
KRISLAI
švara ir Judžiai.
Baisioji Gamtos Rykšte. 
Besarmatis.
Baisu!
Komedija, bet Bjauri.

Rašo A. B.

Popiežius reikalauja apvalyt 
Amerikos judžius. šaukia kata
likus boikotuoti tuos judžius, 
kurie apsilenkia su moralybes 
kodeksu.

Bet popiežius šaudo pro šalį. 
Judžiai yra paremti bizniu, pel
nu. Vardan pelno kapitalistai 
visokią moralybę sutrempia ko
jomis. To negali nežinoti ka
talikų bažnyčios galva. Bet ar 
jis kovoja prieš kapitalizmą, 
prieš pelnų sistemą? O, ne. 
Priešingai, papa galvą guldo už 
tą sistemą, kurioje pripažįsta
ma tik viena moralybė: visaga
lintis doleris.

Ir šiemet sausros rykštė pla
ka vidurvakarinių ir pietinių 
valstijų farmerius. Javai apde
ginti, gyvuliams stoka pašaro, 
derlinga žemė pavirto pūstyne. 
Bet iš tos nelaimės pasinaudos 
grūdų trustai. Jie jau džiau
giasi, kad kviečių kaina pakilo 
iki dolerio už bušelį. Nelai
mė ir vargas darbo farmeriams, 
o tikra rugiapjūtė saujelei mo
nopolistų.

Taip eina Amerikos gyveni
mas... Pernai Roosevelto val
džia naikino javus, kad palai
kyti augštas grūdų kainas, šie
met žmonėms prisieina diržus 
susiveržti.

Smetonininkas Tysliava gai
liai verkia. Savo gausias ir 
karčias ašaras jis lieja “Vieny
bėje” delei praėjusio SLA sei
mo. Nepatiko jam seimas, ne
patiko jo tarimai—ypatingai 
pasmerkimas Smetonos val
džios ir paskyrimas Lietuvos 
politiniams kaliniams keturių 
šimtų dolerių. Visokią sarmatą 
padeda į šalį ir dar kartą pur
vų žiukštu meta veidan socia
listams ir komunistams. Sako 
jis: “Pagaliau jiems Susivie
nijimas iš viso reikalingas tik 
tiek, kiek jis turi pinigų.”

Tysliava prisiekia, kad bro
liai tautininkai nesiliaus smalą 
virę Susivienijime. Savo vier- 
nuosius jis šaukia kovon. Sa
ko Tysliava: “Jie (smetoninin- 
kai) turi budėti. Jie turi žiū
rėti į ateitį. Jie turi ruoštis.”

Mūsų prieteliai iš So. Bosto
no “Darbininko” atidengė nau
ją paslaptį. Jie praneša:

Šiomis dienomis iškilo vie
šumon, kad vidurinės Azijos 
bedievių organizacija pripaži
no garbės nariais ^ovietų Ru
sijos komisarus Litvinovą, Mo
lotovą ir Vorošilovą. Komisa
rai labai džiaugsmingai pri
ėmė tą jiems suteiktą “gar
bę.”

Taigi dabar gal bus aišku ir 
eiliniams bolševikų nariams, 
kad bolševikų vadai ir komi
sarai veidmainiauja, sakyda
mi, kad Rusijoje yra religijos 
laisvė.

Tikrai baisus dalykas. Net 
trys Sovietų valdžios viršinin
kai išrinkti bedievių organiza
cijos garbės nariais! Tegul 
verkia kunigai ir davatkos. Su
sidaro neapsakomas pavojus vi
sagalinčiai bažnyčiai.

Ar “Darbininko” redaktoriai 
nepagalvoja, kad jie patys sa
ve ant juoko pasistato?

Kaip svietas svietu yra, da 
niekas nebuvo matęs tokios “ci
vilizuotos” komedijos. Lietuvos 
valdžia apkrauna mokesčiais 
kalinius. Tie, kurie laikomi 
karo kalėjimuose, mokės val
džiai po 3.75 litų į parą, sun
kiųjų darbų kaliniai turės mo
kėti po 3 litus į parą. Tai pa- 
simojimas ant politinių kali
nių. Kurie negalės užsimokėti, 
tuos veikiausia amžinai pūdys 
kalėjime.

Komedija, taip, bet bjauri 
komedija.
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Bedarbių Skaičiaus Mažin- 
tojai: F. Perkins ir Green

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto darbo ministere Fr. 
Perkins skelbia, būk dabar 
šioj šalyj turį darbus 46,-' 
000,000 žmonių. Jinai per
daug perdeda.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidento Wm. Gree- 
no skaitlinėmis, dar tebėra 
11,250,000 darbininkų be 
darbo. Jis taipgi mažina 
tikrą bedarbių skaičių.

Buenos Aires. — Argenti
nos policija pądąrė 'kratą 
Komunistų Partijos cęntre 
ir suėmė-kelis jos vadus. 
......................... ................. ■ ■■ ■ *

2,000,000 Unijistu Bal
suosią už Rooseveltą?

—— ->
WASHINGTON. Ka- 

rininkas G. L. Berry, pir
mininkas vadinamos Nepar- 
tijinės Darbo Sąjungos, 
skelbia, būk jau 2,000,000 
Amerikos Darbo Federaci
jos narių pasižadėję balsuot 
už Rooseveltą į prezidentus.

Ispaną Fašistai Nužudė 
dar Du Socialistu

■■ . Zf

MADRID.—Pereitą penk
tadienį Ispanijos fašistai du 
socialistu nužudė .ir keturis 
darbininkus sūžeidė, begrįž- 
tant jiems iš susirinkimo. 
Sekmadienį iš ryto rado 
prie medžio pririštą ir su
šaudytą jaunuolį fašistą M. 
S. Rexacha netoli Madrido. 
Fašistai sako, kad taip jiem 
keršiję socialistai.

Nauji Sovietą Bonai
MASKVA. — Sovietų Sų- 

junga išleidžia naujus vals
tybės bonus sumoj 19,000,- 
000,000 rublių. Iš tos su
mos 15 bilionų yra skiria
ma išmainyt ant seniau iš
leistų septynerių pramonės 
paskolos bonų. Taigi dabar 
tik 4 bilionai bus naujos 
pramoninės paskolos. Se
nuosius- bonus galima bus 
iškaisti į naujus iki 1937 m. 
rugsėjo 1 d. Jie duos 4 nuo
šimčius palūkanų, tai yra 
apie pusę tiek, kaip senieji 
bonai. Reikmenų nupigini- 
mas ir rubliaus sustiprėji
mas atsilygins už nuošim
čių sumažėjimą. Bet pirku- 
siems Sovietų bonus žmo
nėms užsieniuose bus moka
ma tie patys nuošimčiai 
kaip ir pirmiau.

50,000,000 sovietinių pi
liečių turi pirkę savo vals
tybės bonų.

PRIGĖRĖ 11 SOVIETINIŲ 
TYRINĖTOJŲ

Arkhangelsk, SSSR.—Per 
audrą nuskendo nedidelis 
laivas “Toros!’ su 11 tyrinė
tojų Baltųjų Marių gelmių 
tarp Archangelsko ir Kan- 
dalaškos užlajos. Tik vie
nas išsigelbėjo valtelėje.

Socialistų "Senoji

NAU 
LĖ S

Rooseveltinę Partiją
UOS JŲ “LIAUDIES PARTIJOS" VADAI SIŪ-JŲ “LIAUDIES PARTIJOS _____

JSILIET SU ROOSEVELTĄ REMIANČIA 
PARTIJINE DARBO LYGA

Siu 
NE-

NEW YORK. — Dešinie
ji soc: 
dija,”

ialistai, “senoji gvar- 
vadovaujama L. Wal- 

dmano, Alg. Lee ir kt., įstei
gė savo vadinamą Liaudies 
Parti 
jų So> 
riai 
Thom

New 
listų 
gvard 
pos 5 
silieti 
ne Da 
suoti 
dent

‘senosios 
suvažiavimo lie-

ą, atskirą nuo kairių- 
bialistų Partijos, ku- 
vadovauja Norman 

įas.
žolių ei jų komitetas 
Yorko valstijps Socid- 
Partijos 
i jos”
d. pasiūlė tuoj aus su- 
į vieną su Nepartiji- 
rbo Lyga, taigi ir bal- 
už Rooseveltą į prezi

dentus. Už tą pasiūlymą 
agitavo Louis Waldman ir 
kiti dešinieji socialistų va
dai. Bet tam pasipriešino 
G. August Gerber, R. Hoff
man 'r didelis skaičius kitų 
delegatų. Jie sakė, kad čia 
siūloma “atiduot socialistus 
demokratams.”

Idant išvengt skilimo pa-
.,‘■1%^...-Ui

NAZIAI VARO LAUKAN TAUTU LYGOS ▲
GLOBĄ IŠ DANZIGO KRAŠTO

DANZ1GO NAZIS PREZIDENTAS IŠDERGĖ LYGĄ

go “laisvo” miesto, at- 
Tautų Lygos Tarybą,

GENEVA. — Arthur K. 
Greis5r, nazis prezidentas 
Danz: 
ėjęs į 
grubi joniškai išpįūdo Lygos
komisionierių Lesterį Dan- 
zige ir išplūdo Tautų Lygos 
kontrolę tenai. Jis rupiai iš
reiškė viltį, kad Tautų Ly
ga visai atsiims savo komi- 
sionięrių iš Danzigo,
girdi, Vokietija yra susita
rus su Lenkija savaimiškai 
tvarkyt Danzigo krašto rei
kalui. Išeidamas iš Lygos 
Tarybos, Greiser nykščiu 
pabraukė sau per nosį ir

nes

Sovietai Šluoja Laukan Įsibriovusius į Mokslo
Įstaigas Klaidinančius “Filosofus”

lizdai klaidingų filoso- 
eva “pažangiausių mo- 
nkų.” Jie vadino save

” “nesek
us,” “žemi au-norma- 
ir su “blogais proti- 
pagrindais.”

bar liepos 5 d. Sovietų

MASKVA. — Sovietų ap
švietus įstaigose buvo susi
kūrę 
fų, n 
kslini 
“pedologais” (arba “vaiko- 
logais”). Jie klasėse dauge
lį mokinių bei . studentų 
skirspė į “bukus, 
ming 
liūs” 
niais

Da 
Komunistų Partijos Centro 

tuos 
tojus 
atžagareivius, mark sizmo 
prieš 
nikuš.”

Pasirodo, kad jie varyda
vo psr sauvališkus kvo.ti-

tetas aštriai pasmerkė 
“specialistus” sapalio- 
, kaip nemoksliškus,

is, “apsimetėlius tech-

buvo 
vesti

Waldman, 
ssens ir kt.

Jiem pa
to savaičių 

suvažiavi- 
jdent vieni-

čių dešiniųjų tarpe, 
sudarytas komitetas 
derybas su N e p a r t i j ine 
Darbo Lyga, susidariusia iš 
stambių unijų remti Roose
veltą šiuose rinkimuose. Ko- 
mitetan įeina 
Alg. Lee, A. Clae 
žinomi dešinieji, 
vesta už ketver 
sušaukt specialį 
mą plačiau išgviį 
jimąsi su Nepartijine Lyga. 
Jeigu negalima būsią susi- 
derėt, tik tada jų Liaudies 
Partija statysi anti saVo 
kandidatus v a 1 S t ijiniuose 
rinkimuose. O apie kandi
datą į prezidentus nieko ne
sako; matyt, pasitenkina 
Rooseveltu.

Dešinieji socialistų vadai 
taipgi stengsis iš ' didžiųjų 
darbo unijų sudaryt tokią 
Darbo Partiją, k;ur jie galė
tų vaidint svarbią rolę.

išreikšda-

tačiaus,

piktai išsišiepė, 
mas panieką Taiįitų Lygai.

Lygos Taryb 
vėl užgyrė savo komisionie- 
riaus testerio politiką Dan- 
zige.

Berlynas, liepbs 5.—Hit
lerininkų laikraščiai šaukia 
“valio Greiseriui!” už jo 
nachališką išstojimą Tautų 
Lygoje. Sykiu jie smerkia 
laikraštininkus, kurie Ly
gos Tarybos rūme padarė 
paniekos d e m onstracijukę 
prieš Greiserį. Naziai rašo, 
būk tai tik “žydai” prieš 
juos ten demonstravę.

kokį “pa
turėjo dar

mus ne tik mokinius, bet ir 
jų tėvus ir gimines—kokius 
katras turi dvasinius palin
kimus, katron pusėn links
ta keno nervai, 
grindą” katras 
motinos nepagimdytas ir tt.

Sovietų vyriausybė nu
sprendė bėgyj vieno mėne
sio laukan iššluot iš visų 
mokslo įstaigų tokius kenk
smingus sapaliotojus ir tos 
rūšies knygas* Savo nelem
tais filosofavimais jie buvo 
prisegę “bukaprotystės” bei 
“pegabumo” gėdą šimtams 
tūkstančių mokįnių ir stu
dentų. Jie buvo dasišnekė- 
ję beveik iki nazių “teori
jos” apie augštesnius ir že
mesnius žmones iš pačios 
prigimties.

SSRS Pageltos Laivams 
Japonai Atidarė Uostus

TOKIO. — Per audrą 
prakiuro ir prie seklumos 
“prisvilo” Sovietų laivas 
“Sima,” ties Kurilių salo
mis, kurias valdo Japonija. 
Tame 4,000 tonų įtalpos lai
ve buvo 900 žmonių. Pagal 
Sovietų atstovybės reikala
vimą, Japonijos valdžia da
vė leidimą kitiems Sovietų 
laivams atplaukti pagelbon 
ir laikinai naudotis tenaiti- 
nėmis japonų prieplauko
mis. $iaip tos prieplau
kos yra uždarytos svetimų 
šalių laivams.

Naziai Sakosi “Amžinai 
Valdysią” Vokiečius(?)

WEIMAR, Vokietija, — 
Nazių partijos vadų susi
rinkime Hitleris užreiškė, 
būk fašistų vadai amžinai 
išlaikysią diktatorišką galią 
savo rankose Vokietijoj. Jis 
visaip išniekino demokrati
ją ir didžiavosi, jog Vokie
tijoj ką nazių partijos va
dai nutaria, tai žmonės turi 
“užgirti.”

Naziai [kalino dar De- 
vynioliką Komunistą
DRESDEN, Vokietija. — 

Slaptas nazių teismas liepos 
5 d. nuteisė 19 darbininkų 
po 2 iki 5 metų kalėjimo už 
skleidimą komunistinės li
teratūros ir propagandos.

Ar Anglai Praleis Selassie 
Karan prieš Italus?

Geneva. — Ethiopijos im
peratorius Haile Selassie, 
negavęs Tautų Lygoj pagel- 
bos prieš Italiją, nori grįžt 
atgal į Ethiopiją ir panau- 
jint karą prieš fašistus. Jis 
galėtų sugrįžt orlaiviu, per- 
skrisdamas virš Anglų-Ai- 
gipto Sudano, bei nuplaukt 
Anglijos laivu. Bet nežinia, 
ar Anglų valdžia sutiks su 
tuom.

Pietinė ir vakarinė Ethio- 
pija dar neužkariauta italų. 
Ten galima esą sudaryt 
šimtus tūkstančių ethiopų 
armiją, neblogai aprūpintą 
kulkasvaidžiais ir šautu
vais.

PASIKORĖ PUSKARI
NINKIS KUBOS 

KALĖJIME?

HAVANA, Cuba.—Rado 
pasikorusį (o gal viršininkų 
pakartą) puskarininkį L. F. 
Rivero, armijos stovyklos 
kalėjime San Severino. Jis 
su keturiais kareiviais buvo 
patraukti karo teisman už 
sumoksią prieš dabartinę 
armijos valdybą.

Sheffield, Anglija. — Ap
degė A. S. Lee fabrikas, tie
kiantis plieną karo laivy
nui. Įtaria, kad kas nors tik
sliai gadinęs mašineriją iį- 
padegęs fabriką. (

Francijos Fabrikantų 
Fondas Fašistam Prieš 
Liaudies Fronto Galią 

------------------------- ——a
NAZIAI VĖL TRUKš- 

MAUJA AUSTRIJOJ

VIENA. — Hitlerininkai 
liepos 5 d. mieste išsprogdi
no kelias bombas, nieko, ta- 
čiaus, nesužeisdami. Tuom 
jie darė demonstraciją, kad 
priverstų Austrijos valdžią 
greičiau susiderėt su Hitle
riu.

Extra!
Nuima Visas Bausmes nuo 

Italijos

Geneva, liepos 6.—Tautų 
Lygos' 52-jų narių komite
tas nutarė panaikinti visas 
ekonomines-finansines bau
smes, uždėtas Italijai laike 
jos karo su Ethiopiją.

Organizuos į Unijas 820,- 
000 Darbininkų

Washingtpn, liepos 6. — 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komiteto vadai or
ganizuos į unijas ne tik 
500,000 plieno darbininkų, 
bet ir. 320,000 gumos ir au
tomobilių darbininkų.

Greeno ‘Teismas” prieš In
dustrinį Komitetą

Washington, liepos 6. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas sušaukė jos 
Pildančiąja Taryba svars
tyt apie išbraukimą iš Fe
deracijos tų unijų, kurios 
remia Industrinį Unijų or
ganizavimo Komitetą. O jį 
remia jau vienuolika didžių 
unijų, turinčių virš 1,000,- 
000 narių.

Streikuoja 50,000 Laukų 
Darbininkų Lenkijoj

Varšuva, liepos 6. — Cen- 
tralinėj Galicijoj, Lenkijoj, 
sustreikavo 50,000 laukų 
darbininkų. Įvyko eilė susi
kirtimų su policija. Streikas 
yra ne tik ekonominis, bet 
ir politinis, prieš-fašistinis.

Apnuodijo 100 žmonių už 
Vėliavos Nesveikinimą

Manchester, N. H. — Ma
tyt, kokie patriotai užnuo
dijo maistą, nuo kurio ap
sirgo 100 delegatų suvažia
vime “Jehovos Liudytojų” 
sektos. Jos nariai atsisako 
sveikinti šalies vėliavą.

2,000 Ginkluotų Gengsterių 
prieš Unijos Organizavimą

Akron, Ohio. — Gumos 
kompanijos sutelkė 2,000 
ginkluotų gengsterių, idant 
sukriušintų vajų delei visų 
tbs pramonės darbininkų 
organizavimo į industrinę 
uniją.

FAŠISTŲ RIAUŠĖSE SU
ŽEISTA VIRŠ 100 »

CREIL, Francija. — Vi
dau reikalų ministeris Ro
ger Salengro pareiškė so
cialistų susirinkime, jog yra 
pranešimų, kad Francijos 
fabrikantai jau sudarė fon
dą fašistams, kad jie nu
verstų dabartinę Liaudies 
valdžią.

Paryžius. — Apie 15,000 
“Liepsnojančio K r y žiaus” 
fašistai, prisidengų vardu 
Buvusių Kareivių Sąjungos, 
liepos 5 d. sukėlė riaušes 
prie Nežinomo Kareivio pa
minklo. Policija ir darbinin
kai ėmė blaškyt fašistus, o 
šie nepasiduot. Susikirtime 
tapo sužeista virš 100 asme
nų, tarp jų 31 policininkas.

Smarkūs susidūrimai su 
d e m o nstruojančiais fašis
tais tą pačią dieną taipgi 
įvyko Dbuai, Nimes ir ki
tuose miestuose.

Pa. Vice-Gubernatorius 
Žada Šelpt Vejamus iš 

Darbo Unijistus
HOMES TEAD, Pa. — 

2,000 plieno darbininkų su
sirinkime, P e n n sylvanijos 
valstijos vice-guberna torius 
Thomas Kennedy liepos 5 d. 
pareiškė, kad bus duodama 
valstijinė pašalpą tiems plie
no darbininkams, kuriuos 
kompanijos išmes iš darbų 
už dėjimasi į uniją, kurią 
dabar organizuoja Industri
nių Unijų Komitetas. Ken
nedy sykiu yra sekretorius- 
iždininkas Jungtinės Mai- 
nierių Unijos.

Pittsburgh, Pa. — Visose 
plieno-geležies d i r b yklose 
šioj srity j jau yra susikūrę 
darbininkų komitetai unijai 
organizuot. O r g anizacinio 
vajaus pirmininkas P. Mur
ray sako, kad darbininkai 
nori ramiai susiorganizuot, 
naudodamiesi savo konsti
tucinėmis teisėmis; bet jei
gu kompanijos bandys už
kirst jiems kelią, tai darbi
ninkai bus priversti panau
dot savo streiko jėgą.

NUO UŽNUODYTŲ DAR
ŽOVIŲ APSIRGO 260 ŽY

DŲ JERUZALĖJ?

Jeruzale. — Susirgo 260 
vargingų žydų nuo sugedu
sių ar užnuodytų daržovių 
bei vaisių, perkamų gatvė
se. Vienas nuo to mirė. An
glų vyriausybė tyrinės, ar 
tik ne arabai nuodija žy
dams maisto produktus.

Viena. — Laike “soccer” 
žaidimo, fašizmo priešai su
kėlė nepaprastai trukšmin- 
gą demonstraciją prieš žai
dėjus iš Italijos; šaukė: 
“Gėda!” “Šalin fašizmą!”

o
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Pilna Rasių ir Tautų Lygybė
šlykštus tautinės ir rasinės priespau

dos šešėlis seka kapitalizmą visu istori
niu jo keliu. Be tautinių ir rasinių per
sekiojimų, be pjudymo žmogaus už jo 
odos spalvą, už jo kalbą kapitalizmas ne
gali gyvuoti. Buržuazija užsitikrina ir 
maskuoja savo klasinį viešpatavimą tuo, 
kad savo valdomus gyventojus dalina į 
“viešpataujančios” tautos ir rasės žmo
nes ir į “žemesnių” rasių ir tautų žmo
nes.

Kuo nepastovesnė jaučiasi buržuazinė 
vyriausybė, tuo didesnė tautinė priespau
da. Gelbėdama save nuo revoliucijos, 
caro vyriausybė pogromus ir tautines 
pjautynes padarė savo politikos pagrin
du. Ji pjudė gruzinus ant armėnų, ru
sus ant ukrainiečių ir visus kartu—ant 
žydų. Vokietijos fašizmas bekovodamas 
su darbininkų klase dabar visa tai at
naujina dešimteriopam maštabe, — ir 
parsidavėliai mokslininkai teršia savo 
varda, kurdami nemokšiškas “rasines” 
teorijas, kad pateisinti pogromus ir kru
vinus darbininkų malšinimus.

Buržuazinė demokratija negalėjo pa
naikinti tautinės priespaudos ir nemė
gino to padaryti. Ji tiktai pagražinda
vo padėtį, savo konstitucijose skelbda
ma formalę teisių “lygybę,” kuri niekuo
met ir niekur nebuvo pravesta gyveni
mam Jungtinėse’ Amerikos valstijose 
negrai formaliai pilnat^ihiai. Konstitu
cijoj nėra apribojimų. Tačiau demokra
tinė konstitucija dievobaimingai paken
čia nežmoniškus pasityčiojimus iš neg
rų, Linco teismus, faktiną pilną negrų 
beteisę visose gyvenimo srityse, nežmo
nišką sj4 jais elgesį.

Taip (arba maždaug taip atrodo tauti
nė “te/sių lygybė” ir visose kitose bur-z 
žuazinėse šalyse. Vienas dalykas — 
konstitucija, kitas dalykas—gyvenimas. 
“Buržuazinė visuomenė pilnai susiban- 
krūtavo tautinio klausimo išrišime.” 
(Stalinas.)

Tautinį klausimą ištikrųjų išrišo Di
džioji socialistinė revoliucija SSRS-oj.Ji 
ne tiktai paskelbė jau pirmojoj savo per
galės dienoj pilną tautinę lygybę, bet ir 
įgyvendino ją.

Laimėjo komunistų partijos teorija ir 
praktika, partijos, kurią auklėjo didieji 
vadai Leninas ir Stalinas. Jie mokino, 
kad tik proletariato valdžios užkariavi
mas priveda prie- tautinės ir rasinės 
priespaudos panaikinimo. Nė jokia bur
žuazinė demokratija, kokia ji Tobula ne
būtų, negali pašalinti tautinių/^rasinių 
apribavimų, negali įgyvendinti ^pilnos 
tautinės lygybės, nes beteisės šaknis sle
piasi kapitalistinėse klasėse.

“Kapitalizmo gyvavimas be tautinės 
priespaudos taip pat neįmanomas, kaip 
neįmanomas socializmo gyvavimas be 
pavergtų tautų paliuosavimo, be tauti
nės laisvės.” (Stalinas).

Bolševistinės teorijos tautiniu klausi
mu pagrindus išdirbo Leninas ir Stali
nas. Pradedant II partijos suvažiavimu 
bolševikai plėšė kaukes nuo nacionalistų, 
kurie po socialistine frazeologija mėgino 
prakišti tautinį išimtinumą. Stalinas ve
dė kovą su nacionalistais Kaukaze, prieš 
karą jis rašė savo žinomą veikalą 
“Marksizmas ir tautinis klausimas” — 
pamatinį bolševistinį darbą tautiniu 
klausimu, jis išstodavo tautiniu klausi
mu bolševikų konferencijoj 1917 metais 
balandžio mėn. Stalinas pravedė didžiu
lį darbą apsprendžiant ir sutvarkant tau
tas Sovietų šalyje ir sutvirtino sovietinių 
respublikų sąjungą, buvo jos valstybinės 
formos kūrėjas. Stalinas buvo pranešė
jas tautiniu klausimu komunistų partijos 
suvažiavimuose. Jam tiesioginiai vado
vaujant bolševikai tiesiai ir patvarkiai

vykdė gyveniman visus pagrindinius le- 
ninistinės stalinišk 
klausimu dėsnius.
SociaĮizmo laimėjimu milionai 
'žmonių sovietų šalyje ir visam pasauly
je švenčia ir bolševistinės teorijos tauti
niu klausimu pilną pergalę.

Didžiulės jaudinančios jėgos žodžiai 
užrašyti SSR Sąj 
projekto 123-am pupkte:

os teorijos tautiniu 
Ir dabar kartu su 

darbo

pergalę.

ungos Konstitucijos

ūrinio ir visuomeniniai

ekos skelbimas — bau-

“SSRS piliečių teisių lygybė, nepriklau
somai nuo jų tautybės ir rasės, visose ūkiš
ko, valstybinio, kult 
politinio gyvenimo srityse yra nebejojamas 

* įstatymas.
Bet koks tiesioginis arba netiesioginis 

teisių apribojimas arba, atvirkščiai, suteiki
mas tiesioginių ar netiesioginių pirmenybių 

' piliečiams priklausomai nuo jų rasinio ar 
tautinio priklausomumo, lygiai kaip ir bet 
koks rasinio arba tautinio išimtinumo, arba 
neapykantos bei pan 
ūžiamas įstatymu.”
Šis konstitucijos projekto straipsnis 

puikus. Jis ne tikti! suteikia tikrą, pil
ną, faktišką piliečių 
mai nuo jų tautybės 
lia aikštėn melagyst 
nystę visų tų buržua: 
prisidengę demokrat 
mis veda šlykštų p ji 
tautybę ar rasę. Fašistiniam rasinės ne
lygybės skelbimui pi,skirta tinkama vie
ta—jis paskelbtas si nkiausiu prasikalti
mu ir sovietų įstatymo griežčiausiai bau
džiamas. Šis SSRS 
tas praskambės per 
didžiausias fašizmo 
jo fanatiškų ir sadist 
kimo aktas.

123-ju punktu neapsiriboja tautinės ly
gybės ir tautinės laisvės gynimas Konsti
tucijos projekte. Apie tai kalba ir 110 
straipsnis, kuris gar, 
bą teisme, ir 121 straipsnis — apie gim
tąją kalbą mokykloje, 
apie kiekvieno piliečio teisę rinkti ir būti 
renkamu nepriklausei 
tautinio ~p r i klausomu

SSRS -^liečiu tauti 
laisvę garantuoja ir 
cialistinės valstybės Santvarka,— broliš
ka tautinių respublik 
tikrinta kovoj ir daPbe. 
go j nėra “viešpatauja 
rasių ir tautų. Ir 
tautos be savo noro 
bes, Tautų Sovietas A 
sąstate, kaip lygiateisė 
ja reikiamą lygsvarą ir apskaičiavimą 
visų tautinių savybių nacionalinėse res
publikose ir aųtonom

Konstitucijos pro j e 
rie kalba apie visų Lautų tautinę lygy
bę ir kurie baudžia bet kokį rasinio arba 
tautinio išimtinumo skelbimą, bus sutik
ti ų su dideliu pritarim 
šalyje. Šitie straipsn 
tų pilietį pripildys išdidumo jausmu. Su 
didžiule simpatija šipos kilnius straips
nius sutiks ir toli už Sovietų Sąjungos 
ribų. Didžiulė žemės rutulio gyventojų 
dauguma priklauso prislėgtoms, paverg
toms tautoms ir rasėms. Jos priklauso 
nuo “viešpataujančių 
Tačiau ir kai kurios 
vos tautos su baime 
miausią ateitį. Abisi 
mokomas.

^Tautinės lygybės : 
pergalėj Sovietų Sąjungoj šimtai milio- 
nų viso žemės rutuli^ pavergtų žmonių 
mato sugriovimą kolbnizatorių-imperia- 
listų išgalvotų “gamtos dėsnių,” būk vie
nos rasės ir tautos viršija kitas. Nuplė
šiama kaukė nuo fašistinės rasinės žu- 
likystės. Pilną tautų ir rasių lygybę ga
lima. įgyvendinti, — nes ji jau įgyvendin
ta SSRS-oj. Ji neša su savim kultūros 
subujojimą, išvystymą žmonijoj visų jos 
gabumų ir talentų. Ji liudija apie naują 
pasaulį, apie naujus visuomeninius san- 
tikius, kuriuos pagimdė socializmas, 
apie naujos visuomenės kūrėjų didybę. 
Ir šimtai milionų visų tautų ir rasių pri
slėgtų žmonių visam ?emės rutulyje įsi
tikina, kad kelias, kurį išsirinko sovietų 
šalies darbo žmonės L 
mėnesį — tai yra vie 
kelias.

lygybę nepriklauso- 
ir rasės, — jis iške- 
ę, apgaulę, veidmai- 
zinių politikų, kurie 
inėmis konstitucijo- 
dymą žmonių už jų

Konstitucijos punk- 
visą pasaulį, kaip 

pasmerkimo aktas, 
inių teorijų pasiner

ntuoja gimtąją kal-

ir 136 straipsnis—

mai nuo rasinio ir 
mo.
nę lygybę ir tautinę 
pati sovietinės so-

ų sąjunga,, kuri pep- 
Sovietų Sąjun- 

nčių” ir “žemesnių” 
kad skaitlingesnės 
negautų pirmeny- 
.ugščiausio Sovieto 
ė palata, garantuo-

inėse srityse.
kto straipsniai, ku-

ti ne tiktai sovietų 
iai kiekvieną sovie-

’ rasių kapitalistų, 
formaliai dar lais- 
žiūri į savo arti

ni jos pavyzdys pa-

r tautinės laisvės

917 metais spalio 
nintėliai teisingas

Vertė A. R.
(“Pravda”, 1936-VI-L5).
(Šią savaitę “Laisvėje” tilps paminė

tas SSSR naujosios ko 
tas. Raginame visus 
atidžiai pastudijuoti jį ir tą “L.” duoti 
skaityti savo draugams bei pažįsta
miems.—r‘Laisv.” Reda

nstitucijos projek- 
mūsų skaitytojus

kcija.)

Revoliucinis Streikas 
Lietuvoje

Gėlės Ant Žuvusio Darbininko Kapo; Merkinės Policija Bu
vo Paruošta Vykti Kaunan Šaudyti Darbininkus;

\ Fašistų Seimą Boikotavo

(Nuo mūsų Špecialio
Korespondento)

Aprašant lentpjūvės dar
bininkų streiko pasėkas 
Kaune grynai dM jūsų ko
respondento nuo 
briovė kai-kurių 
mų, dabar juos 
sau:

Į
Lentpjūvės

vargio įsi- 
netikslu- 
ir atitai-

darbininkas 
Karnauskas Antanas nušo
vė Kamberį (bafrikantą) 
15. VI. (ne 16. VI!). Laido- 

VI, kuriųtuvės įvyko 17.
metu apie 5į valandos poli
cija pradėjo šaudyti. Už
mušti trys darbininkai.

Fašistai paskelbė tokį ko
munikatą: “Šių ihetų birže
lio 17 d. 17.30 vai. įvyko 
nusižudžiusio darbi ninko 
Karnausko laidotuvės. Poli
cija iš anksto buvo numa
čiusi iš anatomikumo Mic
kevičiaus—Miško 
dojimo tvarką ir
Apie tai policija buvo pain
formavusi dr laidotuvių ren-

gatv. lai- 
maršruta.v

gėjus. Prasidėjus 
eisenai, jos rengė 
kė policijos nustatytos tvar
kos, tuo kliudydami vieša
jam judėjimui. Policija bu
vo priversta panaudoti jė
gą, tačiau vieno kito komu
nisto sukurstytas vienas ki
tas iš eisenos dalyvių polici
jos įspėjimų neklausė ir pa
sipriešino jėga, 
vienas iš minios 
tybės pilietis buv

laidotuvių 
jai nesilai-

Rezultate 
žydų tau- 
o mirtinai 

sužeistas. .Taip pat įvykio 
metu buvo sunkiai sužeis
tas į galvą ir vienas polici
ninkas, kuris paguldytas į 
Kauno valstybinę ligoninę. 
Įvykis laidotuvių nesutruk
dė ir jos įvyko numatyta 
tvarka.” (“Liet. Aidas”. 18.

ir Vytauto prospekte susi
rinkusios darbininkų mi
nios. Minių nepajėgė iš
sklaidyti nė atlėkus raitoji 
policija (rezervas).

Jūsų korespondentui prieš 
išvykstant pasisekė apžiū
rėti 18. VI Karnausko 
(Granausko?) kapą. Darbi
ninkų būreliai po 10-15 
žmonių iš ankstaus ryto, 
apie 5-6 valandą lanko jo 
kapą Kauno kapinėse prie 
Trakų gatvės. Kapo nema
tyti: jį dengia lį metro 
augščio vainikų krūva. 
Daugybė raudonų ir baltų 
kaspinų—nuo įvairių did
žiųjų Kauno fabrikų. Vie
name kaspine rašoma:

“Draugui Karnauskui— 
pasiaukojusiam del visų ge
rovės”. Kitame:

“Draugui Antanui Gra
nauskui—žuvusiam tragiš
kai už mus.”

Prie kapo žmonių budi 
nuolatos. Vieni apsiverkia, 
kiti tylom gniaužia kumš
čius, treti pasakoja apie 
vakarykščius įvykius ir 
prasideda nedideli darbinin
kų mitingai.

Apžiūrėjau 18. VI ir dar
bininkų žudynių vietą. Jau 
anksti rytą vakarykščio 
kraujo pėdsakų nelikę nė 
ženklo, nurinkti ir akme
nys, plytos1, pagaliai. Tik 
tebėra išlaužta tvora ir 
Amerikos Lietuvių autobu
sų bendrovės langai ir vit
rinos sunaikinti. Mat auto
busų garažuose buvę pasi
slėpę būriai policijos ir iš 
čia šaudę.

18. VI anksti rytą Kaune 
jau buvo žinoma, kad tą

pačią dieną 12 valandą die
ną turi prasidėti Kaune ir 
visoj Lietuvoj * visuotinas 
protesto streikas prieš fa
šistų terorą ir šaudymus.

Kaip vyksta streikas— 
nežinia. Apie tai jums pra
neš likę Kaune draugai.

Streikas jaučiasi ir pro
vincijoj. Kauno įvykiai pla
čiai aptariami net kaimuo
se. 18. VI ir 19. VI į Kau
ną iš provincijos miestelių 
ir kaimų traukiama polici
ja. Lenkų pasienio zonoje 
nuimta visa pasienio polici
ja ir išvežta į Kauną.

19.VI tarp kitų vietų iš 
Merkinės taip pat išvyko į 
Kauną policijos būriai. 
Merkinėj, mums pravažiu- 
jant stovėjo policijos auto
busas ir karo šarvuotoje 
būrys policininkų. Valstie
čiams pasiteiravus, kur 
vyksta, policininkai atsakė: 
“Laukiam kas minutę tele
gramos ... Kaune streikas. 
Gavom po 150 šovinių ir 
granatų.”

Tą pat dieną buvo veža
ma policija ir iš Suvalki
jos lenkų pasienio, vyko 
taip pat ir iš Linkmenų ba
ro.

Spauda neskelbia nieko. 
Opozicijos laikraščiai užda
ryti. Plačiau pranešinėja 
tik užsienio radio stotys: 
lenkų, latvių, vokiečių.

Šis streikas ir po jo se
kantieji įvykiai turės milži
niškų pasėkų ir į fašistų su
darytąjį “seimą”. Fašistai 
giriasi, kad balsavę į “sei
mą” 68.3% visų rinkikų. O 
spauda jau kartą buvo pra
nešus, kad protesto balsų 
esą įdėta į konvertus 15%, 
taigi fašistams teroru tepa
sisekė priverst už juos bal
suoti tik 50%, iš jų atskai
čius buržuazijos ir fašistų 
balsus—tik 40-30% liaudies 
fašistams pasisekė suvilioti 
į savo tinklą.

Lietuvoj vyksta įvykiai, 
kurie rodo fašistų galą.

Lietuva, kaimas. 
1936 VI. 20.

Philadelphia, Pa.
Atsitikimas jš streiko lauko

Birželio 25 d. darbininkai 
pikietavo užstreikuotą Atlas 
Uniform Cap Co., kuri randa
si Hudson bildinge, 128 N. 
Broad St. Streiklaužiai pra
dėjo veržtis į dirbtuvę. Pi- 
kietuotojai sulaikė. Įvyko su
sikirtimas. Dirbtuvės savinin
kas Herman D. Goldstein, pa
matęs mušantis streiklaužius 
su pikietininkais, pasigrobė re
volverį ir peršovė pikietininką 
Rubin Miller, suvarydamas dvi 
kulkas į koją. Darbininkas 
parkrito, bosas pribėgo arti jo 
ir prikišo revolverį. Bet pa
sisekė išmušt iš boso rankos 
revolveris ir duot jam per vei
dą. Pamatė boso moteris, pri
bėgus paėmė revolverį ir pa
davė bosui į ranką. Tada bo
sas vėl šovė du sykiu ir peršo
vė darbininkui ranką. Dabar 
peršautas darbininkas randasi 
ligoninėje, o bosas paleistas po 
$5,000 kaucijos.

P. Varianiškis.

Rumford, Me.

“Vienas ’ kitas”—buvo 20 
tūkstančių darbin

Policija nušovė 
nes. Ligoninės biluos su
žeistųjų. 18.VI anksti rytą 
į ligonines buvo nulėkę 

burmistras ir keli 
ministerial neva

Kauno 
fašistų 
tardymo pravesti.

18.VI. Kaune

nkų.
tris žmo-

pasklydo 
gandų, kad fabrikantai bu
vo papirkę policiją, kad ji 
sulaikytų laidotuvių eiseną 
ten, kur fašistiniai gaivalai 
galėtų apmėtyti akmenimis. 

Darbininkų mūšis su po
licija užtruko apie 
das.
nugalėjus policiją.

2 valan-
Ir tik darbininkams 

perėjus
Laisvės alėją, eisena pasie
kė kapus, kurie puvo ap
supti 2,000 policininkų. Ei
senai einant Laisvės alėja 
fašistiniai gaivalai (dau
giausia žydų tautybės) švil
pė, rėkė, tyčiojos--žinoma, 
iš namų ir balkonų. Gatvėj 
pasirodyti nedrįso. Atstum
ta policija iš įniršimo šaudė 
į minią iš. užpakalio.

Į kapus vistik dar atneš-
ta 30-40 vainikų, policija į 
kapus teįleido tik 
-150 žmonių, bet 4/7 
prasiveržę 1 pro 
grandinę keli tū 
darbininkų sušoko 
kur įvyko karštas! antifa
šistinis mitingas, puvo pa
sakytosv kalbos prieš fašiz
mą, fašistinį seimą, terorą, 
šaudymus; kviesta 
limesnės kovos, 
klausėsi gatvėse,

kokį 100 
netrukus 
policijos 
kstančiai 
į kapus,

prie -to- 
Mitingo 

daržuose

Kuom Kas Gali Pasigird?
Sykį karčiamoj prie baro man teko stovėti, 
Ir ten būrio vyrų kalbą galėjau girdėti.

Vienas gyrės, kad jis galįs daug išgert degtinės, 
“Saiderio”, vyno, ir alaus, bent pusę statinės.

Kitas sako: “Aš praryčiau du svaru lašinių, 
Kiaulės galvą, daug dešrų ir tuziną kiaušinių.”

Vienas, iškėlęs kumštį šaukia: “Matot, kas čia yra?
Tuo kumščiu galiu nutrenkti bile vieną vyrą!”

Kitas galįs išsėdėti dvi dienas ir naktį 
Neužmigęs; gert, rūkyti ir kozyres plakti.

Dar kitas gyrės daugybę merginų turėjęs, 
Su kiekviena esąs daręs, ką tiktai norėjęs!

Ir taip kožnas vienas stengės kuom nors pasigirti, 
Vieni perdaug viską žino, kiti perdaug tvirti.

Raguotis.
3

Sovietų Sąjunga daugiau žuvy pagauna, kaip bent kuri 
kita šalis. Soviety žvejai Tolimų Ryty prie Kamčatkos.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 28 kuopa laikė pusme
tinį susirinkimą birž. 28 d. Fi
nansų sekretorė Ona Vaznis 
išdavė atskaitą iš trijų mėne
sių kuopos įplaukų ir išlaidų. 
Pasirodė viskas tvarkoje ir su
tinka su iždininko knygomis. 
Taipgi iždo globėjai Morta 
Gražinskienė ir Jonas šalmie- 
tis patvirtino.

Susirinkimo tvarka labai pa
vyzdinga. Prieita prie rinkimo 
delegatų į LDS. seimą, kuris 
įvyks Rochesteryje. Balsavi
mai buvo slapti. Iš 4-rių kan
didatų išrinko du—Gražins- 
kienę ir Ona Vaznis. Abidvi 
geros mūsų kuopos narės. Drg. 
Gražinskienė ėjo finansinio se
kretoriaus pareigas nuo pat 28 
kuopos susiorganizavimo ir sa
vo pareigas atliko labai gerai. 
Draugė Ona Vaznis yra šių 
dienų finansų raštininkė ir dir
ba kuopos labui labai sunkiai. 
Jinai yra čia gimus jaunuolė. 
Mūsų kuopa pasitiki, kad ši 
draugė parveš gerą raportą iš 
seimo del mūsų jaunimo.

Nutarta surengti pikniką 
rugpjūčio 9 dieną. Tai bus 
mūsų delegačių išleistuvių pa
rengimas.

Patartina ir Lewistono 
draugams siųsti delegatus į 
LDS. seimą. Visi delegatai ga
lėtų važiuoti kartu, tai ir pi
giau atsieitų.

J. Klemanskas.

ŠYPSENOS

Nėra Blogo be Gero
Šėrykloj valgytojas į pa

tarnautoją: “Veiteri, šie oi- 
steriai labai maži.”

P a t a rnautojas: “Tikrai 
taip, tamsta.”

Valgytojas: “Ir jie išro
do dargi nelabai šviežus.”

Patarnautojas: “Jei taip, 
tai dar jūsų giliukis, kad 
jie maži, ar ne tiesa, tams
ta?”

Tikrai Neatspės
Ji: “J"ft niekad neatspe- 

site, kiek man metų.”
Jis: “O jeigu atspčsiu?”
Ji: “Tai jūs manote, kad 

aš jums ir pasisakysiu!”
Surinko Juodvarnis^
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MOKSLAS IR TECHNIKA
go ir Carskoje Selo jau nė
ra atstos,—rašė “Severnaja 
Pčela”—pusvalandis kelio-

10 Metu Gelžkelių 
Sukaktis

Šiemet, 1936 metais, Ru
sijoje sukanka lygiai 100 
metų nuo pirmo geležkelio 
išbudavojimo. Dabar net 
išsivaizdinti sunku, kaip 
šiandien pasaulis galėtų ap
sieiti be gelžkelių, plentų, 
garvežių ir orlaivių susisie
kimo.

George Stephenson, ang
las, buvo vyriausias išradė
jas gelžkelių, nors ir pirm 
jo buvo bandymų. Pirmas 
gelžkelis Anglijoje pabuda- 
votas tarpe Wandsworth ir 
Croydon. Jis buvo baigtas 
1803 metais. 1811 metais 
Anglija turėjo dar tik 150 
mylių gelžkelio kelio, tas 
parodo, kaip povaliai jie 
plėtėsi.

Pradžioje garvežiai, va
gonai, bėgiai ir kiti prietai
sai buvo labai blogi. Pir
mesni gelžkeliai visai nepa
našūs dabartiniams. Tik 
gyvenime, praktikoj jie bu
vo tobulinami.

Caristinėje Rusijoje ke
liai buvo blogi, blogai buvo 
ir su gelžkeliais. Plentą į 
Tūlą tik baigė, o jis jau su
griuvo, ir caras Nikalojus 
pirmas ant raporto užrašė: 
“Plento nėra, pinigu nėra ir 
kaltininku nėra. Verstinai 
dalyką reikia išnaujo pra
dėti ir naujai būdavoti plen
tą.”

Plėtimasis gelžkelių Ang
lijoje ir Amerikoje turėjo 
veikti ir j Rusijos buržuazi
ją. Rusijoje buvo svarsto
ma, kaip įvesti gelžkelius, 
kad pakėlus pelnus.

1835 metais į Rusiją at
vyko austras inžinierius 
Franc Von-Hestner, kuris 
pirm to vadovavo gelžkelio 
budavojimui B o h e mijoje. 
Šis inžinierius išgavo pasi
matymą su caru Nikalojum 
I. Inžinierius nurodė carui 
ekonominę gelžkelių naudą 
ir karinę strategiją.

—Jūsų Imperatoriška Di- 
dvi .—tarės jis.—Gelžkelis 
ralvs i vieno dieną pervežti 
5 600 pėstininku kareivių, 
500 raitelių su arkliais, ka- 
miolėmis, reikminimis ir 
kitkuo. Pasivėlinsiu sau 
parodyti, kaip tai veikia 
Anglijoj. Anglijos valdžia 
laike neramumu Airijoj j 
dvi valandas laiko permetė 
kareivius iš Manchesterio j 
Liverpoli, kad iš ten galėtų 
laivais juos vežti į Airi
ją.”

Carui Nikalojui labai pa
tiko mintis, kad pagelba 
gelžkelių bus galima per
mesti armija slopinimui 
valstiečiu sukilimų, kuriu 
Rusijoj buvo daug. Caras 
sudarė komisija ištvrimui 
inžinieriaus pasiūlymo. Ko
misija pirmame posėdvje 
pripažino gelžkelių naudin
gumą ir pareikalavo nuo in
žinieriaus smulkmenų, kiek 
reikės medžiagų ir pinigų.

sitikime sugėdinto gelžke
lių, tai sostinė pasiliks be 
reikmenų, o tas gali iššauk
ti nepermatomas kliūtis.”

Tolia įrodinėjo:—“Ačiū 
žiaurumui Vnūsų šalies kli
mato, vargiai \Rusijoje yra 
vieta, kur garima pabuda- 
voti gelžkelį ir sėkmingai 
jį išnaudoti.” Toliau jis įro
dinėjo, kad neleistina vie
name vagone . važinėti po
nui ir mužikui, ponui ir 
baudžiauninkui. Prieš gelž
kelius išstojo ir arklių sa
vininkai, pristatytojai mai
sto ir kitų reikmenų į mie
stus, arkliams avižų prista
tytojai ir kiti.-

Hestner ilgai laukęs ir 
matydamas, kaip sunkiai 
stumiasi jo planas pirmyn, 
pasiūlė laikinai atidėti pla
ną budavojimui gelžkelio 
tarpe Peterburgo ir Mask
vos, o išbudavoti bandomą
jį 18 verstų ilgio tarpe Pe
terburgo ir Carskoje Selo. 
Jis net reikalingus pinigus 
pasirūpino gauti iš Peter
burgo pirklių. Jo pasiūly
mas priimtas ir pradėtas 
darbas. l

Inžinierius Hestner susi
rašė su AnglijS, Belgija, 
partraukė iš ten lavintus 
technikus, inžinierius, bė
gius, reikmenis ir ypatingos 
svarbos dėjo į išbūdavo j imą 
gražios stoties Pavlovske.

Gegužės mėnesį pradėjo 
darbus. Šį gelžkelį budavo- 
jo 3,900 žmonių, jų tarpe 
buvo 2,500 baudžiauninkų 
ir 1,400 kareivių.

Vidupyje rugsėjo, 1836 
metais, gelžkelis jau buvo 
gatavas. 27 d. rugsėjo bė
giais traukė kelis vagonus 
arkliais. Pasisekimas nus
tebino visus. Po to laikraš
tis “Severnaja Pčela” 
(‘Šiaurių Bitė”) rašė: 
“Greitumas, žinoma, nega
lėjo būti greitesnis už ark
lius, bet už tai du arkliai 
vežė visu greitumu vagoną 
su 60 žmonių, kurie svėrė 
virš 200 pūdų. Važiavimas 
lygus, be kratymų, malo
nus. Visi , gėrėjosi tokia 
kelione.”

Pagaliau gauta iš Angli
jos ir pirmieji garvežiai. 
Kiekvienas iš jų turėjo spe
ciali vardą: c‘Strela”, “Bo- 
gatyr”, “P r o v o r n y j i”, 
“Slon,” “Oriol” ir ‘Lev’. 
Prie garvežių priešakyje 
buvo specialiai prietaisai

nuplėšimui nuo bėgių ledo.
Persergėjimui žmonių, 

" artinasi traukinys, 
ešakyje garvežio buvo 

įrengta vargonai. Prie var
gonų stovėjo vienas kon
duktorius ir visu keliu su-

kac 
pri

ko
rija išleido da 
“konduktoriai 
bubnus ir galingas dūdas, 
kuriais galėtų pritarti var
gonams ir padidinti jų mu- 
zik

rankutę. Kelių ministe- 
išleido dar priedą, kad 

_____ __„i turi gauti

Lapkričio 6 dieną, 1836 
mepais, buvo atlaikytos pa- 
ma 
giajis
Vejk už metų laiko, 1837 
metais, 30 d. spalių, buvo 
oficialiai atidarytas gelžke
lis tarpe Peterburgo ir Car
skoje Selo. Vagonai buvo 
papuošti vėliavomis. Garve- 

sistemos Stephensono ve- 
patsai inžinierius Franc 
n—Hestner. Žmonėms da

linu pigaus audeklo skepe
taites su traukinio atvaiz- 

Atvaizdai greitai pra-

dos ir pirmu kartu bė- 
paleistas garvežys.

žį : 
de 
Vo

du.
dėjo rodytis ant degtukų 
dėž<< učių.

Dabar tarpe Peterbur-

viena minutė, 
odai yra tar- 

Greitai

karinis,

gelžkelis.
II

nės vagone, pasitenkinime, 
pasirodys tik 
Dabar caro s 
turn Peterburge.
po oficialio atidarymo pra
dėjo traukiniai kursuoti. 
Pavlovsko gražiai įrengto
je stotyje visada buvo du 
orkestrai—viepas
kitas taip, kurie nuolatos
griežė pasimainydami.

Iš karto Heštner buvo la
bai populiarus tarpe caro 
viršininkų. Bet jis kartą 
paskelbė, kad greitai bus 
tarpe Peterburgo ir Oren- 
baumo pravestas naujas 

Caras įdūko:
Kaip jis drįso tą paskelbti 

be mano ir Oirenbaumo po
nų žinios!—šaukė caras.-— 
Vargiai mes patiksime ten 
per sodus pravesti gelžke
lį”. . ;v

Nepavyko inžinieriui ir 
pas Maskvos miesto virši
ninką grafą Tolstojų. Pas
tarasis neleido atvaizdus 
nutraukti plan 
tarpe Maskvos 
go. Po to inž L 
nėr išvažiavo
Gelžkelį tarpe Maskvos ir 
Peterburgo 1842 metais jau 
budavojo kiti žmonės.

įuojamo kelio 
ir Peterbur- 

inierius Hest-
iš Rusijos.

Š—kas.

Svarbu'AP L A ir LIDS
I

Nariams
endras Centro Komitetų

„ Posėdis
praugė Jeskevičiute, Lietu-

Darbininkų Susivienijimovių
Centro sekretore, rašo:-

“Vakar turėjome keturių 
mūsų Centro Valdybos narių 
pasitarimą ir nuprendėm, jog 
geriausias laikas bendram po
sėdžiui bus 19 d. liepos. Mes 
savo posėdį šauksime ant 18 
ir 19, tad 18 d. savo reikalus 
svarstysime, o ant rytojaus 
galėsime turėti bendrą posėdį. 
Manau, kad vienos dienos tu
rėtų pilnai užtekti tokiam pa
sitarimui.”

Tasai bendras APLA ir 
LDS Centro komitetų posėdis 
buv 
z a ei, 
želio 21, Clevelande. Tuojaus 
susi 
ta brie išvados, kad toksai 
sėdis bus geriausia laikyti 
pos 19.

o planuotas abiejų organi- 
jų atstovų pasitarime bir-

rašinėta ir pagalios priei- 
po- 
lie-

APLA. Centro Komiteto Po
sėdis Liepos 12 d.

APLA. Centro Komiteto po
sėdis šaukiamas liepos 12,

Pra-APLA Centro raštinėj, 
džia lygiai 9 vai. ryte.

Centro atstovai, dalyvavę 
pasitarime su LDS. atstovais, 
šiame posėdyj išduos rapor
tus. Taipgi Centro Komitetas 
turės nuspręsti, užgirs abiejų 
organizacijų ceųtro komitetų 
bendro posėdži

mo, iki sausio 1,_1936, APLA. 
pašalpoms išmokėjo $206,271. 
18, pomirtinėms $64,601.01. 
Tai didelę krūvą pinigų. Dau
gelis APLA narių, nors buvo 
užsirašę tik ant pirmo pašal
pos ir pomirtinės laipsnio, yra 
gavę net iki tūkstančio dole
rių. Mat iš pradžių mokėta 
pašalpa be jokių ribojimų.

Buvo laikai, kad APLA. or
ganizacija turėjo tik kelis tūk
stančius ižde. 1921 metais, ro
do rekordai, kaip APLA. Cen
tre viso buvo vienas tūkstan
tis, o skolos buvo net keli tūk
stančiai. Tai tuojaus po Alek
sio pabėgimo. Tačiaus organi
zacija pergyveno ir tą sun
kiausi krizį, susitvarkė, atmo
kėjo visas skolas ię susidėjo 
iždą.

1932 metais, 2 kuopoj ki
lus suįrutei, kai kurie linkėjo 
APLA. organizacijai bankrū- 
tą. Bet išėjo priešingai. 
APLA laimėjo. 2 kuopa taip
gi šiandien finansiniai gerai 
stovi. Visos kliūtys nugalė-

Vienybėj Tvirtybė
Abiem organizacijom susi

vienijus, suprantama, turėsim 
vieną tvirčiausią finansiniai ir 
organizaciniai centralinę pa- 
šelpinę draugiją. Sekantis 
žingsnis turės būti—pralenkti 
narių skaičiumi visas lietuvių 
centralines organizacijas. O 
jeigu visi vienybėj dirbsime, 
tai lengvai galėsime tai atsiek
ti.

LDS ir APLA. turi aktyvin
giausius veikėjus lietuvių tar
pe. Turi gerą skaičių jaunų 
žmonių ir pusėtinai pralavin- 
tų. LDS. turi gerą pradžią ir 
vaikų organizavime. Susivie
nijus abiem organizacijom 
darbas tarpe jaunimo ir vaikų 
padidės. Pamatysime dar di
desnes pasekmes.

Taigi, nebetoli diena, kuo
met abiejų organizacijų nariai 
bendrai dirbs vienoj organi
zacijoj ir džiaugsis gražiomis 
pasekmėmis.

Greitu laiku pranešime dau
giau žinių apie vienybę.

APLA. Centro Sekr.,
J. Gasiunas.

amžiaus.
Raimondas Cooney, 38 m. 

amžiaus.
• Jonas Vaznicki, 33 m. am

žiaus.
Jonas Ketitsky, 28 m. am

žiaus.
Tai greito važiavimo pasėk

ės.
M.

Lawrence, Mass.

LDS. narius

Shenandoah, Pa.

Birželio 28 d. Komunistų 
Partijos vietinė sekcija suren
gė pikniką Maple parke. Su
sirinko pusėtinai svečių, buvo 
iki trijų šimtų. Buvo atvažia
vę draugų iš Lowell ir Haver
hill. Visi smagiai laiką pra
leido. Tik blogai buvo, kada 
pradėjo lyti ir sulaikė daug 
žmonių nuo atvykimo į pikni
ką. Taip smarkiai pradėjo lie
tus lyti, kad publika turėjo 
lysti pastogėn. Bet nieko ne
pralaimėta, nes sulaukus 5 va
landos pasigirdo pranešimas, 
kad per radio kalbės draugas 
Browderis, Komunistų Parti
jos sekretorius. žmonės su
sispietė aplinkui radio ir klau
sė jo kalbos. Vienas kitas gy
rė jo prakalbą ir sakė, kad 
būtų gerai, jeigu jis kalbėtų 
net kelias valandas.

Labai ačiū ir tiems biznier
iams, kurie parėmė partijos 
pikniką, paaukodami tavoro. 
Čionai talpinu tik lietuviškų 
biznierių pavardes, nes kitų 
tautų pavardės bus paskelbta 
“Daily Workeryje”, kadangi 
jie “Laisvės” neskaito. Tik 
pažymėsiu, kad svetimtaučių 
biznierių prisidėjo su aukomis 
net 36 krautuvės.

O iš lietuvių biznierių pa
rėmė šie: Bronkia ir Sužedelis, 
Povilas Aleksa, A. šafaravi- 
čius, D. Kirmelle, College 
Cash Market, Lawrence St., S. 
Redzvilavičius ir B. Culada. O 
šie neprisidėjo su aukomis, ta
čiaus vis tiek buvo piknike ir 
jį parėmė: S. Cibockis, Park 
St., J. Grigaliūnas ir P. Janu- 
konis, V. Balčiūnienė, taipgi ir 
draugė O. Žilinskaitė, kuri ne
turėdama štoro, prisidėjo su 
$3, papirkdama už tiek mėsos. 
Draugė Žilinskaitė visados au
kauja del Komunistų Partijos 
veiklos. Dar yra tokių lietu
vių biznierių, kurių neaplan-

kerne, prašydami aukų ir ku
rie būtų parėmę. Patariame 
lietuviams pirkti ^daiktus pas 
tuos biznierius, kurie remia 
darbininkus ir jų parengimus.

Lawrence Korės pondentų 
Biuras taria ačiū visiems, ku
rie parėmė Komunistų Parti
jos parengimą.

L. K. Biuras.
Nuo Red. Susimildami, drau

gai, rašykite aiškiai žmonių 
bei įstaigų vardus. Tos biz
nierių pavardės taip neaiškiai 
surašytos, kad nežinome ar 
teisingai jas padavėme.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

A I N T E R S 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus is vidaus ir is lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

Inžinierius Hestner smul
kmenų negalėjo suteikti. 
Pirkliai kalnu stojo už bu- 
davojimą gelžkelio, tam pri
tarė kaip kurie Peterburgo 
laikraščiai. Bet buvo daug 
priešininkų. Ypatingai fi
nansų ministeris Kankrin 
ir jo pagelbininkas Tolia 
griežtai stojo prieš.

“Gelžkeliai,—savo rapor
te carui rašė ministeris 
Kankrin,—padidins palin
kimą prie nereikalingo žmo
nių kilnojimosi iš vienos 
vietos į kitą, kas yra labai 
kenksminga... Prie to, at- Entuziastingas momentas 9-toj USA K. P. Konvencijoj

šaukimą, ar 
ne. Apart to, bus atlikta vi
sokį išmokėjimai ir sykiu, tri- 
mėnesinio posėdžio reikalai.

Todėl visos APLA kuopos 
ir nariai, turintięji kokių nors 
reikalų su Centro posėdžiu, 
tuojaus rašykite Centram

APLA Finansinis Stovis
Einant linkui yienybės gir

dėtis kai kuriuos
kalbant, kad ALLA, finansi
niai nekaip stovinti. Visų LDS. 
narių žiniai todėl čia ir pažy
mėsiu apie APLA. .finansinį 
stovį, iš kurio draugai LDS. 
nariai supras, kad APLA. fi
nansinis stovis gana geras— 
visi fondai gerai ktovi.

Su liepos 1, 1936, APLA. 
fondai stovi sekamai: Pomirti
nės $34,918.18 r ’ 
$1,357.40. Lėlsų $81.04, 
pasidaro APLA.
356.62.

936, APLA.

Pašalpos 
, viso 

turto $36,- 
Pridėjuš inventorių, 

viso pasidaro $37,297.87. Jo
kio trūkumo nėra. Penna. Ap
draudos Departmentas pilnai 
užtvirtina mūsų finansinį sto
vį, kaipo tvirtą ir pakankamą 
ir dar turintį viifšaus būtinos
sumos.

Per pastaruosius tris metus 
mūsų lesų fondas 
padėtyj. Visada 
rėjo apie $300.0 
metais, minint 25 
tuvių jubilėjų, 
kuopų gerai 
pardavinėjant 
kietukų, taipgi 
dėsnį taupumą 
tre, lėšų fondas pilnai susiba
lansavo ir dabar 
trūkumo. Tai dži 
lykas.

Vadinasi, einame mes į vie
nybę su LDS. gar 
jokių skolų, be jo 
Suprantama, 
proporcionaliai ro 
kį mažesnis už LDS. Bet juk 
sunku rast tokią 
kaip LDS., finansiniai taip ge
rai stovinčią.

Kiek Išmokėjo Pašalpų 
Ir Pomirtinių

Per 25 metus

buvo prastoj 
trūkumo tu- 

0. Bet šiais 
metų sukak- 

didžiaumai 
pasidarbavus

jubilėjaus ti-' 
pravedus di- 
ačiame Cen-P

neturi jokio 
.įginantis da-

a stiprūs, be 
kio trūkumo. 

APLA. turtas 
kuojant, bis-

organizaciją,

savo gyvavi-

Birž. 28 d. teko būt Mi
nersville, Pa. piknike, ’ kurį 
surengė ALDLD 9-tas apskri
tis. Pikniko dalyvių buvo apie 
150. Programa prasidėjo 5 
vai. vak. Shenandorio Lyros 
Choras sudainavo, porą daine
lių, drg. J. Ramanauskas ke
liais žodžiais prisiminė apie 
atsibuvusį Amerikos Lietuvių 
Kongresą 20-21 dd. birželio 
ir ragino, kad Kongreso tari
mus ir rezoliucijas vykdintum 
gyveniman.

Pirmu syk mūsų programoj 
dalyvavo V. Baranauskas. Jis 
sudainavo porą dainelių vyku
siai. Valiukas iš Mahanoj 
City kalbėjo apie Lietuvos dar
bininkų ir valstiečių vargingą 
padėti. Prisiminė, kad mes vi
sais galimais būdais prisidė- 
tum - pagelbėtume Lietuvos 
darbininkams iškovot demo
kratiškas teises. Paskiausia 
kalbėjo Peter Povei angliškoj 
kalboj. Jis kalbėjo apie rin
kimų kampaniją, ragino, kad 
mes savo balsus atiduotum už 
Kom. Partijos kandidatus.

Lyros Choras užbaigė pro
gramą su dainomis. Progra
ma visi dalyviai buvo užganė
dinti.

Krosnos Dzūkas.

Vienos Dienos Nelaimės
Liepos 1 d. tapo kasykloje 

Kehley Run užmuštas darbi
ninkas Vincas Sigelskiš,' 29 
metų amžiaus. Tą pat dieną 
kitoj kasykloj Maple Hill, ta
po užmuštas Stasis Butkevi
čius, 50 metų amžiaus, kuris 
gyveno Ashland, Pa.

Važiuojant karu ir karui 
atsimušus į stulpą, karas už
sidegė ir ant vietos žuvo trys 
vaikinai. Ketvirtas gi nuvežtas 
ligoninėn greitai mirė, žuvusių 
vardai:

Vincas Kasašiunas, 27 metų

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

msdos automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. R N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Puslapis Ketvirtas A'ntradien., Liepos 7, 1936LAISVES NAUDAI PARENGIMAI
Prašome Įsitė 

Naudai
myti, Kur ir Kada Yra Rengiama "Laisvės” 
Parengimai Ir Kviečiame Juose Būti

Waterbury, Conn., Naktinė Vakarienė
Subatoj, Liepos 11 July

K

• Šokiai prasidės 8 valandą vakare.

Šokiai bus iki 1 valandos ryto.

Aidbalsai (Brooklyno Aido Ch oro mišrus sekstetas), vado
vaujamas komp. B. Šalinaitės, kuris dainuos Waterburyje.

LIETUVIU PARKE c
Chestnut Hill Road

UŽ LAKEWOOD EŽERO

Vakariene bus 11 valandą nakčia.
ĮŽANGA $1.25

Programų Duos Geriausi Talentai Iš Brooklyno Ir Worcesterio

5 automobiliai iš Brooklyno, 3 iš Montello, 3 iš Worcesterio ir daugelis automobiliais iš Bostono apielinkės vyksta į šį bankietą. Visi Conn, 
valstijos miestai rengiasi būti. Tai bus didžiausia iškilmė kokios Waterburyje nėra buvę.

P----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shenandoah-Minersvil
' ............................................   L

le Apylinkė

“LAISVES” NAUDAI PU

Rugpjūčio 2 A
Bus Nepaprastai Gra:

DREAM CITY
t

[NIKAS BUS 

ugust
iioj Vietoje

PARK•
-♦•••e

Bus puiki programa, dalyvaus dailės spi
Taipgi tikimės turėti talentų.iš Wilkes Ba

ikos net iš Brooklyn 
rre apielinkės.

Atsiminkime, kad ir savo dailininkus turės 
visus kviečiame būti šiame

n 1

ūme programoje. Tad 
piknike.

___________________ ts

PHILADELPHIJOS DIDYSIS PIKNIKAS
Philadelphijos (Krganizacijp didysis piknikas su dovanomis bus:

Rugsėjo 6 September
Nauja, Nepaprastai Graži Vieta

Puikus ežeras, maudynės, laivais pasivažinėjimai.

500 Stalų Grupėms Naudotis
Patogi vieta automobiliams ir paritas platus, daug medžių ir visi parankumai.

Alcyon Park, Pitman, N.J.
Tuojau įsigykite įžangos bilietukus ir naudokitės dovanomis.

$300 DOVANOMIS. PIRMA DOVANA $100.

Šokiams Grieš Gera Orkestrą
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Detroit, Mich.
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos 52 
kuopos pirmininkė Litvinienė 
ir sekretorė Genaitienė suma
nė pagelbėt finansiniai sergan
čiai nariai B. Žemaitienei. Ji 
vėl randasi ligoninėje. Kuo
pos valdyba pagamino listą 
del aukų rinkimo. Surinkta 
$10.06 per drg. O. Demskienę. 
Mes, žemaičiai, ačiuojame 
valdybai ir drg. Demskienei, o 
svarbiausia visiems aukoto
jams, draugam ir draugėm. 
Man visi aukotojai yra pažįs
tami. Būtų galima visų var
dus patalpinti į laikraštį, bet 
užimtų daug vietos laikrašty
je; o antra—kai kurių pavar
džių negalima įskaityti, tai bū
tų sunku jas teisingai paduoti.

Dar kartą ačiū visiems. 
Koresp. P. Žemaitis.

So. Boston, Mass.
Literatūros Draugijos 2 kp. 

susirinkimas įvyko birželio 24 
d. Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir visi draugai entuziastiš
kai tarėsi įvykdyti pikniką pri
sidėję prie moterų skyriaus. 
Nutarta piknikui vietą paimti 
Dedham naujam parke rug
pjūčio mėnesį. Diena dar ne
paskirta. Taip pat visi drau
gai važiuos į “Laisvės” pikni
ką Maynardan, liepos 4 d.

Prisiminta mirusi draugė 
Skerstonienė ir mėnesiniam 
susirinkime surinkta $5.10 del 
nupirkimo gyvų gėlių bukieto.

Taipgi draugai ir draugės 
nepamirškite sekančio kuopos 
susirinkimo, kuris įvyks liepos 
22 d. Lankykitės skaitlingai.

Kuopos Sekretorius.

Iš Amalgameitų Rūb 
siuvių Konvencijos

jog clevelandiečiai pasi-

giminingą su

Cleveland, Ohio
28 d. birželio įvyko pas d(į. 

Petronius ant ūkės “surprise 
party”-vestuvės. Mat, dd. J.i 
Petronis ir N. Usevičiūtė nese
nai apsivedė ir niekam nesa
kė, tai jų/draugai ir pažįsta
mi surejl&ė jiems, irgi nieko 
nesakant, vestuves. Suvažia
vo apie šimtas žmonių pasvei
kimu jaunavedžius ir palinkėti 
jierhs kuo geriausios kloties 
jų 'ąpimyniškame gyvenime. 
Abu dd. jaunavedžiai dalyva
vo darbininkų judėjime, už tai 
tiek daug ir pažįstamų-drau- 
gų turėjo. Ypatingai d. Pe
tronis ilgą laiką dirbo Lyros 
Chore ir buvo vienu iš geriau
sių iždininkų. Jis taipgi gali 
neblogai vartoti plunksną ir 
jam sekdavosi gyvai satyriškai 
bėganti įvykiai aprašyti. Geis
tina, kad jis tai plunksnai ne
duotų visiškai surūdyti.

Svečiai linksminosi prie už
kandžių, gėrimų ir muzikos; 
šnekučiavosi-diskusavo ka tik 
praėjusius Clevelande didelius 
lietuvių seimus, k. t., S.L.A., 
Liaudies Meno Suvažiavimą ir 
Amerikos Lietuvių Kongresą. 
Draugas S. Mažanskas pasakė 
trumpą prakalbą, prisiminda
mas apie Lietuvos politinius 
kalinius ir gavęs sutikimą pa
skyrė dd. Daminaitienę ir Stri- 
peikienę parinkti aukų sušel- 
pimui draugų, kurie, kovoda
mi už Liet, liaudies reikalus, 
pakliuvo į žiaurių fašistų na
gus ir kankinas Lietuvos kalė- 
jimose. Aukavo sekamai: Pe
tronių šeima ’$2.00, Saruliai 
$1.00, Daminaičiai $1.30; Ra-’ 
dzevičius $1.00; po 50c: Ma- 
žanskai, Menčinskai, Žebraus
kai, Lesnikauskas ir Romon- 
dienė; po 25c: G. Gabriunas, 
Paltanavičienė, Skinkis, Janu
laitis, Šūsnis, Vairas, Davis, B. 
Metelis, Kliauga ir Valaika; 
Mockaitis 35c; ir smulkių su
rinkta 35c; viso $11.00, kurie 
tapo pasiųsti Lietuvos Draugų 
šelpimo komitetui, ir varde 
Lietuvos politinių kalinių tariu 
17—Korespondencijos

Surengimui tos ‘parės”, t. y. 
sukvietimui tiek žmonių ir pa- 
rūpinimui valgių, gėrimų ir

prisipildė 
šiaip 

unijis- 
rinkti-

Išduotas Raportas'Iš Amal
gameitų Dvimetines Vie
nuoliktos Konvencijos Lie
tuvių Kriaučių 54 Skyriui 

Pirmadienio ryte, 25 dieną 
gražaus gegužės* mėnesio, 1936 
metų, mieste Cleveland, Ohio, 
suvažiavę iš šešiasdešimt dviejų 
skirtingų Dėdės Šamo ir Kana
dos miestų, — Amalagameitų 
unijos delegatai pradėjo savo 
dvimetinę vienuoliktą konven
ciją, apsvarstymui bėgamų rei
kalų visoj adatos industrijoj. 
Atidaryme pirm'os sesijos, kaip 
rašė vietiniai laikraščiai,—da
lyvavo 30,000 žmonių. Buvo 
smagu žiūrėti, kaip Clevelando 
Publikos Auditorija
delegatais, svečiais ir 
žmonėmis, veikiausiai 
tais. Orkestrą griežė 
nius muzikos kavalkus, ’o prieš 
pat formai į sesijos atidarymą, 
pagaj orkestros vado dirigaciją, 
susirinkusieji, dainavo, žinoma, 
kas mokėjo: “Let Me Call You 
Sweetheart” (Leisk man vadint 
tave saldžiąja širdim.)

Konvenciją pradėjo Clevelan
do Amalgameitų Choras, dai
nuodamas Amerikos himną, 
Internacionalą, kuriame įdėti 
Amalgameitų unijos žodžiai. 
Padainavę šiaip penkias dainas, 
baigė dainų programą Marse
liete, kurioje irgi įdėti unijos 
žodžiai, šaukianti amalgameitus 
maršuoti prie laimėjimo ar mir
ties. Choras didęjis,'bet kitose 
dainose įspūdžio nepaliko, nes 
nebuvo tinkamai parinktos dai
nos. Merginos, moterys,—mai
šyto amžiaus—visos vienodai 
apsirengę: juodos suknelės, kal
niečiai balti, o ant perpečių už
dėta muzikos simbolinis ženk
las—baltos spalvos lyra ir uni
jos raidės, 
ir vyrai ir m 
navimas man g 
Pas moteris,' pag 
skaičių, sopranas 
Muzikalė program 
visą valandą.

Dešimtą valandą ryto, tai 
yra, po dainų, pagal unijos var
tojamą kalbos terminą,—brolis 
Masline, Clevelando Joint Boar- 
do (Suvienytos Tarybos) na
rys pasakė kelis žodžius atida
rymui konvencijos, pažymėda-

mas, 
tenkinančiai sutinka visus dele
gatus ir kad jie yra ištikimi 
Amalgameitų unijai.

Toliaus kalbėjo Clevelando 
Suvienytos Tarybos manadžeris 
Pepercorn, Dalton, prezidentas 
Clevelando Darbo Federacijos. 
Miesto majoras Burton, pagir- 
damas, kad konvencija laikoma 
miesto auditorijoj, kur susirin
kę žmonės Laiba apie visos ša
lies ekonomiją,
o r g a n i z uotais darbininkais. 
Taipgi pažymėjo, jog toki į lai
svus 
diskusijas.
dar kalbėjo Peper 
tydanlas unijos pn 
maną ir įduodamas jam tvar
kos vedimo plaktuką.

Prėzidentas Hillmanas sakė 
ilgą įžanginę prakalbą, kurio
je pažymėjo, kad nepaisant ga
lingųjų spėkų, kurios davė kelis 
smūgius darbininkų judėjimui, 
mes Į susirinkom stipresni ir 
daugiau vieningi, negu 2 metai 
Rochesteryj. Kad 1932 ir 1933 
metais 
NRA, 
čius n 
paprastai 
Vadinasi, 
kriaučių prie darbo 50,000. Lie
sdamas politines partijas šitaip 
pasakė:

“Ištraukime iš skrybėlės kra- 
liką ių pavadinkime Farmerių 
Darbo
Bet AiĮnalgameitų patyrimas in
dustrinėj dirvoj 
tokis baskelbimas nesudaro tik
renybės, verto darbo, kad iš jo 
■būtų k

susirinkimus, kalbas ir 
Po majoro kalbos 

rcorn, persta- 
unijos prezidentą Hill-

kuomet dar nebuvo 
dirbančių kriaučių skai- 

upuolė iki 92,000, kuomet 
dirbdavo 150,000. 
NRA sugrąžino

Partija ir remkime ją

parodė, kad

Dafriavo ir atskirai 
jys. Vyrų dai- 

iau patiko, 
jų virš 50 
persilpnas. 
ūžsitraukė

visų vardus, kas parodė, jog jie 
išrinkti 161 lokalo \ir iš 62 
miestų, atstovaujant v 150,000 
narių. Paskui buvo paskirsty
ta įvairios komisijos. Organi
zacinė komisija, rezoliucijų, ra
portų, bedarbiams 
nesusipratimų, atsišaukimų, la
pelių, kuriuose įėjo ir Bubnys, 
pensijos, politinio veikimo ir 
komisija ant industrinių orga
nizacijų. Po 
sų komisijų, prezidentas Hill
manas užėmė pirm 
ir perstatė kalbėti 
riaus sekretoriaus ] 
McGrady. Jis pasai 
kalbą, kurios dalį 
tuosiu:

58-tas nuošimtis mūsų žmo
nių neturi šildomų pečių; pusė 
šeimynų šios šalies; neturi nei 
šilumos, nei 
čias nuošimtis netu 
nių ar gesinių šaldytuvų; 24- 
tas nuošimtis neturi _____
maudynių. Vienuolika milionų 
namų, kuriuose gyvena 45,000,- 
000 ypatų, arba vienas trečda
lis šalies gyventojų, galima sa
kyt lūšnos, netinkančios žmonių 
gyvenimui, šeši milionai tokių 
namų yra miestuose, o penki 
milionai laukuose, firmose. To
ki namai sudaro 36-tą nuošim
tį šalies buveinių, kuriose vei
siasi ligos, paleistuv 
minai izmas.

Jeigu nueitum anp greito ap
lankymo tokių žemo, 
mų ir pastudijuotuim žmonių 
gyvenimą, tai atrastum tragiš
ką istoriją. Išgirstum, kad džio
vos pavojus 30 syk ų didesnis, 
negu kur nors kitur Surastum, 
jog kūdikystės mirtis 3 sykius 
augščiau normos, 
kad tokiuose apleis 
nuošė jaunuolių pr 
300 sykių didesni, negu turtin- 

Atrastum, kad 
ių augštes-

apdraudos,

pas tirštyme vi-

ininko vietą 
Darbo Sky- 

pagelbinfnką 
kė ilgą/pra- 
jums yapor-

automobilių, 83- 
ri elektriki-

stubose

ystė ir kri- 
e

rūšies na-

Atrastum, 
buose rajo- 
asižengimai

išrinkimui Roose- 
Taigi pačiam atidaryme

čia—jeigu konvencija vienbal
siai sutiks priimti pavėluotą re
zoliuciją. Konvencijos 
turi būt naudojama 
taisyklės.

Čia kalbėjo Pa.
Darbo Skyriaus “galva”, 

kad pirmiau,

vedimui 
Roberts

muzikos, daugiausia pasidar
bavo: dd. Mažanskai, Dami
naičiai, Skinkai, žiburiai. Gau
ta ne mažas skaičius parašų 
po Komunistų Partijos kandi
datų nominacijos peticija, už 
tai ir draugams ačiū.

Romondiene.

okia nauda.” 
damas kalbą sakė, kad 

Amalgameitai naudos visą savo 
galią, per Darbininkų Beparty- 
višką Lygą 
velto.
konvencijos—jau matėsi ėjimas 
sykiu su demokratų partija.

Tolis,us buvo paskirta 11 na
rių mandatų komisijai, kalbėjo 
genera 
bergis 
sija.
delegatų paveikslų, pietūs ir va
žiavimus pažiūrėti miesto. Va
žiavo 4 
sos jų 
lydėjo
Apskaičiuojama, kad tuose bo
suose važiavo apie 1,500 žmo
nių.

Antrą sesiją atidarė Hillma
nas 9:30 ryto ir paskyrė Blum
berg t v 
sijos, 
komisijos pirmininką, 
pranešė, kad yra 381 delegatas 
ir 68 alternatai. Perskaitė jų

is sekretorius Scholss- 
ir taip baigėsi pirma se- 
Paskui buvo traukimas

2 busai; važiuotos švie- 
nestabdė, nes policija 

ir visur juos praleido.

arkos vedėju rytinės se- 
Paskui pašaukė mandatų 

kuris

USAIš
Ford;

Kompartijos Konvencijos: Viršui: Foster ir 
viduryj—vaizdelis iš Madison Sq. Gardeno; 

žemai būrys delegatų.

šeimynų,

gesnese vietose, 
žmogžudystė 30 syk 
nė, negu Anglijoje.

Augimas ligonbučių, pataisos 
namų, tai pasekmė šitokios pa
dėties.

Leiskite man’duoti tikrą pa
veikslą, ką reiškia tokis susi
kimšimas. Paskutiniai tyrinėji
mai parodė, kad 15
kurios gyvena blogiausios apy
linkės lūšnose turėjo: 13 neve
dusių gimimų ir užpuolimų ant 
merginų ir moterų; 
timų; 18 užsikrėtė 
ligomis; 3 silpnaprotystės, ir 
septyniems visiškas 
biednystė.

Dabartiniu laiku 
18,000,000 šeimynų 
mažiau $1,000 į metus, o že
miausios įeigos—deL 5-kių šei-

11 pasime- 
susinešimų

skurdas ir

Amerikoje 
uždirba

mynos narių, tai $ 
galėtum skaityti šiek tiek žmo
nišku gyvenimu.

Jo buvo ilga prakalba, kuri 
siekė ir politiką. Užbaigiant pa
sakė, kad 1936 metais darbinin
kai nėra statomi pardavimui. 
Po jo kalbos sekė 
prakalba. Pagyrė 
papeikė augščiausią 
reikalavo pataisymo
stitucijos. Kalbėjb 
Lvovich, tik ką sugi 
ropos.

1,500, kad

Waldmano 
Rooseveltą, 
teismą ir 

šalies kon- 
Dr. D.

įžęs iš Eu- 
Jis iš tos organizacijos, 

ką rūpinasi žydų .klausimu, Sa- 
pžfsaulyje 50 

sijoj ir ki-

skirstymas

kė, kad turime 
žydiškų kolonijų. R 
tose šalyse veda '(operuoja) 
šimtą kooperatyviškų dirbtuvių.

Po jo kalbos prasidėjo skai
tymas rezoliucijų ir
jų įvairioms komisijoms. Per
skaitė jas 9 ir tuo 
antroji sesija.

Trečią sesiją atidarė prezi
dentas Hillmanas—antrą vai.
po pietų, perstatydamas Potofs- 
kį pirmininku. Posofskis pa
šaukė Strebelį, kuris perskaitė 
29 rezoliucijas įvair ais klausi
mais, atiduodamas 
sprendimui.

Konvencijos tvarkbs komisija 
perskaitė šias taisykles, kurios 
punktas po punktui 
imta: konvencija turi praridėti 
9:30 ryte, iki 12:30, 
sesija turi prasidėti 
iki 5:30 vakare. Kie 
legatas turi teisę k 
ant rezoliucijos arba 
mo. Kalba aprųb 
niomis minutėmis, 
rezoliucija nebus ■ 
trečiadienio popiečio, su

m i baigėsi

sofskis pa

komisijų

buvo pri-

. Popietinė 
2-rą vai., 

c vienas de- 
albėti sykį 
ant įneši- 

iežiuota 8- 
Nei viena 
primta po 

išim-

valstijos 
pažy

mėdamas, kad pirmiau, negu 
buvo suorganizuota marškinių 
pramonės darbininkai Perm., 
tai bosai darbininkui mokėjo 
$1.50 savaitėje, o jeigu kam 
mokėjo $5, tai jie manė, kad 
jau atlieka artimo meilę.

Vėl buvo skaitoma 22 rezo
liucijos; ir pasveikinimai, čia 
atėjo marškinių unijos dele
gatai, lydimi muzikantų beno, 
kurie paskui sveikino konvenci
ją. Jie pridavė simbolišką me
dį, ant kurio šakų pažymėta 
marškinių industrijos guberni
jos.

Pasibaigus priėmimo marški- 
ninių demonstracijai, Potofskis 
pažymėjo, kad suknių ir marš
kinių industrijos jau/60% or
ganizuotos, kad pereitoj kon- 
venc. iš Troy, N. Y., neturėjom 
jokios atstovybės; dabar gi tu
rime 20 delegatų, atstovaujant 
5,000 narių.

Po tam sesuo Josefina Bra- 
nagan sveikino konvenciją 30,-j 
000 marškininių vardu. Pažy
mėjo, kad auga grupės veiklių 
moterų unijoj ir baigė kalba, i 
kad už dviejų metų moterys pa
sivarytų pirmyn'iki 60%. Kal
bos apie marškininius užėmė 
visa valanda.

čia prezidentas 
ėmė pirm, vietą 
Juozą Šubertą 
Quebec NRA. Jis sakė, kad tū
loj dirbtuvėj 17-kai moterų iš 
42,—mokėjo siuvimo industri
joj po $6 savaitėje ir iš viso 
to skaičiaus skaitė 2 patyrusias 
darbininkes. Kitoj dirbtuvėj— 
33 moterys darbininkės—iš 51, 
—gavo po $7 savaitėje už 55, 
valandas. Kada apie Montrealo! 
apielinkę įvedę mažą NRA, tai' 
kai kur buvo pakelta algos net: 
iki 260%.

Toliaus kalbėjo Milwaukee 
miesto majoras, kviesdamas, 
kad kita konvencija būtų laiko
ma Milwaukee, kur būtų gali
ma pagerti gero alaus, šiaip jo 
kalboj—nieko ekstro.

Perskaitė 21 rezoliuciją ir 
taip baigėsi trečioji sesija.

Ketvirtą sesiją atidarė pre
zidentas Hillmanas, perstaty
damas Millerį pirmininku.

Pirmiausia skaitė pasveikini
mus, o po pasveikinimų per
skaitė 13 rezoliucijų. Hillma
nas vėl pirmininkauja ir per
statė 11 atstovų iš Custom ir 
Journeymen Tailors unijos, 
kurie nesenai prisidėjo prie 
Amalgameitų. Pirmiausia kal
bėjo jų sekretorius Reznicek.

J. N.

BAR and GRILL

(Bus daugiau)

Petras Prasauskas
Budvonių 

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

Hillmanas už- 
ir perstatė 

aldermaną iš

PRANEŠIMAI B KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 8 d. liepos, L. D. P. 
Kliube, 408 Court St., 8 vai. vakare. 
Visi nariai būkite laiku, nes turime 
daug svarbių dalykų apsvarstymui, 
taipgi bus renkamas delegatas 
L.D.S. 3-čią seimą.

Sekr. V. Sherelis.
(158-159)

i

BINGHAMTON, N. Y.
ALDI.D 20 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 9 4. lie
pos, 1936, Lietuvių Svetainėj, 315 
Clinton St., Binghamton, N. Y., 7:30 
vai. vakare.

Kviečiame visus narius 
ir naujų narių atsivesti, 
svarbių tarimu.

Sekr. II.

dalyvauti 
Bus daug

Žakiene

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

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

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

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

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti. 

Business phone—Brockton 945 
Residence. — Brockton 6337

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

i

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 ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios iūs 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. L. ZINS-
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAL

DETROITO LIETUVIŲDARBININKŲAPTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.8701

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik 

už $5.00

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

jokių ekstra 'mokesčių.

Į Dviem kambarys $16.00
I Keturiem kambarys $20.00

TEL. STAGG 2-5043NOTARE PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puik«*i įrengtos dvi koplyčios d ri
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

1 MSNUOTAS GRABORIUS
660 GRANP STREET BROOKLYN, N. Y.

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520



c

Puslapis Šeštas.
i

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
i Vakarą Williamsburge tiniu didėJ.imu- Jisai kas me]LDS Pirma Kuopa siunčia ? 8 dele^atus> bet pafcenkina 

septyniais, žiūrėsime, kaip pa
sirodys kitos didelės kuopos, o 
ypatingai Chicagos, ar jie 
bytins” brooklyniečiuš ? Well, 
pažiūrėsime.

Rochesterio draugai turės 
daug visokio svieto: prakalbi- 
ninkų, poetų, rašytojų, įvai
raus turinio veikėjų, 
kų ir kitokio kalibro delegatų. 
Iš Brooklyno jie turės daini
ninkę Kavaliauskaitę, 
veikiausiai, bus 
dainuoti šeiminiam 
me.

Pakštas, 716 Warren St., Har
rison, N. J.

Ketvirtą dovaną—$3—Al. 
Beniush, 188 Jefferson St., 
Newark, N. J.

Antradien., Liepos 7, 1936

Šį Vakarą Williamsburge 
Aiškins Kom. Partijos 

Rinkimų Platformą
Komunistų Partijos Nacio- 

nalė Konvenciją ką tik pra
ėjo. ši konvencija išdirbo rin
kimų kampanijos platformą 
Jungt. Valstijų žmonėms. Ko
kia gi ta Komunistų Partijos 
platforma? Ar ji atsako į 
svarbius taikos, darbo, ir pa
šalpos klausimus?

Norint išgirst atsakymus, at
eikite į masinį susirinkimą an
tradienį, liepos 7 d., 8 :30 vai. 
vakare, Grand Paradise Ball
room, kampas Grand ir Ha- 
vemeyer St. Tame susirinki
me draugas Israel Amter, N. 
Y. valstijos Komunistų Parti
jos organizatorius išdėstys 
tuos taip labai svarbius daly
kus.

Taipgi kalbės ir kiti Wil- 
liamsburgo ir Greenpoint Ko
munistų Partijos kandidatai. 
Įžanga į prakalbas—15 cen
tų.
Williamsburgo ir Greenpoint 

Komunistų Partija.

tą dalyvauja “Laisvės” pikni
kuose ir koncertuose, taip pat 
yra senas “Laisvės” skaityto
jas. Apsilankęs,, atsinaujino 
“Laisvę” metams,. taipgi užsi
rašė anglišką darbininkų sa
vaitraštį “Sunday Worker.”

Rep.

Mažoka “Lietuvių Diena” 
Klaščiaus Parke

IDS Pirma Kuopa siunčia 7 
Delegatus J Seimą; Per 6 

Mėn Gauta 35 Nariai
cLiepoš 2 d. įvyko Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 
mos kuo
J. Grubiu perstato naujus na
rius, kurie likosi priimti į kp. 
Jais yra sekami: Kancy Leva- 
nas, Wrri. Pūkelis ir John Pu-

1-
pbs susirinkimas. Drg.

su-

daininin-

Užtikrina Veteranam Pašalpą
Majoras LaGuardia pataria 

bedarbiams veteranams nesis
kubinti išleisti bonų pinigus, 
nes miestas nesulaikysiąs iš 
miesto mokamus 60 nuoš. pa-, 
šalpos. Gaunamoji iš valstijos 
dalis 40 nuoš., būsiant tuojau 
išmokėta veteranams, kaip tik’ 
bus gauta iš valstijos.

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.

Kas Radote Laikrodėlį 
“Laisvės” Piknike?

Petronė Urbaitienė pametė 
rankinį laikrodėlį “Laisvės” 
piknike. Kas radote, malo
nėkite sugrąžinti į “Laisvės” 
raštinę, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. J. Grubis.

RASTA PIKNIKE

Pikniko komisijai 
rasti sekami daiktai:

J. G. liūdymas
Brooklyno pašalpinėj

Nežinomo
raktų.

Nežinomas
terš vasarinis

Visus šiuos daiktus
atsiimti “L” raštinėj.

priduota

asmens

narystės 
d-joj.
pundas

mergaitės-mo- 
krepšelis.

galite

Darbavosi Sudarymui 
Brooklyno Bušą

“Laisvės” pikniko svečiai 
nemažai nustebo, kada pama
tė du didžiuliu busu iš paties 
Brooklyno, pilnus dainuojan
čių keleivių. Tie dideli veži
mai tai buvo Dr. Martino 
Liuterio Draugijos. Jonas Ju
saitis ir Walter Bakanauskas 
puikiai pasidarbavo suorgani
zavimui buso, kuris išėjo nuo 
Šapalo ir Vaiginio įstaigos, 
Ridgewoode. Kitas busas išė
jo nuo Kasmočiaus ir Tūbos 
įstaigos, Williamsburge.

Rep.

Lengviau Išeit, Negu Grįžt

šeštadienį, 4 liepos, Klas- 
čiaus parke, įvyko parapijų 
ir parapijinių draugijų reng
tas piknikas, taip vadinamoji 
“Lietuvių Diena”. Publikos bu
vo mažoka, gal apie pusė ar 
mažiau, negu būdavo ten pat 
laikytuose Jurginės Draugijos 
piknikuose. Svetainėj šokėjų 
tik būreliai, o prie stalų vietų 
taipgi sulyg pasirinkimo. Pik
nikas atrodė seniokas, mažai 
buvo jaunimo apart to, kuris 
pildė programą.

Gaila, programos pradžią 
nepastebėjau, tad negaliu nei 
aprašyti, nes lyg nededa apra
šyti vieną dalį, praleidžiant 
kitą. Trumpai galima pasa
kyti tiek, kad buvo gana gra
žių dainų, taip pat buvo ir 
kalbų. Tačiau kalbose nebu
vo šauksmo gelbėti Lietuvos 
liaudžiai, kaip kad buvo “Lai
svės” piknike, įvykusiame tą 
pačią dieną Ulmer parke. Ir 
tas neliko nepastebėta pikni- 
kaujančių pasikalbėjimuose.

Tūlas parapijonas išsireiškė 
sekamai:

“Tikroji Lietuvių Diena yra 
ten palei Coney Islandą, tame, 
kaip ten vadina Ulmer parke. 
Sako, ten bus raportas iš to 
Lietuvių Kongreso, kur buvo 
Clevelande. Ten, sako, daug 
kalbėję apie atsteigimą demo
kratijos Lietuvoj. Man brolis 
rašo iš Lietuvos, kad ten tik 
palengvinimų laukia arba ne
išturės ilgiau to prispaudimo. 
Norėjau važiuoti į aną pikni
ką, ale kad čia įsakytą būti, 
ba nepavykus dar prisieitų 
skolas mokėti.”

Kitur vėl moterų būrelis, 
sustojusios, garbavoja seka
mai :

“Pernai 2-rą valandą turė
jom kur kas dąugiau publikos, 
negu dabar (kalbos laiku bu
vo veik saulėleidis, apie 8 vai. 
vakaro). Sako, ‘Laisvė’ tyčia 
surengus savo pikniką, kad, 
mums pakenkti ir matai, ką 
padarė.”

“Kažin, širdele, ar anie žio
dan

čia 
pati 
šis.”

pridūrė

mėnesius. Pirm. J. 
raneša, kad su pirma 
usio šių metų narių 
, du persikėlė iš kitur

kelis, pastarieji į vaikų skyrių.
Valdyba duoda savo rapor

tus už 6 
Gaitis, p
diena sa 
buvo 158 
ir 30 niujų įstojo į kuopą. 
Dabar viso yra 190 narių 1- 
moje kuppoje. Vaikų skyriu
je buvo 19, gauta du nauji, 
viso 21.

Kuopa dalyvauja veikime 
su kitomis organizacijomis 
įvairiuose darbininkų reika
luose, reifnia juos kaip mora
liai, taip ir finansiniai. Turėjo 
vieną dicelį ir sėkmingą pa
rengimą 
kur davė 
rengimo 
drg. B o vi 
portuoja
Įplaukų per 
$1,508.32, 
lieka ižde 
parodo, kur ir kiek buvo pi
nigų aukauta arba rinkta. V. 
Pranaitieųė, 
tina fin.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mą su aul 
Jaunimo K 
Rochester

“Vestuvės Pušyne”, 
gerą pelną, šio pa- 
priešakyje stovėjo 

nas ir eilė kitų. Ra- 
fin. sekr. J. Grubis.

6 mėn. buvo 
išlaidų $1475.92c., 

$32.40. Fin. raporte

iždininkė, patvir- 
raportą.

ka Nacionalei Liet, 
konvencijai, kuri bus

jevanienė išdavė ra- 
Lietuvių Kon- 

apildė kiti dalyvavę 
Ji taipgi raportą-

kuriai, 
pakvietimas 

Iparengi-

E. Bensonas.

ArthurMuštynių pasėkoj
II. Mole, 67 metų, tąpo mir
tinai apdaužytas. Jo ^raugas, 
John Peters; 28 metų 
tuotas už užmušimą, 
veno sykiu viename
ryje ir smarkiai išsigerę pra- 

•sęppui o f op

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA “Bar and Grill” 

restaurantas. Pilnai fornišiuotas.
Randasi geroj biznio vietoj. Renda 
pigi. Kreipkitės po sekamu antrašu: 
223 Kent Avė., kampas No. 1st St., 
Brooklyn, N. Y.

(157-159)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

suares- 
Jie gy
le amba-

Kas Kalias Už 18-kos 
Darbininkų Mirtį

PARDAVIMAI
PARDUODAMA farma. Turi 90 ak

rų žemes, 1 mailė nuo “state road,” 
5 kambarių namas, tvartas, didelė 
vištinyčia ir maudynės namas. Kaina 
$2,200. Rašykite sekamu antrašu: 
George Forsten, Charlton Rd., Stur
bridge, Mass.

(156-158)

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

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

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

portą iš Ąm.
greso. D 
delegatai.
vo ir iš ft^eno Sąjungos suva
žiavimo.
į kongreso įsteigtą pastovią 
organizaciją, 
metinę mokestį.

Vasarinio parengimo komi
sijos vardu 
S. Petkienė, 
vanienė. Yra 
Great Neęko 
rengtas b

Spalio &5 d., Ukrainų sve
tainėje, 1 
Brooklyne 
rudeninio
Yra prašoma, kad kitos orga
nizacijos nieko 
dieną.

V. Pranaitienė raportuoja iš 
buvusio bendro pikniko, 
priežasties 
bus, bet is

• Išrinkta 
įvyksiantį

Kuopa nutarė įstoti

užsimokėdama

raportuoja drg. 
dapildo drg. Be
manoma, kad su 
draugais bus su-

endras išvažiavimas.

01 Grand Street, 
, kuopa turės pirmą 
sezono parengimą.

nerengtų tą

kad ji 
apsivesti. Antra- 

jis pasiėmė savo 
išėjo iš namų, 
rytą Gangi sugrį-

paklysti,

Iš 
lietaus pelno ne

eis lygiomis.
delegacija į LDS 
seimą Rochesteryj. 

Kavaliauskaitė, ofiso 
, veikėja proletari- 
srityje, gabi daini-

Nicola Gangi, 50 metų, susi
pyko su pačia todėl, 
leido dukrą 
dienio rytą 
drapanas ir 
Trečiadienio
žo namo, bet jo pati jau jį 
neįleido į stubą po num. 371 
Rodney St. Įerzintas vyras 
pradėjo bombarduoti duris 
pieno buteliais, bet pribuvusi 
policija sustabdė jo mandra- 
vojimą ir pasodino kalėjiman 
“ataušti.”

Lankėsi “Laisvėjen

apsi-Sekmadienio popietį 
Jankė “Laisvės’ įstaigoj d. J. 
Gedminas, iš Hudson Falls, 
N. Y., su savo jaunu giminai
čiu Vasiliausku, maspethiečiu. 
Paklausus, kaip patiko pikni
kas, jis pareiškė pasitenkini
mą “Laisvės” piknikų nuola-

pli būtų. Ar aniems^ne 
giau būtų publikos, kad 
parengimo nebūtų. Aš 
norėjau važiuoti, kad ne

“Ir aš taip sąkau,
trečioji, “bet va anas vyras ką 
tik buvo pas juos ir sako, kad 
ten žmonyse gali 
taip daug. O, sako, dar vis
tebeiną. Jeigu jau eina, tai 
žino ką daro. Maniškis irgi 
norėjo ten eit. Jis kai kada 
parsineša “Laisvę.” ^Matytum, 
niekas taip gražiai neparašo 
apie Lietuvos biednus žmones 
arba kad ir Amerikos, kaip 

ikad parašo “Laisvė”. Bėda, 
kad aš pati mažai moku skai
tyti.”

Kiti kritikavo savo vadus, 
kad rengė tą pačią'dieną, ka
da rengia “Laisvė”. Dar kiti 
teisino juos, būk negalėję ži
noti. Čion ir jūsų rep. neiš
kentė neįsikišęs su nurodymu, 
kad “Laisvės” piknikui diena 
buvo paskirta 25 d. spalio mė
nesį, 1935 m., kartkartėmis 
buvo viešai skelbiama, tad tik 
tas nematė, kas nenorėjo ma
tyti.

us; V. Pranaitienė, 
iždininkė, nuoširdi 

keliose mūsų or-

darbininkė 
nio meno 
ninkė, kuopos raštininkė per 
kelius met 
kuopos
darbuotoja
ganizacijo^e; V. Bovinas, žy
mus veikė,
mene, vienas iš pirmųjų orga
nizatorių Liet. Darb. Susivieni
jimo; S. Sasna, “Laisvės” re
dakcijos štabo narė, viena iš 
dirbančių organizavime lietu
vių moterų 
nys, “Laisvės
rius, žymiausias žmogus finan
savimui darbininkiškos spau
dos; J. Kalvaitis, buvęs ro- 

kuris daug pasi
dirba tarpe įvai- 

rėmimui mūsų 
Siurba, “Tiesos ’ 

prakalbininkas, 
pirmųjų

proletariniame

-merginų; P. Buk- 
administrato-

Rep.

chesterietis, 
darbavęs iv 
raus svieto 
spaudos; J. 
redaktorius,
rašytojas, vienas iš 
organizatorių Liet. Darb. Susi
vienijimo.

Pirma k uopa galėjo siųsti

Mūrininkų Unija, kurios 
nariais buvo statomam bildin- 
ge žuvusieji 18 darbininkų, 
pravedė nelaimės tyrirhą. Uni
ja surado, kad nelaimės prie
žastimi buvo nesvietiška pas
kuba ir pigi budavojimo me
džiaga. Išlikusieji gyvais dar
bininkai pasakoja, kad jie nu
matę tą pavojų, bet jięms bu
vę įsakyta:

“Jeigu jums nepatinka, jūs 
žinote, ką daryti. Yra įvalias 
tokių, kurie nori dirbti;”

Būdami ilgos bedarbės nu
alinti, darbininkai ir 
davo iki sugriuvus 
rado žiaurią mirtį.

Unija pareikalavo 
LaGuardijos tuojau
dėtį kituose statybos darbuo
se, kad apsaugoti darbininkų 
gyvybę.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris dirbt ant 

ūkės prie namų darbo. Darbas nėra 
sunkus, o su atlyginimu, tai susi-; 
taikysim vėliaus. Mary Bubencik, R. 
D. 5, Richfield Springs, N. Y.

(156-158)-

PA.I IEŠKOJIMAI
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)

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

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas 

Manageris, Juozas Zeidat
Amerikos išdirbimo ir importuo

tos degtinės, vynai
Šaltas, Putojantis Alus

Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

vėl dirb- 
bįldingui

majoro 
tirti pa-

“Laisvės” Pikniko 
Dovanų Gavėjai

“laisvės” 
Parke, buvo 

dovanų prie 
Jas gavo se-

Dalyvavusiem 
piknike, Ulmer 
paskirta $25 
įžangos tikietų. 
kami draugai:

Pirmą dovaną — $10—Jos 
Shapalis, 147 Thames 
Brooklyn, N. Y.

Antrą dovaną — $7i—Mar- 
ther Šatkauskas. 268 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Trečią dovaną—$5—Į Mary

St.,

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kuopos mėnesinis j susirin
kimas jvyks trečiadienį, liepos 8 d. 
7 vai. vakare, po No. 79 Hudson 
Ave.

(158-159)

RIDGEWOOD, N. J.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 8 d. liepos, šapalp-Vaigi- 
ginio svetainėje, 147 Thames St., 8 
vai. vakare. Visi nariai dalyvauki
te, nes turim daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. Taipgi bus išdubtas ra
portas delegatų iš Cleveland© kon
greso, 
vauti, 
vauti

Kviečiam ir nenarius daly- 
ir išgirsti šį raportą, ir daly- 
kituose mūsų mitinguose.

' M. S.
(158-159)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1-mos kuopos susirinkimas 

jvyks ketvirtadienį, 9 d. Į liepos, 
“Laisves” svetainėje, 419 Lorimer 
St., kaip 8 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite, nes bus išduotas 
tas iš Amerikos Lietuvių Kongreso 
ir ALDLD II Apskričio kon 
jos. Taipgi kurie dar nesate i 
kėję duoklių už šiuos metus, 
ir užsimokėkit.

rapor-

ferenci- 
užsimo- 
ateikite

Va dyba.
57-159)

Išgirskite Amter ir Kitus K. P. Kandidatus 
Liepos, 8:30 v., Grand Paradise, 318 Grand

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo 30-tas MetinisPIKNIKAS

SEiKMADIENJ

12 d. Liepos (July)
Grieš

Retikevičiaus Orkestrą
Įžanga 40 centų asmeniui

— Bus —
KLAŠČIAUS CLINTON PARK

Betts ir Maspeth Avės.
Maspeth, L. L

Prasidės 1-mą valandą dieną

306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone Stagg 2-4409 Y

A. Radzevičius |
GRABORIUS Y

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin- K 
karnai ir už prieinamą kainą. $
Parsamdau automobiliui vestuvėm, 

parčm, krikštynom ir kitokiem vCl 
reikalam.

402 Metropolitan Ave.&
(Arti Marcy Avenue) //
Brooklyn, N. Y. vL

Tel. Stags 2-0783 NOTAKV
Nirbt Tel. J-niper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephonė: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

SKUTIMAS

PLAUKŲ 
kirpimas

15c
l

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

VARPO KEPTUVE
BERN. J. SHAWKONIS 

(AŠAKUNAS)
NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.

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

Skaniausi.

■ čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama
H duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru- 

!gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona.

IiTaipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
!skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 

I Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 

| ir Jelly Rolls.

S Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas apie svorį ir kainas.
J Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.




