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PHILADELPHIA, Pa.— 
nnokratų partijos prezi- 

,utinio suvažiavimo pasto
jus pirmininkas senatorius 
Robinson ir kiti kalbėtojai 
birž. 24 d. lyg ir peikė šalies 
Augščiausią Teismą, kad jis 
panaikino įvairius Naujo
sios Dalybos įstatus. Bet, 
kaip pranešama, demokra
tai į savo prezidentinių rin
kimų platformą nedės jo
kių punktų prieš Auščiau- 
sio Teismo carizmą.

Į demokratų platformos 
komisiją atėjęs Wm. Green, 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas, įteikė to
kius reikalavimus:

Įvest 30 valandų darbo sa
vaitę; padaryt šalies kon
stitucijos pataisymą, kad 
Augščiausias Teismas tik 
dviem trečdaliais savo bal
sų tegalėtų naikinti įstaty
mus; pripažint darbininkų 
unijas ir jų teisę vesti ko- 
lektyves (bendras) derybas 
su samdytojais

Amerikos Laikraščių Ra
šytojų Gildijos pirmininkas 
Heywood Broun taipgi rei
kalavo įrašyt į demokratų 
platformą unijų pripažini
mą ir bendras derybas. 
Amerikos Prieškari nės 
P r i e š f ašistinės Sąjungos 
veikėja Helena Doriot siū
lė įdėt į platformą punktą 
prieš fašizmą.

Greeno Užmačia prieš 
Sovietų Sąjungą

Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green agitavo, 
kad demokratu platforma 
prižadėtų atšaukt Amerikos 
pripažinimą Sovietų Sąjun
gos. Pennsylvanijos valsti
jos vice-gubernatorius Tho
mas Kennedy, Jungtinės 
Mainierių Unijos sekreto- 
rius-iždininkas pasmerkė šį 
Greeno reikalavima kaip 
“kvailybę.” Laikraštininku 
Gildijos pirmininkas H. 
Broun taipgi griežtai pasi
priešino tai Greeno užma
čiai.

Kennedy pareiškė, kad iš 
Augščiausio Teismo turi būt 
visiškai atimta galia nai
kint bet kokius įstatymus.

Kadangi negras baptistų 
kunigas M. Sheppard buvo 
pakviestas atkalbėt maldą 
pirm atidarant vieną suva
žiavimo posėdį, tai iš sve
tainės išmaršavo deleg. se
natorius E. D. Smith (iš So. 
Carolinos). protestuodamas 
prieš bent kokia negram ly
gybę su baltaisiais.

PAŠOVĖ VIENKOTI Už 
Naktinę muziką

Baltimore, Md.—A. Higgs 
naktį ėmė groti pučiama 
armonikėle, o keli kiti vy
rai su juom dainuoti palan
gėj kaimyno J. W. Curry, 
Albertone. Tas išbudęs lie
pė eit jiems šalin, pagrū
modamas šauti. Bet jie to
liau tese savo “muziką.” 
Ta'da Curry pasiėmė me
džioklini šautuvą ir privarė 
šruotų Higgsui i vienatine 
jo tikrą koją. Kita jo koja 
medinė. Currv už tai areš
tuotas ir po $1,000 parankos 
laikomas teismui.

Susikirto Chinijos Fašistu 
Armija su Kantoniečiais
SHANGHAI, birž. 25. — 

Pranešama, kad Centralinės 
Chinijos Chiang Kai-sheko 
fašistinė armija turėjo kelis 
rimtus susikirtimus su Pie
tinės Chinijos, kantoniečių 
armija, pietinėje Hunan 
provincijoje. K a n toniečiai 
buvo bepradedą maršuot 
per Centralinę Chiniją, kad 
išvytų Japonijos pulkus iš 
šiaurinės Chinijos.

Amerikoj įkaitinti Du 
Japonijos Šniukštai
LOS ANGELES, Cal. — 

Federalis prisiekusiųjų teis
mas įkaitino buvusį Ameri
kos laivyno puskarininkį H. 
T. Thompsoną ir Japonijos 
karo laivyno oficierių To
sh io Miyazakį, kaipo kariš
kus Japonijos šnipus. Miya
zaki yra įkaitintas už akių: 
jis dabar kur tai paspru
kęs.

Kanalai Sujungs Mask
vą Su 5-mis Mariomis
MASKVA. — 1937 metu 

pavasarį bus užbaigtas 80 
mylių ilgio kanalas tarp 
Maskvos upės ir Volgos. 
Tuom ir kitais kanalais ta
da į Maskvą galės plaukioti 
laivai iš penkių pasaulio 
-marių.

Francijos Jūrininkai 
Laimėjo Streiką

MARSEILLES, Francija. 
—9,000 jūrininkų, kurie per 
streiką buvo užėmę apie 
60 laivų ir iškėlę raudonas 
vėliavas juose, jau laimėjo 
kovą. Jie išgavo 40 valandų 
darbo savaitę, apmokamas 
vakacijas ir įvairius sąlygų 
pagerinimus.

Atkeliavo 9,000 Mylią, kad 
Išimt Vinį iš Vaiko Plaučių

PHILADELPHIJA, Pa.— 
Marjorie Rodgersienė atve
žė iš Australijos savo trime
tinį sūnų Kelviną pas Phi- 
ladelphijos daktarą Cheva
lier Jacksoną, kad išimtų iš 
jo plaučių geležinį vinį tri
jų colių ilgio. Jinai atliko 
9,000 mylių kelionę. Vaikui 
vinis įstrigo į plaučius be
kosint, pusantrų metų at
gal. Dr. Jackson yra ištobu
linęs instrumentą vadinamą 
bronchoscopu, kurio pagel- 
ba iš plaučių išima pakliu
vusius ten daiktus.

Dideli Streikai Ispanijoj
Andalusijoj, Ispanijoj, su

streikavo 20,000 darbininkų. 
Huelvoj paskelbtas visuoti
nas streikas.

New Yorko apylinkėj bir
želio 23 d. automobilių ne
laimėse žuvo 6 žmonės.

SLA 38-TAS SEIMAS
Aukos Šliupui—Paskirta Komisijos-Kova del Bagočiaus 

Raporto ir Michelsono--Sandariečiai ir Tautininkai 
Pralaimėjo 110 Balsy prieš 82

SESIJA m
Sesija III prasidėjo birž. 

23 d., ryte. Po vardošau- 
kio, prez. Bagočius pareiš
kė, kad yra nuskirta specia- 
lė komisija parinkimui dr. 
J. Šliupui aukų. Dr. Šliu
pas, sakė jis, randasi labai 
dideliam trūkume.

Taipjau p. Bagočius pa
reiškė, kad šis seimas skai
to SLA veteranais visus 
tuos narius, kurie įstojo į 
SLA prieš 1901 metus, t.y., 
prieš skilimą su kunigais, ir 
išbuvo organizacijoj iki šiol. 
Visi tie nariai gaus dova
nų SLA leidžiamą albumą.

Šiandien j seimą pribuvo 
dr. Stanislovaitis ir p. 
Strumskis. Taigi išviso 
šiuo tarpu balsuojančių Sei
mo dalyviu randasi 206.

Kun. Valadka kalba prieš 
rinkimą aukų dr. Šliupui, 
kadangi delegatai biedni. 
Jis siūlo paaukoti iš SLA iž
do. Bet Bagočius priešina
si tam, nes techniški daly
kai neleidžia. (Surinkta 
$78.60).

Beje, vakar minėdamas 
profesionalus, dalyvaujan
čius Seime, praleidau du gy
dytoju: dr. Kapočių ir dr. 
Zalatorių, taipgi adv. Kali
nauską ir OI į.

Vinikas savo padėjėjais 
pasiskiria adv. Jurgelionį ir 
p. Vitaitį. Seimas juos už
gina.

Didžiuma delegatų nuta
rė pereito Seimo protokolo 
neskaityti.

Pirm. Bagočius paskyrė 
įvairias komisijas ir jos vi
sos užgirtos. Komisijų ko- 
misijon išrinkta: Marcinke
vičius (Martin), J. Mickevi
čius ir ponia žilvitiene; Re
zoliucijų komisijom. Grigai
tis, Jurgelionis ir St. Gegu
žis. Kitos ne tiek svarbios, 
todėl jų čia ir neminėsime.

Piki. Tarybos Raportai
Einama prie klausymo 

Pild. Tar. raportų—praneši
mų. Kadangi jie parašyti 
ir atspausdinti knygoj, tai 

nutariama prašyti pranešė
jų neskaityti jų, o tik trum
pai atpasakoti.

Prez. Bagočius sako ilgo
ką kalbą. Aiškina visus 
sunkumus, kurie teko šiai 
Pild. Tarybai pergyventi, 
kad išgelbėjus organizaciją 
iš labai sunkios padėties. 
Nupiešęs juos (apie gelbė
jimą netikusių bondsų, 
etc.), Bagočius sako, kad 
jam buvo labai sunku, pri
siėjo daug darbo pridėti ir 
spėkų išeikvoti. Nepaisant 
to, tūli žmonės jam primeta 
nebūčiausius dalykus. Tūli 
žmonės bando įkalbėti, sa
ko jis, kad jei Mass, valsti
joj kumelė pavogta, tai vis 
Bagočiaus darbas, bet tai 
ne tiesa... Bet ne visos ku
melės Bagočiaus vogtos... 
Aš nesu angelas (ir tai sa

kydamas p. prezidentas nu
sitraukė švarką nuo pečių 
ir juos atsuko į delegatus) 
ir neturiu sparnų... taipgi 
aš neturiu ir r'agų.

Savo rašytam pranešime 
prezidentas Bagočius pažy
mėjo, daug morgičininkų, 
ėmusių pinigus iš SLA, da
bar primeta savo nuosavy
bes SLA. “Labai gaila, kad 
tokiais mūsų organizacijos 
išnaudotojais pasirodė esan
ti net toki mūsų organiza
cijos nariai, , kuriuos mes 
buvome net į augštas vietas 
Pild. Taryboj arba pasto
viose komisijose išrinkę,” 
sakė prezidentas. Toliau:

“Susivienijimas yra jau 
50 metų amžiaus organiza
cija, daugelis jo narių jau 
sensta ir todėl įpirtingumas 
yra beveik pusantro sykio 
didesnis, kaip abelnai nu
matoma iš patyrimo (pas 
mus miršta apie 150, kada 
kitose organizacijose kaip 
mūsų, pagal abelną patyri
mą. miršta tik 100)...”

Prezidentas nurodė, kad 
“per 23 mėnesius buvo pri
imta 12,900 visokių laiškų, 
orderių, dokumentų, paliu
dymu, etc.” Per tą patį lai
ką jis parašė org. reikalais 
net 13,300 laiškų, paliudy
mu, etc.

Seka paklausimai ir dis
kusijos.

Adv. šalna pastebi, kad 
Bostone randasi du lietuviai 
SLA nariai advokatai, Ka
linauskas ir Šalna, kuriuos 
n. prezidentas diskriminuo
ja: įvairius “forklozavimo” 
ir kt. darbus ima sau, o 
jiems nebeduoda. Preziden
tas Bagočius aiškina daly
kus. kodėl taip buvo ir pa
reiškia, kad ateityj jis ži
nosiąs, kad advokatai Šal
na ir Kalinauskas nori gau
ti darbo. Adv. Olis aiškina, 
kad ir Chicagoi liet, advo
katai SLA nariai “pamirš
tami.” Bagočius atsako, jog 
ateityj to bus galima vengti 
ir jis siūlys Pild. Tarybai 
nutarti, kuriam advokatui 
kokį darbą duoti. Bet tuo
met atrodys, kad mes esam 
“ambulance chasers.” To
liau primena, jog jis sueina 
su įvairiais lietuviais advo
katais, su jais golfą, ninak- 
1} lošia ir visi esą lygūs, bet 
tam tikri žmonės visvien iš 
jų pasirenka tuos, kurie 
iiems geriausia patinka. 
Adv. Šalna sako: “Aš su 
iumis nelošiau pinaklio. At- 
šaukit.”

Iš to kilo daugiau disku
sijų.

(Tąsa 6-tam puslp.)

KUNIGŲ STREIKAS
Istanbul, Turkija. — Su

streikavo armenų-gregorio- 
nų kunigai, atsisakydami 
laikyt mišias, iki jiem bus 
sumokėtos užvilktos algos.

Mokytojai Pikietuoja Demo
kratų Suvažiavimo Atstovus

PHILADELPHIA, Pa. — 
Mokytojų Unija ir Ameriki
nė Lyga Kovai prieš Karą 
ir Fašizmą pikietuoja Bel
levue Stratford viešbutį, 
kur apsistoję daugelis de
mokratu suvažiavimo dele
gatų. Reikalauja, kad suva
žiavimo pirmininkas sena
torius Robinson iš Arkan
sas sustabdytų terorą prieš 
streikuojančius laukų dar
bininkus ir pusininkus sa
viškėj valstijoj.

Mussolini Planavo Už
pult i Angly Aigiptą
LONDON. — Anglijos 

seimo atstovas G. Mander, 
liberalas, birž. 24 d. aikštėn 
iškėlė Italijos planus kariš
kai užpult Anglijos koloniją 
Aigiptą. Anglų vyriausybė 
sučiupo tuos planus, kada 
pereitą vasarą nukrito juos 
vežęs Italijos lėktuvas, ties 
Cairo, Aigipte. Bet tie pla
nai iki šiol buvo laikomi 
slaptybėje.

Įvairios žinios
r- 1 .... .1 .. . ..... .

1 Brussels, Belgija. —120,- 
000 streikavusių mainierių 
grįžta darban, laimėję dide
lę dalį savo reikalavimų.,

Jeanette, Pa. — Padary
ta fonografinis rekordas 
dentisto Ravellos su moky
toja EI. Santy šliubo prisie- 
kos Ascension bažnyčioje.

Athenai, Graikija. — Po
licija, gindaųia skebus nuo 
streikuojančių Yabako dar
bininkų, pašovė tris strei- 
kierius.

Harrisburg, Pa. — Penn
sylvanijos valstijos seimas 
paskyrė $2,000,000 bedar
biam šelpti per kokias pen
kias šešias savaites.

Cherbourg, Francija. — 
Bemanevruojant ore susikū
lė vienas į kitą du kariniai 
lėktuvai. Žuvo 5 lakūnai.

Camden, N. J.—Amerikos 
Radio Kompanija parsiga
beno iš New Yorko 300 
skebų gengsterių prieš 12,- 
000 tos kompanijos streikie- 
rių.

Los Angeles, Cal. — Cali- 
fornijos Universiteto moks
lininkai spėja, kad gali būt 
gyvybės perų meteoruose, 
iš dausų nukrintančiuose 
“akmenyse.”

Nedirbsi už 50 Centą per 
Dieną, - Neteksi Pašalpos
HAMMONTON, N. J.— 

Miesto majoras Roberton 
įsakė atimti visokią pašal
pą tiem bedarbiam, kurie 
neis rinkti uogų farmose. 
Už tą 12 iki 14 valandų dar
bą per dieną farmeriai mo
ka tik 50 iki 75 centų.

Komunistų Partijos 
Kelias - Vienatinis

Kelias į LaimėjimąL
DRG. WM. Z. FOSTERIO KALBA, ATI DARANT 
AMERIKOS KOMUNISTŲ PARTIJOS SUVAŽIAVI

MĄ—TUOJA UTINIAI MŪSŲ SIEKIMAI ,
<* 

jo gyvenimo kelio.
“Komunistų Partijos pro

grama siūlo vienatinį tikrą 
išeities kelią iš krizio, ku
riame paniręs visas kapita
listinis pasaulis.

“Komunistų Partija sta
to sau uždavinį patraukt 
milionus žmonių, didžiumą, 
baltųjų ir negrų į kelią so
cializmo, kurį taip skaisčiai 
pavyzdžiuoja Sovietų Są
jungą, vadovaujama dviejų 
didžių vadų, didžiausių var
dų žmonijos istorijoje—Ler 
nino ir Stalino.

“Mes stojame išyien su 
žmonių masėmis ir pirmon 
eilėn visose jų kovose. Mū
sų programa yra tuojautU 
nis tų minių suvienijimas 
kovai už geresnes gyvenimo, 
sąlygas, už jų demokratinių 
teisių išlaikymą ir prapla^ 
tinimą ir už taiką. Mūsų 
programa yra ' Liaudies __ 
Frontas prieš reakciją, 
prieš fašizmą ir karą—už 
taiką, laisvę ir gerovę mū
sų šaliai. .• •

“Garbingos pergalės, ku
rias laimėjo Liaudies Fron? 
tas Franci jo j, jo šaunus lai
mėjimas rinkimuose ir to 
laimėjimo tuojautinis pa
naudojimas gavimui darbi
ninkams geresnių algų ir 
tinkamesnių darbo sąlygą 
pilnesnis ir sąlydesnis mi
nių s u s i o r ganizavimas, 
ypač darbo unijose—štai 
kokie yra pirmieji laimėji
mai komunistinės progra
mos, kada ją seka žmonių 
didžiuma, net kai didžiuma 
priima dar tik pačius pir
mutinius šios programos 
žingsnius.

“Pergalę laimėti tegali
ma tiktai einant tuo keliu, 
kurį rodo Komunistų Par
tija.”

NEW YORK. — Drg. W. 
Z. Foster, atidarydamas 
Amerikos Komunistų Parti
jos 9-tą Suvažiavimą, be kit
ko, pasakė:

“Senasis surėdymas žlun
ga mums bematant. Kapi
talizmas jau pasirodo nai
kintojas tų gamybos jėgų, 
kurias pats buvo sutvėręs; 
dar daugiau, jis yra naikin
tojas milionų žmonių, ku
riuos jis išmetė į atmatų 
krūvą sykiu su bergždžiai 
rudvjančia mašinerija.

“Senojo surėdymo kakton 
yra įmuštas mirties ants
paudas, bet jis nenori mirti. 
Jis desperatiškai kovoja, 
idant išsilaikyt su savo ga
lia ant žmonių. Jis suverčia 
krizio lėšas ant vargingų 
žmonių sprando. O matyda
mas kylančius į kovą, šis su- 
rėdvmas įkaitusiai metasi 
naikint demokratines žmo
nių teises ir pilietines lais
ves; rengiasi į naminį karą 
prieš juos, organizuoja Juo
duosius Legionus, Ku Klux 
Klanus ir vadinamas Liber
ty Lygas. O prieglaudą sau 
jis randa sauvališkoje kele
to asmenų įstaigoje—Augš- 
čiausiame Teisme. Jis ruo
šiasi nublokšti visą pasaulį 
į naują dar baisesnį karą, 
kuris grąsina išnaikinti pa
čią civilizaciją.

“Mes čia susirinkome po 
gręsiančiu šešėliu fašizmo 
ir karo. Milionai šios ša
lies žmonių pradeda supras
ti tuos pavojus ir numatyti, 
kad senasis surėdymas 
miršta ir kad būtinai reikia 
surasti naują kelią, jei žmo
nės nori gyventi. Milionai 
atsipalaiduoja nuo savo se
nųjų supratimų ir senųjų 
org anizacijų, nuoširdžiai 
jieškodami,—nors ir klai
džiai, apygraibomis,—nau-

Francija Pritaria Sovietam prieš Svetimus 
Karo Laivus Juodosiose Mariose

MONTREUX, Šveicarija. 
—Valstybių konferencijoj, 
svarstančio j, ar leist Tur
kijai apsiginkluot Darda- 
nellų peria ją tarp Juodų jų 
ir Viduržemio marių, An
glijos atstovas Stanhope 
reikalauja, kad Juodosios 
marios turi būt lygiai atda
ros visų šalių karo laivams., 
kaip ir Viduržemio marios.

Sovietų atstovas Litvinov 
reikalauja, kad į Juodąsias 
marias nebūtų įleidžiama 
kitų šalių submarinai, lėk
tuvus vėžio j antie j i karo lai
vai ir kt., apart tų šalių ka
rinių laivų, kurių žemės 
prieina prie Juodųjų marių.

Francija remia Sovietų 
reikalavimą, o Japonijos at

stovas palaiko Anglijos pu
sę. Anglų diplomatas Stan
hope sako, būk Sovietai su 
tokiu savo reikalavimu no
rį Juodąsias marias paverst 
“sovietiniu ežeru.”

Radio Streikieriy Kovoje 
3 Sužeisti, 32 Areštuoti
CAMDEN, N. J.—Į mūšį 

prieš streiklaužius išstojo 
5,000 streikierių pikietinin- 
kų Amerikos Radio Kompa
nijos. Sužeista du streiklau
žiai ir vienas pikietininkas. 
Areštuota unijos organiza
torius M. Cassidy ir dar 31 
asmuo. Tarp areštuotų yra 
ir skebas, pas kurį rado 
bliakdžekį.

b
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puslapis Antras Penktad., Birželio 26,

Negražu “Draugo” Redakcijai
Kunigų “Draugo” redakcija negali ap

sieiti be melo. 148 numeryj sako, kad 
Visuotiname Amerikos Lietuvių Kongre
se Clevelande “katalikų draugijos neda
lyvavo.” Kunigų kontroliuojamos drau
gijos nedalyvavo todėl, kad jie visokiais 
melais sulaikė tas draugijas, neprileido 
prie dalyvavimo, nes kunigams neapeina 
Lietuvos darbininkų, valstiečių ir abelnai 
liaudies vargai. Nepaisant, kad Smeto
na oficialiai net klerikalų partiją paskel
bė nelegališka, bet kunigai pataikauja 
Lietuvos fašistams. Vienok didelė netie
sa, kada sakoma, juk tas kongresas bu
vo tik komunistų ir socialistų. Kongre
sas atstovavo virš 71,000 narių, o tai jau 
nėra tiek komunistų ir socialistų, nors 
mes to ir labai norėtume. Kongrese de
legatų buvo ir nuo tokių organizacijų, 
kurių milžinišką daugumą sudaro nariai 
iš tikinčiųjų žmonių, kaip eilė kliubų, lo
kalinių pašalpos draugijų ir įvairių kuo-
PU- i

Antras bjaurus kongreso niekinimas, 
kada “Draugo” redaktoriai sako:

paimti už sprando, šaudomi, tai ne vals
tiečiai arba darbininkai streikieriai, bet 
visokį teroristai, žudeikos, vagys ir dar-- 
bo žmonijos neprieteliai.

Ir šiandien, kada Sovietų Sąjungoje ei
nama prie įvedimo didžiausios demokra- 

• tinės tvarkos, ten kiekvienoje dirbtuvėje, 
fabrike, sueigoje, visuose laikraščiuose 
yra diskusuojama nauja konstitucija, 
kritikuojama, taisoma, daromi pasiūly
mai. Lai “Draugo” redaktoriai pasiima 
bent kurį laikraštį—“Izviestijas”—Sovie
tų organą arba “Pravdą”—Komunistų 
Partijos organą, arba bile laikraštį ir 
pamatys, kiek ten yra kritikos prieš So
vietų valdininkus, partijos, unijų ir kitų 
organizacijų veikėjus, kiek ten yra pa
siūlymų, pataisymų. Ar tai tame “Drau
gas” mato “žiaurumą,” “persekiojimą,” 
“žudymą,” “laisvės varžymą?” Sar
mata “Draugo” redaktoriams! Sarma
ta skelbti melus apie Sovietus savo skai
tytojams, teisinti budelišką Smetoną, 
bandyti paslėpti tikrą dalykų stovį, nes 
visvien katalikai darbininkai ir darbi
ninkės sužinos tikrus faktus.

Silpniausia rezoliucijos pusė yra ta, kad 
reikalaujama visokių laisvių Lietuvoje, rei
kalaujama atsteigti demokratiją, bet apie 
Sovietą Rusijoj esamą belaisvę, apie kruvi- 

| ‘ . nąją 'bolševikų diktatūrą užtylima. Juk Ru
sijoj yra daug didesnis žmonių persekioji
mas, žudymas, laisvės varžymas, negu Lie
tuvoj, tai kodėl neužprotestuota ir prieš Ru- 

M sijos kruvinąją diktatūrą.”t

“Draugo” redaktoriai neturi nei logi
kos, nei gėdos ir yra dideli melagiai. Vie
na, šis kongresas nebuvo sušauktas viso 
pasaulio kraštų reikalu. Pagal “Draugo” 

i redaktorių, tai kongresas turėjo svarsty
ti Rusijos padėtį, tai kodėl tada nesvars
tyti Italijos, Lenkijos, Vokietijos, Fran- 
cijos ir kitų šalių? Šis kongresas nebu
vo viso svieto, bet lietuvių. Jis turėjo 
vieną tikslą—pagelbėti Lietuvos liaudžiai 
nusikratyti kruviną fašizmo jungą, kurį 
Smetonai padėjo įvykinti ir Lietuvos kle
rikalai. Kongresas negalėjo svarstyti ne 

. tik Rusijos, bet net Amerikos darbinin
kų reikalus, kur mes gyvename, nes tai 

’neįėjo į jo šaukimo tikslą.
Dar bjauriau, kada “Draugo” redakto- 

:riai apmeluoja Sovietų Sąjungos padėtį, 
i o teisina kruvinąją Smetonos diktatūrą. 
Juk visas svietas žino, kad Sovietų Rusi
joje yra didžiausia demokratija darbo 

: žmonijai, kokios niekados žmonijos isto
rijoje nebuvo. Sovietų šalyje jeigu buvo

Vieningos Komunistų Eiles
Dabartiniu laiku New Yorke eina Ko

munistų Partijos Devintoji Konvencija. 
Trečiadienį už Centro Komitetą raporta
vo drg. Earl Browder, Komunistų Par
tijos generalis sekretorius. Dabar Ko
munistų Partija jau turi virš 41,000 na
rių. Pora metų atgal, laike 8-tos kon
vencijos, turėjo apie 25,000 narių.

Ne vien Komunistų Partija paaugo 
skaičiumi, bet kas svarbiausiai, kad jos 
eilės yra vieningos, kaip niekados pir
miau, ir turi didelės įtakos Amerikos 
darbo masėse.

Dabartiniu laiku gyvenimo eiga skaldo 
republikonų ir demokratų partijas, orga
nizuojasi pas juos reakciniai sparnai, 
kaip ‘Liberty League.’ Suskilo Socialis
tų Partija. Suskilo net veik niekam ne
žinoma Socialistų Darbo Partija ir love- 
stoniečiai, trockiečiai. Politiniame gyve
nime eina skaidymasis, krizis, pasidalini
mas. Tik viena Komunistų Partija, kaip 
pasaulinėje arenoje Komunistų Interna
cionalas, yra vieninga. Pas mus visiš
kai išnyko, bent kokis frakcionjzmas. 
Komunistų eilėse užviešpatavo Susitari
mas, susiklausymas, ant augšto laipsnio 
išsivystė demokratinis centralizmas.

Komunistų eilėse yra vienybė ne todėl, 
kad mes to norime, vienybės gali norėti 
ir kitos partijos, bet todėl, kad mūsų 
pamatinė pozicija buvo ir yra teisinga, 
kad gyvenimas patvirtino Komunistų 
Internacionalo šešto (1928 metų), Sep
tinto (1935 metų) Kongresų ir pirmesnių 
mūsų partijos suvažiavimų dėsnius, kad 
gyvenimas eina tuomi keliu, kurį mes 
numatėme. Amerikos komunistų vienin
gumą geriausiai patvirtino tas masinis, 
entuziastiškas, delegatų ir svečių Ovaci
jų sukėlimas po drg. Browderio kalbos 
(raporto).

Komunistai su naujomis viltimis, nau
ja drąsa, naujais nutarimais atatinkan- 
čiais šių dienų gyvenimui, nauju pasi
šventimu ir geresniu mūsų eilių sutvar
kymu žengsime į darbo žmonių mases, 
dirbsime visos darbo žmonijos naudai, 
nes komunistai neturi kitų reikalų, kaip 
tik darbo žmonių reikalus.

suRepublikonų partija, 
Landomi ir Knoxu prieša
kyje, neabejotinai atstovau
ja pilną reakcinę programą. 
William Hearst šią progra
mą patiekė kuoaiškiausiai 
ir jos laikėsi su didžiausiu 
griežtumu ir energingumu.

Hearstas jau rugpjūčio 
mėnesį, 1935 metais, pasky
rė Republikonų partijos 
kandidatus*. Morganai, du 
Pontsai, Melionai, visi reak- 
cioniškiausi Wall Stryto ra
teliai, pilniausiai palaiko 
Landonąir Knoxą. Repub
likonų partijos programa 
talpina’ šavyje visus 'svar
biausius punktus Hėarsto 
programos, tame ir jo de
magogiją, nežiūrint jos Nu
duoto liberalizmo maskos.

Komunistų Partija parei
škia besąlyginiai, kad Lan
don-Hearst-Wall Stryto ti- 
kietas yra vyriausias Ame
rikos žmonių laisvės, taikos 
ir gerovės priešas. Jojo lai
mėjimas rinkimuose pasta
tytų mūsų kraštą toli ant 
kelio į fašizmą ir karą.
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ĮVAIRUMAI
ip ' Knygų Skaitymas

Knygų skaitymas reika
lauja daugiau laiko ir ge
resnio prisirengimo, kaip 
laikraščių. Pirm pradėjus 
skaityti knygą, reikia per
žvelgti jos turinį, nes tas 

’ duoda aiškesnį supratimą, 
: apie ką knygoj rašoma.

• , Skaityti reikia atydžiai. 
. Sunkesnes vietas paantrin-
• ti, jeigu yra neaiškumų, tai 
: pasiklausti apie tai draugų.
Gerai pasidaryti svarbes

nių vietų ištraukas ir su
• draugais pasidalinti minti- 
:mis apie perskaitytą knygą.

Grupėje, būrelyje skaity- 
< mąs yra našesnis, naudin- 
: gėsnis, geriau persiimi skai-
• tomos knygos faktais, negu 
‘ pavienio skaitymas.

Nematomas Sargas
Vėliausias technikos iš

radimas, tai nematomas 

sargas. Paprastą elektros 
lempą padengia nepermato
mu stiklu, kuris tik infra
raudonus spindulius perlei
džia. Šie spinduliai žmo
gaus paprasta akim nema
tomi. Nematomi spinduliai 
krinta ant e 1 e k t r i k i nes 
akies. Akis sujungta su 
elektrikiniu prietaisu. Už
tenka kam tik prisiartinti 
ir kaip tik elektrikinė akis 
pagauna šešėlį, taip ji pra
deda veikti. Jeigu prie elek- 
trikinio aparato, su kuriuom 
sujungta ta akis, pritaisyti 
varpelį, tai jis virpės tol, 
kol bus tas šešėlis, jeigu 
pritaisyti sireną, tai sirena 
kauks, o jeigu šautuvą ar 
revolverį, tai tie ginklai 
pradės šaudyti. Šiuos nema
tomus sargus įrengia labai 
apsaugojamose vietose.

Krematorija
Krematorija, tai prietai

sai, kur žmogaus kūną su

degina. Pirmoji krematori
ja buvo įrengta Italijoj Mi
lano mieste 1876 metais. 
Ilgai krematorijų plėtimui- 
si kenkė kunigija. Caristi- 
nėj Rusijoj tam labai prie
šinosi popai.

Krematorijoj sudeginimas 
kūno yra parankiausias, pi
giausias ir naujausias bū
das laidojimo. Kūną sude
gina didelis karštis, kuris 
Maskvos krematorijoje yra 
net iki 1,000 laipsnių. Pele
nų palaidojimas 150 kartų 
mažiau užima vietos, kaip 
paprastas į žemę kūno lai
dojimas.

Orlaivis—Sparnas
Vis daugiau didelių orlai

vių sparnuose įrengiama 
kuro patalpos, miegruimiai 
ir kiti kambariai. Lėktuvai 
vystosi į orlaivį—sparną, 
kada jie bus visai be uode
gos, arba labai trumpu lie
meniu. Sovietų Sąjungoje

Komunistų Partija Statys Savo 
Kandidatus 1936 M. Rinkimuose

Republikonai su Savo Kandidatais Yra Vyriausi Darbo Žmonių Priešai ir Reakcijos Auk
lėtojai; Demokratai Nepastos Kelio Fašizmui; tik Komunistų Partija Tikrai Atstovauja 

Darbo Visuomenės Interesus
(Sutrauka Dig. Browderio Raporto, Išduoto Komunis

tų Partijos 9-tai Konvencijai, Birželio 24, 1936)

Komunistų Partijos 9-to
ji konvencija susirenka gilė
jančio kapitalistinio pasau
lio krizio ir tuo laiku, kuo
met atsidaro opiausia rinki
mų kampanija, kokios nėra 
buvę nuo. laikų Civilio Ka
ro... Tiesioginis 1936 me
tų rinkimų klausimas yra 
nė socializmas ar kapitaliz
mas, bet, greičiau, demok
ratija ar fašizmas. Tuo pa
čiu laiku mes pabrėžiame 
dabar ir visados pabrėžda- 
vome, kad nuosaiki kova už 
demokratiją ir už progresą 
neišvengiamai ir netolimoje 
ateityje turi vesti prie 
cialistines revoliucijos.

so-

Rooseveltas ir jojo admi-j atstovams pagelba plataus 
nistracija bando eiti vidu
rio keliu tarpe tų dviejų pa
matinių spėkų. Iš vienos 
pusės, demokratai bando 
palaikyti prie savęs mases, 
suteikdami mažų nusileidi
mų žmonių reikalavimams. 
Iš kitos pusės, jie daro nu
sileidimus reakcinių spėkų 
spaudimui ir reikalavimam. 
Ypatingai pastaraisiais me
tais Roosevelto kelias susi
dėjo iš visos eilės pasitrau
kimų prieš reakcijos puoli
mus. • Jojo administracija 
leidžiasi būti traukiama vis 
daugiau ' ir daugiau ant 
Hearsto kelio.

1 - Komunistų Partija parei
škia, kad pavojingiausia 
klaida pasitikėti Roosevel- 

’ tu, jog jis sulaikys Wall 
’ Stryto atakas, arba jog jis 
- gins žmonių masės pamati- 
' nius interesus ir reikalavi

mus.
1

Kur, tad, Amerikos žmo
nės turi rasti apsaugą nuo 
reakcinių spėkų užpuolimo?

Pilnai suprasdami, kad 
didelė Amerikos žmonių 

greiti karo lėktuvai jau tu
ri labai trumpą liemenį. Už 
tat jie smarkiai gali kilti, 
ore visaip vartytis, manev
ruoti.

š—kas. 

dauguma dar neprisirengę 
sekti socializmą, kurį atsto
vauja Socialistų Partija ar
ba Komunistų Partija, mes, 
komunistai, išštojame su 
tuo jautimų reikalų progra
ma, kurią masės jau prisi
rengę paremti—su progra
ma, kuri parodo žmonėms 
kelią, kaip jie gali apginti ir 
pastūmėti pirmyn: savb in
teresus ir :savo teises. Ši
ta tuojautine programa iš
kyla iš penkių pamatinių 
žmonių masės tikslų... kas 
sudaro liaudies fronto pro
gramą, programą už demo
kratines teises, už gerovę ir 
už taiką. Tuos penkis tiks
lus galima paduoti sekamai:

1. Atsteigti ir dar pakelti 
masių gyvenimo lygmalą, 
pakeliant algas, sutrumpi
nant darbo valandas, numu- 
šant produktų kainas, išple
čiant darbo unijas į pamati
nes industrijas ir į visus 
darbininkus, pagelba kovin
go industrinio unijizmo; 
užtikrinti farmeriams jų 
farmas.

2. Sustiprinti ir praplės
ti socialę ir darbininkišką 
legislatūrą, užtikrinant mi
nimum gyvenimo lygmalą 
visiems, pakeliant taksus 
ant stambiųjų įplaukų, ant 
stambiosios nuosavybės ir 
didžiųjų sutąupų, panaiki
nant “salės taxes,” subalan
suojant budžetą turčių kaš
tais.

3. Atimti galią iš Augš- 
čiausio Teismo, palaikyti ir 
išplėsti demokratines teises 
ir civiles laisves, paleisti vi
sas reakcines grupes, neleis
ti naudoti legališką mašine
riją slopinimui žmonių judė
jimo, praplėsti liaudies kon
trolę ant valdžios.

4. Atsteigti valdžios kon
trolę žmonių organizacijų 

liaudies fronto.
5. Susivienyti su viso pa

saulio taikos spėkomis, kad 
pažebojus karo kurstytojus; 
neleiskime Amerikos į karą, 
neleisdami karo pasaulin!

Komunistų Partija turi 
panaudoti šią rinkimų kam
paniją sudaužymui ant vi
sados visų tų prietarų, ku
riuos yra sutverę teismų 
nuosprendžiai ir įstatymai 
(kaip federalis imigracijos 
įstatymas, valstijų “krimi- 
nališko sidikalizmo” įstaty
mai), .kad mūsų partija es
anti skelbėja prievartos ir 
spėkos. Komunistų Partija 
nėra' jokia konspiratyviška 
organizacija. Tai yra at
vira revoliucinė partija, ku
ri tęsia amerikines 1776 me
tų ir 1861 metų tradicijas. 
Tai yra vienintelė organiza
cija, kuri savo programa ir 
veikla turi teisę vadintis 
“sūnais ir dukterimis Ame
rikos revoliucijos.” 'Komu
nistai nėra anarchistai bei 
teroristai. Komunistų Par
tija yra legališka partija ir 
gina tą savo legališkumą. 
Uždraudimas skelbti spėką 
ir prievartą nepaliečia Ko
munistų Partijos; tasai už
draudimas paliečia tiktai to
kias organizacijas, kaip 
Juodasis Legionas, Ku

■■ į

Klux Klanas ir kitos fašis
tinės grupės...

Čionai d. Browderis pla
čiai kalbėjo apie reikalingu
mą liaudies fronto ir bend
ro fronto su Socialistų Par
tija. Jis pabrėžė, kad Ko
munistų Partija dėjo visas 
pastangas atsiekimui to tik
slo. Jis sakė, kad kada jau 
paaiškėjo, kad šiemet rinki
muose Farmerių - Darbo 
Partijos tikięto nebus, ko-' 
munistai siūlė socialistams 
sudaryti bendrą tikietą. Bet 
Socialistų Partija šitą mū
sų pasiūlymą atmetė. To
dėl, sako jis, Komunistų 
Partijai kito kelio neliko, 
kaip tiktai statyti Komunis
tų Partijos kandidatus. Ir 
ši konvencija išrinks komu
nistų kandidatus į preziden
tą ir vice-prezidentą.

Drg. Browderis sveikino 
progresyvį judėjimą Ameri
kos darbo unijose ir pa
smerkė Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentą Wil
liam Green, kuris siūlė Re
publikonų Partijai, kad ji
nai įdėtų savo programon 
deportavimą ateivių ir su- 
traukymą diplomatinių ry
šių su Sovietų Sąjunga. Jis 
nurodė, kad Sovietų Sąjun
ga yra taikos ir progreso 
tvirtovė.

. Mes einame į 1936 metų 
rinkimų kampaniją, kad lai
mėti mases del liaudies 
fronto prieš reakciją, prieš 
fašizmą ir prieš karą. Mū
sų programa nukreipta į 
palaikymą taikos ir į pastū- 
mėjimą pirmyn darbininkų, 
farmerių ir nualintos vidu
rinės klasės ekonominių in
teresų ir demokratinių tei
sių.

Ši kova yra kova už žmo
nių masės laisvę. Mes esa
me partija socializmo, pro
letarinės revoliucijos ir So
vietų galios. Visokio plau
ko doktrinieriai šaukia, kad 
kova už liuosybę reiškia at
sižadėjimą kovos už socia
lizmą. Tokie žmonės pada
ro socializmą produktu mo
kyklos kambario ir labora
torijos. Betgi socializmas 
išaugs iš paties gyvenimo, 
iš klasių kovos. Tiktai su
keldami ir suorganizuoda
mi žmonių milionus į kovą 
už liuosybę, mes laimėsime, 
tuos milionus kovai už so
cializmą. Tiktai ta partiją 
ves mases j galutiną kovą 
už socialistinę revoliuciją, 
kuri vadovauja milionams 
tuojautinėse jų kovose. Mū
sų šūkis yra Lenino šūkis: 
“Per laisvę į socializmą.”

Pirmyn į kovą už naują 
ir geresnį gyvenimą ma
sėms !

Pirmyn į laisvą, taikingą, 
gausingą ir laimingą Ame-

Rumunijos Fašistai Degina 
Laisvesnius Laikraščius
BUCHAREST, R u muni- 

ja.—Fašistiniai studentai iš
daužė vietas, kur buvo par
davinėjama laisvesni (libe
ralų) laikraščiai ir sudegi
no tuos laikraščius. Jie taip
gi išbeldė langus žydų 
ventojų ir advokatų.

gy-

Mūnšainas—Priež
Daugybės Pliki

Paul A. Thomas, ž; 
plaukų daktaras, nu 
kad alkoholiškas nu 
mas, kaipo liekana pre 
ci j os pastaraisiais m 
Suvienytose Valstijose 
labai žymiai prasiplatii

“Daugumoje a p s ir< 
mų,” Thomas sako,' “r 
kiniai tik dhbar pn 
pasirodyti, kadangi imi 
tynis ar aštuonis metu 
kimui pilnai į^igąlėtj. L<. 
prohibicijos, nuolatinis g< 
rimas šviežio ir menkai va
lyto mūnšaino, pakirto svei
katą plaukų šaknų. ,‘Suirusi 
nervų sistema ir ^Ikoholiu 
risčia vejama kraujo apyta
ka išsėmė ir nualino gaivos 
odos derlingumą,- sustabdy- 
dama joje normalį veikimą. 
Oda ' likosi nieži1, f plaukai 
sausi, trupanti. Pasekmė to 5 
visiškas nuplikimas.\

Kiti plaukų specialistai 
raportuoja, kad iš visi( plau
kų ligų alkoholiškas pliki
mas sunkiausia duodanti 
gydytis liga. Arba, geriau 
sakant, nepagydoma. Vie
nok, daugybė žmonių tos ~ 
nuomonės, kad koks jau ten 
gyvenimas, jeigu alkoholio 
kaip karvutei neprisipliaup- 
ti. Jeigu gi alkoholis plau
kus nuo galvos varo, tai ką 
jau besakyti apie kitus kū
no organus: kaip širdį,' jak- 
nas, inkstus. Žinoma, tarp 
mūs lietuvių yra keletąs ge- 
ležinio suimdavo j injo ,• žmo
nių, kurie, kad ir. .ilgokai 
gerdami, pagyvena, na; tai 
ir visi kiti imdami, juos už 
pavyzdį kad jau- < maukia, 
tai maukia. < Tik deja,- pa
žiūrėk, kad* vos sulaukus 30 
ttr*35' frletų* jau ’vistf gal^w^**-4 
irihiaš. Na, juk ’ žftipfria,# 
kiekvienas ant savęs ir Savo 
sveikatos ponas, vieriok kai 
jau mirtis į akis žiūri, tai 
jau, bra, laiškus pas Dr. 
Kaškiaučių kad pyškina, ,tai 
pyškina. Gelbėk, daktarėli, 
gelbėk. Ką gi jau tave be- 
išgelbėsi, kad tavyje viskas 
sudegę.

Debeikietis

Cliffside, N J.
* < f F i

’ > '♦L 1Apie Darbininkų Veikimą
Am. Liet. Darb. Literatūros

Draugijos 77 kuopos $usirin- Draugijos 77 kuopos šusirin- 
kimas jvyko 9 birželio.jPakel- 
tas klausimas apie pasuuntimą 
delegato į Cleveland^, bėt fi
nansų trūkumą, tai nesiusta.

Skaitytas laiškas iš ALDLD 
2-ro Apskričio, kviečiūhfis į 
konferenciją, kuri įvyks 28 
birželio, Eagle Rock. Išrinkta 
du delegatai: A.'BaktrtytS 
G. Stasiukaitis.

i - •

Taipgi buvo... kalbėta,, apie 
“Laisvės’’ pikniką, BrookJyne. 
Nutarė važiuoti busu. Išrink- 
1 n lr/\ i r-ii 4 z-i W Xi/\ z4 VA11 1 • A •*

s

ta komisijon šie draųgąj: A. 
Bakunienė, A. , Bakutytė, P. 
Bakunas, G. Stasiukaitis ir 
Ch. Greenis.. Kas noiiite va| 
žinoti, tai užsiregistruokit 
pas tas ypatas.

Busas išeis 12:30 dieną, 4 
liepos, nuo Ch. Greenio, 267 
Walker St., Cliffside. Kas 
norit gerų laikų turėti, tai va
žiuokit į “Laisvės” pikniką.

šiame susirinkime persikė
lė 4 draugai iš LDD į ALDLD 
77 kuopą. Jais yra A. Baku

sius, P. Bakunas. Taipgi p 
vienas naujas narys J. Jak 
ka.

Rinkta valdyba pusei 
išrinkta sekr. A. Bal 
sekr.—J. Jukupka, 
Mažeikienė, org. — 
kaitis. {■

&
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Sektantiškas Labai Silpnų 
Žmonių Užsispyrimas

fanatizmo įsimylėjo į

Liko iš Sklokos 
skloka (komunistinė

lekta, Kuri Gyvuoja ant 
Popieros

Mažai kas ir žino, kad Ame- 
koje yra tokia partija, kuri 
.dinasi Socialist Labor Party, 
'ieš 30-35 metus ji buvo gana 
ikinga ir turėjo neblogų va- 
u Bet ji nesuprato, kas yra 
itesnis masinis judėjimas, 
.ipsniškai merdėdama, ji bet- 
neatsisakė nuo savo dogmų, 
taip įsimylėjo į savo praeitį, 

sustingo, suakmenėjo.
'abaigoje pereito šimtmečio 
Engelsas mokino Amerikos 

socialistus, kad jie nebūtų siau
rais dogmatiškais. Jis sakė: 
“mūsų teorija nėra dogma, ku
rią išmokus reikėtų kartoti me
chaniškai.” Marksizmo teorija 
amžinai gyva ir dapildoma. Ji 
yra nurodymas, kaip veikti be
sikeičiančiose sąlygose.

Socialist Labor Party to ne
suprato. Ji užspringo savo dog
mose, pagaliaus ir tos dogmos 
visai nušuto. Ji prarado ir sa
vo žmones ir savo įtaką. Likosi 
tik įpykusi, įtūžusi sektelė, ku
ri svaidosi tulžies argumentais, 
kuri iki 
save.

Kas
Buvo

opozicija). Jos liko tik mažes
nė pusė ir ta pati jau dvipusė. 
Didesnė buvusių opozicionierių 
dalis nupurtė nuo savęs praeitį 
ir išsirikiavo bolševikiškai, kai
po bolševizmo simpatikai Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijoj. Jų kelias 
aiškus. Jie kairiajam šone, kur 
yra minių.

Padarykite palyginimą. Mūsų 
bolševikiškoj ir arti bolševikiš
koj pusėj; kokie penki šimtai 
Komunistų Partijos narių; virš 
.000 Amerikos Lietuvių Darbi- 
nykų Literatūros Draugijos na
rių; virš 6,000 Lietuvių Darbi- 
pipkų, Susivienijimo narių; di
delį -įtaka daugel y j šiaip orga- 
ų(zacijųf,net 'SLA. Mūsų pusėje 
Priešfašistinis Susivienijimas, 
ktitįs pajėgė sušaukti tokį dide- 
Ij/kongteąą Clevelande. Mūsų 
spauda;?, dienraštis “Vilnis,” 
dienraštis',“Laisvė ”, savaitraš- 
||Į.į'“l)^tbininkų žodis”, LDS 
įsganaa ‘‘‘tiesa/’ žurnalas “švie- 

Q Juk'ir Argentinos dar
bininką skauda mums savoji, 
šąvAą it “Raudonasis Artojas” 
Mihįke, ir “Priekalas” Mask
voj; L ir melegalė Lietuvos komu- 
nistų spauda. -

Tai kas atstovauja revoliuci
nio /komunistinio judėjimo vie
nybe, ar viršuj įvardinti pul
kai ’ir kolonos ar ta maža užsi
likusi “opozicinė” sektelė, kuri 
šiaip taip užlaiko savaitinį laik
raštį, už kurį pati viena “Vil
nis”: penkius kartus didesnė?

Baisiai silpni tie žmonės, sta
čiai kokie tai politiniai siratos, 
kurie nemato didelio judėjimo, 
O tik mato savo “ištikimųjų 
Šimtelį/’ Jie taip įsimylėjo į sa
vo praeitį, kad mechaniškai, 
anot Engelso, kartoja tas savo 
kėlias dogmeles, šūkauja, kad 
jUos išdavė ir apleido, tik jie 
pasiliko “ištikimi”... mažam 
bereikšmiam sektantiškai klai
dingam kaimeliui.

Silpnų, labai silpnų žmonelių 
sektantiškai kaimietiškas užsi
spyrimas. Jeigu pas juos yra 
bent krislas revoliucinumo ir 
realizmo, jie drąsiai ir vyriš
kai turi pasikeisti ir gryžti į 
revoliucinį judėjimą, kurį jie 
seninu būdavo jo.

Dilema tokia: merdėti ir būti 
sąmoningais ar nesąmoningais 
vienybės sabotažninkais, arba 
gyvuoti ir veikti ir būti nau
dingais.

Ko Trokšta Komunistų 
Priešai

Kartą Tysliava man visai at- 
viirM pasakė, jog tautininkams 

I “ i daug naudingiau, kad opo- 
zic a neišnyktų, kad pasiliktų 
no j ir mažas opozicijos būrys,

bile tik neįvyktų pilna vienybė 
komunistiniam fronte. Matyt, 
panašios nuomonės buvo ir tūli 
dešinieji Brooklyno socialistai, 
kurie susirašė į likusios sklokos 
bendrovę ir bando ją palaikyti, 
kad tik neįvyktų pilna komu
nistinių spėkų vienybė. Jie tuo 
būdu liekasi ardytojais. Negana 
to, kad pati Socialistų Partija 
yra suskilus į dvi dalis, o su So
cialist Labor Party, net į tris 
dalis, tie brooklyniečiai social
istai palaiko kenksmingą “ko
munistinę” sektą, kad ji amži
nai ambrytų, burnotų prieš Ko
munistų Partiją, kad ji skleistų 
visokį pantaplinį paštą ir šiaip 
jau skandalintų.

žinoma, dabartiniams sklo
kos vadukams (Strazdams ir 
Jankauskams) labai patinka 
murdyties tam drumstam van
deny. Jiems, pagalinus, gal jau 
ir nėra kitos išeities, nes su jų 
“lovestoniniu komunizmu” nie
kas juk rimtai negali skaitytis. 
Jų rolė dabar yra šlietis prie 
bile ko, net prie elementų, ku
rie niekina Sovietų Sąjungą, 
net prie fašistuojančių “žinių” 
(toks laikraštukas yra Brook
lyne), kad tik palaikyti savo 
mizerną sektantišką gyvatą.

Pabaigoje pereitų metų “opo
zicija” turėjo apie 500 narių. 
Suvirš du šimtai jau metė “opo
ziciją” ir šiandien jau randasi 
ALDLD eilėse. “Opoziciją” me
tė tie žmonės, kurie stovėjo ar
čiau prie komunistų, kurie ne
užmiršo savo revoliucinės pra
eities. “Opoziciją” metė ir žy
miausi jos rašytojai (be manęs, 
Senas Vincas, Greatneckietis, 
Paukštys; ir Dr. Petriką jau 
neberašinėja “N. G.”).

Apie šimtas opozicionierių 
dar stovi vidurkely. Jie jau ne
bemoka Strazdams, jie jau per
mato, kad ta likusi sklokutė ne
turi jokios ateities, bet pas juos 
dar yra asmeninių silpnumų, jie 
lyg ir pasiklydo del kokių tai 
“užgautų jausmų.” Tiems drau
gams mes privalome kantriai 
padėti atsistoti tvirtais revoliu
ciniais pamatais ir susilieti su 
vieningu komunistiniu judėji
mu. Bet mes pažemintume tuos 
draugus, jeigu jiems pataikau
tume, jeigu jiems nuolankautu
me. Juk jie nėra kokie sira
tos, kad juos reikėtų glostyti ir 
tepti kokia mostim. Mes turi
me su jais kalbėti vyriškai ir 
revoliucioniškai, nors ir labai 
taktiškai, kad jie neprivalo ro
dyti jokios, kad ir sentimen- 
talės, užuojautos skaldytojams, 
kad jie, jei nenori išsibraukti 
iš skaičiaus gyvųjų revoliucio
nierių, privalo atiduot savo 
energiją “Vilniai,” “Laisvei,” 
ALDLD ir kitoms organizaci
joms, kurios eina komunistinėj 
vadovybėj. Kitos išeities nėra.

Woodbury, Conn

Reporteris.

patarnavo gra- 
iš Waterbury,

17 
su 
iš

“Ginklų Fondas’—Lėbavimo Fondas

Jomarkas, Beprincipė 
Kombinacija

Tai kas pasiliko su dabarti
niu “opozicijos centru?” Iš se
nų originalių “sklokininkų” gal 
koks šimtas ar pusantro. Bet 
ir tųjų dalis jau mato, kad “gė- 
mis praloštas,” kad likučius 
opozicijos neišlaikys net deši
nieji socialistai ir kiti keturvė- 
jiniai elementai, kuriuos ver
buoja Jankausko ir Strazdo ti
po “komunistai.” Aš kalbėjaus 
su tūlais iš jų ir jie visiškai 
nusivylę. Jie patys nebežino 
kur dingti. Tegul jie drūčiai 
pagalvoja apie savo ateitį.

O jeigu jie drūčiai pagalvos, 
tai supras, kad1 reikia pavartoti 
savikritiką (kaip ir mes, vie
nybės šalininkai ją pavarto- 
jom). Aštriai pakritikavę sa
ve, jie supras, kad nei negalė
jo būti (ir niekuomet nebuvo) 
tokio dalyko, kad visa “opozici
ja,” visu šimtu procentų, susi
vienytų ir įstotų į ALDLD. 
Nes “opozicija” buvo perdaug 
raiba, perdaug mišri, joje buvo 
visokių-visokių žmonių. Buvo 
ir tokių, kurie prilipo prie 

sklokos, kad sąmoningai kenkt 
Komunistų Partijai ir Interna
cionalui. Buvo tokių, kurie vi
są laiką tempė prie susivieniji
mo su socialistais. Buvo ir yra 
tokių nenaudėlių, kurie nieki
na Sovietų Sąjungą. Buvo ir 
žiupsnys trockistų. Tai kaip 
visus tokius elementus galima 
“suvienyt su komunistais”? Ir 
ve, visi panašūs elementai da
bar ir sutūpė po jankauskiniu- 
strazdiniu sparnu. Tai jau ti
kras jomarkas. Ir kaip tame 
jomarke gali jaustis žmonės, 
kurie dar vis kartoja, kad jie 
“nori vienybės su komunis
tais”? Jeigu jie nori, tai tegul 
tuoj persiskiria su ta margai 
dryža kombinacija, kurios vie
natinis tikslas niekinti komunis
tus, skleisti visokį pantaplinį 
paštą ir tt. Tą likusią skloka 
dabar aktyviai remia dešinieji 
lietuviai socialistai, kurie jau 
ne bendrą frontą su ja padarė, 
bet kurie jau yra sklokos šu
lai, jos direktoriai. Daeita ligi 
to, kad kuomet Grigaitis Brook- 
lyne visokiais būdais tarkavo 
diktatūrą proletariato SSRS, tai 
“Naujoji Gadynė” jau nei vie
nu žodeliu jį nekritikavo. Mes, 
komunistai, tuoj surengėm savo 
prakalbas ir davėm pamatingą 
atsakymą (taip pat ir per savo 
spaudą). Kaip gali žmogus, sa
ve komunistu vadinąs, ką nors 
bendro turėti su tuo ideologi
niu jomarku?

Mes ir Jie
Mes, du šimtai draugų, ku

rie persiskyrėm su skloka, jau
čiamės laimingi politiniai ir 
moraliai. Mums nereik meluot 
ir veidmainiaut su savo sąžine. 
Mūsų kelias labai aiškus. Mes 
dabar esame, pas lietuvius, la
bai didelio revoliucinio judėji
mo dalyviais, su lygiom teisėm, 
bet lygiom ir priedermėm. Nusi
ginklavę* opoziciniai, mes apsi- 
ginklavom ideologija Sovietų 
Sąjungos, Kominterno ir Ko
munistų Partijos. Mes daly
vaujame judėjime, kuris dabar 
yra vieningas labiau, negu ka
da nors praeityje.

Ar galima tą judėjimą iš
mainyt ant mažos grupės sek
tantų, kuriuos jungia tik riks
mas, neapykanta, burnojimai ir 
visokia kitokia isteriką ir pa
skalų skleidimas.

Tai" grupei mes paliksime tik 
visiškai politiniai sugadintus 
elementus. Kas dar pajėgs 
protaut, kas norės artintis prie 
komunistų, tiems mes draugiš
kai padėsime draugiška kritika.

L. Prūseika.

Liudvikas Prikutskis, 
metų vaikinas, persiskyrė 
mumis—mirė 3 d. birželio, 
sirgęs 13 savaičių Waterbury
miesto ligoninėj. Paliko dide
liame nuliūdime savo myli
mus tėvelius ir 3 sesutes, Vik
toriją, Adelę ir Oną. Liūdi vi
sa šeimyna netekusi savo my
limo šeimynos nario, kurį mir 
tis nuskynė jaunutį, ką tik 
pražydusią gėlelę.

Woodburio ir Washingtono 
lietuviai liūdi netekę savo my
limo tautiečio, kuris taip di
džiai buvo reikalingas tėv’ams 
ir tautai.

Velionis palaidotas birželio 
6, šv. Teresės kapinėse, su 
bažnytinėmis iškilmėmis. Di
delė minia žmonių dalyvavo 
laidotuvėse. Karstą nešė Al
bertas Musevičius, Jurgis Mu- 
sevičius, Edis Grain, ir Kazi
mieras Laukaitis iš Woodbu
rio; Stasys Rimutis ir Edwar- 
das Rimutis iš Washington 
Depot, Conn.

Tebūnie taut Liudvikai len
gva šios šalies žemelė ilsėtis 
amžinai!

Laidotuvėse 
borius Stokes 
Conn.

Lietuvos Fašistų Cirko 
Žaidimai

(Nuo mūsą spec. Koresp.)

Lietuvoj verda kova. Val
stiečiai grumiasi, nežiūrėda
mi į šaudymus. Darbinin
kai kovoja, protestuoja, 
streikuoja. Fašistų eilėse 
kartais ši kova nelabai gerą 
nuotaiką sukelia: “Kas bus, 
kas bus?”

Tad palinksminti saviš
kius — Kauno gatvėse pas
kutinėm savaitėm čirpina 
įvairūs orkestrai. Miestas, 
kurio fortų rajonuose lieja
mas valstiečių kraujas—pil
nas muzikos.

Be to, fašistai organizuo
ja karnivalus, balagano žai
dimus ir kitas cirko links
mybes.

Gegužės 17 įvyko Kaune 
ir visoj Lietuvoj vadinamo
ji kariuomenės susiartinimo 
su visuomene karnivalas. 
Kaunas skendėjo karo or
kestrų maršuose. Gatvėse 
buvo reikalaujama aukų 
ginklų fondui, kinai, spek
taklių salės buvo priverstos 
pusę vakaro pajamų “pa
aukoti” ginklų fondui. Apie 
1 valandą prie karo muzė- 
jaus fašistai suruošė mitin
gą, turtuolių automobiliai, 
išsidekoravusios “lietuvai
tės,” maršai, plojimai. Svei
kinimą išdrožia šventės ko
miteto pirmininkas ir atsar
gos karininku sąjungos pir
mininkas — Merkys. Paskui 
kalba Steponaitienė — neva 
moterų atstovė. Pulkinin
kas leitenantas Gužas mau
roja apie nepriklausomybės 
kovas, užmiršęę, kad jie 
drauge su vokiečių baltųjų 
“Freikorpu” išskerdė darbi
ninkus ir valstiečius Pane
vėžy, Šiauliuose ir kt. 1919 
m., būtent, išskerdė tuos, 
kurie 1918 m. gruodžio mė
nesi išvijo iš tų -miestų vo
kiečių okupantų gaujas.

Kariuomenės vadas pulk. 
Raštikis (išgelbėjęs Smeto
ną Voldemarui darant per
versmą) dėkoja susirinku
siems kariuomenės vardu. 
Iškilmių maršas pro Neži
nomo Kareivio kapa. Pas
kui Aerodrome (Aleksote) 
kaikas gavo pašaudyti iš 
tuščių šovinių. L. A. Kliu- 
bas pakrikštijo lėktuvą. Pa
skraidė.

“Vienybėje” 12 d. birže
lio A. Alekna savo skyriuje 
apart kitko sako:

“Birželio 15 d. 250,000 ve
teranų New Yorke gaus bo
nus. ..” Todėl jis po Smeto
nos agento pono Tysliavos 
komanda ragina lietuvius 
veteranus tuos gautus pini
gus atiduot Smetonai jlel 
karabinų — “Ginklų Fon
dui.” Ir toliau jis prideda, 
kad tai būtų “šventas ir pa
triotiškas” darbas.

Taip, Antanai, ir Mussoli- 
nis varde kryžiaus ir varde 
civilizacijos išžudė tūkstan
čius nekaltų abisinų; taigi 
ir kitur jau buvo ir dar bus 
tūkstančiai ir tūkstančiai 
nekaltų žmonių išžudyta po 
tuo pačiu obalsiu. Taip ir 
čia, dabar pasiuntus Smeto
nai pinigų del ginklų, tai jis 
tuojau su švogeriais susirik- 
tuoja šaudyt nekaltus vals
tiečius — mūsų tėvus, bro
lius ir seseris. Jau daugelis 
Lietuvoj yra pridygę naujų 
kapų, kuriuose ilsisi nekalti.

Žygiavo gatvėm, žinoma, 
ir darbininkai. “Drobes” 
fabrike darbininkams iš va
karo buvo pasakyta, kas ne
ateis demonstruoti gatvė
mis — bus išmestas tuojau 
iš fabriko ir be kompensa
cijos. Tie patys grąsinimai 
buvo ir “Silvos” fabrike, 
bet kaikurios darbininkės iš 
vakaro išsirūpino daktaro 
liūdymus, kad ateiti nega
linčios, o kitos, žinodamos, 
kad be jų, senų įgudusių 
darbininkių fabrikas nega
lės apsieiti — į karnivalą 
neatvyko. Tedalyvavo tiktai 
pusė darbininkų. Lygiai tą
ja pačia prievarta buvo su
varyti ir kitų privačių ir 
valdžios įmonių darbininkai.

Moksleivių pranešimu ir 
jie net dar didesniais gra
sinimais buvo “pakviesti” į 
iškilmes — dalyvavo visos 
gimnazijos.

Žvalgyba siunta priemies
čiuose: visur kratos. Nema
žas skaičius revol. darbi
ninkų nenakvoja namie.

Šiandien, 24-V, suradęs 
dienai kitai ramesnį kam
pelį, rašau, o gatvėse kly
kauja jaunalietuvių bandos, 
klykauja orkestrai, mat, 
šiandien darbo rūmų rinki
mų dieną nori nuvilioti da
lį masių į Aerodromą Alek- 
sotan—šį sekmadienį vėl 
aviacijos šventė.

Bus rodomi įvairūs karo 
aviacijos triukai: metama 
vėliava, griežiamas “tautos 
himnas”, eskadrilių prati
mai, bombardavimai, pūslių 
šaudymai, vadovavimas lėk
tuvams per radio nuo že
mės, Smetoų^s inicialai iš 
lėktuvų, šokimai su para
šiutu, puolamas aerodro
mas ir kt. cirko žaidimai. 
Šiai dienai pardavinėjama 
Kovo (aviac. kapitono) iš
leista p r o g r ama-knygutė. 
Daugely knygynų bilietai 
jau pardavinėjami iš anks
to.

Uždirba reklamos įstai
gos, svaigalų parduotuvės, 
traukiniai, autobusų savi
ninkai.

Taip linksmina savuosius 
fašistai kraujo garuose.

darbo valstiečiai, kritę nuo 
minėtų švogerių karabinų.

“Ginklų Fondas” tai yra 
naujas skymas Lietuvos 
buržuazijai pasipinigauti.

Jau nekalbant apie tas 
milžiniškas krūvas pinigų, 
kurias sukrauna savo kru
vina procia valstiečiai, ūki
ninkai ir jų samdiniai į Lie
tuvos fašistų valdomą iždą 
ir viskas ten smenga. Dar 
yra įvairiausių įplaukų ir 
kitokiais keliais į tą pačią 
gerklę ir vistiek tas iždas 
palieka kiauru.

Štai “Tėvynės” No. 24 p. 
J. Vaišnora apart kitko sa
ko: “Nuo 1918 metų iki 
1929 metų- Amerikos lietu
viai labai pastoviai kasmet 
atsiųsdavę maž daug po 30 
milionų litų.” Taipgi p. 
Vaišnora daleidžia, kad dar 
apdraustais laiškais ir pa
prastais laiškais apie 33 mi
lionai litų buvę atsiųsta į 
Lietuvą iš Amerikos.

Toliau J. Vaišnora sako, 
kad viso į Lietuvą iš Ameri

emigracijos skait-

tas pats autorius 
kad virš minėtos

kos lietuvių per “nepriklau
somo gyvenimo laikotarpį 
įplaukė apie 375 milionai li
tų.”

Tai baisiai didelė suma pi
nigų, jeigu tik jie būtų su
naudoti geriems tikslams, 
būtent: apšvietai, statybos 
reikalams, agrikultūros ge
rinimui bei sportui ir kt. 
dalykams. Šiandien Lietu
va būtų galėjus lygintis su 
kitomis savo kaimyninėmis 
valstybėmis kultūringumu 
ir apšvieta, o ne girtis su 
kapų ir 
lingumu.

Taipgi 
primena, 
sumos įplaukų dar ne visos. 
Jis sako:

“Darydami sutartį su So
vietų Rusija, esame gavę iš 
jos už karo metu padary
tus nuostolius 3 milionus 
aukso rublių, kas sudaro 15 
milionų litų.”

“Atiduodami švedams 
degtukų monopolį, gavome 
paskolos 42 milionus litų.”

Padarius balansą iš jo su
minėtų skaitlinių, t. y., 
įplaukų į Lietuvos kraštą 
dovanomis bei paskolomis ir 
šiaip iš užsienio valstybių už 
muitus ir gaminius gauna
me apie 550 milionų litų. 
Ši, žinoma, skaitlinė yra ge
rokai sumažinta. Ir vistiek 
Lietuvoj ligoninių trūksta, 
apšvietos reikalams pinigų 
trūksta, melioracijos dar
bams pinigų trūksta ir abel- 

BUŠAI Į “LAISVES” PIKNIKĄ KEIS:

prašome komisijų iš kitų miestų pranešti, iš kur busai 
išeis, kokiu laiku ir kokia kaina.

Jeigu lyty, piknikas vistiek įvyks
BROOKLYNAS—Dr. Martin Liuterio Draugystė va

žiuoja 2 busais. Vienas busas išeis nuo Kasmočiaus ir 
Tūbos, 49 Ten Eyck St., kitas nuo Šapalo ir Vaiginio, 147 
Thames Street.

Draugai bayonniečiai įsitėmykite, kad 4-tą d. liepos 
nuo M. Panelio užeigos, 347 Avė. E, kampas 26th'Street, 
išeis busas į “Laisvės” pikniką, 12 vai. dieną. Kelionė į 
abi puses vienam asmeniui $1.00, porai—$1.75. Yra pa
samdytas naujas gražus 3i iš Paterson; Cliffside-*—vienu 
išeis atskiras busas vien tik jaunuolių, nuo tos pat vie
tos. Kelionės kaštai jaunuoliams bus tik $1.00, tai bus 
kartu kelionė ir įžanga į parką.

Prašome iš anksto užsiregistruot. Jei matysime, kad 
daug važiuoja, tai pasisamdysime kitą busą,

IŠ GREAT NECK, N. Y., Pirmyn Choras turi jau nu
samdęs didelį busą važiavimui į “L.” pikniką 4 d. liepos, 
Brooklyne. Norintieji važiuot kartu su choru buse malo
nėkite užsiregistruoti. Lėšos tik 60c. į abi pusi. Galima 
užsiregistruot pas O. Skridulienę, Ch. Laužaitį, ir F. Klas- 
ton. Del patogumo galite šaukt telefonu: F. Klaston, 
Great Neck—2139, arba: C. Laužaitis, Gr. Neck—248W.

IŠ HARTFORD, Conn, busai į “Laisvės” pikniką, 4 d. 
liepos, išeis nuo 57 Park St., 7:30 vai. ryto. Kelionė į 
Brooklyną ir atgal $2.50 asmeniui. Vėliaus bus pranešta, 
kiek busų važiuos.

Iš WATERBURY, Conn., išeis 2 busai į “Laisvės” pik
niką, Brooklyne, 4 d. liepos. Vilijos Choras vyksta į 
“L.” pikniką. Kelionės lėšos $2.00. Busai išeis 7 vai. 
ryto, nuo 774 Bank St. Visi užsiregistruokite iš anksto, 
kad užsitikrinti sau vietą.

PHILADELPHIA.—Paimta keletas gerų busų važiavi
mui į “Laisvės” pikniką Brooklyne. Tikietas į abi puses 
tik $2.20 asmeniui. Kartu važiuoja ir Lyros Choras. 
Užsiregistruokite sekančiose vietose: Dulinskas, 546 N. 
11th St., Ramanauskas, 704 N. 5th St., Rainis, 110 W. 
Thompson St., Tureikienė, 143 Pierce St. (South pusėj), 
Oleikis, 5023 Tacony St., Poška, 3244 Edgemont St. 
Busai išeis 8 vai. ryto nuo 735 Fairmount Ave.

NEWARK, N. J.—Važiuoja du busai. Apleidžia nuo 
180 New York Avė., kaip 12 vai. dieną. Užsiregistruokit 
kuo greičiausia, nes tik du busu gaunam. Katrie neužsi
registruos, prisieis pasilikt namie. Užsiregistravimą pri
ima J. Mikšys, 189 Ferry Street, Žukauskienė, 566 So. 
Clinton St., E. Orange, N. J., J. Paukštaitis, 423 So. 18th 
St. ir M...Dobinis, 239 Rose Street.

Iš ELIZABETH busas išeis nuo 408 Court St., kaip 1 
vai. Kelionė į abi puses $1. Busas turi net 36 pasažie- 
rius, tad prašome draugų užsiregistruoti iš anksto ir už
sitikrinti sau vietą: galite užsiregistruoti pas: K. Augulis, 
D. Sidlauskiutė, A. Paciunas ir S. Pociunaitė.

Taipgi važiuos trys busai iš Paterson; Cliffside—vienu

nai ūkio gerinimui pinigų 
trūksta; bet jų netrūksta 
Lietuvos vyriausybės asme
niniams, lėbavimo bei savi
garbos reikalams, jų ne
trūksta karininkams ir 
augštiems valdininkams.

Ir mūsų tautininkai turė
tų didžiausią gėdą jausti, 
kuomet jie ragina lietuvius 
veteranus, kurie dabar gau
na kelis centus, galima sa
kyti, už savo tikrą kūną ir 
kraują, 
“Ginklų Fondui.’J 
teranai daugumoj 
gailėjimo verti, 1 
apdovanoti karo lauke gazų 
bombomis, arba netekimu 
kojų ar rankų, ir kurie nor
malės sveikatos veikiausiai 
niekados neatgaus. Jau fa
šizmas fašizmu ir pasiliks, 
bet kartais, vyrai, turėkite 
nors kibirkštėlę gėdos ir są
žines! Veismūniškis.

i

i
>

aukoti Smetonos *
Juk ve- 
tik pasi- 

urie tapo

I

i

Portland, Oregon
ALDLD 4 kuopa, sykiu ir 

mes visi šios kuopelės nariai, 
pasiuntėme užuojautos laišku
tį su nuoširdžiais linkėjimais 
mūsų draugei K. B. Karosie- 
nei, kuri pastaruoju laiku gy
dėsi Rochester, Minn.

Linkime draugei K. B. Ka- 
rosienei laimingai pasveikti ir 
atgal ją sveiką sulaukti į savo 
eiles, kad ir vėl padėtų mums 
veikti darbininkų judėjime.

Draugiškai,
Kp. pirm. J. Valeske.
Ižd. sek. J. Stupur.
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Dainuška Važiuojant iš 
Narwoodo, Mass., į Spaudos 

Pikniką Liepos 4 d.
Maynard, Mass.

Štai ir Fourth Džiulajaus diena, 
Kuri judina kiekvieną,

Kad May nardą aplankyti, 
Daugel žmonių pamatyti,

Kurių bus ten susirinkę
Iš toli ir iš aplinkių.

Tiek svietelio privažiavo, 
Kad paremti spaudą savo!

Oras kvepia, saulė šviečia, 
Visus į Maynardą kviečia: 

Jaunus, senus ir mažus, 
Nes piknikas bus gražus.

Norwoodieciai susirinko
Nepcrtolics iš aplinkui,

Kad į Maynardą važiuot 
Linksmų dainų padainuot. 

Štai ir busas atdūzgėjo, 
Kad net žemė sudrebėjo.

Susigrūdom, kaip galėjom, 
Tūli net stenėt pradėjom.

Šoferis pilvą išpūtęs;
Busas rūksta kaip padūkęs.

Šiaip važiuoti bus gerai, 
Nors biskutį perankštai.

Vos kelias dainas surikom,
Štai ir Maynarde išlipom.

Ok, svieteli, kokis dyvas!
—žmonių, tartum, kaip 

skruzdynas!
Visur tik banguoja, kruta, 
Nekurie dainuoja rūtą.

Pasiuntėme Joną Grybą 
Ištirt, kas svetainėj yra:

Tik, Joneli, nu-nu-nu, 
Neprapulk tarp merginų!

Didžiausias

Prie įžangos Bilieto
July

Vose Pavilion
Park

Pradžia 10 valandą ryte

?

streiką likvi- 
skebine šapa

skaitytis ir
darbų iš

Puslapis Ketvi

šūkaut pradėjo, 
sūrį išlaimėjo;

sū
ri, 

įsi-

Taraška
Mat, jis

Sako, jį Večkienė spaudus, 
Labai drūčiai prisiglaudus.

žiūriu, žvalgos Kubiliūnas,
Komiškų dainų galiūnas,—

Panosėj cigaras rūksta;
Sako, merginų netrūksta.

Norwood-Nashua virvę 
traukia,

Bet našviečiai susiraukę
Ir išrodo gan pikti,
Kad jų vyrai nedrūti.

New Haveno choras Daina
Ketina paskelbti vainą

Mūs Masačūzės choram, 
Tiem didžiuliam milžinam.

Ką čia viską apsakysi?
Pats pribūk, o pamatysi,

Kaip daug svieto piknikauja, 
“Laisvės” dienraščiui taikau ja.

Savo spaudą, draugai, 
remkim ;

Fašistus į šalį trenk iin, 
Vyrai, moters ir vaikai! 
Fašistėliam bus riestai!

Jaunas Senis.

EASTON, PA
Močiutė” Bloor

Birželio 11 d. vietos Komu
nistų Partija suruošė dvejas 
prakalbas “močiutei” Bloor, 
tai nenuilstančiai kovotojai už 
darbininkų reikalus. Vienos 
prakalbos buvo lygiai pasek
mingos kaip ir antros iš agi- 

tatyviško atžvilgio. Ji kalbė
jo už liaudies frontą prieš 
gręsiantį fašizmą ir ragino 
darbininkus ir inteligentiją 
burti jėgas po Farmerių-'Dar- 
bo Partijos vėliava.

Stebėtis reikia, , kiek pas tą 
senukę energijos randasi. Ne
paisant jos amžiaus (jai 74 
metai)—pusėtinai vikri ir kal
bėdama ji savo aštria kritika 
svilino akis visiems, kurio del 
vienos bei kitos priežasties 
tampa neveiklūs darbininkiš
kame judėjimo. Ypač jaunes
ni amžiumi jautėsi nekaip, 
kada senelė pajuokė jų neti
kusius i šs i s u k i n ė j i m u s, būk 

negalima nuveikti,” 
atidirbau praeityje,”“aš jau 

ir tt.
Senelės patraukianti išžiū

ra ir malonus būdas įstrigo 
širdysna Eastono darbininkų 
ir daugelis pageidavo, kad jai 
surengus daug didesnį ir pla
tesnį mitingą ateityje. Aukų 
vienose prakalbose surinkta 
su virš $8. Kitose — neteko 
patirti. Jeigu ne lietus ir per
mainymas svetainių veik pas
kutinėj valandoj, žmonių būtų 
buvę daug daugiau. Bot ir taip 
prakalbos nusisekė gana pui-

Lietus Pakenkė Piknikui

Vietos Lietuviu Bendras Vei
kimo Komitetas del Clevelan- 
do Kongreso smarkiai rengė
si prie pikniko 13 d. birželio. 
Bet ta diena taip smarkiai 

pylė lietus, kad piknikauti jo
kiu būiįu būtų neįmanoma.

Komisijai apsižiūrėjus, kad 
Easton Baking Co. svetainė 
neužimta, tą patį vakarą su
rengė šokius. Nežiūrint blo
go oro ir negeistinų permainų, 
susirinko apypilnė svetainė 
gražios lietuviškos publikos ir 
visi draugiškai linksminosi iki 
pusnakčiui, tuomi pagelbėda
mi sukelti finansų pasiunti
mui delegato į Lietuvių Kon
gresą. Reikia tarti širdingas 
ačiū muzikantams, svetainės 
savininkui, visiems tiems, ku-' 
rie dirbo ir prisidėjo prie šo
kių pasėkmingumo. Taipgi 
ačiū d. Tilvikienci už padova
nojimą saldainių, kurie buvo 
leidžiami laimėjimui ir atnešė 

Ačiū abelnai publikai 
nuo

$1.85.
už atsilankymą. Pelno 
šokių liko $15.16.

ALDLD 13 Kp. Vėl Stambiai 
Aukojo

Ši organizacija veik kiek
vieną susirinkimą aukoja tai 
vienam, tai kitam darbininkiš
kam reikalui. Į kiekvieną at
sišaukimą mūsų kuopa nuošir
džiai atsiliepia, jeigu tik ižde 
randasi kiek pinigų, 
mėnesio susirinkime 
$12, šiame susirinkime vėl au-

Pereito 
aukota

Lietuvių Kongresą keliones iš
laidoms, o $2 Komunistų Par
tijos konvencijos reikalams. 
Taipgi nutarta pasiųsti pasvei
kinimo telegrama Kompartijos 

konvencijai, kuri prasideda su 
24 d. birželio.

Kadangi daugelis narių tu
rėjo išvykti į kitą lietuvišką 
parengimą tą dieną, tai mi- 
nėtasai susirinkimas buvo 
trumpas ir visą eilę svarbių 
reikalų atidėta sekamam 
sirinkimui. Jis įvyks 12 
liepos. Visi nariai iškalno 
tėmykite ir dalyvaukite.

Apsivedė
Birželio 13 d. civiliu šliūbu 

apsivedė senas eastonietis drg. 
Martinas Urba su d. Berta 
Makutėniene iš Elizabeth, N. 
J. Abu jaunavedžiai yra 
veiklūs nariai darbininkiškų 
organizacijų, tad jiems linki
me geriausios kloties ateities 
gyvenime. Tikime, kad šei
myniškas gyvenimas neati
trauks juos nuo veikimo, bet 
priduos dar daugiau energijos 
ir pasiryžimo darbuotis dar
bininkų klasės labui. Daug 
laimės jum abiem, draugai!

Kailiasiuvių Streikas Pasibaigė
Po ilgos ir narsios kovos 

Premier kuilių išdirbystės 
kompanijos darbininkai paga
lios susitaikė ir užbaigė strei
ką. Su lyg pranešimų, ta kom
panija, vadovybėj p. Mittle- 
man’o, kuris visas priemones 
vartojo, kad streiką sukriuši- 
nus, buvo priversta tartis su 
stroikieriais ir 
duoti, nes su 
niekas nenorėjo
kompanija negavo

Sovietų Karelijos vaikučiai laike vasaros atostogų. J. 
sveiki ir gerai prižiūrėti.

niekur. Tuo būdu buvo pri
versta paleisti skobus. Ant 
kokių sąlygų ir ar su pilnu 
laimėjimu grįžo darbininkai, 
šiuos žodžius rašančiai dar 
pilnai neteko sužinoti, tačiau 
kad kova pasibaigė darbinin
kų laimėjimu — netenka abe
joti. Plačiau bus pranešta 
eityj. Eugenija.

at-

New Haven, Conn
Drg. Rudminas Jau Sveiksta

Ncdėldienio, birželio 21 d., 
popietį turėjau progos aplan
kyti drg. Rudminą. Kaip jau 
“Laisvės” skaitytojam yra ži
noma, drg. Rudminas tapo la
bai pavojingai sužeistas auto
mobilio nelaimėje. Buvo nu
vežtas ligoninėn ir iš karto bu
vo labai mažai vilties jo pas

veikimui. Bet, dabar, po 
tynių savaičių sunkios 
draugas Rudminas pai 
iš ligoninės namon ir j 
dos, kad suvis pasveiks.

Draugas Rudminas yra vie
nas iš New Haven nenuilstan
čių veikėjų. Draugai newhave- 
niečiai labai laukia jo pasvei
kimo ir, kad ..pasveikęs vėl 
stotu darbuotis.

Drg. Rudminas nors ir sirg
damas, bet darbininkišku vei- 
kimu rūpinasi. Tik pasisveiki
nus jisai tuojaus stato visą ei
lę klausimų apie mūsų veiki
mą Brooklyne. Labai apgai
lestauja, kad, kaip jam atrodo, 
turės apleisti nedalyvavęs 
“Laisvės” piknike Brooklyne.

Draugė Rudminienė taipgi 
daug linksmesnė, kad jos my
limas draugas jau sveiksta.

Nuo savęs linkiu draugui 
labai greito pasveikimo.

etuviy Piknikas
Rengia Bostono Apielinkės Pažangiųjų Lietuvių Organizacijų Apskričiai “Laisvės” ir Kitos Darbininkiškos Spaudos Naudai

Maynard, Mass

f $300

Iš anksto įsigykite bilietus

Liepos
Dovanom

$50 1-ma dovana

Aido Choras iš Worcester, Mass., kuris dalyvaus šio pikniko programoje.

Šokiams grieš 6 kavalkų orkestrą. Gražus ežeras pasimaudymui
Programa bus iš dainų ir prakalbų. Dalyvaus visi geriausieji Bostono apielinkės chorai. Rojus Mizara, “Laisves” redaktorius 

sakys prakalbų. Jis jau bus grįžęs iš Amerikos Lietuvių Kongreso, įvykusio Clevelande, aiškins apie konrgeso tarimus
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MOKSLAS IR TECHNIKA
Saulės Užtemimas

Birželio 19-tą dieną plačia 
juosta išilgai visą milžinišką 
Sovietų Sąjungos šalį, iš va
karų iki rytų, buvo pilnas sau
lės užtemimas. Pilnas šių 
metų saulės užtemimas buvo 
ir ant tūlų Graikijos ir Japo
nijos salų. Bet geriausia vieta 
jo tyrinėjimui buvo numatyta 
Sovietų Sąjunga. Pilnas saulės 
užtemimas Sovietų šalyje ėjo 
iš vakarų pradedant nuo Juo
dų jūrų Taupse prieplaukos, 
per Krasnodar, Orenburg, 
Omsk, Tomsk, ir Chabarovsk. 
Virš 75 mylių pločio juosta 
perėjo išilgai šalį virš 8,000 
kilometrų ilgio. Saulės užte
mimas buvo matomas visoje 

u Sovietų Sąjungoje, bet į šiau
šes ir pietus nuo nužymėtos 
įivietos jis nebuvo pilnas. Sau- 
/ lės dalinas užtemimas buvo 

matomas ir visoje Lietuvoje.
Iš viso pasaulio astronomai, 

mokslininkai jau keli mėnesiai 
laiko prieš saulės užtemimą 
rinkosi į įvairias nužymėtas 
vietas. Dalis Anglijos moks
linčių su profesorium F. J. M. 
Stratton nuvyko į Japoniją, 
bet jie tik dalinai gavo tyri
nėti, nes buvo lietus. Lenkų 
dalis mokslininkų buvo Tur
kijoje, netoli Tholopotami, an
glų kita dalis su profesorium 

i —daktaru R. L. Waterfield 
buvo ant Graikijos Chios sa
los, daugelis kitų pasaulio 
mokslininkų pasirinko vietas 

Tur
sa u lės

Rusijos senovės raštai už 
665 metus, tai yra tarpe 1060 
ir 1715 metų yra išlaikę 283 
užrašus apie saulės užtemimą.. 
Visi jie yra jungiami su kokia 
nelaime, karu, badu, ligomis 
ir tt.

Tas buvo ir kitur. Perų res
publikoj, 18-tam šimtmetyj, 
laike saulės užtemimo žmonės 
šaukė, bėgiojo, šaudė, norėda
mi pravyti piktą dvasią ir sau-

Vi.

Tūli iš jų sa- 
matę po de- 
kartų saulės 
bet šis buvo užte-

Visi jūreiviai ir kapito-

žemę. Ir štai, kada mėnulis 
besisukdamas aplinkui, žemę 
atsiranda ant tiesios juostos— 
linijos tarpe saulės ir žemės, 
tai jis savo kūnu uždengia že
mę ir per jį saulės spinduliai 
negali pasiekti žemę. Jeigu 
mėnulis tik kraštu uždengia 
žemę nuo saulės spindulių, tai 
mes turime tik daliną saulės 
užtemimą, tai yra, tik dalį 
spindulių jis sulaiko. Bet kur 
mėnulis atsistoja visu savo 
kūnu prieš saulės spindulius, 
ten būna pilnas saulės užtemi
mas.

Ir šis Sovietų Sąjungoje pil
nas saules užtemimas buvo tik 
ant tam tikro pločio juostos. 
Plačiausia pilno saulės užte
mimo juosta buvo ties Omsku, 
kur ji apėmė 132 kilometrus 
pločio ir tęsėsi 2^ minutės. 
Iš vakarų pusės—ties Taupse 
pilno užtemimo juosta buvo 
110 kilometrų pločio, o į ry
tus nuo Omsko, tarpe Krasno
jarsko ir Baikalo ežero 105 
kilometrų pločio.

Būna ne vien -saulės užtemi
mas, bet ir mėnulio. Kada 
yra mėnulio užtemimas, tai ta
da žemė yra tarpe saulės ir 
mėnulio ir žemė savo kūnu 
uždengia mėnulį nuo saulės 
spindulių, šierhet mėnulio už
temimas buvo 8 d. sausio, bu
vo matomas ir Jungt. Valsti
jose; antras mėnulio užtemi
mas dar bus 4 d. liepos, taip
gi dalinai matomas Jungtinė
se Valstijose.

Dabar atsibuvo pilnas sau
lės užtemimas Sovietų Sąjun
goje, o kitas saulės užtemimas 
bus gruodžio 13 d., kuris bus 
dalinai matomas ir vakariniuo
se Jungtinių Valstijų kraštuo
se.

Šiandien saulės ir menulio 
užtemimai nėra jokis dievo 
stebuklas. Dabar mokslo žmo
nės išskaitliuoja dieną, valan
dą, minutę, ir vietą, kada ir 
kur jis bus. Dabar mokslas 
žino, kokio greitumo ir kokio il
gio kelią aplinkui saulę turi 
žemė, kaip greitai ir ilgai ap
linkui žemę -keliauna mėnulis 
ir todėl be didelio vargo iš
skaitliuoja, kada tie trys dan
giški kūnai atsistos ant vie
nos tiesios linijos, kada bus 
saulės ar mėnulio užtemimas.

. ., Š—kas.

5. Aido Choras iš Worceste- 
rio, vadovybėj Sukasko.

6. Hood, kandidatas į Mas
sachusetts gubernatorius, pa
teiks programą 1936 rinkimų.

7. Montello, Bridgewater, 
Norwoodo ir So. Bostono cho
rai, vadovybėj Izabelės Yar- 
m o I a v i či u tės-K u ge 1, u ž d ary s 
programą.

8. Išdalinimas dovanų, ku
rios skiriama prie įžangos ti- 
kieto, $300. Net 30 ypatų tu
rės laimę gauti dovanas.

Kviečiam lietuvių visuome
nę skaitlingai dalyvauti!

PIKNIKO KOMISIJA.

Audėjai Tvirtai Remia In
dustrinį Komitetą

New York. — Jungtinės 
Audėjų Unijos Taryba nu
sprendė laikytis Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi-

teto, nežiūrint, kaip grąriiAllj 
už tai Darbo Federacijos! 
geltonasis prezidentas Wm. j 
Green, vis tiek, ar jis gru-Į 
motų suspendavimais cr- iš-| 
metimais iš Federac -os.

Stokite į Irving Siutų Kliubą
Lengviausias Būdas Istorijoj įsigijimui siūto.

Puikiausi kostumeriško darbo siūtai, ku
riuos aš pasiūsiu jums «u primieravimu.

100% Vilnos Audeklai. Vėliausių Stiliy ir Mady
Mes duosime už $30.00 siūtą kiekvieną savaitę.
Šio kliubo periodas yra penkiolika (15) savaičių.

Visi šio kliubo nariai turi progą gauti $30.00 vertės siutų 
už į mokėjimus sekamai: $2.00, $4.00, $6.00, $8.00, $10.00, 
ir tt., pakol penkiolika (15) savaičių siūtas duodamas.

Šis kliubas duoda penkioliką (15) savaičių mokant po $2.00 į savaitę 
įsigijimui siūto už specialę kainą, kaip augščiau minėta. Bet jeigu 
jums nepapultų už specialę kainą, jūs vistiek gauname siūtą labar 
lengvais išmokėjimais per penkioliką (15) savaičių. Pabaigoj pen
kiolikos (15) savaičių, jūs užeinate į mūsų krautuvę ir pasirenka! 

už $30.00 vertės siūtą ar over-eoatą.
Septintas Kliubas atdaras, stokite dabar.

CHAS. CHALCONAS, Custom Tailor
121 Irving Street Rahway, N. J.

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

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

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. •—Brockton 6337

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

Turkijoje dar 1887 metais 
šaudė į orą, mušė į bubnus, 
kėlė didžiausį trukšmą, kad 
tik apsaugojus saulę.

1864 metais laike vieno bū
rinio laivo plaukimo Ramia
jame Vandenyne saulė 
mo.
nas labai nusigando, nes ma
nė, kad kokia piktoji dvasia 
nori suryti saulę, atimti ją ir 
juos pražudyti.

Tik laipsniškai ėjo mokslas 
pirmyn, vis daugiau mokslo 
žmonės patirdavo saulės užte
mimo priežastis ir iš kalno tą 
perspėdavo. Sunkiai tas moks
las davėsi, nes bažnyčia ir 
viešpatavę karaliai stovėjo 
ant kelio, mokslininkams ne 
tik nepadėjo, bet juos perse
kiojo.

Chinuose yra pasaka, kad 
2137 metais prieš dabartinę 
skaitlinę Chinijos imperatorius 
įsakė nužudyti du mokslinčius 
Si ir Che, kurie iš kalno iš
pranašavo saulės užtemimą. 
Juos apkaltino susirišime su 
velniais.

Rusijoje pirmas iš kalno ži
nomas saulės užtemimas buvo 
laike viešpatavimo Petro Di
džiojo 1 gegužės, 1706 metais. 
Iš kalno pranešimas apie sau
lės užtemimą iššaukė baisiai 
didelį žmonių nusiminimą. 
Daugelis pasidarė grabus ir 
sugulė į juos.
Tai Kodėl Gi

NOTARE PUBLIC

Matthew P. Ballasap-

(BIELIAUSKAS)
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Saulė Užtemsta?

kams padėjo, pergabenant dide-|sijoj yra pasilikęs raštas Da-

PATERSON, N. J
<t>

<t>

<t>

o

« >

< >
Turi Duoti

<1 >

< >

< >

<♦>

<♦>

tai

ir < >

pasau-
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Puik**i įrengtos dvi koplyčios dr**- 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

mėnulis atsistoja 
ir žemės. Mūsų 

aplinkui saulę.

liekasi nepaten- 
ir skriauda pa
tiksiu!—tai yra 
ypatingai ALD

I

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

sulaikė mūšį. Po 
vietos pastatė pa- 
užtemusios saulės Todėl, kad 

tarpe saulės 
žemė sukasi 
žemė gi turi savo sankeleivį— 
mėnulį, kuris sukąsi aplinkui

kitu 
pasirin ko 

Japonijoje, Graikijoje ir 
kijoje, kur buvo pilnas 
užteminkas.

Bet daugiausiai viso 
lio ir ypatingai Sovietų 
gos mokslininkų pasirinko vie
tas išilgai visą Sovietų šalį, 
čia, mat, ilgiausias, pilniau
sias buvo saulės užtemimas ir 
parankiausias tyrinėjimas. So
vietų Sąjungoje saulės užtemi
mas tęsėsi virš dvi valandas 
laiko. Jį tyrinėti buvo pasi
ruošę 28 Sovietų mokslininkų 
grupių ir 12 kitataučių. So
vietų valdžia visaip mokslinin-

sėj, Orenburge, Chabarovskc 
—mokslininkams pilniausiai 
pavyko.

Kaip tik prasidėjo saulės 
užtemimas, taip iš visų Sovie
tų Sąjungos kampų per radio 
ėjo žinios į Maskvą. Kalbė
jo amerikiečiai Harvardo U- 
niversiteto ir Massachusetts 
Technologinio Instituto atsto
vai; Isabel Lewis, Amerikos 
Karo Laivyno Observatorijos 
atstovas; anglai, lenkai, japo
nai, francūzai, švedai ir kiti— 
apie tai, kaip jie matė saulės 
užtemimą, karūną, kokius ga
vo įspūdžius,
kė, kad jie yra 
šimt ir daugiau 
pilną užtemimą, 
įdomiausias.

Saulės Užtemimų. Istorija

Senovėje, kada žmonijos 
mokslas stovėjo žemai, kada 
kunigija viešpatavo, tai daug 
visokių prasimanymų būdavo 
apie saulės užtemimą. Čia ke
lis įvykius pažymėsime.

Religinio fanatizmo
kvaišinti žmonės turėjo daug 
visokių baisių įsivaizdinimų. 
Chinai manydavo, kad kokis 
baisus smakas nori praryti 
jiems šviečiančią saulę, ir kaip 
tik ji pradėdavo temti, tai jie 
šaukė, rėkė, koliojo smaką, 
šaudė į orą, kad pravijus “pik
tąjį smaką.” Ir kada po sau
lės užtemimo, paprastai, kokių 
8 minučių jau vėl darėsi švie
siau ir šviesiau, tai jie ma
nydavo, kad tikrai saulei pa
gelbėjo ir ją apgynė nuo smako.

Graikų istoriko Ilerodoto 
raštuose atžymėta, kaip 585 
metais, pagal dabartinės skait
linės, laike mūšio tarpe lydie- 
čių ir midiečių prasidėjo pil
nas saulės užtemimas. Abi 
besikaujančios puses nusigan
do, manė, kad ant jų užsirūs
tino saulė, 
to ant tos 
minklą su 
atvaizdu.

Apie saulės užtemimus Ru-

BERN. J. SHAWKONIS g
(AŠAKUNAS) S

NAUJAS |

LIETUVIS GRABORIUS j
IR BALSAMUOTOJAS I

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey g

Valstijose ;
Graborystės reikale visada jumsl

mielai patarnaus pigiai. R
306 John Street i

Harrison, N. J. R
Telefonas: Harrison 6-1693

TEL. STAGG 2-S043

1 MSNU3TAS GRABORIUS
660 GRAN.r» STREET BROOKLYN, N. Y.

les ir sudėtingas jų mašinas, 
suteikiant jiems lėktuvus, ba
lionus, radio bangas ir kitas 
priemones. Dabar, po saulės 
užtemimo, kaip ir prieš jį, kitų 
šalių mokslininkai atidavė di- 

. dėlę padėką Sovietams už taip 
gausingą paramą.

Ir tartum tyčia, pati gamta 
ant taip ilgos teritorijos buvo 
prielanki, visur giedra, kur 
ryte buvo ūkanota, tai greitai 
nusiblaivė ir mokslininkai tu
rėjo geriausią progą saulės 

( užtemimą tyrinėti. Tik Kus- 
tanajuje nepavyko vienai mo
kslininkų grupei, kuri buvo iš 
amerikiečių, Geografinės 
Draugijos mokslininkų ir So
vietų mokslininkų. Ten lijo 
lietus. Kitur visur— Ak-Bu- 
lake, Omske, Tomske, Taup-

nilo Sviatskio, kuriamo jis ap
rašo 1064 metų saulės užte
mimą, kaipo kokį baisų ste
buklą.

' Rusijoj atsibuvusį saulės už
temimą 1 d. rugpjūčio, 1106 
metais rašytojas Ipatejevski 
užrašė, kad saulę buvo pavogę 
raganiai. Tatiščevas atžymi, 
kad tai buvo pilnas saulės už
temimas, 
gūžės 1 
daugiau 
gaikštis

Apie 1185 metų ge- 
saulės užtemimą dar 
aprašyta, nes kuni- 
Igor eidamas su sa

vo patarėjais prie Dniepre 
upės pamatė užtemusią saulę 
(Tada iš kalno niekas nežino
jo apie saulės užtemimą.) Jis 
nusigando ir tą parodė paly
dovams. Tie visi galvaą nu
leido ir paaiškino, kad “blogą 
tas reiškia.”

Juodas legionierius Dayton Dean, kuris prisipažino, 
kad jis nušovė darbininką Chas. A. Poolą. Jo gauja 

specialiai puolė unijistus darbininkus.

Delei “Laisvės” Pikniko Maynarde, 
Massachusetts, 4-tą Dieną Liepos

Kolonijų veikėjai privalot 
rūpestingai prisirengti. Bušai 
turi būti suorganizuoti iš kiek
vienos kolonijos, kur tik yra 
ALDLD kuopos.

Jei iš kurių kolonijų nebus 
buso, tai tos kolonijos nesi- 
rokuos, kad ir piknike daly
vauja. Per paskutines kelias 
dienas dar galima daug darbo 
atlikti padarymui pikniko 
skaitlingu. Garsinimas pikni
ko per plakatus ir radio eina 
gerai. Bet vyriausiu garsini
mu pasilieka organizavimas 
busų ir pardavinėjimas įžan
gos tikietukų, prie kurių yra 
duodama ir dovanos net $300.

Iš Tolimų Valstijų Skaitlingai 
Rengiasi Atvažiuoti

Connecticut, New Hamp
shire ir Maine valstijos bus 
atstovaujamos labai skaitlin- 

Todel Massachusetts tu- 
kad svečiai 
pasimatyti,

gai.
rime būti 100%, 
atvažiavę galėtų 
pasikalbėti.
Visos Kolonijos

Darbininkų Pakankamai
Stoka darbininkų reiškia 

nepatarnavimą publikai tinka
mai ir svečiai 
kinti, o sykiu 
ties pikniko 
pelnui. Todėl
LD nariai turim būti visi pasi
rengę darbui. Dirbti darbinin
kiškos spaudos paramai, 
yra prakilnu ir garbinga.

Programa Bus Žavėjanti 
Proletariška:

1. Choras Daina iš tolimos

New Haven, Conn., dainuos 
programoj.

2. Laisvės redaktorius Rojus 
Mizara sakys prakalbą. Tai 
bus sykiu ir raportas iš Ame
rikos Lietuvių Kongreso, įvy
kusio Cleveland, Ohio.

3. Liaudies Choras iš Law
rence ir Laisvės Choras iš 
Haverhill, Mass., vadovybėje 
B. Petriko.

4. Phil. Frankfcld, Komu
nistų Partijos organizatorius 
sakys prakalbą.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI) 

Dr.LZINS— :

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINES, VYNAI IR ALUS
. GERI STEAK’AT IR KITI VALGIAI

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIfiJIMAJ. IŠTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

LINKSMAS PIKNIKAS
Rengia ALDLD 84 Kuopa Linksmą Pikniką

Nedėlioj, 28 d. Birželio (June)
Pradžia 10 Vai. Ryte 
PAS VIŠNIAUSKĄ 

prie Saint Mary’s Lake, North Haledon, N. J.
Gerbiama publika: malonėkite skaitlingai atsilankyti 

į šį linksmą pikniką su tikslu, kad parėmus ALDLD 84 
kuopą ir visiem sykiu su ALDLD 84 kuopos nariais lin- 
skmai laiką praleidus ir kad suėjus į didesnį draugiš
kumą. Kurie atsilankysite, pilnai pasitenkinsite, nes 
P. Višniauskas įrengė naują -svetainę šokiams savo 
naujai ištaisytame parko ir įtaisė gražų prūdą del mau
dynių. Tad kurie ukvatija maudytis, tai gales ir išsi
maudyti. Taipgi bus .gardžių valgių ir gėrimų, prieg 
tam grieš gera orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Įžanga tik 25c ypatai. širdingai užkviečia ren
gėjai.

Kelrodis iš kitur atvykusioms
Pervažiavę Straight Street Bridge, važiuokite Haledon Avenue 

apie mylią, kol privažiuosite Standard gaso stotį, ant kampo Ha
ledon Avenue ir High Mountain Road, pasukite po dešinei High 
Mountain Road ir važiuokite apie 2 mylias, ten surasite ir pikniką.

klases anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legaliŠkas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit į Jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Laisvamanių Konferencija
Sutvėrimui Etinės Kultūros Draugijos Skyrių Amerikoj

P. Buknys.
užsisakyti

kimas įvyks 
ral. ryto,, 62 
i dalyvauki- 
svarbių da-

- iŠ ten būsit 
juokit Frank- 
ir tuojau už 

į kelių Nights 
as.

I rengimo
1 Komisija.

Batačiunaa.
(150-151)

pelno. Įplaukos už
dienraščiui “Lais-

tūros Draugiją Lietuvoje, pa
dėsiąs šliupo misijai. Pabrėžė 
reikalą ir čia kovoti prieš kle
rikalizmą. Jis pakvietė 
jau padaryti pradžią to 
bo, užsirašant “Laisvąją 
tį”, kurią leidžia Etinės

Draugija
Cleveland, Ohio, 21 d. bir

želio, Carter viešbutyje lietu
viai laisvamaniai turėjo savo 

I konferenciją, kur tarėsi apie 
įsteigimą Etinės Kultūros Sky
rių Amerikoj tiekimui mate
rials paramos tai Draugijai, 
veikiančiai Lietuvoj, čia taip
gi dalyvavo Dr. J. šliupas.

Konferenciją atidarė Dr. F. 
M. Matulaitis, iš Clevelando. 
Pabrėžęs konferencijos tiks
lą, perstatė Adv. F. J. Rago
žių padaryt įžanginę prakal- 

į. * bą. BagoČius smarkiai garbi-
• no Šliupą. Vadino jį Amerikos 
j lietuvių protišku tėvu. Jis ap

gailestavo, kad pažangieji
♦ Amerikos lietuvių veikėjai yra 
i biedni, taip pat biednas yra 
. ir Dr. šliupas. Jo manymu, 
: pažangiosios lietuvių visuo

menės vadai, jei vietoj rūpin
tis liaudies švietimu, būtų ėję 
į saliūnų biznį ar į kokius ki
tus biznius, tai būtų bagoti. 
Jis sako, jei šliupas, savo ga
bumais ir mokslu, būtų pasi
rinkęs kelią eiti su kunigais 
žmonių mulkinti, tai šiandien 
būtų archivyskūpas ar kardi
nolas. “Bet aukso veršis Šliu
po nenupirko/’—pareiškė Ba-

( gočius. Toliaus kalbėtojas su- 
t i minėjo Dr. šliupo darbus ir at- 

siekimus Amerikos liaudies 
švietime ir Lietuvos neprigul- 
mybės klausimu. Baigdamas 
savo kalbą, ant pirštų galų 
pasistiepdamas ir rankas iškė
lęs, BagoČius pareiškė: “Nie
kas kitas, kaip Dr. Šliupas yra 
Tautos vadas. . . Niekas kitas 
neturi teisės būti Lietuvos pre
zidentu, kaip tik Dr. Šliupas.”'

<

I

i

Pirmininkas iššaukia Dr. 
-Šliupą. Susirinkusieji sveikino 
jį karštate aplodismentais. Dr. 
šliupo prakalba buvo gan įs
pūdinga. Jis sako, kad dabar 
Lietuva yra nelaimių apdeng
ta ne tiek iš lauko pusės, Len
kijos ir Vokietijos, kiek iš vi
daus.

‘‘Viduje pavojus!’’ — sako 
aušrininkas, didysis kovotojas 
už Lietuvos neprigulmybę ir 
skleidėjas laisvosios minties. 
“Oligarchija įsigalėjo Lietuvo
je. . . Vienos šeimos valdžia... 
Demokratija paneigta. . . Ku
nigai yra žandarais Lietuvo
je,”— pareiškė šliupas. Kuni
gui paskundus, žmonės esą 
areštuojami ir sunkiai bau
džiami be jokių platesnių liu
dijimų.

Toliaus: “Vienas vadas yra 
pražūtingasai mokslas.” (Tokį 
“mokslą” skelbia fašistai Ita
lijoje, Lietuvoje, Vokietijoje

ir kitur). Dr. šliupas sako, 
kad žmonės (liaudis) privalo 
būti mokinami patys valdytis 
ir pramonę vesti, o ne fašistų 
blefams tikėti, kad tautos 
smegenys esą vienas vadas. 
Įrodinėjo, kaip mokyklos Lie
tuvoje yra kunigų apgultos ir 
mokiniams brukama Romos 
katalikų tikyba. Šliupas pa
brėžė : “Kunigai yra pirmoj 
vietoj Romos piliečiai, o tik 
antroj vietoj Lietuvos pilie
čiai.’’ Daugelis dvarų esą ati
duota kunigams. Lietuvoj esą 
20,000 žmonių kunigiškuose 
rūbuose. Valdžia jiems su
moka algomis po 3,000 litų į 
metus, o iš žmonių už šliūbus, 
krikštus ir kitokius patarnavi
mus išlupa 50 milionų litų.

Kur dar armijos, policijos, 
šnipų ir visos valdžios išlai
dos? Tai va kodėl Lietuvos 
liaudis yra taip baisiai nubie- 
dninta.

D r. šliupas jau 76 metų am
žiaus, žilas kaip obelė. Savo 
jaunystėje turėjęs daug var
go ir ekonominių trūkumų. 
Jis ėmėsi darbo skleisti apšvie- 
tą kunigijos burtais užtemdin- 
toj ir caro valdžios nualintoje 
lietuvių emigracijoje Ameriko
je. Tuom pat kartu, kada ku
nigai tempė lietuvius prie len
kiškų parapijų ir lenkino juos, 
Dr. Jonas šliupas tvėrė lietu
višką 
tautos 
nigais 
mų.

Kada 25 metai atgal girdė
jau jo prakalbą, prisimenu tą 
žemo baso balsą, stiprų, skar
dų ; rodosi, kaip bubnas skam
bėjo. Dabar jau ne tas: nu
silpęs, užkimęs, svetainėje vos 
girdimas. Iškalbėjęs virš pu
sę valandos, Dr. šliupas skun
džiasi pavargęs, tad nestebė
tina, kad Šliupas ir šių dienų 
svarbiais 
nepajėgė 
Jis sako:
Lietuvos Seimą kaipo žygį, žy
gį linkui demokratijos, nors 
jis ir ypatingu būdu buvo iš
rinktas.” Toliau: “Aš bijau, 
kad ta priespauda, kokia da
bar viešpatauja, neprivestų 
Lietuvą prie panašių įvykių 
kaip Ispanijoje.”

Dr. šliupas pabrėžė, kad jo 
Amerikoje misijos tikslas yra 
gaut paramos iš Amerikos lie
tuvių Etinės Kultūros Draugi
jai, kurios tikslas yra steigt 
Lietuvoje laisvas kapines, 
prieglaudos įstaigas, ligonines, 
mokyklas ir leist laisvamaniš
ką literatūrą. “Į tokias mokyk
las kunigas neturės teises ne

kultūrą, lietuvino savo 
žmones. Užtat su ku- 
turėjo aštrių susikirti-

politiniais įvykiais 
tinkamai orientuotis.
“Aš sveikinu naują

tuo- 
d ar
ki i n- 
Kul- 

tūros Draugija Lietuvoje. 
Gauta apie desėtkas prenu
meratų.

Adv. Kleofas Jurgelionis, iš 
Chicagos, įnešė išrinkti Vei
kiantįjį Komitetą iš penkių as
menų, kuris rūpintųsi organi
zavimu Etinės Kultūros Drau
gijos kuopų Jungtinėse Vals
tijose. P. Grigaitis patarė, 
kad konferencija duotų teisę 
komitetui kooptuot daugiau 
narių. Primine, kad konfe
rencijoj nesą nuo komunistų 
sriovės vadovaujančių žmonių, 
o jo nuomone, komunistus rei
kia kviest prie to darbo. Ko
mitetas išrinktas ir Grigaičio 
patarimas priimtas. Į komite
tą įeina Grigaitis, Jurgelionis, 
Dr. Graičiūnas, Jurgelioniene 
ir Kemcšicnė. Buveine Chica
go.] e.

Dr. šliupo kalbos išklausyt 
Taipgi Dr. šliupas buvo susirinkę apie pora šim-

per slenksti įžengti,”—sakė 
Šliupas. Jis tęsė, kad mokyk
lose turi būti mokinama reli
gijų istorija abelnai, visi tikė
jimai išguldinėjama ir įrodi
nėjama, jog tikyba nėra mok
slas, bet yra išmislai ir bur
tai.

Jis kvietė visų sriovių žmo
nes remt Etinės 
Draugijos tikslus ir 
Draugijos skyrius 
Džiaugėsi socialistų
nešimu link jo misijos, kredi
tavo ir komunistų nusistaty
mą. Labai ryškią pastabą Dr. 
šliupas padarė sandariečiams, 
kurie vis labiau patampa sme- 
tonlaižiais: “Broliai sandarie- 
čiai, jūs gyvenate laisvoje ša
lyje, naudojatės demokratija, 
tai kodėl jūs padedate kart 
priespaudą ant mūsų pečių

Kultūros 
steigt tos 
Amerikoj, 
geru atsi-

liūdnai nusiskundė, kad tauti
ninkai (sandariečiai) Chica
go) ir kitur smarkiai šliejasi 
prie bažnyčių. Baigė 
kalbą, prašydamas 
skelbiamus tikslus.

Po šliupo kalbėjo 
nų” redaktorius, P.
Pasisakė remsiąs Etinės Kul-

savo
remti jo

‘‘Nauji e- 
Grigaitis.

tų žmonių. Po jo prakalbai 
daugelis apleido svetainę. Lai
ke konferencijos balsavimuose 
dalyvavo tik apie 30 asmenų. 
Daugelis iš kalbėjusiųjų, lai
ke diskusijų, išsireiškė kritiš
kai apie Draugijos tikslus, kad 
jie esą perplatūs ir prie fa
šistinio teroro nepravedami.

SLA 39-TAS SEIMAS
Sesija IV

Ketvirtoj sesijoj raporta
vo : vice-prezidentas Ma
žinimą ir sekretorius Vini- 
kas. Pirmojo raportas buvo 
trumpas, o Viniko ilgas ir 
įdomus. Apie jį aš specialiai 
parašysiu kituose praneši
muose.

Ši sesija užsidarė anks
čiau, nes delegatai nuvyko 
į “Lietuvių Darželį” nusifo
tografuoti.

Liūdesys ir nusiminimas 
apsireiškė sandariečiuos ir 
tautininkuos. Jie mato iš po 
jų žemę slenkant. Jie tikisi 
prarasti ir redaktorių, nes 
kalbos eina, kad p. Vitaitis 
daugiau “Tėvynei” nebere- 
daktoriaus!

Korespondentas.

Binghamton, N. Y
Vincą Dainiuką, LDS narį, 

patiko nelaimė. Birželio 13 
d., jam važiuojant dviračiu, 
užvažiavo ant jo automobiliu- 
mi ir sužeidė jam ranką. Ne
teko patirti, ar labai. Linkiu 

vaikinui greit pa- 
“Laisvės” Report.

raštų išleidimą. Apie tai pla
čiau paaiškino pats d. Jasilio
nis, kad iš virš minėtų raštų 
išleidimo jam asmeniškai ne
bus jokio 
knygą eis 
vei.”

Nutarta
virš minėtų raštų platinimui 
per kuopą. Taipgi del. apsiė
mė parinkti prenumeratų pir- 

negu išleis. Kurie užsi
rašius dabar,

bus įdėti knygon,

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn •

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Waterbury, Conn., Po Mėnulio Šviesa

Naktine Vakariene
Bus Šeštadienio Naktį

Liepos 11 July

Šokiai prasidės 8 vai. Vakarienė 11 vai. vakare.

W,.,.

dis parengimas bus naudai dienraščio “Laisvės”. 
Jis būs* nepaprastas parengimas. Bus gausiai val

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

LITHUANIAN PARK
Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn.

Rengėjai jau gavo žinių, kad daugelis mašinomis 
•atvažiuos iš New Yorko, iš Bostono, iš Worcesterio 

ir iš kitur.

(Tąsa iš 1 pusi.)

Bakanas sako: “Pas mus 
iki šiol advokatai turėjo 
prastą vardą, o dabar dar 
prastesnis jis bus, kai pra
dėjote čia už darbus peštis.” 

Kita delegatė sako: “Sar
mata mūsų advokatams, 
kad jie tik del džiabų yra 
organizacijoj.”

“Voldemaro a m b a sado- 
rius” (taip tūli vadina p. 
Klingą) ragina neužgauti 
kitų profesijų ir klasių 
žmonių. “Jūs taipgi turit 
vaikų, kuriuos norėsit pa
daryti advokatais,” sako jis. 
Jis bando kalbėti ilgai, ne
klausydamas p i r m i n inko 
(kurio pareigas ėjo Mažiuk- 
na) natarimo sėstis, tai ji 
pasodino delegatai šauki
mu “sėsk!”

Prez. Bagočiaus raportas 
priimtas veik vienbalsiai.

Mandatų komisija prane
ša, kad penki iš šešių kon- 
testuotų delegatų tampa 
priimti. Komisija nesusitai
ko tik del vieno delegato—
St. Michelsono: didžiuma jaunam 
siūlo ii priimti, o mažuma— sveikti, 
seimui apsvarstyti. Kyla { Amerikos Lietuviu Darbi- 
karštų diskusiiu. . Sandarie-ninkų Literatūros Draugijos 
eiai ir tautininkai reikalai!- kuopos susirinkimą, kuris įvy- 
ia svarstyti, O kairioji PU-ko 11 birželio, Lietuvių žemu- 
sė—Michelsoną priimti de- tinėj svetainėj, narių atsilan- 
legatu. (Sandariečiai aiški- k ė nedaug. Tai peiktina. Bet 

i atsilankiusieji svarstė dalykus 
i rimtai. Drg. J. Kireiliui tvar- 
, kiai susirinkimą vedant, išduo- 

ti raportai iš kuopos stovio, 
ši kuopa turi gana daug 
rių, taipgi ižde randasi 
$70, iš pirmiau sutaupytų, 
dabar lig ir iš lėto viskas 
kiama.

Skaitytas laiškas iš Ameri
kos Lietuvių Kongreso šauki
mo Komiteto. Laiškas pri
imtas ir kalbėta apie siunti
mą delegato, jeigu kas apsi- 
ims liuosnoriai, ir iš iždo pa
skirta $5. Ant vietos niekas 
neapsiėmė. Kitas laiškas iš 
ALDLD 12 Apskričio, kur 
kviečiama dalyvauti 12 liepos 
parengime. Palikta atskirų 
narių valiai. Mat, mūsų mies
te 12 liepos yra Komunistų 
Partijos rengiamas piknikas.
Knyga “Bešvintantis Rytas”

. Toliau kalbėta apie mūsų ir 
visų darbo žmonių klasės po

rėto draugo Stasio Jasilionio

na, kad Michelsonni trūko 
nenkiu dienu, kai jis buvo 
delegatu renkamas, iki bu
vimo nilnu SLA nariu).

Balsuojant, pasirodė se
kami rezultatai: už Michel- 
sono priėmimą delegatu— 
110 balsų, prieš—82. Vadi
nasi, sandariečiai pralai
mėjo.

Laike diskusijų, p. Gegu
žis aiškino, kad BagoČius 
elgiasi neleistinai; jis nesu
prantąs p a r 1 a m entarinių 
taisyklių ir tt. Tuomet pa
sistoja Zeiglerio kn. delega
tas ir klausia: “O kaip elgė
si ponas Gegužis 1930 m. 
Chicagos seime? Dabar su
valgyk pats savo pagamin
tus vaistus.”

žodžiu, Michelsono inci
dentas sukėlė daug barnių 
ir diskusijų delegatuose. 
Tarnsrioviniai santikiai pa
aštrėjo. |

na- 
virš 
Bet 
vei-

gia linksmų 
birželio, pas 

int Mary’s 
. J. pradžia 
visus ateit 

i st tyrame 
prie geros 
,tu parem- | 
žariją, 

o misi j a. 
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OSVALDO KYBURIO

Dr. Herman Mendlowitz
Lt

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

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.

t k -i

kaip vietiniams, 
miestų parinkti

Vietiniai jau 
Drg. Antanas 

pusėtinai

■< ■ n■■. V?-*

■ v

Telephone Stagg 2-4409

GRABORIUS

m a, 
rašys d. S. J. 
tų vardai 
bet atspausdinus raštus tam 
bus pervėlu. Knygos kaina 
ti 50c.

Patartina visiems draugams 
ir draugėms, 
taip ir kitų 
prenumeratų, 
darbuojasi.
Pagicgala jau turi 
surinkęs, d. O. Girnienė taip
gi. ’Drg. Žemaitiene, kuri vi
sados gerai pasidarbuoja pla
tinime tikietų, irgi turi bent 
kelias prenumeratas. Kiti taip
gi darbuosis ir patys užsira
šys.

Nuo savęs prašau užsirašy
ti ir parinkti prenumeratų 
draugus serantoniečius, taipgi 
shenandoah’riečius ir visu ki
tų kolonijų lietuvius. Tai bus 
labai svarbi istorinė eilių-poe- 
zijos knyga, kurioj ir mes, rė
mėjai, turėsime savo vardus. 
Tik būtų gerai, kad visi, kurie 
gali, prisidėtų prie tų raštų 
išleidimo juo greičiau.

Paskaita ‘Šis-Tas apie Poeziją’
Po virš minėtos kuopos su

sirinkimo, d. S. Jasilionis skai
tė paskaitą, jo paties parašy
tą. Kaip jis pats sake, dar 
pirmu sykiu tokį didelį darbą 
atliko ir kvietė mus pasakyti 
tikrą teisybę arba kritikuoti, 
kas, mūsų manymu, būtų ne
gerai.

Paskaitos ištikrųjų buvo ko 
pasiklausyti ir pasimokinti. 
Visiems patiko ir visi ramiai 
klausėsi per 25 minutes. Tiek 
laiko užėmė skaityt. Mes bū
tume klausę dar bent antra 
tiek. Davėme d. S. J. daug 
klausimų, į kuriuos jis aiškiai 
atsake. Visi pageidavo ir ki
tą susirinkimą paskaitų, ką d. 
S. Jasilionis ir prižadėjo iš
pildyti. Kviečiu draugus 
skaitlingai dalyvauti ateinan
čiam ALDLD kuopos susirin
kime.

Paskaita yra įdomi. Patar
tina kitų miestų draugam par
sitraukti ir skaityti savo susi
rinkimuose.

Aprašyme draugų seranto- 
niečių pikniko 7 birželio mi
nint sugrįžusius iš opozicijos 
draugus, dalyvavusius tame 
pikniko, nėra paminėta drau
gai J. E. Antanaičiai, kurie 
turėjo būti paminėti. Atsipra
šau.

“Laisves” Koresvondentė.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tcl. Sfasg 2-0783 NOTARY
Ni«ht Tci. J-niper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

A. Radzevičius
(Undertaker) 

Vedu Šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kain

Season Lockers tik 
už $5.00

Parsamdau automobilius vestuvėm 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam. •
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn. N. Y.

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Dviem kambarys $16.00 
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.

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. < >(

' ». . • • ’1

Graži svetaine vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties. v

VARPO KEPTUVE 
* r- . * i 5 / V ’ Z 

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

Skaniausi

Hi-

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. . į
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



•> r

Penktad., Birželio 26, 1936

Visuotino Lietuvos ninkai streiką taip pat lai
mėjo. Apie 150 darbininkų

skaitytojus garsinti šį susirinkimą 
tarpe savo draugu ir pažįstamų. 
Taipgi čia bus išduotas svarbus pra
nešimas “L.” pikniko klausimu.

Jeigu lytų, tai piknikas atsibus 
11 d. liepos.

Statybos Streiko Eiga
(Mūsų Specialis Lietuvoj Koresp.)

17-V streikas tebeėjo visu 
platumu. Fašistų spauda 
skelbė, kad šit tuojau bū
siąs uždarbių reikalas su
tvarkytas, kainų tvarkyto
jas, darbo inspektoriai dir- 
bą... •

Bet 18-V streikas įgavo 
• naują jėgą—dar prasiplėtė, 

/ apimdamas naujas vietas. 
; Sustreikavo (18-V) Šiaulių 
L "31 a t y b ininkai. Šiauliuose 
i ^streikas apėmė apygardos 

^teismo statybą, ligonių ka- 
Ljsos stat., pradžios mokyklos 
‘-statybą ir didelį skaičių pri- 
Pvačių statybų — kai kuriais 
^daviniais 150 darbininkų 
^(oficialūs pranešimai), o ki
etais apskaičiavimais — virš 
4200 darbininkų.

Šiaulių statybininkai pa- 
‘ fėifcaTavo: mūrininkams-tin- 
koriams mokėti vietoj lig
šiolinių 65-70c. valandai—1 
litą, juodadarbiai — vietoj 
ligšiolinių 25-35c. valandai 
—mokėti—50c.

20-V dauguma privačių 
statybų rangovai pasiūlė 
darbininkams mokėti reika
laujamą atlyginimą, bet 

• darbininkai streiką tęsė, 
pareikšdami, kad solidari- 
zuoją su valdiškų statybų 

■į darbininkais, ir su visos 
j Lietuvos statybininkais.

Per savo agentus bandė 
streikuojančius d e m o rali- 
zuoti fašistai. Iš vakaro 

- (t. y. 19-V) darbininkai su
sirinko kultu r. kliube aptar- 
ti streiko reikalų (tokie 
kliubąi yra steigiami fašis- 

i tines’“darbo atstovybės”). 
To kliubo ,vedėjas fašistas 

„ Ęupriūnas'; pradėjo darbi
ninkams trukdvti, ėmė juos 

j užpuldinėti, šaukti,, kad 
! streikai jau esą atgyveno 

savo laikus, tik bolševikai 
už streikus agituoją. Darbi
ninkai pasipiktino, sudrau
dė fašistu agentą, iškilus 

J skandalui fašistas pasitrau
kė.

1

1

toriai, betonuotojai, staliai, 
juodadarbiai ir kt. Pirmajai 
kategorijai — mūrininkams 
—ministerija nustatė—1 lit. 
15c į valandą pirmoj zonoj,} 
antroj zonoj (srity)—1 litą 
ir trečioj 90 centų.

Kadangi ministerijos nu
statytos minimumo noriūos 
tik dalinai tepakėlė darbi
ninkų atlyginimą (jis nepa
keltas tiek, kiek darbinin
kai reikalavo, o kitoms ka
tegorijoms paliktas senas 
priešstreikinis a t lyginimas 
—darbininkai 18-V streiką 
tebetęsė.

20-V streikas dar tebesi- 
5^*7 Į tęsė. Su nustatytomis nor-

momis darbininkai nesuti
ko. Derybose su samdyto
jais ir svarbiausia—val
džios atstovais Kauno dar
bininkai nurodinėjo, kad 
vandens kelių ir plentų val
dyba “išsigalėjo” dar ir 
prieš streiką mokėti dides
nius atlyginimus, negu nu
stato dabar vidaus reik, mi
nisterija. Streikų ardymo 
įstaiga—darbo rūmai nieko 
nepajėgė paveikti į darbi
ninkus, kad šie streiką baig
tu, c

20-V nors streikas visoje 
Lietuvoje tebesitęsia, kai
kurios statybos Kaune pra
dėjo dirbti, tarp kitų ir 
Ekonominės Karių Bendro
vės—“Karininkų Romovės”

ninkai išsikovojo sau tokius 
uždarbius: mūrininkai ir 
tinkoriai valandai 1 litų 
(prieš streiką 65-70c.), juo
dadarbiai—50c. (iki streiko 
25-35c.). Išsikovojo ir kitus 
reikalavimus.

Kaune kaikurios vietos 
pradėjo dirbti praeitą tre
čiadienį, t. y. 20-V. Bet da
lis tebestreikavo ir 23 d.— 
visą šeštadienį, pavyzdžiui 
kelios statybos Trakų gat
vėj.

Statybose jau kelios die
nos iškabintos atlyginimų 
lentelės, už 8 vai. darbo d. 
juodadarbis gauna 60c. va
landai, o už viršvalandžius 
250 nuoš. daugiau.

Smulkesnes darbo sąly
gas, kurias išsikovojo strei
kuojantieji, pranešiu vėliau. 
Svarbiausia —streikavusieji 
statybos darbininkai išsiko
vojo—pramones darbininkų 
samdos įstatymo taikymą.

Komitetas.
(149-151)

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 28 d. birže
lio, 10 vai. ryto, Liet, svetainėje, 29 
Endicott St. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui.

S'ekr. J. J. B.
(149-150)

HARTFORD, CONN.
Laisves Choras rengia pirmą savo 

naktinį pikniką, Baukaus parke, 
Buckland Corner, Buckland, Conn. 
Piknikas įvyks subatoj, 27 d. birže
lio, pradžia 5 vai. vakare. Turėsim 
gerą orkestrą šokiams, skanių val
gių ir gėrimų. Choras stengiasi pa
daryt šį pikniką skaitlingu ir yra 
prisirengęs visus gražiai priimti ir 
visus palinksminti. Tad kviečiam vi
sus dalyvauti.

Naujas, gelžkelio tiesimo 
darbininkų streikas. Kauno 
priemiestyj Šančiuose nuo 
praeitų metų yra’tiesiamas 
strateginės reikšmės gelžke-

aptarnaus ir šiemet išple
čiamo “Lietmedžio” (parke
tų) fabriką. 15-V dirbę prie 
to gelžkelio darbininkai: 
(darbo biržos pasiųsti) su-1 
streikavo. Pareikalavo, kad 
uždarbis nuo 2 lt. 50c. į die
ną būtų pakeltas ligi 6 litų 
į dieną. Apie streiko eigą,1 
ar pabaidą žinių kol kas,' 
trūksta. Streikuoja virš 100 
darbininku.

Rengėjai 
(149-150)

inuose, tad ir mes prašome jūsų pa 
gelbos. Nesigailėsite dalyvavę šia 
me piknike.

Streikas Šiauliuose tebe
sitęsia gana puikiai.

Streikas Pasibaigė. Politipis 
Laimėjimas. Pakelti A 

nimai. 8 Valandų Dą 
Diena.

PALEIDO JUODĄJĮ 
ŽMOGŽUDĮ

^gi
lo

ELIZABETH, N. J.
Draugai elizabethiečiai, katrie pa

sirengę važiuoti nedėlioj, 28 biržę- 
lio, į apskričių pikniką, Eagle Rock, 
West Orange, N. J., visi būkite 408 
Court St. 1-nią valandą dieną. Iš 
ten visi bendrai važiuosim į virš mi
nėtą pikniką. Šis bendras važiavi
mas palengvins ypatingai nežinan
tiems, kaip nuvažiuoti. Tai nebus 
specialis busas, bet paprastais ba
sais.

A. Skairus.

BINGHAMTON, N. Y.
Kompartija rengia išvažiavimą 

d. liepos ant drg. V. Kaminskienės 
faunos. Tad mes prašome kitų or
ganizacijų nieko tą dieną nerengt, 
bet skaitlingai dalyvaut komparti
jos vieneto piknike. Jau eilė drau
gijų turėjo savo piknikus ir išva
žiavimus ir partija bandė neužbčgt 
už akių, bet dalyvavo jūsų parengi-

12

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. Kuopų ir L.D.I). 12 

Narių Atydai!
Vienybe Tarp A.L.D.L.D. 10 kp. ir 
didelės dalies L.D.D. 12 kp. narių 

įvyko._ Visi nariai kviečiami j 
. Išvažiavimą!

Birželio 28 dieną, įvyks išvažiavi
mas MikolaiČio (Gudavičiaus) far- 
moj atžymėjiinui mūsų senai lau
kiamos vienybės. į šį išvažiavimą 
yra kviečiami visi nariai nuo L.D.D. 
12 kp.; A.L.D.L.D. 10 kp., 141 kp., 
149, 105 kp.

Minėtų organizacijų nariai važiuo
kit be jokių ceremonijų. Maistą ir 
gėrimus bandom surinkti veltui; ir 
visus tokius aukautojus užprašom 
ant šio parengimo. įžangos nebus. 
Mikolaitis daržą aukauja veltui. Kat
rie važiuosit gatvekariais, būsit nu
vežti mašinoms j vietą tarp 12 P. M. 
ir 2 P. M.—valandų, todėl nesivė- 
luokit.

KELRODIS: Važiuokit iki Bridge 
ir iš ten paimkit karą No. 66 ir

Kp.

važiuokit iki City Line, iš ten būsit 
nuvežti. Sumašinom važiuokit Frank
ford Ave iki City Line ir tuojau už 
tiltuko sukit po kairei .‘ke“» Night. 
No. 2 ir temykit iškabas.

Visus maloniai kviečia rengimo 
Komisija.

o. Z ir temykit iškabai 
Visus maloniai kviečia

PATERSON, N. J,
L.D.S. 123 kp. 

nedėlioj, 5 d. liepos, 10 vi 
Lafayette St. Visi nariai 
te, nes turėsime daug 
l.vkų

SUS!

apsvarstymui.
Fin. Rašt. J.

PATERSON, N
A.L.D.L.D. 84 kp. rengia linksmą 

pikniką nedėlioj, 28 d. birželio, pas . 
drg. Višniauską, prie Saint Mary’s 
Lake, North Haledon, N. J. pradžia 
10 vai. ryto. Kviečiam visus ateit 
ir linksmai dieną praleist tyrame 
ore, ir linksmai pasišokti prie geros

I organizaciją. 
Kviečia Komisija.

*

I )idžiausias Lietuvių Piknikas Brooklyi

‘Laisvės’
___

Bus Laisvės Choras iš Hartford, Conn., Vilijos Choras iš Waterbury, Conn 
Ir Lyros Choras iš Philadelphia, Pa.

sit^siąs ir besiplečiąs strei
kas—nuvertė kainų tvarky
tojo darbą. Darbininkai įgi
jo politinį laimėjimą — sta- 
tybos darb ininkai tapo 
įskaityti į pramonės darbi
ninkų eiles.

" Vidaus reikalų viceminis- 
terįs pulkininkas Giedraitis 
ii* firiansų ministeris—išlei
do įsakymą, kuriuo pramo- 
nės darbininkų įstatymas 
tuH apimti ir statybos dar- 
binlhkus (18-V).

' Atlyginimo normas ėmėsi 
nustatyti speciali vidaus rei
kalų ministerijos komisija. 
^Jšėjus minėtam įsakymui, 

.statybos inspekcija iš- 
siuntinejo visiems darbo in- 
Spėktotiams a p 1 i n k r a štį 
(cirkuliarą), reikalaudama 
^patikrinti” pas rangovus.
>Vida.Us reikalų ministeri- 

i'F/išlęido minimalių atlygi- 
nirtĮtų lentelę statybos dar
bininkams. Sulig vidaus rei
kalų ministerijos nuosta
tais—atlyginimo dydžiai pa
skirstyti į tris sritis: pir
ma—Kaunas ir apylinkės, 

- antra—Šiauliai. Panevėžys, 
larjamnolė, Ukmergė ir 
rilkaviškis. Trečia—visi ki

ti miestai ir miesteliai.
Vidaus reikalų ministeri

jos atlyginimo normos, ži
noma, mažesnės negu rei
kalavo darbininkai. Pa vyz
džiui: visi statybos darbi- 
linkai suskirstyti i 13-ką 
kategorijų: mūrininkai, da

lytojai, tinkoriai, instelia-

__

23-V popiet laikraščiai 
paskelbė, kad statybininkų 
streikas visoje Lietuvoje pa
sibaigė. Kaikuriose vietose 
rangovai su nustatytomis 
ministerijos normomis ne
sutikę atlyginimus nusta
čius komisija.

Apie streiko galą jūsų 
korespondentui pavyko gau
ti tokių žinių.

U k mergės statybininkų 
streikas, tęsęsis 12-ką die
ni] V-19 baigtas, tilto staty
bos darbininkai pradėjo 
darbą—visi darbininkų rei
kalavimai patenkinti. Kau
niečiai rangovai S. Gurvi- 
čius ir Judelevičius pasiun
tė viešą raštą Ukmergės 
darbo inspektoriui. To rašto 
nuorašas su rangovų ir dar
bo inspektoriaus parašais 
iškabintas prie statomojo 
per Šventosios upę tilto sta
tybos. Atlyginimai iškovoti 
šitokie:

Betono armatūros meiste
riams—60c., Lmos kategori
jos dailidėms 65c (buvo li
gi streiko 50c.), ILros kate
gorijos dailidėms 55c (buvo 
40c.) valandai, juodadar
biams vyrams 50c. (30-35), 
moterims 40 (buvo—20-25), 
akmenskaldžiams 10 (buvo 
7) litai kūb. metras, veži
kui su arkliu 6 litai (5)—už 
8 valandų darbo dieną. Ran
govų įgaliotiniai (inžin.) 
bei darbo vedėjai pasižadė
jo, kad už viršvalandžius 
(virš 7 v. d. d.) bus atlygi
nama aukštesniu atlygini
mu. Už streiko laiką rango
vai visiems darbininkams 
bendrai davė 150 litų.

Apie salės statybą Uk
mergės turgavietėj — žinių 
kolkas gauti nepasisekė.

Šiauliuose statybos darbi- v

Detroit, Mich. — Teisėjas į 
•T. J. Maher įsakė naliuosuoti 
Hudson automobilių fabriko1 
boselį, juodai! legionierių 
Wm. More’ą. Pastarasis bu
vo suimtas kaipo vienas iš, 
šaikos. kuri nužudė uniios' 
organizatorių Johną Biela- 
ka.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MINERSVILLE, PA.

A.L.D.L.D. 9-tas Apskritys rengia 
metinį pikniką Dutch Hall giraitėj, 
netoli Reading stoties. Piknikas 
įvyks nedėlioj, 28 d. birželio, 10 vai. 
ryto. Bus gera muzika šokiams, ir 
valgių ir gėrimų iki valios. Progra
moj dalyvaus Lyros Choras iš She
nandoah ir keletas gerų kalbėtojų sa
kys prakalbas. Tad kviečiam visą 
lietuvių visuomenę dalyvauti, links
mai dieną praleisti tyram ore, ir 
paremti darbininkišką^ organizaciją.

Komisija.
(149-150)

SCRANTON, PA.
Darb. Susivienijimo 188 lokalus, 

persiorganizavęs iš bedarbių tarybos, 
rengia pirmą pikniką nedėlioj, 28 d. 
birželio, High Works Grove, lietu
vių daržas, Ferdinand St., pradžia 2 
vai. po pietų, įžanga 25c.

Kviečiam visus ateit ir paremt šią 
jauną organizaciją ir padėt jai ant 
toliaus tęst savo gerus darbus. Ga
lėsite pasilinksmint prie geros or
kestras ir bus pakankamai užkandžių 
ir gėrimų.

Komisija.
(149-150)

SCRANTON, PA.
Rengiamos prakalbos del Dr. J. 

Šliupo nedėlioj, 28 d. birželio, Lietu
vių Auditorium, Providence St., pra
džia 7:30 vai. vakare, įžanga veltui. 
Kaip jau visiems žinoma, Dr. šliu
pas per daugelį metų gyveno Lietu
voje, ir todėl dabar mums papasakos 
apie lietuvių darbininkų gyvenimą 
ten. Tad kviečiam visą lietuvių vi
suomenę dalyvauti ir išgirsti jo pra
kalbų.

I). P.
(149-150)

WORCESTER, MASS.
Birželio 30 d., 7:30 vai. vakare, 

Liet, svetainėje, 29 Endicott St., 
įvyksta svarbus susirinkimas, kuria
me kviečiame visus skaitlingai daly
vauti. Čia bus išduotas raportas iš 
lietuvių kongreso ir iš proletmeno 
susivažiavimo Cleveland^. Liet. Vei
kimo komitetas prašo visus “L.”

Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.

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

landė, atsteigimui demokratines santvarkos Lietuvoje.

PIKNIKAS BUS ULMER PARKE
DIDŽIAUSIAM PARKE BROOKLYN GALE 25th AVENUE

Taipgi programoj dalyvaus Laisves Choras iš Hartford, Conn., Vilijos Choras iš 
Waterbury, Conn., Sietyno Choras iš Newark, N. J. Bangos Choras iš Bayonne, 
Y., ir Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.N. J., Pirmyn Choras iš Great Neck, N.

Šokiams grieš dvi orkestros
William Norris Orkestrą

' Grieš Amerikoniškus Kavalkus
j Prof. Retikevičiaus Orkestrą

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

gaspadinės pasirūpins prigaminimu gerų valgių ir bu£ visokių gėrimų.

KETURIOS DOVANOS PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO.
PIRMA $10. ANTRA $7. TREČIA $5 ir KETVIRTA $3.

• •

Dovanos yra skiriamos prie: išanksto perkamų bilietų. Kurie pirks bilietus prie parko vartų, iieturės 
progos gauti dovanos. Tad, išanksto įsigykite bilietus, naudokitės proga augščiau minėtų dovanų.

Prasidės 10 valandą ryto ir tęsis iki vėlai nakčia. Įžanga 40 centų.
■■ --------------------------------------------------------------------................................................................................................................................................... .................................... .................................. • ■. ... - .--fcl,.



Puslapis Aštuntas Penktad., Birželio 26, 193

Visi Daly vau kit Didžiajame Keturių Apskričių Piknike 
Sekmadienį, 28 Birželio, Eagle Rock, West Orange, N. J. 
Gražiausia Vieta, Chorų Dainos, Šokiai ir Dovanos

Šį sekmadienį, 28 birželio,?ant augšto Aro Kalno, iš kur
8-tą ir 10-tą valandą ryto, nuo 
“Laisvės” namo, kampas Ten 
Eyck ir Lorimer Sts., Brookly
ne, išeis du didžiuliai busai. 
Kelionės kaina į abi pusi tik

matos tolimiausios apylinkės ir 
kvepia viliojanti giraitė.

Ten pat yra ežeras atvėsti 
nuo karščio ir didelė, kelis 
tūkstančius žmonių talpinti, 
svetainė, atsitikime lietaus. 
Kaitra nei audra negali sulai
kyti nuo pikniko.

patys žinotumėt arba norin
tiems važiuoti draugams galė
tumėt patarti.

TRAUKINIAIS: Iš New
Yorko imkite Hudson Tubes 
bile kurioj iš sekamų vietų—

Kas Tie Darbininkų Atstovai 
Sekamuose Rinkimuose Ir 

Kokia Jų Programa?

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJA

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.

Tel. Evergreen 8-8707

B. L. ŠALINAITĖ, 
Aido ir Sietyno Chorų mokytoja
$1. Pirmuoju busus važiuos 
delegatai, antruoju — Aido 
Choras. Smagi kelionė, gražus 
ir naudingas sau, o sykiu ir 
darbininkų reikalams praleidi
mas pasilsio dienos tyram ore,

55-tas METINIS 55-tas

Šv. Jurgio Draugystės

Nors busai imti vežimui de
legatų ir choro, bet dar yra 
keliolika vietų ir publikai. Už
sisakykite tuojau, iš anksto, 
kad nereikėtų liktis.

Busais važiuoja ir daugelis 
kitų apylinkės kolonijų.

Programą pildys iNewarko 
Sietyno ir Brooklyno Aido 
chorai, vadovybėje B. L. šali- 
naitės, ir Pirmyn Choras, iš 
Great Neck, vadovybėje Al
donos Klimaitės.

Apie valgius ir gėrimus ne
sirūpinkite, jų ant vietos rasi
te kuogeriausių.

Kelrodis į Pikniką
Kadangi labai daug yra 

norinčių važiuoti į šį pikniką, 
spėjama, kad visi busuose ne
tilps, norės važiuoti trauki
niais ir mašinomis, tad čion 
paduodame aiškų kelrodį, 
kaip dasigauti į Newarką. Iš 
Newarko į parką kelrodį rasi
te kitoj vietoj telpančiam 
skelbime. Išsikirpkite, kad

ALDONA KLIMAITĖ, 
Pirmyn Choro mokytoja.

34th St. ir 6 Ave., 14th Str. 
ir 6th Avė., arba Cortland St. 
Pirkite tikietą iki Newarko.

AUTOMOBILIAIS: Holland 
Tuneliu ir toliau iki Newarko.

Įžanga į pikniką tik 25c. 
Prie įžangos duos dovanas.

Pasimatysime Piknike.

PIKNIKAS Lietuviai Kom. Partijos 
Konvencijoj

Jurgine Draugystė Turės 
55-tą Metinį Pikniką

sužinojime atsakymo į

Tame tai ir priežastis,

išvežti į kempes, o jų lėšas 
apmokėtų valdžia.

Nutarta, kad komitetas, su-į 
sidedantis 
grupėmis, 
namus ir 
Bedarbių 
komitetas
to dalytų lapelius prie šelpimo 
biuro. Kaimietis.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. p.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

iš dviejų narių,' 
aplankytų bedarbių! 
kalbintų priklausyti j 
Taryboje, o antras, 
nuo 9 valandos ry-

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutarti

Tel. Mansfield 6-8787

Šeštadienį,

Birželio (June) 27 d., 1936
Nuo 2 Vai. iki Vidurnakčio

DEXTER PARKE
Jamaica Ave., ir 75th St., 

Woodhaven, N. Y.
Gerbiamieji Brooklyno ir apylin

kės lietuviai ir lietuvaitės. Kviečia
me visus atsilankyti j mūsų puikiau
si pikniką, kur bus progos su pa
žįstamais sueit ir prie puikios mu
zikos pašokt. Du orkestrai gros be 
pertraukų. Muzika Retikevičiaus gros 
lietuviškus šokius, o Kaiza—ameriko
niškus šokius.

RENGIMO KOMISIJA.

Įžanga 40c. Asmeniui.

KELRODIS: BMT Broadway Ja
maica Line iki Elderts Lane Stoties.

Komunistų Partijos konven
cijoje dalyvauja nemažas 
skaičius ir lietuvių. Delegatų 
tarpe teko jau pastebėti dd. 
A. Bimbą, Abeką, Jeskevičiu- 
tę, D. M. šolomską, Vytautą 
Zablackutį, J. Siurbą atsto
vaujančius masines lietuvių 
organizacijas. Vietines kuopas 
ir lokalines mainierių organi
zacijas atstovauja draugai J. 
Pacauskas, A. Arbačiauskas, 
K. Arminas ir jaunas Kom. 
Partijos veikėjas Mileris. Gal 
dar yra ir daugiau lietuvių 
delegatų, bet pirmose sesijose 
neteko susitikti, kadangi de
legatai posėdžiauja pasidalinę 
pagal valstijas, iš kurių jie 
yra.

Rep.

Viena iš seniausių lietuvių 
organizacijų Brooklyne—šv. 
Jurgio Draugystė—smarkiai 
ruošiasi savb 55-tam metiniam 
piknikui, kuris įvyks rytoj po 
pietų ir vakarą, tai yra šešta
dienį, 27 birželio, Dexter Par
ke, Jamaica Ave. ir 75th St., 
Woodhaven, N. Y. Įžanga 40c.

Ši didžiulė draugija kas me
tą turi po sėkmingą pikniką ir 
balių. Nėra mažiausios abe
jonės, kad taip bus ir šįmet. 
Mat, draugija susideda iš vi
sokių pažiūrų žmonių, nėra 
varžymų, taipgi laiks nuo lai
ko paremia ir darbininkų rei
kalus, tad ir visokių pažiūrų 
žmonės remia draugijos pa
rengimus.

“Laisves’’ Rep.

Kas sutiktų liktis paskuti
niu 
tuos svarbius klausimus? Nie
kas, 
kad visi keliai šį sekmadienį,
28 birželio, 2 valandą po pie
tų, veda į didžiąją Madison 
Square Garden svetainę, 8th 
Ave. ir 50th St., New Yorke, 
čion desėtkai tūkstančių dele
gatų ir svečių, jaunų ir suau
gusių, moterų ir vyrų, iš arti 
ir toli, svetainės viduje ir lau
ko pusėje lauks tos valandos, 
kad būti liudininkai entuzias
tiškiausių šios šalies istorijoj 
nominacijų Jungtinių Valstijų 
prezidento ir vice-prezidento.

Darbo žmonių vadai yra 
masių garbinami ir jiems ke
liama didžiausios ovacijos. Bet 
asmenys dar ne viskas, svar
bu jų, kaipo vadų, ir jų atsto
vaujamos partijos pateikta 
programa. Taip, čion pačių 
delegatų žodžiais bus perduo
ta susirinkusioms masėms toji 
programa, darbo žmonių rei
kalų gynimui programa. Ar 
stebėtina, kad tūkstantinės 
minios rengiasi dalyvauti ir 
kad rengėjai turėjo išvedžioti 
garsiakalbius lauko pusėn, 
kad minios netilpusių svetai
nėn galėtų būti dalyviais to 
didžiojo įvykio.

Negalintiems Dalyvauti
Neabejojahte, kad kiekvie

nas “Laisvės” skaitytojas skai
tytų laimė būti toj istoriškoj 
konvencijoj.’ Bet tą ne visi 
galės atsiekti.

Kandidatų kalbas galėsite 
girdėti per /radio LDS, ALD 
LD, Meno Sąjungos 
Jaunimo bendrame 
'Eagle Rock,. West

Draugas J. Pacauskas 
Lankėsi “Laisvėje”

DR. ALDONA šLUPAS
(ŠLIUPĄ ITĖ)

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

ir LDS 
piknike, 
Orange,

esantiejiLikusieji namie, 
svetainėse, važiuojantieji ma
šinomis nustatykite savo radio 
nuo 5 iki 6 vai. vakaro ant 
stoties WJZ ir nuo 5 iki 5 :30 
—WABC. Tuo laiku bus ra
dio bangomis duodamos Ko
munistų Partijos nominuotų 
kandidatų kalbos; teks nugirs
ti ir dalelę to entuziazmo, ku
riuo bus atžymėta užbaiga 
konvencijos.

Drg. J. Pacauskas, iš She
nandoah apielinkės, dalyvau
damas K. P. konvencijoje, ap
silankė ir “Laisvės” įstaigoje. 
Jis nors ir nedirba jau penki 
metai, gyvena kaip ir daugelis 
mainierių “atsidarę 
nas”, bet paaukavo 
reikalams 50c.

Drg. Pacauskas
veikėjas ALDLD 124 kuopos, 
darbuotojas APLA kuopoje, o 
kas svarbiausia, kad jis žymią 
rolę vaidina mainierių unijo
je, kur yra vice-prezidentu 
vietinio lokalo, nariu “grie
vance” komiteto, taipgi nariu 
kitų įstaigų.

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

savo mai- 
“Laisvės”

yra geras

Draugas.

Komunistų Konvencijos 
Bankietas

šeštadienio vakarą, 27 bir
želio, 8 vai. vakaro, Manhat
tan Opera House, 34th St. ir 
8th Avė., N. Y., įvyks Komu
nistų Partijos. Nacionalės Kon
vencijos bankietas. Tai bus su
sipažinimui - pasilinksminimui 
delegatų. Bankiete dar ga
lima gauti vietii ir šiaip pub
likai.

Banko Manadžeris Dabar 
Gyvena Iš Pašalpos

galima drąsiai 
Amerikoj kiek- 
progų—patapti 

taip yra įsitiki-

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 18th Sti., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
Šlapinimosi ilgas.

Vai.: nuo 10 :80-8 ; Sektnad.: 11-1 dieną
Tel.t Algonquin 4-8294

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

VALANDOS:
9—12 ryte

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Petras Prasauskas
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

Keturių Didžiųjų Organizacijų
PIKNIKAS

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

Nacionalis Lietuvių Darbininkų Susivi enijimo Jaunimo Komitetas.

Iš Williamsburgo Bedarbių 
Susirinkimo

šiuo atveju 
pasakyti, kad 
vienam yra 
ubagu. Bent 
nęs buvęs Metropolitan Trust
Company Safe Deposit De- 
partmento vedėjas Edward F. 
Proper, 48 metų. Iki 1927 me
ti) jisai užėmė banke mana- 
džeriaus vietą su $3,000 al
gos metams, šiandien jo antra
šas yra 317 Bowery. Jis da
bar gauna $5.50 pašalpos į 
dvi savaiti ir $8 rendapinigių 
į mėnęsį.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pi^tų. 
Teikiam nemokamai vėliaus'os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven. L. L N. Y.

PAINTERS 
ąnd 

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

ONE HUNDRED AND FORTY-SIX

SUCCESS^ DIVIDENDS

JVYKS nedalioj

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

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., 

x arba Park Ave. iki Eagle Rock Ave., j kalną po kairei ir vėl 
po kairei iki parko.

PIRMU SYK TOKIS TURININGAS PIKNIKAS
ŠTAI

PROGRAMA

PRADŽIA 12-tą VAL.
DIENĄ

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

Taipgi Bus Įvairių Žaislų.
HiKLffĮHE " " " '--------— 1 ■ ~ t

ĮŽANGA—TIK 25 CENTAI 
■ l;' ■ ■■■, '

Organizatorius išdavė ra
portą pažymėdamas, kad su 
pirma diena liepos bus atimta 
pašalpa iš bedarbių ir jų šei
mynos bus palikta laisvai mir
ti badu.

Penkias • dešimt tūkstančių 
jau nuėmė, nuo pašalpos sura
šo ir paleido juos visus nuo 
viešųjų darbų, Todėl penkta
dienį, birželio 26, 11 valandą 
ryto, yra šaukiamos demons
tracijos prie City Hall, New 
Yorke. Tos demonstracijos 
tai bus sprendžiamasis kirtis 
laimėti ar pralaimėti pašalpą.

Fašizmas auga, o daugelis 
bedarbių, gaudami pašalpą, 
sėdi rankas susidėję ir laukia, 
kada jo čekis ateis. Kovoti 
nenori, į susirinkimus eiti “ne
turi laiko”, tai ponai sumanė 
iškirsti šposį—visus nubrauk
ti nuo pašalpos surašo. Kad 
laimėti pašalpą,' tai visi ir vi
sos būkite penktadienį pas 
miesto rotužę (City Hali).

Williamsburge yra 18,000 
vaikučių. Vasaros metu bovija- 
si ant gatvių. Per du mėnesiu 
mokyklos bus uždarytos. Per
eitą metą tuo laiku, automobi
liai užmušėfdU šimtu vaikučių. 
Tad šiemet Bedarbių Tarybos 
reikalauja, kad vaikučiai būtų

J*ince ^7i

Bdushwick
3 $ SAVINGS BANK
GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B’KLYN
INTEREST FOR QUARTER ENDING 
JUNE ioth AT į/Vp E R ANNUM

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Otn 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

SUSIRINKIMAI

svarbus, 
sekantį 
d. Bus

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVABROOKLYN, N.
Liet. A. Pil. Kliųbo 

susirinkimas įvyks 
penktadienį, birž. 26
rinkimas manadžeriaus ir bus 
svarstomi kiti dalykai. Tad 
visi nariai būkite.

(149-150)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Antano Ru- 

secko. Pirmiau gyveno New Yorko 
mieste, apie 5 metai atgal, bet dabar 
nesiranda tenai. Tad prašau jo pa
ties atsišaukti arba jei kas apie jį 
žino prašau man pranešt, už ką bū
siu labai dėkingas. Rašykite seka
mai: Andrius Ruseckas, 811 Ca- 
pouse Ave., Scranton, Pa.

(146-160)

REIKALAVIMAI i
Rekalingos moterys prie atrankio- 

jimo skudurų ir atkarpų. Greitai at
sišaukite sekamai: J. Isenberg & 
Son, 195 Plymouth St., Brooklyn, 
N. Y. (arti Jay Street.)

(148-154)

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 
r padidinu to- 
<io 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 IAne 

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

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktoriuj 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179




