
barėmės ir pykomės, bet da
bar, kivirčams išsirišus, vėl no
risi susieit. J. Kuodis.

Waterbury, Conn.
IŠ WATERBURY

TOOL MAŠINŠAPĖS

šioj mašinšapėj dirba maši
nas del Jungtinių Valstijų ka
ro laivyno: pumpas varyti, 
kanuoles nustatyti, keltuvą 
varyti, kad susitikus su prie
šo laivynu galėtų spėti mesti 
iš laivo į viršų amuniciją, kad 
į dvidešimt minutų su vienu 
laivu gali paspėti sudaužyti 
priešingos šalies laivyną, su
sidedantį iš penkiolikos bei 
dvidešimties laivų, šioj karo 
pabūklų dirbtuvėj dirba apie 
150 darbininkų, dirba ant 
dviejų pakaitų—dienomis dir
ba daug didesnis skaičius 
darbininkų negu naktimis.

Daug darbininkų, yra, kurie 
dirba kitose dirbtuvėse, mano, 
kad prie valdžios darbų bei 
tose dirbtuvėse, kur dirba 
valdžios darbus, yra daug ge
riau dirbt, negu tose, kur pa
prastas prekes gamina. Ta
čiau taip nėra; čia išnaudoji
mas toks pat, jei ne didesnis, 
kaip kitose dirbtuvėse. Ant 
kiekvieno daikto, ant kiekvie
nos dalelės laikas nustatyta, 
kad padaryt. Daug yra to
kių darbų, kuriuos turi pada
ryt į tris minutes, kas jokiu 
būdu negalima, nes kol ma
šiną nustatai, “jiggs“ permai
nai, tai praeiria kartais pusė 
valandos. Tai daf gerai, jei 
turi gatavai tulšį tam darbui, 
bet jei neturi, tai pakol tulšį 
pasidarysi, tai ir daugiau pra
eis. O čia laiko vaktuotojas 
po kelis sykius atbėgęs klau
sia, ar jau padarei, ar jau ga
tavas ? Ir taip abelnai ant 
visokio darbo duoda vos pusę 
laiko, kiek tas darbas reika
lauja. Dzūko Vaikas.

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

•*—*^**“ 1111   --------------------------------------- -
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Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516
•

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
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.

Penktad., Birželio 19, 1936

AFFILIATED COMPANIES OF

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC. 1
ELECTRIC, GAS AND STEAM SERVICE FOR BUSINESS AND THE HOME

UŽSISTATYKITE WEAF sekančio sekmadienio vakaro 6:30 iki 7:30, ECHOES OF NEW YORK TOWN,—“Metę

JUO DAUGIAU JTAISĮI VARTOJATE DARBUI, TUO ŽEMIAU NUPUOLA JŪSŲ ELEKTROS KAINOS

Gaukit ši garsu pusryčiu setą...abu daiktu... tik $7.45
JUS galite sutaupyt $2 ant šio Elektrinio Su

dėtinio Pusryčių Seto per kelias sekančias die
nas. Pradėkite džiaugtis tokia kava ir apkepinta 

duona kuri visada yra kaip reikiant padaryta čia 
jau ties jūsų pirštų galais ant stalo.

Kavos Virdulys yra iš karščio nebijančio Pyrex ' 
stiklo, su chromu nulieta apačia ir juodu enameli- 
niu dangteliu. Daili kavos mieruke ir extra 
koštuvčlis yra gaunama sykiu ... Kepintuvas 
(chromu nulietas su įspaustu pagražinimu) pats 
apverčia duoną, kuomet jūs atvožiate durelę.

Matykite šį Pusryčių Setą mūsų parodų kam
bariuose ir kur tik yra išstatyta ženklas ųžįpr- J 
tų elektrinių įtaisų verslininko. Ir atminkite, 
elektra dabar taip mažai telėšuoja, kad jeigu 
jūsų elektros byla per menesį yra apie $2.75 ir 
jūs pridedate šį Pusryčių Setą, tai jūs galite .«
apsikepinti 37 riekutes duonos arba elektriniai 
pasigamint 12 puodukų kavos tik už 1c. ...Nors 
pragyvenimas pakilo 50% AUGŠTYN nuo karo, 
bet penki tiesioginiai nupiginimai numušė vidų- • 
tinę elektros kainą namuose 43% ŽEMYN,

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

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.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Aline
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.
r 1 ’ ■ 11111*1111 ■■ ,C=,

Petras Prasauskas
A Budvoniy 
Kontraktorius

Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

PRANEŠIMAS I
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Reprcsentatoriua

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

automobilių.
šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. •— Brockton 6337

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS) I

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią I 
ir salę del po šermenų pivtų. 1 
Teikiam nemokamai vėliaus’os ! 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Patkway, 

Woodhaven, L. I, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS 
B. BOGDAP iROFF 

200 Secon< Avėnue 
tarpe 12th ir l«t’ Sti., N. Y. C.

Gyd odos, kraujo, pūslts— 
Šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dlaa* 
Tel.i Altonquln 4-StH

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligo' 
gydomos naujoviškais būdai
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir • 
Chroniškų Skar ’ lių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų J. ėmimo, "k vio ir 
Žarnų Ligij, nrrhomu Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikuip raino 
skausmo ir nesmagumo pi i< *ž nČių, 
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 išnokintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamo*
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS-
110 East 16 SL, N. Y.
Tarp 4th Ave. If Irving Pt

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAM



PITTSBURGHO IR APIEUNKeS ŽINIOS LDK Vytauto Kliubas Ir SLA 
Vietinė Kuopa Irgi Siunčia De

legatą j Kongresą
UŽRAŠAI

Gegužės 17 dieną, 1936, Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainėj, 142 Orr 
St«, Pittsburghe, įvyko draugijų at
stovų., suvažiavimas, kuriuos sukvietė 
Bittsburgho ir Apygardos Lietuvių 
Draugijų Sąryšis ir Lietuvos De
mokratijos Gelbėtojų Grupe.

Tikslas: prisirengti prie Ameri
koj Lietuvių Kongreso Lietuvos de
mokratijai atsteigti, kuris įvyks bir
želio 20 ir 21 dienomis, Clevelande.

Kvietėjų pirmininkas P. Norkus, 
pradėdamas susirinkimą, trumpai 
paaiškino šio susirinkimo tikslą, ir 
iš suvažiavusių atstovų paskyrė 3 
surinkjmui ir patikrinimui suvažia
vusių atstovų mandatų. O iki man
datai buvo surinkti ir patikrinti, tai 
kvietėjų pirmininkas P. Norkus iš 
suvažiavusių atstovų tarpo pakvietė 
kalbėti—SLA Centro vice-pirmininką 
J. Kw7K5žiukną, SLA Centro Apšvie
tei Komisijos narį J. Miliauską, 
APLft Centro Sekretorių J. Gasiūną, 
SLA*<II Apskričio organizatorių St. 
Bak aną, LMD pirmininką A. J. Le- 
lionį *|r buvusį stambų SLA veikėją 
D. Pr Lekavičių.

Duotas pasiūlymas, kad pirminin
kas J. K. Mažiukna pakviestų J. 
Baltrušaitj perskaityti tekstą—'įsta
tus tolimesnio draugijų bendradar
biavimo. Pasiūlymas vienbalsiai pri
imtas.

O kai J. Baltrušaitis perskaitė 
įstatus tolimesniam draugijų ben
dradarbiavimui, tai kilo karštų gin
čų ir kiek pasiginčijus, liko priimta 
taja prasme, kad būsimas draugijų 
atstovų suvažiavimas galutinai pri
ims.

Lietuvių Draugijų atstovi] suvažia
vimas užsibaigė 5 vai. po pietų.

Tos dienos Pirmininkas,
J. K. Mažiukna.

Užrašų raštininkas,
A. liačėnas.

Lowell, Mass.

K^J>ėtojams užbaigus kalbas, man
datų--komisija pranešė, kad šiame 
suvažiavime dalyvauja 52 atstovai 
nuo 35 draugijų iš sekamų miestų:

PITTSBURGH, Pa. — LMD: K. 
Šimkūnas, A. J. Lelionis, A. Vaiš
noras? SLA 40 kp.: M. Zdankienė, J. 
Viktų^avičius, A. Savickienė, P. Sa
vickas, V. Kaličienė, V. Kaličius; 
SLA*353 kp.: P. Dargis; APLA Cen-

Gasiūnas
čio—-41. Urbonas; P. ir A. L. D. Są- 
ryšioj’, P. Norkus, A. Bačėnas, J. 
Baltmšaitis; ALDLD IV Apskričio—

•iras.
N.-6. PITTSBURGH.—ALDLD 87 

kp.: Jeblonskienė, P. Norkiene;
SLA«»86 kp.: J. K. Mažiukna, S. 
Karsbkienė; LDS 213 kuopos—Ed. 
Norkus; Lietuvos Sūnų Kliubas: J. 
Mačeikis, N. Sadauskas; APLA 50 
kui

tis, N.
j—K. Bagužas; APLA 1 kp.: 
rapinskas, A. Urbaitis.

S.~S. PITTSBURGH.—APLA 8 
kuopęs: Jonas Urbonas, J. Lekavi
čius. į L..

E. PITTSBURGH.—APLA 17 kuo
pos—Šienui i s.

McKEES ROCKS, Pa.—ALDLD 40 
kuopų#— J. Miliauskas; LPDA — J. 
Parčauskas.

NQX KENSINGTON, Pa. —SLA 
192 kuopos—J. Svipas; Bendro Fron
to—?' Povilaitis.
COURTNEY, Pa.—ALDLD 61 kuo

pos T>. P. Lekavičius; SLA 92 kuo
pos—«V. Urbonas; APLA 11 kuopos— 
St. Vjrsevičius.

WASHINGTON, Pa.—ALDLD 236 
kuopto—T. Lopata; APLA 55 kuo
pos—^. Gravelis; SLA 158 kuopos— 
M. Mikalauskas.

Cj’OfcNEGIE, Pa.—ŠIA 128 kuo- 
■dg®—»E. K. Šiurmaitienė; APLA 3 k p.

£irvinskas.
NHW EAGLE. Pa.—LDS 105 kp. 

|Jugailienė.
APLA 7 kp. (iš kokio miesto?— 

A. —P. Vičinas.
BRADDOCK, Pa.—APIA 14 kp — 

Jurgi a""TFrbona s.
BRIDGEVILLE, Pa.—SLA 90 kp. 

—S. Bą kanas.
ME&DING, Pa.—ALDLD 180 
J-S. Ivanauskas.
TH FORK, Pa.—švento Juo- 
faugvstės—J. Valiukas.
HJESNE, Pa.—Lietuvių Ne- 
pngo Pašelpinio Kliubo: J. 
akas A. Shimas, A. Kundro- 
’ Adomaitis.
RIMAI: Tos dienos tvarkos 
J buvo išrinktas J. K. Ma- 
• o užrašų raštininku—A. Ba- 
’ J rezoliucijų komisiją buvo 
i J. Baltrušaitis, 
Jasiūnas.
B*: P. Norkus
|iškino, kad šis 
juvaži avimas yra 
frisrrengti prie Amerikos Lie- 
Congreso Lietuvos demokrati- 
Ibėjimui.
įs sumanymas ir vienbalsiai 
B šaukiamas į Clevelandą 
|>s Lietuvių Kongresas, kuris 
lirželio 20, 21 dienomis, 1936

S. Bakanas

ir St. Ba
ri raugi jų at- 

sušauktas

Lowellio Lietuviai Pritaria 
Šaukimui Lietuvių Kongreso

Birželio 14 d., 1936 m., Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Pašal- 
pinė Draugija savo pusmeti
niam susirinkime, apart kitų 
reikalų, padarė labai girtiną 
tarimą, užgirdama šaukiamą 
Amerikos Lietuvių Kongresą, 
kuris įvyks birželio 20-21 die
nomis, š. m., Cleveland, Ohio.

Kadangi kongreso tikslas 
labai svarbus: pagelbėti Lie
tuvos žmonėms kovoti prieš 
Smetonos fašistinę diktatūrą, 
ir kovoti bendrai su Lietuvos 
baudžia už atsteigimą Lietu
voj demokratinių teisių, todėl 
šiame susirinkime šis darbas 
užgirtas, kaipo svarbiausias 
Lietuvos žmonių gynimo isto
rijoj.

Draugija turi 76 narius. Sa
vo atstovu į kongresą išrinko 
d. J. M. Karsoną. Taipgi priim
ta vienbalsiai rezoliucija, užgi
nanti kongreso šaukimą. Re
zoliucija talpinama atskirai.

Tą pačią dieną vakare įvy
ko LDS 110 kuopos susirinki
mas. Čia irgi užgirtas Kon
greso šaukimas. Kadangi bir
želio 6 d., š. m., ALDLD 44 
kuopa išrinko savo delegatu į 
Lietuvių Kongresą d. J. M. 
Karsoną, vėliau tą patį padarė 
ir Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugija, o atskirai siųsti dele
gatą būtų persunku, todėl ir 
LDS kuopa įgaliojo tą patį d. 
Karsoną atstovauti kuopą mi
nėtam kongrese. Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugija prisi
dėjo su $5, o LDS kuopa su 
$4 prie pasiuntimo delegato 
į kongresą.

LDS susirinkime atsirado 
liuosnorių, kurie aukojo tam 
tikslui, bet, manau, kiti para
šys, kas ir po kiek aukojo. 
Tenka tik tiek pasakyti, kad 
šios organizacijos atliko gerus 
darbus.

Neprisimenu, ar kada nors 
pirmiau Liet. D. K. Vytauto 
kliubas buvo prisidėjęs prie 
kokio nors pažangesnio dar
bo, kuris neštų naudą Lietuvos 
liaudžiai. Bet šį kartą kliubas 
žengė gerą žingsnį pirmyn. 
Kliubo pereitam susirinkime 
tapo užgirtas kongreso šauki
mas. žinoma, nevienbalsiai; 
radosi priešingų pažangai. To
kiems Lietuvos valstiečiai ir 
abelnai visa liaudis nebus dė
kinga. Bet visgi kliube radosi 
didžiuma pažangių žmonių, 
toliau permatančių dalykus ir 
ačiū tam, išrinktas vienas de
legatas. Delegatu išrinktas d. 
L. Paulauskas, kuris atstovaus 
kongrese ir SLA kuopą. Jis 
sykiu važiuoja ir į SLA seimą, 
kaipo delegatas. Tas parodo, 
kad ir pas mus Lowellyj pro
gresas ir pažanga susiranda 
vietos vis platesnėse masėse.

Sunkiai Serga Antanas 
Blažonis

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystės narys d. A. Bla
žonis labai sunkiai susirgo ir 
dabar randasi šv. Juozapo li
goninėj. Gydytojai mano, kad 
gal reikės daryti sunki opera
cija ant vidurių. Draugas Bla
žonis yra jau pusėtinai seny
vas žmogus, tad ir ligą tenka 
sunkiau panešti. Gero būdo 
žmogus. Vėlinu jam kuo grei
čiausia pasveikti. Draugai, ga
vę kiek laiko, atlankykite ligo
nį, kad jam būtų kiek sma
giau pergyvent sunkias va
landas ligoje.

J. M. K.

Rezoliucija Užgyrimui Šaukia
mo Lietuvių Kongreso už De

mokratinę Tvarką Lietuvoj.

Kadangi Amerikoje visos 
pažangios lietuviškos organi
zacijos: nacionaliai susivieni-j 
jimai, pašalpos draugijos, kliu- 
bai, kuopos, įvairios grupės, 
rateliai ir profesionalai žmo
nės šaukia Lietuvių Kongresą 
birželio 20-21 dienomis, Cleve-
..................... ' ■" I ' ■ '■ ■ ■ ■■■■ -........... ■!■.■■■ ......................................f

Telephone: EVergreen 8-9770 į

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y. I

Duotas sumanymas, kad nuo šito 
suvažiavimo būtų pasiųstas vienas 
lelegataą į Amerikos Lietuvių Kon
gresą, o -taipgi raginti ir kitas drau
gijas siųsti savo atstovus. Vienbal-

a -sumanymas, kad delegatui 
arft į Amerikos Lietuvių Kon- 
būt mokama $10 kelionės lė- 
leiigimui, priimta.
ratu išrinktas vienbalsiai J.

Duotas pataisomas sumanymas, 
atsitikime, jeigu del kokios priežas- 
ti«S J. Baltrušaitis negalėtų važiuoti 
į Amerikos Lietuvių Kongresą, tai 
kad ,P. ir A. L. D. Sąryšio komitetas 
pasiųstų kitą delegatą vietoj J. Bal
trušaičio. ‘Priimta vienbalsiai.
.. Rezoliucijų komisija pasiūlė seka- 
mas rezoliucijas:. 1 Rezoliucija Lie- 
tVfOĄ Seimo klausimu. 2. Rezoliucija 
abelndi Lietuvos klausimu. Abidvi 
rezoliucijos vienbalsiai priimtos.

Duotas sumanymas, kad tas abid
vi rezoliucijas pasiųsti Lietuvos pre
zidentui A. Smetonai ir Amerikos 
IMtUvių spaudai. Priimta vienbalsiai.

Duotas sumanymas surengti vieną 
didelį pikniką P. ir A. L. D. sąryšio 
reikalams. Sumanymas priimtas dide- 
Rfe^Mžiuma balsų, prieš du (priešingi 
buvo A. *BaČėnas ir J. Baltrušaitis).

surengimo komisija susi- 
d«M ii sekamų atstovų: J. Miliaus
ką** S. Bakanas, M. Zdankienė, V. 
K iii.-ienC A. Pipiras, E. K. šiurmai- 
tienė, J. Kazlauskas. Visi komisijos 
Mriai užtvirtinti vienbalsiai.

suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk* prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik 

už $5.00

Nužemintos Kainos

Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

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

jokių ekstra mokesčių.

OSVALDO KYBURIO 
RESTAURANTAS ir KABARETAS 

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

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

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

Graži svetainė vestuvėms* parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

'^'į fįt Įlk'į.tį

land, Ohio, su tikslu pagelbėti 
Lietuvos žmonėms atsteigti de
mokratiją ;

O taipgi, kadangi Lietuvos 
liaudis šaukiasi į Amerikos 
lietuvius pagelbos kovai prieš 
Smetonos fašistinę diktatūrą 
ir už atsteigimą demokratinės 
tvarkos Lietuvoje—-

Todėl mes, Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų. Pašai pine Draugija, 
savo pusmetiniame susirinki
me, laikytame birželio 14 d.,

1936 m., po num. 338 Central 
Street, Lowell, Mass., varde 
76 narių, užgiriame tokį šau
kiamą kongresą ir įgaliojamo 
savo delegatą atstovauti mūsų 
draugiją tame kongreso.

Kongreso šaukimas užgirtas 
vienbalsiai ir delegatu išrink
tas d. J. M. Karsonas.

Draugijos prez.
A. Palubinskas,

Rezoliucijos spaudai pri
davė j as

J. M. Karsonas.

MAŽINA NUOŠIMČIUS 
Už TAUPINIUS SSRS

MASKVA. — Vietoj bu
vusių 6 nuošimčių, Sovietų 
bankai nuo šiol mokės 3 
nuošimčius palūkanų už lai
komus taupai pinigus. Da
bar darbininkų ir valstiečių 
taupinių bankuose yra 2,- 
960,000,000 rublių, arba 1 
bilionu daugiau negu metai 
atgal.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O E?
KIRPIMAS ZrfO"
SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

Didžiausias Lietuvių Piknikas Brooklyne

‘Laisvės’ Piknikas
Bus Laisvės Choras iš Hartford, Conn., Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., 

Ir Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.

Sietyno Choras iš Newark, N. J.

Piknikas bus 4 d. liepos-Fourth of July
Čia bus išduotas raportas iš Amerikos Lietuvių Kongreso, įvykusio Clev }■ 

landė, atsteigimui demokratinės santvarkos Lietuvoje.PIKNIKAS BUS ULMER PARKE
niDHAUSIAM PARKE BROOKLYN CALE !Stb AVENUE

Taipgi programoj dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, N. J. 
Bangos Choras iš Bayonne, N. J., Pirmyn Choras iš Great Neck, 

N. Y., ir Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.

Šokiams grieš dvi orkestros
William Norris Orkestrą

' Grieš Amerikoniškus Kavalkus
/Prof. Retikevičiaus Orkestrą

i Grieš Lietuviškus Kavalkus {
Prašome įsitėmyti, kad ant rytojaus šventė, tad linksmintis galėsime iki vidurnakčio. Gi pikniko 

gaspadinės pasirūpins prigaminimu gerų valgių ir bus visokių gėrimų.

KETURIOS DOVANOS PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO.

PIRMA $10. ANTRA $7. TRECIA $5 ir KETVIRTA $3.
Dovanos yra skiriamos priei išanksto perkamų bilietų. Kurie pirks bilietus prie parko vartų, neturės 
progos gauti dovanos. Tad, išanksto įsigykite bilietus, naudokitės proga augščiau minėtų dovanų.

Prasidės 10 valandų ryto ir tęsis iki vėlai nakčia. įžanga 40 centų.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Brooklyn© Lietuvių 
Kriaučių Reikalai

(Tąsa iš 8-to pusi.)

“Michelsonas, kažin kodėl, 
pastaruoju laiku stengiasi būti 
labai kairus. Bimbiniai ypač 
nori pasigauti Michelsono sū
nų, kuris yra gabus vaikinas.” 
Dar toliau pasakoma: ‘‘ši
taip dalykams susidėjus, man 
rodos, už Michelsoną. jau ne
galima balsuoti.”

žiūrėkite, kriaušiai, kuomet 
nelabai senai Michelsonas 
kovojo ir kandidatavo prieš 
lygiečius, tai buvo geras; tada 
ir ‘‘Naujoji Gadynė” agitavo 
balsuot už jį kaipo vieną rim
čiausių kriaučių. Tiesa, tada 
mes su socialistais nesutiko
me, neturėjome susitarimo. 
Dabar gi mes, komunistai su 
socialistais, turime artimesnių 
ryšių Susivienijime Lietuvių 
Amerikoj ir kitur. Juk negin
čijamas faktas, kad dėka susi
tarimo su socialistais ir frak
cinės organizacijos 54 skyriuj 
tapo panaikintos. Vadinasi, vi
su frontu bandoma susitaikyti 
ir veikti bendrai organizacijo
se, o ypatingai darbo unijose.

Naujagadyniečiai mato ta
me pavojaus ir kaltina laisvie- 
čius, įžymėdami visą eilę ko
munistų vyrų ir moterų, kad 
jie negeri. Su visais komu
nistais negeras ir V. Michel
sonas, užkliuvo ir jo sūnus.

Ne, draugai naujagadynie
čiai, mes nesutinkame tuo 
klausimu. Mes nesisarmatina- 
me statyti sukalbamą žmogų į 
delegatus. Mes nesutinkame 
su jumis, kame jūs užrekomen- 
duojate Bubnį, kad jis nepa
lenkiamas, rambus ir nepasi
duoda bile kam, tai tokį ir tu
rėtų rinkti kriaučiai savo de
legatu. Prksta ~ rekO’^hdaci- 
ja. Mes sakome, kad delega
tas turi būt sukalbamas ir 
prieinamas visiems, o ne vie
nai kokiai sriovei, kaip jūs 
manote. Michelsonas, veikda
mas kriaučių unijoj nuo 1922 
metų, įsitikino ir griežtai sto
jo socialistuose kriaučiuose, 
kad gana pjovynių, kad rei
kia vienybės kriaučių lokale. 
Mes, tai išgirdę, sveikinome jį, 
nes mes, kriaučiai, pjaudamie
si tarp savęs, nei nejuntame, 
kaip daug nukenčiame eko
nominiai ir dvasiniai.

Na, draugai, logiškai pa- 
mąstykit: Jeigu V. Michel
sonas pasisakė už panaikini

mą pjovynių ir ta kryptim dir
bo, tai ar ne sveikintinas dar
bas? Lokale reikia įtraukti 
veikiman visus geriausius ele
mentus, kad iškovojus mūsų 
lokalui daugiau dlirbo iš Joint 
Boardo. /

Mes manome, VMich elsonas 
yra tinkamas būti delegatu ir 
jį turėtų remti visi progresyr 
viai žmonės.

Kas liečia A. Bubnį, kurį 
perša “Naujoji Gadynė,” man 
jis yra labai gerai pažįstamas. 
Jis buvo duoklių rinkėju ir du 
kartu delegatu mūsų lokale. 
Jis nėra rambus ir nesukalba
mas žmogus, kaip naujagady
niečiai nori jį perstatyti. Jis 
pirmu kartu tarnaudamas 
duoklių klerku buvo nerimtas. 
Bet tai dėka ne jo būdui ir 
nusistatymui. Jį tada diriga
vo iš vienos pusės Beckerma- 
nas, o iš antros pusės ratelio 
“čyfai.” Kaip jį išrinko dele
gatu, jis buvo kitokis ir su
kalbamas.

Kaip pas kiekvieną yra 
klaidų veikime, nuo jų neliuo- 
sas nei aš, nei Michelsonas, 
nei A. Bubnys, nei kiti, kurie 
tik veikia darbininkų judėji
me. Kaip ta patarlė sako: 
“Kas nieko neveikia, tą niekas 
ir nepeikia. Kas veikia, skai
to, rašo, tas duonos neprašo, 
bet jį visi pašo.” Taip ir 
Čia. Mes veikiame, padarome 
klaidų, mokinamės iš jų. Bė
da su tais, kurie niekada klai
dų nedaro, o visada teisingi, 
neklaidingi. Tie žmonės pa
vojingi darbininkų judėjimui. 
Jie lieka fanatikais savo ne
klaidingumo “principams” ir 
stengiasi “by hook or crook” 
užkarti savo neklaidingumą 
kitiem ant sprando.

V. Michelsonas buvo dele
gatu šešius mėnesius 1925 m. 
Tai buvo tais laikais, kaip pas 
mūs siautė aštrios frakcinės 
kovos. Jis tada buvo jaunas 
veikėjas mūsų tarpe—padarė 
klaidų. O kas liuosas nuo jų? 
Jau 11 metų prabėgo. Ir V. 
Michelsono ir mūsų visų nuo
monės ir taktika pasikeitė tū
lais klausimais. Tai kodėl 
mes negalėtume rinkti į de
legatus V. Michelsoną? O 
juk jis ir blaivas ir sukalban
tis ir judėjime jau ne jaunas. 
Nepaisant, kaip frakcijų lai
kais pešėmės, atakavome vie
ni kitus, o ypatingai Michel
soną, bet jis nenustojo ener
gijos. Jis visuomet dirbo prie

kad jis yra veiklus unijistas. 
Ir dabar, kuomet labiau su
siartino visi pažangesnieji 
kriaučiai, tai nereikėtų savo 
užmačias varinėti, bet stengtis 
pasistatyti delegatu tokį vyrą, 
kuris būtų blaivas ir sukal
bamas žmogus, kad paskui vėl 
neišsivystytų kokusai ir koku- 
sėliai. J. Buivydas.

Francijos Generolas 
Kalba už Taiką

Moritz viešbutyj, 50 Central 
Park South, N. Y., Nacionalė 
Taikos Taryba suruošė ban- 
kietą pagerbimui Francijos ge
nerolo Poudereaux. Jis atvy
ko šion šalin 26 gegužės ir 
važinėjo po visą šalį, dalyvavo 
įvairiose konferencijose ir pa
sitarimuose, ragindamas viso
mis spėkomis darbuotis už tai
ką ir siųsti delegatus į Pasau
linį Taikos Kongresą rugsėjo 
mėnesį.

Jis pabrėžė, kad Francijos 
Liaudies Fronto valdžia svar
biausia turi du tikslu : pirmas, 
palaikyti taiką ir išvengti ka
ro ; antras, apginti laisvę ir 
teisėtumą.

Kason Darbininkų Streikas
Kason Hardware Corp., 127 

Wallabout, Brooklyne, darbi
ninkai sustreikavo pereitą 
penktadienį. Negrai ir balti 
pilnai susitaria ir dalyvauja 
pikiete. Išėjo streikai!, kada 
bosai atsisakė su jais tartis. 
Reikalauja pripažinimo unijos, 
pakelt algas $3 gaunantiem 
mažiau $20, po $2 gaunantiem 
$20 ar daugiau, 40 valandų 
5 dienų darbo savaitės ir lai
ko ir pusės mokesties už virš
laikius.

“Silver Screen” redaktorius 
Keen apsirgęs ir nugriuvęs ant 
subvės bėgių. Ten jį radus, 
priskaitytas ppe girtuoklių ir 
už “valkatystę” pasiųstas Ri
ker’s salos kalėjiman. Tik po 
4 dienų apsižiūrėjo, kad čia 
ne paprastas biedniokas, kad 
padaryta klaida.

Tas parodo, kaip lengva 
biedniokui tapti paskaitytu bi
le kuo. „

Israel Zion ligonbutyj $5,- 
000 vertės radiumo buvo pa
tekę pečiun. Jieškota jo vi
sur, bet nerasta. Atnešta ra
diumo jieškojimo instrumentas 
ir su jo pagelba radiumas ras
tas prišlijęs prie nuodėgulio
pečiuje.. Jo švininė dėžutė bu-

lokalo vairo—Pild. Taryboj, vo sutirpus. Radiumą suėmė 
Jau vienas tas faktas liūdija, | gurno dėžutėn.

Keturių Didžiųjų Organizacijų

YONKERS, N. Y. ’
Persekioja Negrus Lapelių 

Dalintojus
Birželio 11 buvo dalinami 

atsišaukimai į Alexander 
Smith divonų darbininkus, kad 
jie balsuotų už tinkamesnius 
delegatus į kompanijos uni
ją. Atvažiavo vežimas polici
jos ir pasigriebė negrą lape
lių dalintoją. Tuo sykiu ir du 
balti darb. norėjo sykiu va
žiuoti, bet policija neleido. W. 
Gili, negrą, policmanai pava
žinėjo, apkumščiavo ir palei
do.

Tas parodo, kaip kompani
ja bijo, kada negrai ir balti 
veikia iš vieno darbininkų la
bui. Bosai nori, kad baltieji 
su negrais nesutiktų. Tada 
jiems lengviau abiejus išnau
doti.

Senas Yonkerietis..

valgomų daiktų krautuvę. 
Krautuvėje negali darbuotis. 
Girdi, jeigu parduotumėme biz
nį, tai važiuotumėme kur 
pasaulio pažiūrėti.

nors

dele-
Kon-

Iš Montcllos važiuos 4 
gatai į Amerikos Lietuvių 
gresą, kuris įvyks Clevelandc, 
birželio 20 ir 21 dd. Jau George 
Šimaitis prirengęs savo naują 
mašiną kelionei.

Šalna.

So. Boston, Mass
šios savaitės radio progra

ma bus sekanti :
Tėvo Dienos Programa

gi dabar turi siųsti specialiai pri
rengtus busus tik su 32 pasažieriais.

(144-145) Komisija.

BOSTON. MASS.
DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS 

Rengia Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 2-ros kuo
pos moterų skyrius nedėlioj, birže
lio (June) 21, dieną, pas dd. Ta
mošauskus, 91 Gardner St., West 
Roxbury, Mass. Kadangi šis išva
žiavimas yra rengiamas arti Bostono, 
kur galima nuvažiuoti tik už 10c, tai 
gera proga visiems pabūti tyrame 
ore, 
m ai 
sus

pasimatyti su draugais ir links- 
praleisti laiką. Kviečiame vi- 

atsilankyti. Rengėjos.

DETROIT, MICH.
Detroito Organizacijų Sąryšis ren

gia del darbininkiškos spaudos pik
niką kiekvieną metą, tad ir šį metą 
surengė metinę iškilmę, kuri įvyks 
nedėlioj, 21 d. birželio, Beechnut 
Grove darže, Middlebelt Rd., tar-

Montello, Mass.

pe Michigan Ave., ir Ecorse Jld. 
Piknikas prasidės 12 vai. dieną,"-Šo
kiai nuo 3 vai. po pietų. Bus mu- 
zikalė programa, kurioj dalyvaus 
Aido ir Laisves Chorai. Taipgi gas- 
padinės turi prigaminę daug skanią 
valgių ir gėrimų. įžanga tik 25c ir 
prie tikieto bus dovanos “cash” ‘ (pi
nigais): $5, $3, ir $2. Tad visi drau
gai kviečiami dalyvaut, linksmai 
laiką praleist, laimėt dovanų ir kar- ..... 
tu paremt darbininkišką spaudą. 
Važiuojant Wayne busu išlipkite ant , 
Middlebelt Rd. ir čia nuo 2 iki 4 ,
vai. po pietų karai lauks nuvežt 
jus į pikniką. .

(143-144) Kviečia Komiteto?*
----- ----------------- -

BALTIMORE, MD. ...-
•ės Kompartijos naujas 
randasi po sekamu antr

Baltimore 
ofisas dabar ______ ______
rašų: 501-b No. Eutaw St., Room 10. 
Baltimore. Workers School taipgi 
laikinai bus po vir.šminėtu antrašu; 
vėliaus bus pranešta naujas antra
šas. (143-144) J.:.

■ *£ ■ 
.<2

«•»» :

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Trečias Apskritys, Amerikos Lietuvių Darbininkų 

J Literatūros Draugijos Antras Apskritys, Meno Sąjungos Antras Apskritys ir 
Nacionalis Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Jaunimo Komitetas.

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

Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovės metinis piknikas 
įvyko gegužės 29, 30 ir 31 die
nomis (o tik dabar pranešate— 
Red.). Gerai pavyko. Sviete
lio buvo iš visos Naujosios An
glijos. čia dauguma suėjo sa
vo pažįstamus ir draugus, ku
rių nebuvo matę per daug me
tu. c

Šitas parengimas buvo gerai 
išgarsintas “Laisvėje”. Taip
gi “Laisvė” padarė geras “show 
cards”, todėl ir pasekmės buvo 
geros. Pelno liks apie $500. 
Rengimo komitetas varde drau
govės visiem širdingai dėkuoja 
už skaitlingą atsilankymą ir 
gausią finansinę paramą.

Sunkiai susirgo “Laisvės” 
skaitytojai ir darbininkų judė
jimo rėmėjai: George Rindze- 
vičius, kurį ištiko paralyžius, 
bebūnant jo vasarnamyje. Bu
vo atėmę ir k|lbą. Dalykas 
biskį pagerėjo, bet nedaug; Šis 
draugas yra pirmas “Laisvės” | 
skaitytojas, šėrininkas ir šiaip 
atsižymėjęs gausiomis aukomis. 
Turintieji laiko, ligonį aplanky
kite.

Pereitą pirmadienį d. P. Bal
čiūnienei padarė sunkią opera
ciją ant “gall stones”. Ligonė 
randasi ligoninėje. Balčiūnie
nė per laikus yra darbininkiško 
judėjimo rėmėja ir “Laisvės” 
skaitytoja. Turint savo ūkę, o 
neturint vyro, turėjo sunkiai 
dirbti ir šiaip daug rūpesčių at
siranda, todėl ir liga greičiau 
prisimeta.

Kelios savaitės atgal irgi tu
rėjo sunkią operaciją Stela 
Gautauskienė. Dabar girdėjau 
sėkmingai sveiksta.

Taipgi “Laisvės” skaitytojai 
ir geri rėmėjai darbininkiško 
judėjimo yra Sireikiai. K. Si- 
reikienė skundžiasi, kad sveika
ta nėra, kaip reikia. Jie turi

1. Prano Suderio orkestrą 
So. Bostono.

2. “šešios Birutės” , iš Bos
tono, po vadovybe Valentinos 
Minkienės, padainuos.- Akom
panuos Adelė Vaigauskaitė.

3. Dialogas “Susirinkimas,” 
parašytas Onos Kubilienės iš 
So. Bostono. Sulos Ona Ku-1 
bilienė, Andrew- Yuga ir V.1 
Minkienė.

is

Prašome užsistatyt savo ra-1 
dio ant WHD1I stoties (830 
kilocycles) kaip 9:30 ryte šį 
sekmadienį. Taip pat prašom 
neužmiršti parašyt į stotį 
WIIDH laišką ar atvirutę, 
pranešant, kaip patiko progra
ma, arba jei norėtumėt išgirs
ti kokias speciališkas dainas 
ar muziką.

Steponas Minkus. j

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
TDA kuopa rengia didelį pikniką 

nedėlioj, 21 d. birželio, Valley View 
Grove darže. Kviečiam ^isus apie
linkės lietusius dalyvautu taipgi bus 
du laimėjimai prie įžangos tikieto, 
$5 ir $2 pinigais. ‘ ' • !

Važiuojant gatyekariais imkite W. 
25th St., Broadview, ir važiuokite iki 
galui linijos, nuo gatvėkario iki pik
nikui tranšpb’rtacija veltui. '

Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
“LAISVĖS” PIKNIKUI

Išrinkit Daug ir Tinkamų Darbininkų
Draugės ir Draugai, šiemet “Lais

vės” piknikas atsibus dideliam ir 
gražiam Pitman, N. J., parke. Ja
me reikės labai daug darbininkų prie •_ 
gėrimų, valgių, busų ir kitų reikalų. Į 
Philadelphijoj prie busų reikia daug < 
darbininkų, todėl neatsidekit vien anti 
philadelphiečių. Visais kitais metais 
buvo trūkumų visame kame del sto- j 
kos darbininkų. Visos ALDLD. VI, 
Apskričio kuopos—Brooklyno, New-; 
arko, Elizabetho ir kitų kolonijų—j 
gaus laiškus šiuo reikalu. Suregis
travę darbininkus prie tinkamų dar
bų praneškite sekretoriui.

(144-145) Komisija.

JVYKS NEDĖLIOJ

BIRŽELIO

KELRODIS: Imkit karą No. 21 ant Broad St., Newarke, ir 
važiuokit iki galo linijos. Išlipę, imkit Eagle Rock Bušą, kuris 
važiuos iki parko.
AUTOMOBILIAIS: Važiuokit Main Street arba Central Avė., 
arba Park Ave. iki Eagle Rock Ave., j kalną po kairei ir vėl 
po kairei iki parko.

PIRMU SYK TORIS TURININGAS PIKNIKAS
ŠTAI

PROGRAMA
ĮpigP

PRADŽIA 12-tą VAL.
DIENĄ

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

Taipgi Bus Įvairių Žaislų.
ĮŽANGA—TIK 25 CENTAI

Sveikinkite Komunistų Partijos 
Nominacijų Konvenciją

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

REZERVUOTOS SĖDYNĖS $1.10 
Tikietus galima gauti sekamose vietose:

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 Nacionales Konvencijos Bankietas 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 KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
' ■ ' ........ l ......... -

GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI
Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves nuo 

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

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. 1
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

a

Haverhill, Mass.
Milžiniškas Piknikas

Rengia
Liet. Ūkėsų Gedemino K’iubas

Nedėlioj, 21 d. Birželio
NUOSAVOJE KEMPĖJE

Brookside Avenue 
Bradford, Mass.

Pradžia 10 vai. ryto

Šiame piknike dalyvaus net 
šeši kliubai: Manchester, N. 
H., Lawrence, Lowell, Lynn, 
Peabody, ir vietinis Haverhill.

Tai bus masinis suvažiavi
mas pažangesnės visuomenės 
iš plačios apielinkės Naujojoj 
Anglijoj. čia galėsite susi
tikt su senais draugais ir su
sipažint su naujais. Apart 
visokių žaislų, varžytinių ir 
muzikai ės programos, turėsim 
ir gerą orkestrą šokiams.' 
Taipgi turėsim skanių užkan
džių ir gėrimų.

Kviečia Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
KAS NOKI VAŽIUOT I “LAISVĖS” 

PIKNIKĄ BROOK LYNĄ N?
Šiemet į Brooklyno “Laisves” pik

niką (kuris įvyks 4 d. liepos) jau 
paimta keletas gerų busų. Už bu- 
sus reikia mokėt po $70. Tikietas 
ant buso nustatytas tik $2.20 į abi 
puses ypatai.

Su šiais busąis važiuoja ir Lyros 
Choras dalyvauti pikniko programoj. 
Iš suaugusių labai daug pasirengę 
važiuot, todėl užsiregistruokit sekan
čiose vietose: Dulinskas, 546 N. llth 
St.; Ramanauskas, 706 N. 5th St;; 
Rainas, 110 W. Thompson St.; Tū- 
reikiene, 143 Pierce St., South pusėj. 
Visi užsiregistruokit ir pinigus su
mokėki! iki 3 d. liepos arba anksčiau. 
Busų važiavimą organizuoja Lyros 
Choras su • pagelba suaugusių. Lyros 
Choras dabar yra -gerai pral'avintas; 
jį mokina Rožyte Merkytė. Liaudies 
Choras susivienijo su Lyros Choru 
ir tokiu būdu randasi visi geriausi 
dainininkai. Lyros Choras linksmins 
važiuotojus ir Brooklyno parke. 
Prašome kuo anksčiausiai užsiregis- 
truot. Seniau kompanija galėjo 
siųst j New Yorką prastesnius bu> 
sus, todėl buvo ir tikietai pigesni;

Į

1 ISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAN5* STREET BROOKLYN, N. Y.

Puik:*i įrengtos dvi koplyčios d?**'- 
dames mylimiems pašarvoti dovanai.

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

'Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PATERSON, N. J. 
Atydai Patersono ir Apie- 

linkčs Visuomenes!
Lietuvių Ūkėsų Kliubo 

rengtas piknikas birželio 14 
d. delei lytaus neįvyko, ta- 
čiaus įvyks šį nedeldienį, 
birželio (June) 21 d., toj 
pačioj vietoj, Siaurusevi- 
čiaus parke, North Haledon, 
N. J.

Įžangos tikietai geri tie 
patys. Įsitėmykite, ir visi 
šiame piknike būkite. Nuo
širdžiai kviečia Komitetas.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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



Puslapis Aštuntas

Artimiausios Pramogos

24 sakoma:

(Pabaiga 7 pusi.)

Pavyz-nėra.

senus draugus ir

Neš Karstą Konsulo Pikiete

New Yorke Rengiasi Karui
■ra

REIKALINGA

Pavarde

Antrašas

Nariai Sekcijos —

Organizacijos

Galima priimt Vyrų
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dviejų 
plačia

pildys visi apy- 
ir du tolimi: Ly- 
Philadelphijos ir

organi
škai e
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ri pasiduoti, rambus.
Toliau sakoma:

Programą 
linkės chorai 
ros Choras iš 
Vilijos Choras iš Waterbury.
Šokiams grieš dvi orkestros: 
Wm. Norris ir prof. Retikevi- 
čiaus. Įžanga 40c.

“Su Michelsonu galima 
riausia flirtuoti, jis į visas 
sos palenkiamas, to džiabo la
bai nori.”

“Standard Time,” arba 7 :- 
dabartiniu laiku. Rep.

Brooklyno Lietuviu Kriaučių Reikalai
Ką Norima Atsiekti su Tokia Agitacija, Kurią Dabar Veda 

Tūli Žmonės tarpe Kriaučių per “Naująją Gadynę’’?

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

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

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Nuo pereito meto, rodos, 
gruodžio mėnesio, mes, Kriau
čių Vienybės Lygos ir Kriau
čių Apsigynimo Sąjungos at
stovai, laikėme susirinkimus, 
nagrinėjome abiejų tų kovo
jančių organizacijų klausimus, 
kaip pasekmingiau tuos kivir
čus likviduoti kriaučių lokalu 
ir pradėti kuo sutartingiausiai 
rūpintis kriaučių ir lokalo rei
kalais. Daugiausiai, rodos, 
laiko pašventėme tuo klausi
mu, kaip išmesti iš mūsų tar
po įsiveržusį paprotį—plūstis 
ir niekinti vienas kitą, kaipo 
ypatą. Nutiesta progresyviš- 
ka programa, ant kurios susi
tarta tarpe tų 
luotų grupių 
veikti.
•• Tačiau taip

“Naujosios Gadynės” 
&o. 22 ve kas sakoma: “Lais- 
Čįečiai savo akyplėšiškumu 
ftek įsidrąsino, kad kriaučių 
ęęikalus vėtė ir mėtė (Mano 
visur pabraukta. — J. B.), o 
patiems kriaučiams ant spran
do jodinėjo, kaip tik jie ne
šėjo. Jei kas išdrįsdavo tam 
pasipriešinti, tam sufabrikuo
davo visokius apkaltinimus ir 
teikdavo labai gerus ‘prezen- 
£iis,’ net ir iš darbo išjodavo. 
Na, o žmogui nustojus darbo, 
su juo viskas užbaigta.”

Pagal naujagadyniečių iš
vadą, tai laisviečiai it mulais 
Brooklyno kriaučiais jodinėjo. 
Juk taip sakyti ant laisviečių 
ir neparodyti, kur ir ką išme
tė iš darbo, gali tik nerimti 
žmonės. Tokius “argųipen- 
tus” gali bile kas primesti, 
kad, ot, jūs tą ir tą padarėte. 
Jeigu “turit” faktų, gerbia
mieji, priparodykite, iš kur ir 
kas tapo per laisviečius iš
mestas iš darbo.

Kad mūsų lok ai e gyvavo 
dvi organizuotos frakcijos, tai 
tą niekas neginčys. Bet kur 
jų nebuvo? Juk pasidalini
mas į kairiuosius ir dešiniuo
sius buvo ir yra visose darbo 
unijose. Kriaučių Vienybės 
Lyga gimė 1921 metais, Chi
cago]’. Lygos darbuotę už gy
rė ir Amalgam eitu Unijos 
konvencija tais pačiais metais, 
Chicagoj. Lygos programa 
buvo, svarbiausia, kad iŠ kraft 
(amatinio) unijizmo pereitų į 
industrini unijizmą visos Ame
rikos darbo unijos. 1921-22- 
23 metais, puolant algoms, Ly
ga skatino unijistus kovoti 
prieš algų numušimus. Lietu- 
vių kriaučių lokale gimė ly
ga ne kad valdyti lokalą me
chanišku būdu, bet kad vesti 
kriaučiuose agitaciją, idant jie 
koyotu prieš algų numušimus, 
už industrinio unijizmo princi
pus ir kitus darbininkų būklę 
pagerinančius dalykus.

Tada socialistai, vadovau
dami didžiumoj darbo unijas, 
tuo laiku— 1921-22-23-24-25 
dėtais — nevedė kovų prieš 
t?gų kapojimus. Jie nurodi-

nėjo, kad karo laiku iškilu
sios algos negalima išlaikyti ir 
reikią trauktis visu frontu at
gal, nes nesą ganėtinai spėkų 

prieš darbdavių 
Kuomet tokios

atsilaikyti 
puolimus.
griežtos dvi nuomonės vyravo, 
ne tik mūsų Amalgameitų uni
joj, bet jos vyravo visose dar
bo unijose ir visame pasauly
je, tad nebuvo galima praei
ti pro šalį, kad tų dviejų nuo
monių darbininkai nesusikirs
tų. Jie susikirto, ir griežčiau
sių susikirtimų, kovų tarp sa
vęs, buvo visose darbo unijose. 
Tokių kovų nebuvo galima iš
vengti ir mūsų 54 skyriuje ir 
visuose lietuviškuose skyriuo
se drabužių siuvimo pramonė
je jų buvo.

Kurie buvo kytresni algų 
numušimo klausime, socialistai 
ar komunistai, tais laikais, tai 
didelis klausimas. Kaip so
cialistai aiškina, tai jie buvę 
teisingi; o komunistai įrodinė
ja, kad jei viršuj įžymėtais 
metais būtų buvę vestos ko
vos už algų išlaikymą, tai A- 
merikoj būtų ir unijos sti
prios ir darbininkai karinges- 
ni. Bet, sakau, tas klausimas 
yra didelis ir mes jo čia ne- 
kamantinėsime. Tik tiek pa
sakysiu, kad primetimas lais- 
viečiams, būk jie kriaučių 54 
skyriuj išvystė organizuotą 
opoziciją, yra neteisingas. 
Neigi būtų teisingas tokis pri
metimas Kriaučių Apsigynimo 
Sąjungai arba išimtinai soci
alistams, nes tais laikais buvo 
tam tikros sąlygos, kurios iš
šaukė tokį judėjimą ant sce
nos. Ir dabar kaltinti vieni 
kitus už tą judėjimą, tai būtų 
neišmintingų žmonių darbas. 
Dabar mes turime naujas gy
venimo problemas, tai visų 
darbininkų vienybės proble
mas. Dabar ir lygiečiai ir są- 
jungiečiai ir visi rimtesni 
kriaučiai stato sau klausimą, 
kaip mes geriau, susivieniję, 
salėtume pagerinti lietuvių 
kriaučių distrikto padėtį. Kaip 
mes galėtume gauti į savo dis- 
triktą daugiau darbo. Kaip 
mes galėtume palaikyti aukš
tesnes kainas už kavalkus 
dirbtuvėse. Kaip mes geriau 
ir praktiškiau galėtume sude
rinti savo veikimą su New 
Yorko Amalgameitų Unijos 
Joint Boardo veikimu, kad 
mes. kaipo tautinis lokalas, 
nebūtume ant tiek skriaudžia
mais. kaip iki šiol. Juk tik 
ant šito principo buvo nutiesta 
programa ir veikla kriaučių 
lokalo.

Bet atsiranda žmonių, ku
rie ir tą puiku dalyką nieki
na. Vietoj džiaugtis, kad pas 
mus, kriaučius, pradeda už- 
simegsti broliškesni santikiai, 
tai tam pačiam “N. G.” nu
mery j sakoma:

“Bubnys gali lengviausiai 
praeiti į delegatus, bet jis yra 
savotiškas žmogus, nelabai no-

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 eleveiteriu, 
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.

Penktad., Birželio 19, 1936

Ir toliau nurodo, kad V. Mi- 
chelsonas dabar sukalbamas, 
tai jis nebetinkamas būti 
kriaučių 54 skyriaus delega
tu. O dar, kad priduoti dau
giau svarbos, del ko V. Mi
ch eisenas netinkamas būti 
kriaučių delegatu, tai “N. G.” 
No.

šį vakarą, 19 birželio, 6 
vai., Klaščiaus Clinton Parko, 
Betts ir Maspeth Avės., Mas- 
pethe, įvyks lietuvių ir kita
taučių iš WMBQ radio stoties 
radio valandų vedėjų ir pro
gramų pildytoji; piknikas su 
dainų ir muzikos programa. 
Įžanga iš anksto 4 0c.

Laikas įgyt “Laisvės” 
Pikniko Tikietus

Sekmadienį, 21 birželio, 
Hoffman Parke, 69th Place 
ir Cooper Ave., Glendale, L. 
L, įvyks Dr. Martino Liuterio 
Draugijos 30-tas metinis pik
nikas, į kurį kviečia visus 
brooklyniečius. Grieš prof. 
Retikevičiaus orkestrą. Įžanga 
40c.

Nauji Požymiai Mokslo 
Baigos Iškilmėse

Miesto Kolegijos mokslo me
tų baigtuvių iškilmėse šįmet 
pasireiškė visai kitokia atmos
fera, negu seniau. Nepasiten
kinta paprastu pasilinksmini
mu. Penkiolika šimtų stu
dentų, apvaikščiodami pasku
tinį vakarą, pasmerkė reakci
nį kolegijos prezidentą Dr. 
Robinson ir reikalavo jį pra
šalinti, kad kolegijoj būtų 
įvesta minties ir išsireiškimų 
laisvė.

Baigusių mokslą klasės iš
leistoj baigtuvių atminimui 
knygelėj nepasitenkinta sudė
jimu vardų, bet tilpo ištrau
kos iš Browderio ir Thomas’o 
(komunistų ir socialistų vadų) 
prakalbų, kur kalbama apie 
jaunimo ateitį ir pareigas da
bartinėj beviltės padėtyj.

Iškilminga K. Partijos 
Nominacinė Konvencija

Didžiojo “Laisvės” metinio 
pikniko tikietai jau platinami. 
Juos galima gauti “Laisves” 
raštinėj, pas visus direktorius 
ir kitus laisviečius bei organi
zacijų veikėjus. Iš anksto pir
kimo gerovė yra ta, kad tu 
rėsite progą dalyvauti laimė
jime dovanų, kurios yra se
kamos: $10, $7, $5 ir $3.

Iš kitų miestų pribus daug 
svečių. Jau dabar yra užsi
registravę keliolika busi;. Ki
tur dar tik pradeda organi
zuotis. Auksinė proga susi
pažinti su kitų miestų lietu
viais, susieiti 
pažįstamus.

Sekmadienį, 28 birželio, 
Eagle Rock Parke, W. Orange, 
N. J., įvyks keturių didžiųjų 
organizacijų apskričių 
kas, būtent: I. 
Meno Sąjungos 
nimo. Dainuos 
žaismės, šokiai, 
irias puikiausia
apiolinkėj. Įžanga 
Bušai išeis nuo 
anksti rytą; valanda ir kaina 
bus pranešta vėliau.

“Laisvės” Report.

pikni- 
ALDLD, 

ir LDS Jau- 
trys chorai, 

pasigrožėji- 
vieta visoj 

tik 25c. 
“Laisvės”

Iš Tarpt. Darb. Apsigynimo 
17 Kn. Susirinkimo

A. Liet. Kongreso Delegatai 
Išvažiuoja Šj Vakarą

Pirmieji Brooklyno delega
tai į Amerikos Lietuvių Kon
gresą, Clevelande, išvyko 
anksti ketvirtadienio rytą. Jais 
yra A. Bimba, V. ’Zablackas, 
G. Kuraitis. Su jais sykiu iš
važiavo viešnia Isabelle Lig- 
maliute iš Detroito. Ketvirta
dienio vakarą išvažiavo R. Mi- 
zara.

Vykstantiems Traukiniu

Brooklyno delegatai privalo 
susirinkti penktadienį, 19 bir
želio, ne vėliau 5 vai. vakaro, 
L. A. Piliečiu Kliube, 80 Uni
on Avė. Iš čia visi kartu vyks 
i Lackawanna stotį, Hoboken, 
N. J., kur sykiu su New Jer
sey delegatais ims traukinį. 
Traukinys išeis 6 :20 vai. vaka
ro, 
20

Daugelis darbininkų patys 
save ramina, kad pasaulinis 
karas greitai neįvyksiąs ir A- 
merika nekariausianti. Toki 
manymai yra klaidingi.

Militaristiniai paradai, pri
sirengimai prie karo tankiai 
būna New Yorko mieste. Bir
želio 15 d. gana tirštas mili
taristinis paradas numaršavo 
Broadve žemutinėj dalyj mies
to. Kareiviai apginkluoti vė
liausia išrastais žmogžudiškais 
pabūklais. Maršavo ir sanita
rai — rinkėjai nuo karo lau
ko sužeistųjų — ir slaugės su 
skudurais apraišiojimui žaiz
dų ir prižiūrėjimui sergančių
jų.

Turčių klasė rengia savo 
vergams kraujo maudyklę ir ji 
bile dieną gali įvykti. Nuo to
kio nelaimingo įvykio vienin
telė apsauga yra tvirtas, ben
dras darbininkų frontas.

Trečiadienio vakarą įvykęs 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo lietuvių 17 kuopos 
susirinkimas buvo turtingas 
nariais ir tarimais. Plačiai dis- 
kusavo, kaip gauti daugiau 
naujų narių, į TDA. Prieita 
prie išvados, kad į sekantį su
sirinkimą pakviesti atvirutė
mis tuos draugus, kurie nesi
lanko į susirinkimus.

Nutarta permainyti susirin
kimu laiką ir parandavoti di
džiąją “Laisvės” svetaine.

Išduoti platūs raportai iš at
eiviu gynimo. Visiems nariams 
patiko tas platus žinojimas 
apie areštavimus ir deporta
vimus be jokių apkaltinimų. 
Todėl, draugai ir draugės, esa
te kviečiami stoti į TDA ir ko
voti prieš ateivių deportavimą. 
Valdančioji klasė nejuokais 
neria virvę ant ateivių kaklo.

Šiandien per pietus Tarpt. 
Darb. Apsigynimas šaukia pi- 
kietą prie Brazilijos konsula
to, 17 Battery Place. Prieša
kyje procesijos neš vėliavomis 
pridengtą karstą, su atžymeji- 
mu Victor Allan Baron, kuris 
buvo vienu iš daugelio Brazili
jos valdžios teroro aukų.

Visais garais eina prisiren
gimo darbas istorinei Komu
nistų Partijos nominacinei 
konvencijai, kuri įvyks 28 d. 
šio menesio, didžiojoj Madi
son Sq. Garden svetainėj, 
čion bus nominuoti kandida
tai į J. V. prezidentus ir vice
prezidentus.

Svetainėj įtaisyta Western ■ 
Union telegrafų perdavimo ■ 
aparatas, kuris ūmai išnešios ■ 
konvencijos žinias į visus ša- * 
lies kampelius. Organizuoti ■ 
būriai mainierių, darbo uni- H 
formose, ir farmeriai atmar- B 
suos raudonai įrengton kon- _ 
vencijos salėn.

Jaunieji komunistai, nešini 
šimtais raudonų vėliavų, su
darys garbės sargybą.

Prie pat platformos įren-j 
giama didžiulis stalas, prie 
kurio rasis šimtas spaudos re
porterių, žurnalistų ir rašy
tojų.

Teisia Ohrbach’s Pikietas
Antradienį prie teisėjo W. 

A. Farrell du Ohrbach’s pi- 
kietu nuteistu trim dienom 
kalėjimo. Kitų 50 pikietų teis
mas bus šiandien ir 25 šio mė
nesio. šis teisėjas skaitomas 
vienu iš labiausia priešdarbi- 
ninkiškų. Bet pikietas tęsia
ma. šeštadienį per pietus vėl 
įvyks masinis pikietas, į kurį 
kviečia visus streikierių sim- 
patikus.
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—§ vakare

Tel. Evergreen 8-8707

VALANDOS:
Dr. JOHN WALUK 8—10 ryte 

1—2 p. p.
161 NO. 6th STREET 6—8 vak.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p. 

6—8 vakare
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS •VALANDOS:

(ŠLIUPAITĖ) nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais

179 SO. 2nd STREET Sekmadieniais—susitarus.
BROOKLYN, N. Y. Tel. Evergreen 7-7110

_____________________________________

VALANDOS:Dr. A. PETRIKĄ 9—12 ryte
(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
221 SO. 4th ST. Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 2—8 vakare
499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706

Namų, Republic 9-3040

Tcl. StaKR 2-0783 NOTARY
Night Tcl. J-niper 5-49>2 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be akirtu- 
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidotu tin
kamai ir už prieinamą kainą.
ParRam<l«u automobiliu« vestuvėm, 

parom, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vytai 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 Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra 
Skaniausi.

lį]

Pas ką Ant

Arti kokios gatves

Kaip privažiuoti (požeminiu traukiniu, eleveiteriu, karais)

Henry Caputo, jaunuolis, ra
do $400 vertes bonų prie 6th 
Avė. ir 16th St. Radinį jisai 
perdavė policijai.

__ Unito______ į------- Kuopos

Moterų

a

CONVENTION ARRANGEMENT COMMISSION
P. O. Box 87, Sta. D New York City.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA RAKANDAI
Parsiduoda trijų kambarių rakan

dai: miegrūmio, virtuves ir “par
lor set.” Galima eit ir gyvent juose 
—apartmentiniam name. Yra visi 
narankumai. Matyt galima kasdien 
nuo 5 iki 7 vai. vakare, ir nuo 1 
iki 4 subatomis. Adresas: 344 Rod
ney St., kampas So. 3rd St., Apt. 25, 
Brooklyne.

Nakvynių Delegatam j 9-tą Nacionalę Konven
ciją Komunistų Partijos, U. S., Įvykstančią 
Birželio 22-28 dd.

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

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

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




