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Milwaukee Streikas Dalinai Laimėtas tfitleriečir Dienos i
Eina prięPabaigos

Maskva.. — iSbvietų Ko-
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. " 12 ’mumstų Partijos organassąlygų, sulig NRA punkto <.pravda„ sako> fašizmo 
7’-”- dienos Vokietijoj jau su-

Unijistai, Darbo Federa-, skaitytos. Dab^thds; kru- 
ei j os nariai reikalavo pripa
žint vieną darbininkų unija 
ir visai laukan iššluot kom- 
paninę unijėlę. Bet patys.
Federacijos vadai sutiko, I £into sukilimo p^ieš Hitlerį 
kad gali pasilikt ir kompa- atstovavo smulkiąją buržu- 
ninė unija šalia darbininkų, kuriai taip pat daro- 
unijos.

Laike streiko, socialisto 
Hoan’o policija ir kompani- 
niai mušeikos desėtkus pi- 
kietininku sužeidė, virš šim- 
to areštavo. Vienas strei- 
kierys buvo užmuštas; o 
vietinis socialistų laikraštis 
“Milwaukee Leader” tik de-i 
javo, kad streikas stabdo j 
biznį, ir pagyrė Elektros. 
Kompanijos? “džentelmaniš-1 
kurną.” i

Milwaukee, Wis.—Užsibai
gė šio miesto gatvekarių 
darbininkų streikas. Darbi
ninkai laimėjo kai kuriuos 
reikalavimus, n e p a i s a nt, 
kad per Darbo Federacijos 
vadus streikas buvo perves
tas NRA komisijai “sutai
kyti.” Kompanija ir kiti 
kapitalistai bijojo visuotino 

: juos gąsdino masi-

tarpu vedama derybos delei. I 
algų, valandų ir kitų darbo j 
sąlygų, sulig NRA punkto

Pristor Kaune
“Lietuvos Žinios” rašo, 

ad “privatiniai” pasisve- 
uoti į Kauną atvyko birž.
3 d. iš Varsa vos Aleksan-

Pristor,” vienas iš arti-
iausių maršąlo Pilsudskio ! streiko^ J
nonių... Pristor (savo lai- [njaj pikietai, kur viena die-

vinas vienos fašistų šaikos 
apsidirbimas sueitomis ne? 
ra tik paviršutinis susikirti
mas. Fašistiniai vadai mė-

Tarp Nušautų yra Generolas Schleicher, Buvęs 
Ministeris Pirmininkas; Tapo Areštuoti Vice- 

Kancleris von Papen ir Ex-Kaizer io Sūnus
• **. I

PATS PREZIDENTAS HINDENBURGAS DĖKOJA 
HITLERIUI Už “ŠALIES IŠGELBĖJIMĄ”

i) ' dalyvavo garsiame 
•aukinio apiplėšime ties 
ezdanais, kuriam vadova- 
o Juozas Pilsudskis. Vė- 
,u Pristor dalyvavo Pil- 
idskio vadovaujamuose Ie
šmuose, kur ištarnavo iki 
ulkininko laipsnio... Jis 
lėtą kartų buvo ministe- 

riu ir dukart Lenkijos mi- 
nisterių pirmininkų... Pis- 
tor suvaidino didelį vaidme
nį garsiame Pilsudskio su
šauktame pasitarime ‘Lietu
vos klausimu’... Pristor at
vyko tiesiog iš Vilniaus per 
demarkacijos liniją, kuria 
perėjo ties Širvintais, atva
žiavo per Ukmergę ir Jona
vą... Pristor viešėsiąs Kau
ne iki savaitės galo.”

na dalyvavo 50,000 darbi
ninkų. Todėl ponai padarė 
nusileidimų.

Streikieriai visi priimti 
atgal į darbus; kompanija 
prižadėjo paleisti visus 
streiklaužius; visi unijistai 
galės naudotis pašalpos tei
sėmis E.M.B. Asociacijoj. 
Trylikai unijistų, kurie bu
vo nuo pirmiau iš darbo pa
varyti, kompanija apmoka 
jų prarastą uždarbį ir pri
ima juos atgal į darbą. Tuo

si nepakenčiamas hitleriz- 
mas. ‘‘Pravda” atžymi, kad 
Hitlerio valdžia yra nusi
gandus darbininkų klasės su 
komunistais priekyje. Ne
labai tolimoj ateityj galima 
esą laukti atvirų revoliuci
nių žygių prieš fašizmą.

į;orijoj !sąvo sėbrų politinės ■ 
žudynės, dabar einančias 
Vokieti jo;j, liudija, lęaip silp- 1 
na jaučiasi Hitlerio dįktattF ; 
r,a prieš kylantį revoliucinį 
darbininkų judėjimą. Hitle
ris dreba, kad pasinaudoda
mi skirtumėliais tarp pačių 
fašistų darbininkai nfenu- > 
griautų visą jo “tvirtumą”.

Hitlerio Šturmininkai 
Užsikrečia Komunizmu

..U
“Daily Workerio” gautas 

laiškas iš Vokietijos prane
ša, jog eiliniuose Vokietijos 
fašistų jaunuose šturminin- 
kuose didėja pritarimas ko
munistams. Daugelis jau
nuolių jaučiasi iš prievartos 
prispirti dalyvaut tuose na
zių būriuose; bet tikrai iš
tikimų Hitleriui kartais esą 
tik trečdalis. Į vieną laiš
ke aprašomą jų' susirinki
mą du jaunuoliai atsinešė 
“Rote Fahne,” slaptą Vo- į 
kietijos komunistų organą. ; 
Kiti nariai godžiai jį ska|-? i 
te, leisdaųii per rankas. Bu-! • 
yo girdėt tokių iŠsitarimųį 
jog “daugelyje dalykų tiesa 1 
yra komunistų pusėje.”

• • • j I ■ ' ■ • 1 i 1 1

Vaikas Išbuvo 33 Mėnesius 
“Geležiniuose Plaučiuose” -

Poughkeepsie, N.Y.—Jau 
33 mėnesius išbuvo “geleži
niuose plaučiuose (dėžėje) 
penkių metų vaikas Sweet. 
Jo paties plaučiai yra per- . 
silpni, kad galėtų gaut pa
kankamai gryno oro; ir jis 
pasilaiko gyvas tik iš de
guonies (oxygen), ką ligo
ninėje prileidžia į tą dėžę.

1 Nušovė Žentą ir 3 Svečius, 
kad Kliudė Seniui Miegot

East Tawas, Mich. — Ar
thur A. Woods, nušovė savo \ 
žentą ir tris svečius todėl, 
kad jie perdaug trukšmih- , 
gai linksminosi, neduodami 
jam miegoti. , . , a u

l” ' 1 ” ' ■ k •
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Liejyklos Streikas., ! '
Cleveland, Ohio. —-- Su- r 

streikavo 2,000 Ohio liejyk- -■ 
los darbininkų; reikalaujami 
mokėt bent 85 centus į va
landą. Streikieriai priklau
so Darbo' Federacijai, bet> 
kovoja pagal patarimus Įp- ; • 
dustrinės Plieno ir Metalo į .., 
Darbininkų Unijos. Federa
cijos vadai liepė pasiduot ą, 
Roosevelto komisijai, kad , 
“sutaikytų”. Darbininkai 
jų neklauso.

Ernst Roehm buvo arti
miausias Hitlerio draugas, 
didžiausias ištvirkėlis, kuris 
lytiškai tenkindavosi (sodo- 
miškai) su vyrais. Tokio 
“gyvuliško” lytiškumo pa
vidale Roehm buvo ir dabar 
užtiktas su savo sugulovu 
Heinesu, kuomet juos už
klupo Hitlerio sargybiniai, 
atėję Roehmą areštuot Wie- 
see sodžiuje, Bavarijoj. Ro
ehm tapo sušaudytas, kaipo 
vadas tų nazių, kurie norė
jo nuverst Hitlerio valdžią 
ir įvest dar kruvinesnę 
“tvarką.”,

Liko areštuotas Hitlerio 
antrininkas, vice-kancleris 
Franz von Papen ir buvusio 
kaizerio sūnus August Wil
helm. Jiedu yra kaizerizmo 
šalininkaį. ; < į (i

Toliau vis- daugiau per 
masinius areštus suima na
zių vadų ir vadukų. Tęsiasi 
nuolat iniai neištikimųjų 
šaudymai.

Prezidentas Hindenbuf- 
gas atsiuntė Hitleriui pas
veikinimo telegramą. Sako: 
“Jūs išgelbėjote Vokietiją 
nuo rimto pavojaus. Todėl 
aš išreiškiu jums širdingą 
padėką ir įvertinu jūsų žy
gį-”

Pirmuoju dabar po Hit
leriui smuiku griežia Her
man Goering, Prūsijos mi
nisteris pirmininkas. Jis yra 
vyriška Hitlerio prostitutė. 
Su juom nuo 1923 m. Hitle
ris sodomiškai lytiškai ten
kinasi. Goering yra naudo
tojas morfinos ir kitų nar- 
kotiškų svaigalų, nuo kurių 
buvo pamišęs ir pirmiau 
Švedijoj gydėsi ligoninėj.

Pranešimais iš Austrijos, 
liepos 1 d. buvo girdėt pa
trankų šaudymas arti Mu- 
nicho; spėjama, kad ten išė
jo j atvirą tarpsavinį mūšį 
fašistai Hitlerio priešinin
kai su jo šalininkais.

Goering išleido įsakymą, 
kuriuom griežtai uždraudė 
net Hitlerio šturmininkams 
dėvėti uniformas, daryti su
sirinkimus arba nešiotis 
bent kokį ginklą per mėnesį 
laiko arba iki tolesnio pa
tvarkymo. Už mažiausią 
kritikos žodį grasina žmo
nėms mirties bausme.

Hitleris pasiryžęs griežtai 
išvalyt smogininkų nazių ei
les, kur anot New York Ti
mes korespondento Walter 
Duranty yra ir tūkstančiai 
komunistų, veikiančių iš vi
daus delei nuvertimo fašiz
mo ir paties kapitalizmo.

Dar negirdėtos naujoj is*

Ties Munichu Bavarijoj Ei
ną Ginkluoti Nazių Mūšiai 

Vienų su Kitais?
Berlynas. — Apskaitoma, 

jog nuo šeštadienio iki pir
madienio HitleHs išžudė 
300 iki 500 kitų fašistų, ku
rie norėjo skirtingos politi
kos. Žudo vadinamus “ra
dikalius” nazius, kurie rei
kalavo panaikint organiza
ciją Plienkepurių, pasaulio 
karo ex-kareivių, ,ir įvestii Nužudys Thaehnanną?

I Stockholm.—Liepos 1 d. 
I tarp hitlerinių fašistų pa
sklido gandai, kad greit bus 
nužudytas Vokietijos komu
nistų vadas Ernst Thael- 
mann. Jeigu Hitleris šaudo 
jau negana ištikimus nazius 
generolus, tai “lygiai” turė
sią būt pasielgta ir su Tha- 
ęlmannu. - r t

Darbininkai juo labiau tu- 
Bago-'U pasmarkinti kovą del 

sakant, Thaelmanno paliuosavimo.
paaukoti Dargį; susitarė suda- 

, ryti koaliciją su sandariečiais, 
! eiliniams delegatams neži- 
| n anti

; iždo | Į{aci Grigaitis su savo kole- 
globėjais: Mockus 112, Miku-įgOm dirbo su fašistais ir san- 
žiutė 135, Bučinskas 95, žo-; dariečiais, kad jis su jais pa- 
lynas 22. Daktaru kvotėju . laikė artimus ryšius, tai liūdi- 
išrinktas Dr. Stanislovaitis 118 ja ir sekamas faktas: viešai.

j balsų* prieš Graičiūno 88 ir Bagočius su Grigaičiu, žinoma, j SU 
įBroniušo 3. i nudavė neva ]

Gugis; žio. ;
socialistai; i bą, atsistoja adv. Bordenas, |

S. L A. SEIMAS

Varšavos laikraščių, Pristo-| 
ro atsilankymas Lietuvon j 
nėra jau toks “privatinis ' 
pasisvečiavimas.” Lenkijos į 
spauda nurodo į jo kelionę •
Lietuvon, kaip į pradžią su- 134> Miliauskas 35, 
siartinimo Smetonos vai- kas 18> ižd—Gugis 115, Lo- 
džios su fašistine Pilsudskio pat^.84, ?!az1eika~8; __T--

Detroit, Mich., Birž. 29. —, mi didžiumą delegatų, galėjo 
Šiandien buvo renkama SLA 
jm|d.^ tarybą. Kaip įau buvo 
“L.” minėta, didžiumą laimė
jo socialistai. Į prez. Bago
čius gavo 131 balsą, Strumskis 
71, Gataveckas—1; Vice-pre- 
zidentas—Mažiukna 127, Mi
kalauskas 77; sekrt.—Vinikas j 

Ragins-

laisvai apšv. komisijos reko
mendacija atmesti arba patai- 
sytt^ąŠedUnt savo kandidatą,1 
Bet čia ir . paaiškėjo, kad ją 
lyderiai,; Grigaičiai su 
čiais, susitarė, taip ;

1

Kiek Klaipėdoje Gyventojų?
Pasak Lietuvos laikraš

čių, pirmiau Klaipėdoje bu- 
o 18,000 gyventojų; dabar 

iesą jau 26,000. Reikia su
prasti, kad patriotai sten
giasi sulietuvinti tą kraštą, 
agituodami kauniečius apsi
gyventi Klaipėdoj.

Lauky Darbininkai Chilej 
Veda Ginkluotą Kovą

i Santiago, Chile. — Kai-, 
į nuošė tarį) Ranquil ir Neg- 
| ro upių 1,000 ginkluotų lau- 

į J ko darbų :Streikierių kovoja 
_____ , ....____ “U užpuolančia policija, 
priešais Gegu- I streikierių apkasai bombar- 

. Bagočius, Mažiukna, Gugis; žio> Bet> jgrinkus piid. tary-1duojami iš lėktuvų. Mūšiuo- 
ir Mikuziute yra socialistai; Į bą, atsistoja adv. Bordenas. ,įrit «au 12 žmonių iš 
Vinikas ir Mockus sandane- ^perskaito rezoliucija, išgarbi- , . . .

-a.... _ ... _ ................ . ° i abiejų pusių.

Hitleris, Vokietijos Dar
bininkų žudeika, Kuris Da- 
dar kruvinesnį režimą (jei- 
rus.
dar kruvinesnį režimą( jei
gu tai galima), negu Hitle
rio bučeriška politika. Ga
labija Hitleris ir tuos, kurie 
darbavosi sugrąžint kaize
rio valdžią; šaudo ir Kata
likų Akcijos vadus.

Nušautas generolas Kurt 
von Schleicher, Vokietijos 
armijos komandierius, bu
vęs ministeris pirmininkas 
ir jo pati, kurie nenorėjo 
pasiduot areštui. Schleicher 
buvo kaizerio sugrąžinimo 
šalininkas.

Sušaudytas pulkininkas 
Ernst Roehm, vyriausias 
komandierius Hitlerio smo- 
gininku (sturmininku) bū- 
Pių. O smogininkų pulkuo
se yra apie 2,000,000 jaunų 
vyrų. Roehmui paliepta pa
čiam nusižudyti, bet jis at
sisakė.

Atėję pas Katalikų Akci
jos vadą Heinrichą Klause- 
nerį į raštinę, Hitlerio sar
gybiniai jį sušaudė be ma
žiausių ceremonijų.

Hitlerininkai taip pat nu
galabijo Berlyno smoginin
kų vadą Kari Ernstą, Mu
nich sturmininku vadą Au
gustą Schneidhuberį, Pots
damo policijos prezidentą 
grafą W. H. Heldorfą ir aš
tuonis kitus buvusius smar
kius nazių vadus. Kas lie
čia antraeiliečius vadus ir 
vadukus, tai sulig praneši
mų i iš Londono jie šimtais 
sušaudomi. • r-

čiai, o Dr. Stanislovaitis—ar-’nančią Gegužį ir įteikia Gegu-' 
timas sandariečiam.

Redaktorium išrinktas
taitis, 118 balsų prieš Baltru- buvęs 
šaičio 67 ir Dargio 10. )

I

Kairieji darbininkai delega
tai palaikė socialistus. Fak-'. 
tinai, kairieji delegatai buvo 
nulėmėjais pačių rinkimų; jie

žiui dovaną! Vėliau 
Vi- jis, kad sumanytoju 

„ > “generolas” 
ėdžiais) Grigaitis!

Ar gailina surasti 
nis darbas?!

pareiškia 
to visko 
(jo žo-

Švedijos laikraštininkas
Soedeberg išleido brošiūrą, x , -
. .. . j. , v , - I turėjo daug-maz savo ranko-kunoje įrodinėja, kaa ture- į .
tų būt įsteigta Pabaltijo ša- Į didatus, kairieji neturėjo už-

R. M.

lių sąjunga, į kurią įeitų 
Švedija, Norvegija, Danija, 
Lietuva,, Latviją, Finiįajr 
kt. Reikia suprasti, jbg 
daugiausia iš to būtų nau
dos Švedijai, kaipo pramo- 
ningiausiai iš tų šalių.

tenkamai pajėgų, < 
už Strumskį, taipjau nematė 
reikalo, ,

Grigaitis ir Ko. skelbė 
pasekėjams, kad, girdi, 
sandariečiai būsią iššluoti

I pild. tarybos. Eiliniai socia- 
i listai tam ir tikėjo. Tačiaus, 
i priėjus balsavimui, paaiškėjo 
kas kita. Vinikas paliktas 
sekretoriauti, Vitaitis—redak- 

ZARASAI. — Per mėšlą-'toriauti- I pastarojo vietą so- 
iežio talką pas sentiki De-: "ia'ist^ turėjo pastatę kandi- 
mentijų Kudresovą, ukmin-, gjo balsavimas_jis tegavo tik 
kas Diomkmas apliejo van- 10 balsų.
deniu Drofcčkmenę; jinai 
rėžė piUy® ranka į veidą. . 
Prie peštynių prisidėjo ir no redaktoriaus vietai apšvie- 
kiti. KudreŠOVas bandė nu-'j tos komisija nominuoja du ar 
raminti; bet kiti kirviais, tris kandidatus, už kuriuos de- 
mirtinai sukapojo Kudrešo-. lesataį balsuoja, 
vą, o jo žmona ir. vaikas1 
taip sužeisti, kad veikiausia' 
turės mirti. Drozdovas su1 
savo sūnum Vosylių tapo 
areštuoti kaip žmogžudžiai.

žvėriška žmogžudystė

Geras Sovietų Derlius
Maskva. — Komunistų 

negiažes-,par^jog Komitetas
I praneša, kad šiemet Sovietų 
Sąjungoj' derlius duos ne

n * -tr- k u- * v on ! mažiau grūdų ir kitų lauko Detroit, Mich., birželio 30. _ j i I •
se balansą. Pravesti savo kan- _ Kairiojo bloko delegatų Į Ūkio produktų, kaip 1933

įtekmė šiame seime pasirodė, metais. Šiemet tūlose vie-'
o balsuoti kuomet priimta rezoliucijos.' tose kaitra nudegino lau-

savo 
visi 

iš

Einant įsigyvenusia tradici
ja, mat, SLA seimuose orga-

. Šiuo atveju 
•apšvietos komisija: Baltrušai
tienė ir Dr. Draugelis nomina- 
I vo tik du kandidatu—Vitaitį 
ir Baltrušaitį (pittsburghietį). 

Dargis oficialiai nebuvo pa
statytas. • Socialistai, turėda-

Viena rezoliucija reikalauja kus; tačiaus buvo kur kas 
pravesti bed arbiams ir social ės daugiau užsėta ir užsodinta 
apdraudos įstatymą kaip tai '• pernai. * Todėl laukiama 
rezoliucija už paliuosavimą T. tokio derliaus, kad užteks 
Mooney. Jos ne visai taip da- Lk Sau, bet dar liks pro- 
duotos, kaip norėjo kairieji dūktų išvežti į užsienius, 
delegatai, bet principe nepa
keistos.

Antrajai priešines advoka
tas Grish ir keli kiti, bet jų 
nepaisyta.

Drg. J. Miliauskas išrinktas 
į apšvietos komisiją, o d. 
Šmulkštys į įstatų komisiją.

Del Karo Bėga Žvėrys iš 
Chaco j Argentiną

Buenos Aires. — Karas •>
tarp Paraguayans ir Bolivi
jos atvijo daugelį ■ plėšrių 
žvėrių ir nuodingų žalčių iš 
Chaco srities į Argentiną. 

[Tie žvėrys jau sudraskė ne.. . ~ • i -r^ lJ-ie žvėrys jau buiApie Sovietų Kariuomenę |vieną argentinietį.
KAUNAS. — Buvęs Šve

dijos konsulato narys Kau
ne, pulkininkas ’ Rydeberg 
parašė knygą, kurioje pri
pažįsta, jog Sovietų Sąjun
gos kariuomęnė yra geriau?* 
šia Europoje. » j

Salem, N. J.—Elizabeth 
Ridgway pašovė savo vyrą 
ir pati nurijo nuodų. Jis 
jau pagydytas; veikiausia ir 
šovikė pasveiks. Tuomet 
bus teisiama. A'

Salem, N. J.—Perkūnai 
liepos 1 d. perskėlė bokštą 
“korthauzės”, pastatytos 
202 metai atgal.

(Daugiau žinių 5-tam pusk)
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Sambusis klerikalų 
pagelbininkas Franz

Fašistai Fašistams Jau > 
Kapoja Galvas

Audringos ir svarbios žinios plaukia į 
pasaulį iš Vokietijos. Kruvina kova pa
čių kruvinų fašistų tarpe! Sukilo prieš 
Hitlerį jo paties ištikimieji šunes-pase- 
kėjai. Hitleris juos pastatė prie sienos 
ir sušaudė. Sakoma, kad apie du šimtai 
sukilimo vadų tapo nugalabinta. Tarpe 
Jų yra Hitlerio smogininkų armijos 
(“storm troop”) vadas kapitonas Ernst 
Boehm ir buvęs Vokietijos premjeras ge
nerolas Schleicher.
šulas ir Hitleriu
von Papen ir šimtai kitų atsidūrė kalėji
me. Keliems Papeno pagelbininkams 
galvos nukapotos!

Hitleris “laimėjo!” Įsakė smoginin- 
kams neiti laukan iš namų. Nepasitiki 
jais>. .Laukia jų sukilimo prieš Hitlerio 

^režimą. Kurie nors žodį ištars prieš Hit
lerį, kurie nors atsidusimu pritars tiems, 
kurįę jau sušaudyti, tie irgi atsidurs prie 
sienos. Hitleris laimėjo, Hitleris trium
fuoja! Bet fašizmo fronte pasidalini
mas. Valdančioji klasė nebegali valdyti 
senu būdu. Iš antros pusės, priešfašis- 
tinis frontas Komunistų Partijos vado
vybėje išaugo į milžinišką jėgą. Tie visi 
faktoriai lemia kruvinajam hitlerinių! 
fašizmui mirtį. ' Klausimas laiko. Nie
kas negali pasakyti, kada tas galas pri
siartins.' n <didu;

‘ Galas turi prisiartinti. Fašizmas neiš- 
rišo kapitalizmo krizio problemų. Ne.iš- 
rišo tada, kada Hitleris užgrobę galią. 
Negelbėjo tada, kad kimšo į kalėjimus, į 
korfėentracijos stovyklas ir žudė komu
nistus, kapojo jiem galvas. Neišrišo tų 
grandiozinių problemų ir dabai\ sušaji- 
dydąmas savo vakor dienos ištikimus, 
šuniškai parsidavusius talkininkus—Bo
ehm ir Schleicher. Tą pripažįsta visi, 
net ir buržuazinė spauda. Šis Hitlerio 
laimėjimas yra pradžia jo pralaimėjimo. 
Tas, kas dabar dedasi Vokietijoje, yra 
atspindys Vokietijos kapitalizmo nesulai
komo puvimo.

Komunistų internacionalo anūlyząš būt 
: vo teisingas. Komunistų Intern&ionaks 
parodė, kad fašizmas'parodo buržuazijos 
viešpatavimo silppylbę. Kuomet buržua? 
zija nebegali jp^ljaikyti masių po savo le
tena buržuąĮZįinėč Uęinokratijos priemo- 
mis, jiųai'į giįiėHūši atviros, ginkluotos 
diktatūros*. • ’ persikeičia politinė forma, 
bet pas * 
žiemos . . . _
;^lęt|. > $k0tiominesi žmonijos problemas 
gali j išrieti ir i§riš tiktai komunizmas!

I I į s ) & . i į I - L i'i į < . I j 1
Į h |V()kięthjoj pasiliko baisi bedarbe. Fa- 
j įš^znidd įpaųde *už&lūiĮyti mases ir uždeg- 
i !ti jose patriotizmą kapojimu galvų ko- 

; munistąms. Bet mases pasiliko alkanos.

3 pačios ekonominės į pro- 
obleihos ne fašizmui nu-

FąšizhHs neatidarė rinkų Vokietijos pro-1 
dūktais užsienyje, nes Vokietija yra da
limi •tarptautiniu kontradikcijų, .priešta-^ 
ravimų, kurie daužo pūčius viso kapita
lizmo pamatus.

Masių alkis, w nepasitenkinimas prasi- 
laužė duris net į Hitlerio “smogininkų 
armijos” eiles. Ta armija daugumoje su- 

’ sideda iš darbininkų. Komunistų Parti- 
I ja tuojaus suprato svarbą veikimo toje 

armijoje ir pradėjo kurti savo kuopeles 
tose fašizmo ginkluotose spėkose. Tik 
kelios, dienos atgal “New York Evening 
Post” korespondentas rašė iš Berlyno, 
kad nesiranda tokios smogininkų kompa
nijos, kurioje nebūtų komunistų bran
duolio. Štai kodėl Hitleris nebepasitiki 
smogininkais, kurie tik vakar atrodė fa
šizmo tvirtove. Štai kodėl Hitleris įsa
kė smogininkams tuojaus nusiginkluoti 
ir sėdėti namie. Vakar smogininkams 
bruko ginklus, šiandien atima. Vakar 
jie buvo Hitlerio viltis ir ramstis, vakar 
jie buvo maršuojami gatvėse ir liepiami 
šaukti “valio Hitleris”, šiandien jie bus 
šaudomi, jeigu iškels koją į tas pačias 
gatves.

Tokios kontradikcijos. Tokia gyveni
mo ironija. Tokia politikos eiga.

Bet kpkios mūsų problemos? Ką turi 
daryti tarptautinis proletariatas?

Mūsų pareiga stiprinti priešfašistinis 
, frontas. Mūsų pareiga visais būdhis 
remti Vokietijos Komunistų Partijos ko-, 
vąs. Mes turime šiandien garsiau, negu 
kada nors pirmiau, demonstruoti ir rei
kalauti paliuosavimo draugo Thaelman- 
no ir kitų fašizmo aukų. Šitie kruvini 
įvykiai Vokietijoj, šitas šaudymasis ir 
galvų kapojimas pačių fašistų tarpe turi 
mus tik paakstinti prie padidinimo, pa- 
aštrinimo kampanijos už išgelbėjimą 
draugo Thaelmanno gyvybės. Kova už 
jo gyvybę yra kova prieš fašizmą. Juo 
daugiau liaudies sukelsime prieš fašiz
mą, tuo greičiau fašizmui ateis galas, tuo 
greičiau laimės komunizmas Vokietijoje 
ir visam pasaulyje.

• Partijos Kova už Gyvulininkystės 
Pakėlimą Sovietų Sąjungoj

Paskuti nis, XVII-tasis skaičius neperstojamai puo- 
Konįunistų Partijos šuva- lė ligi pastarųjų, 1934 m. 
žiayftias, Sovietų spauda, jej 1929 m. gyvulių skaičius 

partijos organi- j3UV0 pra]enkęS prieškarinę 
zamj^kai^ centre, taip ir padetį, tai 1933 m. šis skai

čius ne tik kad sumažėjo 
palyginus su tuo, kiek gyvu
lių buvo 1929 m., o net liko 
mažiau, negu buvo prieš ka
rą. Jei 1929 m. SSRS buvo 
priskaitoma 34 mil. arklių, 
68,1 mil. stambių raguočių, 
20,9 mil. kiaulių,—tai 1933 
m. Centralinės valdybos 
liaudies ūkio apskaičiavimo 
(CUNKU) daviniais tebuvo, 
tik 16,6 mil. arklių, 38,6 mil. 
stambių raguočių, 12,2 mil. 
kiaulių. Smarkiausias gy
vulių skaičiaus puolimas vy
ko pirmaisiais ‘ 
ei jos metais ir tik 1933 m.

vietoee paskutinių laiku at- 
krei 
vulii

Kokios priežastys tokio 
rimto partijos ir valdžios 
susiiįūpinimo gyvulininkys
tės kėliniu? 

f* *-■

Pirmutinė priežastis, ver
tųsi visu rimtumu susidomė
ti partiją ir Sovietų valdžią 
šiuo klausimu, tai žymus 
gyvulininkystės mažėjimas 

'’žemes ūkio perstatymo ant 
socialistinių, k o 1 c h o z inio 
kaimo pagrindų periodu. D. 
Stalinas savo pranešime 
XVII VKP(b) suvažiavime

namąža domės gy-;

į ' ’ r------ -- ’ I-- Ž — , v, I -o-{--------------- --------------- -L— r--’ --------- . <

šių,kovos paaštrėjimu, kla- yaidyba,'vadovybė, skaįty- a,ūglių priežiūrai.; Murėju- P| 
sinio priešo pasiutusio paši- dama karvių, kiaulių'ar ar- sis'seniau yietps 'į daugelyj į® vietiį 
priešinimo socializmui au- Jklių klausimų antraeilių, kolchozų didelis prieauglių ^Jaksimus.
gunu. Buožes, vystantės maža domės kreipė į parin- ■ kritimas išaiškinamas pir- 
masinei kolektyvizacijai, pa- kimą, išskyrimą geriausių, miausia, šalia bendros fnepa- 
eido visas priemones, kad. patikimiausių kolektyviečių, kankamos domės atkrėipi- 

pa irst kolchozų gyvenimo turinčių geriausią suprati-' mo gyvulininkystės klausi- 
pamatus, t privest Šalį prie mą apie gyvulius į gyvulių mui, neteisingu organizaci- 

prižiūrėtojus. . Į šias vietas niu gyvulininkystės priežiū- 
pneš stengėsi pralysti buožė. Ir Į ros pastatymu. Daugumoj n J _1 ___ _L -r   1 _ i j _ ' x . x , ,. .

sikėsinimų ir užmušinėjimų kiuos kolektyvuos į pavasarį p a s t o v ių gyvulininkystės 
atskirų kolchozų organiza- dar nenudvėsusius arklius! brigadų: Gyvulių prižiūrė- 
torių, pądęgimų ,ir vagysčių, prisieidavo už uodegų kilno- j tojai į metus po keletą kar
ėjo kuoplačiausia agitacija ti, o karvės išeidavo ant žo- tų mainės.

bado ir suirutės. Nuo tie
sioginės agitacijos j 
stojimą į kolchozus, nuo pa-

už gyvulių naikinimą i 
jant į kolchozus, nes kol
choze arklių nereiksią — 
traktorių'pakaksią, o kiau
lės, karvės ar avys—vistiek 
eisią į bendrą tvartą ir nie
ko ten neteksią. Buožės da-

prižiūrėtojus. . Į šias vietas (niu gyvulininkystės priežiū-

todėl, nestebėtina, kad to-, kolchozų ligšiol neturėta
! 1 ri .t xx xx Ir- xx 1 xx 1 r- 4- xxxvi x xx xm •• m-’x xx xr ▼ xx xm xx ’ J • 1 • • 1 i •“

dar nenudvėsusius arklius 1 brigadų; Gyvulių prižiūrė-

Niekas nenešė 
.už gyvulių 

.Šalia pastovių
fto- i lės su pernykščia šerstim. atsakomybės

Nemaža prisidėjo prie gy-. priežiūrą., 
vulininkystės nupuolimo ir’lauko darbo brigadų, kurios 
stoka gero vadovavimo gy- suvaidino ir tebevaidina di- 
vulininkystės vystymui, kaip džiulį vaidmenį kolchozų 
iš pusės kolchozų, taip ir ūkio stiprinime, partija 
partinių ir sovietinių rajonų pastatė griežtai klausimą 
ir vietos vadovaujančių or
ganų pusės. Užaštrinus 
partijai domę gyvulininkys- me, iškėlė reikalą organi- j 
tės klausimu dar šiandie iš- 

klasinis priešas geruoju ne-!|ęyia , 
pasiduoda — jis. leidžia į Į<aja rajonų ir dargi selso- 
darbą šlykščiausias naikini- vįeį-ų vadovaujanti darbi- 

žalojimo nįnĮęaį ne^ino, kaįp pas juos 
priemones gindamas savąją, kolchozuos vedama gyvuli- 
paremtą. darbininkų, bernų nįnkystės priežiūra, kiek 
ir biedniokų prakaito siur- jų žįnioj esančiuos kolcho- 
,bimu. eksploatatorišką pra- zuos įr 
eitį. Interesinga pažymėti, valstiečius gyvulių priskai- 
kad kontr-revoliudnė ir lie- tomą.
tuvių spauda, piešianti ne- būtų privesti Černigorovsko 
kaltų avinėlių kailyj “naba- srities 3 selsovietų gyvuli- narių uždarbis, 
gus” SSRS buožes ir . žalo- ninkystės stovio patikrinimo kaip gyvulių šėrėjus, taip ir 
tojus, pritaria dargi to- davinius, kur, selsovietų da-1 kitus prižiūrėtojus baigiant T • T • — • .

I I ,

ėjo dargi ligi tiesioginio.gy
vulių nuodijimo ir naikini
mo: žolės, pašaro, vandens 
u ž n u o dijimo. Mirštantis

mo, griovimo ir

apie beasmeniškumo likvi
davimą gyvulių prižiurę j i-

kios rūšies . 
gyvulių veislė 
ka jūsų one 
kas konkrečiai t 
lės^geririimui? 
veislinių patim 
rūpina kergiu 
ir tt.

Partija pąs^ 
čius smulkia 
ninkystės kėl’ 
ir, nėra abej« 
1934 m., bus 
žimo ' metais . 
■tės srityjį,

• * I ‘ .*(; * / Užkalnis.' į
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GOLFšTROMAS KElčlAS

zuoti pastovias gyvulinin- 
verianti akį. faktai,; kystės brigadas. Tokioj bri

gadoj kiekvienas jos narys 
privalo turėti savo darbo 
sritį ir pilnai atsakyti už 
pavestą jam darbą. Nuo to, 
kaip bus prižiūrima gyvu
liai, kaip bus užlaikoma j nyną, savu šilima paliesda-* 
prieaugliai, koks bus karvių Ima Eurępą. Paskutiniu lai* 
pieningumas ir pan.—nuo to ku garlaiviai pastebėjo, kad 
tiesioginiai turi priklausyti 
ir gyvulininkystės brigados 

. Tai liečia

pas individualius

Pavyzdžiui galima

kioms kovos priemonėmis 
prieš socializmą. Tas tik 
rodo tos spaudos supuvusios 
buržuazinės moralės vertę 
ir gyvulišką socializmo ša
lies neapykantą.

Partija iškėlė viešumon jšiyga. padėtis: 
šią mirštančio klasinio prie- 
šo taktiką, atidengė visą ei-

viniais, pasireiškė dargi pa
skutiniais metais didelis gy
vulių nykimas. Kada buvo 
patikrinta padėtis kolcho
zuos ir pas pavienius vals
tiečius — gavosi visai prie- 

selsovietų >

Galingas šilimos šaltinis, 
Golfštromo srove, kurs ne
ša su savim 100 milionų to
nų karšto vandens per va
landą, iki šiol srovė tekėjo 
pro Floridos sąsiaurį ir iš 
ten krypo J Atlanto vande-

piemenimis ir ^kerdžiais.
Šalia to partija atkreipė 

iš anksto kolchozų ir kitų 
žemės ūkio organizacijų do- 
mę gyvulių kergimo kam
panijai. Tokia padėtis, 
kaip turėta praėjusiais me-1

skaitlinėse yjsay ispūolMft- tais> kada daugelyj kolchozų !' 
IrniHTin Trimiliii - -_ ' < _ ♦

lę kontr-revoliucinių žaloto- Selsovietai, duodami i iajo- kal>vjų neužvaisinhnas 
j’u organizacijų, organizuo- davinius, skaičius ėmė 
tai vedusių gyvulininkystės pripuolamus, n e p a t ikrinę 
naikinimo daAa, mobilizavo tikros padėties pas ■ save, 
partija ir plačias kolchoz- kas dedasi kolchozuos. To- 
ninkų mases prieš šitą buo- kiltos selsovietuos bendrai

_ - -j 11 r/ivi i nn rn 'nMriminr iniAn tnon/i

zių kenkybą.
Partija 1933 m. — pir-! 

maišiais antrosios penkine- i 
tinės metais padarė spren-1

sėtkai kal vių, kiaulių, avių, pasireiškė žymus kumelių ir

Golfštromo srovė žymiai . 
pasisuko į šiaurę. .

Mokslininkai ėmė tyrinėti 
£į-; reiškinį ir nusprendė, 
kad tai įvyko del didelių au- .. 
drų, kurios galėjo keletą sro
vių atskirti iš? bendros ;va- 
gos. Bet jeigu ir liktų nau
ja kryptis, pavojaus dar ne
būtų, nes syoyę vistięk siek
tų Europos krantus.. • •

, J—rH---------- <-r ; 

J KUNIGAIKŠTIS-■
UOSTINĖJA

j Arabijos, kunigaikštis Je- 
lol Kqrei^i SnesenMi lįjifono

, ne-j
gali būt tojiau pakenčiama’lol'.__^_
griežtai statant gyvuliniu-1 draudimo ' įstaigoj
kystės pakėlimo reikalą.'et c0” apdraudė savo nosį 
Puikų pavyzdį valdžios su-'2000 svarų sterlingų.. •. . ”

v . v. , , - sirūpinimo gyvulininkystės! jįs yrav didelis kvepalų ’
..uzmn-sta atkreipt rimtesne k61imu rodo Sovietų Balta- kolektuotojas, b j“o uoslė yra 
! Urnoms77iinAzovoteVtno’ rUSijOS Žem§S Ūk‘° komisa' tiek išlavėjusi, kad atskiria)

cn^i-nc QnicVn voiA-|liato tos .dideles pini-.tuojau, prikišęs nosį prie 
........... .v, , r • i ;gų sumos premijoms geriau- kvepalų bonkos, kvepalų -, 
džiamą persilaužimą kaime' ne isty!Ps gyvulininkystes j sjems arklių prižiūrėtojams cheminę sudėtį Ypatingai 
• į derliaus pakėlime. P.ady lskl 0 tlesl08' ak> ve‘ i.kergimo kampanijos metu ir >didžiuoJasi vielna Likite^

nanyxyt°S._la'|0”E..01?aJkumeliukų priežiūrai, šie- perfumų,' kuri buyb-' rastai*’ 
jkiančios nuo 500 ligi 3000 faraono Tutankąmeno

; be ir turintij4000 inetų.
Lloydo draudimo įstaigoj v

simams. Gi Azovo - Černo-1
, morsko srities Selsko rajo-i. cnmnc! nvarniinTna n*at<iQii 1 1111 ... -- - - J -gų sumos piemijoms genau- kvepalų bonkos.

javų derliaus
Drauge su javų derliaus pa
kėlimu, 1933 m. partija ir 
valdžia padarė rimtus žings
nius gyvulininkystės ir ma
terialinės kolchozninkų pa
dėties pagerinimo srityj. 
Pirmiausiai tai liečia sutei
kimą pagelbos neturintiems 
karvių kolchozninkams te
lyčių ir karvių įsigijime. 
Partija ir valdžia pagelbėjo 
neturintiems karvių kolcho
zninkams kreditu, kad jie— >. - - • • -i a.. x i *. ki pavyzdžiai — nesumažinimo, n e g i n čytinas nusipirkti telyčias;

žymus gyvulininkystės skai- kolchozams, parduodam;
čiaus puolimas lig paskuti- tiems nustatyta valdžios Ką tas. rodo. T; 
niurnėtų. kaina neturintiem karvių kad partija kaip tik laiku!

ninkystės patikrinimas vie
tose, toli gražu nėra tikslūs 
ir daugelyj vietų, kaip pa
matysim vėliau, gyvulių 
skaičius 1933 m. gale buvo 
žymiai didesnis, negu skai
tėsi oficialiuos daviniuos; 
vienok, nežiūrint šito atski
rose vietose davinių netiks
lumo ir gyvulių skaičiaus

nu nežinojimas tikrosios;
padėties rajono kolchozuos. Į ruppu
Taip, pavyzd., Ekaterinskoj

. selsoviete buvo priskaitoma1 Nėra pasaulyj partijos, ■
tikrumoj | kurios tarimams taip prisik- šeichas pareiškė, kad draū-tik 19 kiaulių, oi..

pasirodė 415, Baranikovsko Rausytų ir su tokiu atsidė- 
selsoviete buvo priskaitoma' vykdytų gyveniman 
vos 65 kiaulės, o tikrumoj i plačios, milionines darbo 
pasirodė — 534. Panašūs / mases,.kaip VKP (b). Tūks-
faktai iškilo ne tik kiaulių, i tančiai SSRS kolchozų įsi-, tektų piasrneS 
o ir karvių skaičiaus aps-' jungė ii’ įsijungia į d. Stali- nmim
kaitliavimo žvilgsniu. O to- no pranešime XVII VKP(b) 

vienu- suvažiavime pabrėžtą gyvu
lininkystės pakėlimo reika
lą. Visa eilė rajonų ir sri
čių partijos organizacijų 
jau šiandie parodė puikų pa-

džia savo nosį todėl, kad * 
kvepalai yra jo gyvenimo 
tikslas ir turinys, o nega
lėdamas jų suuosti jis ne-

* ! gyventi. 
Draudimo pinigų jis parei
kalaus tik tuo atveju, kai 
nustos atskirti kVapį t J ! 1 ) ./ > - i -f t -
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Knidnc rMoiiA „„ kolchozninkam telyčias davė ,užaštrino partijos orgamza-. d- ar(ijos pakelto kiau.
kokios tokio didelio gy- eiĮę pirmenybių ir lengvatų, cijų ir atskirų jos narių do-'

yuhninkystes puolimo sočia- 1933 mtokiu būdu, koicbo\ ' mę gyvulininkystės klausi-
I X 4- X VX X xx d I-X Cj X ■ xx X.'X/X xx. ZN 1 r <« XX 'listinio SSRS žemės ūkio 
perstatymo periodu prie
žastys? “L. žinios,” giedan-

'simo vykdyme gyveniman.
Kaip pavyzdį Čia galima

zninkai gavo apie lį mil. J^u. privesti tilpusią “Izviestijo-!
telyčių. Dabar, 1934 m., ga- Visu platumu pastatytas į se” aš 14 d. kovo š.m. Ka- į

Pakartas Beisbolininkas ^-
Kansas Git/. GJ Sulig teL1 

smo nuosprendžių, tapo pa-' 
kartas Paul H. Kauffman, 
pasaulinio karo ex*kareivis, 
beisbolininkas, kuris nužu- 

°"idė savo numylėtinę. ; - ;

einą bond mm nhnrp ‘ lutinai likviduojant tokią klausimas apie atsidavusių b a r d i no-Balkarsko srities! Vokietija Visai Sustabdė 
dašimtišku federantu “Dar- kolehozui> turi"^ supratk!partijos komiteto sekreto-' ' ' "
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Gyvulių ir Mėsos įvežimą 
Iš Liėtiivos

Patikrintomis žiniomis,
neturėtų karvės, šalia toli- mų apįe gyvulių priežiūrą' riaus pasikalbėjimo su par- 
mesnio javų derliaus kėli- žmonių parinkimą ir išsky-, tijos raikomų sekretoriais 
mo, partija pasistatė uždą- rjmą gyvulių priežiūrai.' ir politskyrių viršininkais i Vokietiją sustabdė gyvulių 
vinį padaryti 1934 njetus Partija ir valdžia suteikė ei-^stenogramą. Jeigu seniau ir mėsos produktu ŪnpOįtą

, , gyvulininkystės skaičiaus lę pirmenybių sumažinda-• paprastai tokiuos pasitari-• iš Lietuvos ir tranzitą r per 
----------- ..............     _ _ .... pakėlimo visoj SSRS persi- ma javų ir pieno tiekimo imuos ‘kalbėtojai tenkinda- Vokietiją. Tas žingsnis pa* 

pabrėžė rimtumą .stovinčio ,g y y ui ininkystės puolimas ^n ūkis ki imąs, oaaas ir u. laužimo metais. 1 į valstybei planus užsiiman-vos tankiai bendrais, giliau žeidžia Lietuvos
Kaip šis klausimas riša-'tiems gyvulininkyste kol- j neištirtais daviniais apie gy-; 1928 m. prekybofiir^aįvi- 

mas praktikoj ? chozams, organizavo realią j vulininkystės padėtį, kalbė- i ninkystės sutarties 8
Pirmoji priemonė — tai pagalbą gyvulininkystės,plė,- tojai ią. vietų operuodavo tą, kuriame įsajopiiįį 

akyla gyvulių priežiūra. Se-! timui pagalba kredito, pa* atskirais geresniais ar blo- pasakyta, kad šalys J ' 
niau, šimtus tokių pavyzdžių ' dedant įsigyti veislinius’ bu- gosniais pavyzdžiais gyvuli- goja jokiu būdu neth&dy 
galima būtų-', privesti, kada i liūs, drigantus ir tt. Ypa- ninkystės stovio srityj, tai tarpusavio prekių jutimi

bininku” ir kita kontr-revo- 
liucinė baltoji Lietuvos 
spauda išnaudoja tai šau-i

JUVHllldfc Vj“ > x • * 1 *1 • *

kolekty viza-1kjmu1’ kad SovietU Sąjun-
igoj viskas esą bloga,

šiandie prieš partiją ir So-i pradeda mažėti, o kiaulių 
vietų valdžią gyvulininkys- atveju, palyginant su 1932 

Pradedant m., turim padidėjimą 600 
1929 masinio tūkstančių. Tiesa, 

valstiečiu ėjimo į kolchozus tieji skaičiai, kai 
metais, gyvulini nkystės' pravedamas dabar

tės ,klausimo.
pirmaisiais,

Ar rodo šis gyvulininkys
tės puolimas kolektyvizaci
jos politikos nepateisinimą 

prives- savęs, ar bent jos silpnumą? 
parodė Anaiptol! Didelis gyvulinin- 
gyvuli-1 kystės puolimas SSRS išaiš-

. .**w



Treilas Puslapis

< • • • • ■ V fljininkė ir Seimininkei

r Manote, Kad Mes 
Bulvėms Skusti?”

lans Marchvitz’os apysakos 
'kurioje aprašoma Vokie- 

ikilimas, Ruhr'o distrikte, 
!0 metais.)
šaudyti ir greitai išsijudi- 

iliepė Franz’as. “Lipkite!
raudonieji kareiviai vienas 

i per augštus šonus trokan. 
r man, draugai!” pasigirdo 

iš balsas.
>a, ir kas čia dabar?” nustebo nykštukas, 
ider. “Khs gi čia ateina?“
er gatvę atbėgo graikšti mergina su rau- 
a skageie ant galvos. Per jos ranką per-

- .įa Raudonojo Kryžiaus juostelė.
Palaukite valandžiukę, vaikai; ši slaugė no- 

rivja*:uoti su mumis,“ tarė nykštukas ir išsi
lenk iš troko.' Jis vikriai ištiesė savo trum
pas, 
gintį <4

“Apsisaugok,“ juokavo-tūlas angliakasys; 
“Jis dar ragins tave apsivesti su juo.“

“Uždaryk savo burną!” atsakė nykštukas. 
“Kada mes pasieksime mūšio lauką, mums 
slaugė bus reikalinga.“
juokės, jos pilna krūtinė kilnojosi ir nusileido; 
į jos gražaus kūno subudavojimą. Kada ji 
juokės, jos pilna krūtinė kilnojosi ir nusileido 
jų rankos drebėjo ir jie buvo pilni geismo pa
glamonėti ją. Kitas bandė ją apkabinti. “Sa
kau dar kartą, nustokite taip darę!” mergina 
jau pyko. Ji išsilenkė iš., troko ir sušuko 
Franz’ui “Ei, tu, kokia kiaulydė čia yra? Aš 
lipsiu laukan, jei dar tas tęsis.“

“Ho, ho, to nepadaryk,“ sušuko nykštukas.
“Palikite ją, kitaip ji išlips,” paliepė 

Franz ’as.

nus

na. 
tų 
ir <

^džiūvusias rankas, kad pagelbėjus mer- 
yipti.

mes galime jums pagelbėti?” klausė 
įsiai Franz’as.
loriū vykti su jumis,” atsakė mergi- 
is turite turėti ką nors, kas prižiūrė
tuosius.”. Ji pastūmė jį linkui troko 

'iškai.tarė: “Na, padėk man!” 
iz’as dar abejojo, bet ji nusijuokė ir 
j jo rankas, “štai taip, sunerk jas ir 
k biskutį.” Ifranz’as padarė, kaip ji 
ir pakišo savo rankas po jos kojos. 

) trokan apsukri, lyg katė.

mumis?” abe- 
žinki, kad ten

mergina, “aš

lų smulkesnių pašalpos . valdi- , 
ninku nesusitvarkymo įvyko. 
Bet mes'pamename, kas atsitiko 
su gegužės 26 d. demonstran
tais. Ne tik vyrai, bet ir nėš
čios moterys tapo suareštuotos, 
muštos, kankintos ir kalėjiman 
nuteistos už reikalavimą pašal
pos. Ir tas daroma prie kiek- 
vieno darbininkų pasijudinimo ( 
kovoti už duoną ir savo teises, j
Organizacijoj Mūs Išfeitis '

Mes matome, kad tokio daly
ko kaip “laisvė ir, tįeisybė vi
siems” nėra kapitalistinėj tvar
koj. Visai buržuazijai yra lai
svė ir teisė išnaudoti ir pėrse- 
kioti darbininkus. Visiems dar
bininkams yra sunkus darbas, 
skurdas, nelaisvė, išnaudojimas, j 
kalėjimai ir kitos visos vergų 
engimo priemonės. Bet mes ga
lime tą nusikratyti ir įsigyti 
pilną laisvę ir teisybę, įsisteig
dami darbininkų valdžią, kaip 
kad padarė Rusijos darbininkai 
1917 metais. Moterys toj 
kovoje turi užimti savo vietą.

e

Sovietų Sąjungoje yra pageidaujama, k ad visi darbininkai išmoktų šaudyti ir vi
sokiais būdais save apsiginti, sako,, vadai, štai šaule Krasnova, audinyčios darbininkė 
iš Ivanovo. Parodoma, kaip ji laimėjo aug ščiausią dovaną nesenai įvykusiame So
vietų konteste.

pa

Jos pribuvimas buvo sutiktas šauksmais 
“Heilo!” “Ha, ha) ha, ką gi čia šnaider’is iš
traukė!” “Ką 4 
kiais.

“Eikite šalii 
trečio jau vyn 
veidą.

“Palikite mergšę ramybėje!” tarė nykštu-

kai, šnaider?” ir dar kito-

rėkė mergina ir gynėsi nuo 
kuris bandė paglostyti jos

“Nesipūąk perdaiL, ’’ kalbėjo vienas grubus 
vaikinas ir bandė ją apkabinti. Jis gavo skau
džiai per ausfį. “Mand Uieve,” v
£ukas, “ši mergšė visgi turi daug drąsos!” Jis

” nustebo nykš-

prisiartino prie jos ir išpūtė krūtinę. , “Jei
gu jie dar bandys tav$ učfcąbinėti, lai žino, 

t ’turės skąit -X manim!”

“Nesirūpink, Franz’ai, mes tik norime susi
draugauti ; tai tik mūs pirmi įspūdžiai...” To
lesnę kalbą pertraukė motoro ūžimas. Franz’
as įlipo su Murr’u. Jis stengėsi atsisėsti arti 
slaugės, kad apgynus ją nuo nepageidaujamų 
draugiškumų iš jo draugų pusės.

“Tai tu nori vykti frontan su 
jojančiai klausė Franz’as. “Ar 
šaudys ?“

“Suprantama, žinau,” žttsakė
ten buvau jau du kartu. Mes parvežėme vie
ną konvojų sužeistų. Jie jau nušovė dvi iš j 
mūsų moterų.”

Vyrai tylėjo ir spaudėsi artyn, kad geriau 1 Mūs Jaunos Veikėjos 
girdėjus slaugės pasakojimą.

“Juk tu neini po ugnia su mumis, ne?” 
klausė Franz’as.

“Ir kodėl ne? žinoma—mes einame į mūšio 
lauką. Aš girdėjau užtektinai šovinių švil
piant. Vienas jų peršvilpė per mano skarą.“ 
Ir ji pakėlė gal^ą ir dešine ranka čiupinėjo 
išplyšusią vietą skaroje, “žiūrėkite; tik per 
plauką ir daugiau nei garo iš manęs!“

Vyrai žiūrėjo į ją su pagarba. Franz 
Kreusat pakratė galva.

“Taip,” kalbėjo mergina su entuziazmu. “Ar 
jūs vis dar manote, kad mes tinkame tik bul
vėms skusti bei skarmalus lopyti?“

Visi bandymai varginti ją nustojo. Vyrai 
pasidarė serioziški; užsimąsčiusiai susiraukė 
nykštuko mažytė kakta, kada jis po nosia 
murmėjo, “Po velnių, ši mergšė yra drąsi.”

Ver|ę,B. E. Senkevičienė.
Daugiau sekamame “D ir š” skyriuje)

Reikia Skubiai Pasidarbuoti
Moterų Kongresui

■Iki Tarptautinio Moterų Kon
greso beliko vienas mėnuo, jis

De-

Motina Bloor
Baisi Buržuazijai

Pereitame šio skyriaus leidi
nyje rašėm, kad Motina Bloor įvyks 4, 5, 6, rugpjūčio. De- 
tapo įkalinta už vadovavimą I legacija išvyks liepos mėn. La- 

' farmerių demonstracijai, kuri' bai smarkiai reikia pasidarbuo- 
, šaukta parėmimui Loup City. ti šioje kampanijoje, kaip agi- 
I merginų streikierių. { taciniu, taip ir finansiniu

Su ja įkalinti Floyd ir Loret-žvilgiu.

Helen Kaunaitė dar jauna ir 
i tik keli metai mūsų judėjime, 
Į tačiaus jinai jau spėjo pasida
ryti sau vardą lietuvių jaunuo- i 

j lių judėjime. Jinai pradėjo sa. Booth, negrai darbininkai, j 
vo dalyvumą Aido Chore ir Ai- Ra, tQlas> g0 metų amžiaus> 

' socialistas farmerys pribuvo su 
kaucija, kad paliuosuoti Motiną

i Bloor, jinai nesutiko apleisti ka- 
liejimą, kol nebus paliuosuoti ir 
: negrai darbininkai. Po dešimt 
' dienų, pagaliaus ją išėmė po 
kaucija, o negrus darbininkus 
paleido į tėvo šermenis, kuris

! mirė nuo išgąsčio ir baimės del Į

H.

do
! ir fedęralė valdžia, teismai, 
j kalėjimai. Taip elgiamasi su 
kitų kapitalistų darbininkais,

- , . . , . „ , taip ir su Astorio turtus didi-Viena nedaloma tauta su no ir susitaupė? Kiek metų i v. . •
rye ir teisybe visiems, taip reiktų gyventi, kad sutaupyti l

’ -----V’ | Kita Medalio Puse

Dvi Masi Motery, Du Gyvenimu

įeikšta N e p r iklausomybės 
reiškime 1776 metais. Taip 
>ekartojama ir dabar-valdi- 
ikų, kad tuomi pridengus 
/o didžiausias žulikystes ir 
jungus darbininkus pilnon 
pitalistų vergijon. Taip aiš

kinama darbininkų vaikams 
mokyklose, kuomet norima nu
kleipti jų audringą mintį nuo 
alkio ir skurdo, kurį jie kas
dien pergyvena, prie svajonių,
būk jiė turį lygias progas su jr kitus tokius atsiteisti su nu- 
kapitalistų vaikais ir būk jie , 
galį tapti lygiais su jais tur
tuoliais, valdininkais ir net 
prezidentais.

Argi Mes Ištiesų Lygūs?

Lai atsako mums patys ka
pitalistai. štai jų pranešimas:

“John Jacoh Astor’io dova
nos jo sužieduotinei, Ellen 
Tuck French, sudaro gerokai 
virš miliūno, dolerių.” 1

Panaitei suteikta- deimąnti-. 
nis žiedas apie $76,000 vertės, 
automobilius $15,000, riešukui 
grandinė $50,000, palocius 
$250,000, įpėdinystės žiedas 
$200,000, ir nemenkos pinigi
nės sumos. Sakoma, kad pir
mesnei sužieduotinei buvę pa
siūlyta tarp $1,000,000 ir 
$1,500.000. Kur dar sagutės, 
įvairūs apsiautalai, gėlės ir ki
ti puošnūs dalykai. Mergina, 
kuri savo gyvenime nieko nau
dingo nėra atlikusi, apkarsty
ta milionų dolerių vertės bran
genybėmis. Puikus šios klasės 
moterų gyvenimas!

Iš Kur Imasi Milionai 
Dolerių?

Iš kur tos didžiulės sumos 
ėmėsi, k uriomis Astoriukas pa
dabino savo sužieduotinę? Gal 
uždirbo? O gal taupiai gyve-

milioną dolerių?
Taupinaht po $15 į savaitę 

reiktų gyventi 15 šimtų su virš senoje lūšnoje gyveno ispanė 
metų. Astoriukas turi apie 24f motina, Mrs. Nieve, su pen- 
metus amžiaus. Su pinigais kiais mažais ’ kūdikiais: Aida, 
glėbyje niekas negimsta. Tu-: 11; Louis, 9; Tony, 7; Ed- 
rėjo ką nors apiplėšti, ar ne? ward, 6; ir Robertu, 4 metų 
Mums buvo sakyta, kad ši tau- amžiaus. Su jais kartu gyvė
tą “su laisve ir teisybe vi-i no ir josios 20 metų amžiaus 
siems.“ Ar teisdarybė nega-1 sesuo, Mercedes Otero, 
lėtų apskaitliuoti, kad čia kas i _ . , ... .* . . ... ... - Pakol gyveno Nieves vy-negero ir priversti tą ponait} , n °... ..ras, tada šeimyna su dideliu 

vargu išsiversdavo vyro men
ku uždarbiu. Bet jos vyras 
mirė 2 metai atgal. Šeimyna 
šiaip taip skurdo su menka pa-/ 
šalpa. Bet gegužės mėnesį čekis 
tapo sulaikytas.

Našlaičiams Atimta 
Pašalpa

' Tuo tarpu, gegužės 22 d 
didelio rūpesčio ir nedamitimo 
mirė Mrs. Nieve ir likosi jos se
suo su mažais našlaičiais. Vai
kų šelpimo Departmentui rado
si auksinė proga galutinai pa
naikinti pašalpą, nes, anot jų, 
teta Mercedes, per jauna ir neil
gai išbuvus mieste, o kaiminka 
Mrs. Emilio Castro, kuri iš $15 
savaitinės vyro algos dabar 
maitino retkarčiais ir našiai-1 
čius, apart savo skaitlingos šei
mynos, — randama netinkama 
būti globėja, nes ne gimininga, 
tad departmentas panaikina 
■pašalpą. Baisus darbininkių 
moterų gyvenimas!

Kalėjimas ir Panieka 
Darbininkėms

skriaustais ?
Ašaromis ir Krauju Supilti 

Doleriai

Pasirodo, kad Astoriuko, 
taip kaip ir kitų miliohierių 
turtai atsirado vienu ir tuo pa
čiu būdu. Jis juos surinko in- 
vęstmentais į bankus, fabri
kus, krautuves, farmas, namus. 
Fabrikuose darbininkai sku
binami iki augščiaūsio laips
nio,- iki netekimo sąmonės. 
Jiems algos nedamokėtos, ka
pojamos. Ypač darbininkės 
merginos nežmoniškai išnau
dojamos, verčiamos dirbti už 
mizerną mokestį, net daug 
menkesnę už vyrų darbininkų 
algas. Farmeriai ir mažų na
melių savininkai vejami iš 
namų už morgičius ir nuošim
čius bankams.

Laisvė Ir Garbė Buržuzaijai
Apdovanotoji Frenčiūtė ir 

jos myl etinis kapitalistinės 
spaudos į padanges keliami 
ir giriami. Jų turtą ir juos 
pačius, kaip akį kaktoj, saugo 
valdžia. Kur tik darbininkai 
pabando reikalauti žmoniškes
nio užmokesčio 
darbo 
jami: 
tuvai,

ir geresnių 
sąlygų—būna persekio- 
prieš juos policija, šau- 
gaso bombos, valstijos

Brooklyne, 150 Hudson Av.,

iš

sriubos paimti 5 lapelius želą^ 
tinos. (želatiną reikia pamerk- . 
ti į biskelį šalto vandens s^ 
supilti sriubon) . Ta sriuba da
rosi iš vakaro; kaip sušals, žuyį 
reikia papuošti drebučiais. Duo
dasi prie pusryčių arba šiaip 
prie arbatos. f

V. J.—Montreal, Canada.
DRAUGEI V. J.:
Labai ačiū, kad rašinėjate į 

mūsų skyrių. Tačiaus prisiei
na šis bei tas pastebėti. Jūsų 
keli, jau tilpę, patarimai buvo 
labai .geri, geras ir viršuje pA- 

‘talpintas, tik tame jo trūku
mas, kad yra- gana keblus paga-, 
minti ir jūsų (kanadiečių), 
miera nėra mums labai supran
tama. Mes prašytume, kad ra- 

susirinkimams kamba-1 vartotuAiėt terminus ko- ' 
kilis mes vartojame, pavyzd.i 
kvortos, gorčiai ir i tt. Taipgi 
prašome, kad pa|aripiai ))ūtų 
kiek galint ekonomįškesni, pri
einami darbininkų šeimynoms 
šios bedarbės laikotarpiu.
(Daugiau Darb. ir šeim. jSky?,. 

riaus 4-me puslapyje)

Finansai — Dienos 
Klausimas 

finansinės paramos 
“a

at-

Be 
rjkos moterų delegacija 
'sieks kongreso ir ant 
kampanijos nepravesim 
reikiant. Vedimui kampanijos 
.reikia lapelių, tinkamos litera
tūros,

! rių. Bet už vis -svarbiausia' 
| vaikų arešto ir grąsinimo jų nu- I šiuo tarpti, tai delegačių pasiun- 
' linčiavimu. ' ■ I timas.O tam reikią apsčiai pi-,

Choro Merginų Sekstete. 
Neilgai ėmė jai persiimti darbi-, 
ninku judėjimo reikalais. Ir 
šiandieną mes matom ją nare 
ALDLD, LDS, Aido Choro ir 
Jaunų Komunistų Lygos.

Nenaujiena jai ir bendradar
biavimas jaunuolių ' skyriuje. 
Nesykį, po darbo valandų dirb
tuvėj, ją matysi ilgus vakarus 
dirbant prie jaunuolių angliško 
skyriaus. Neveltui ją Antroji 
Nacionalė Jaunuolių Konvenci
ja išrinko į Centro Komitetą, 
net jai pačiai konvencijoj neda
lyvaujant.

Elsa Steinfurth Kankinama 
Kalėjime

Elza Steinfurth, žmona nužu
dyto Berlyno. ILD vado, Erich 
Steinfurth, yra labai pavojin
goje padėtyje dėt nuolątinio 
kankinimo. Ją kankina, reika
laudami prisipažinimų prieš sa
ve ir prieš savo draugus. tJi 
bus teisiama sykiu su Duemor 
ir jo draugais. Vienas tos by
los dalyvių, sakoma, miręs nuo 
kankinimo.

Elsos pamatyti niekam nelei
džia, net ir jos senai motinai. 
Gal būt jinai randasi tokioj pa
dėtyje, kad. policija bijo ją pa
rodyti. Tačiaus jos laiškuose 
tebeskamba nesulaužoma kovos 
dvasia.

Tarptautinė Raudonoji Pa
galba šaukia darbininkus masi
nio protesto pagalba atimti ir 
Elsą Steinfurth iš budelių na
gų. Moterys darbininkės, ku
rios rengiasi prie Tarptautinio 
Moterų Kongreso prieš Karą ir 
Fašizmą bus pirmose kovos ei
lėse už Elsos paliuosavimą.

Sykiu su reikalavimu sustab
dyti kruviną fašizmo terorą Vo
kietijoj ir paliuosuoti ErnstKada apielinkės darbininkai

iškėlė viršminėtą faktą apie , Thaelmanną, kuris taip pat yra 
Nievės šeimyną, tada spauda ir! žiauriai kankinamas, mes pri- 
valdin 
ivykį,

nkai bandė nutrinti tą valome reikalauti ir paliuosavi- 
sakydami, būk tai del tū- mo Elsos Steinfurth.

Ame- 
nepa- 
vietos 

kaip

| timas.' O tam reikią apsčiai ph, 
Birželio 26 d. prasidėjo teis- bigų.i 1 ■ • . <

kad Siųskite Tuoj aus Pinigus 
.Pa~ į Pora mėnesių atgal buvo iš

siuntinėtos blankutės rinkimui I • Į

aukų. Kas norejb, tas iki. šiol 
galėjo’ pasidarbuoti. Kas nori 

i ir dabar dar gali pasidarbuoti,’ 
bet tos blankutės turi būti cen
trui grąžintos arba jūsų apie- 
linkės komitetui priduotos ne 
vėliau 15 d. liepos, kad delega- gaunama 14, 16, 18, 20, 32„ 34,.. 
tės turėtų kuom užsimokėti ke- 36, 38 ir 40 dydžio. D®’ VAilrin ir TV1111
liones lėšas. Pėsčios, kaip zi-. gg colių pločio audimo. _ ,_
nome, Atlanti.ką neperbris, o puotam raiščiui reikia trijų ketvir-1 • 
laivai bargan neveža.

mas. Visa ei&'a 'liudija', 
buržuazija yra pasiryžus 
siųsti šešis kaltinamus “maišto 
kėlime” kalėjiman ir tuomi su-' 
trukdyti farmerių kovą. Antrą i 
teismo dieną, po iškalėtų de
šimts dienų, ir dideliam karš
čiui siaučiant, 73 metų amžiaus 
senutė kovotoja apalpo teisma- 
butyje. Bet trečią dieną ji vėl 
pribuvo teisman.

Nežiūrint vasaros darbų ir 
didelių karščių, taipgi mušeikų 
įgaliotų šerifais, teismabutis 
būna pilnas darbininkų ir far
merių. Visi gyvai susirūpinę 
savo vadų likimu. |

ŠEIMININKIŲ ' 
SKYRIUS

Ja-. .     _ I

AR GALITE PASISIŲTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

Suknelės forma numeris 1859 yra1'

. Del 16 dydžio ♦ 
reikia trijų ir trijų aštundalių y»X- 

Kam-

tadalių (2) yardo 39 colių pločio, 
skirtingos varsos audimo. Yra pa-( 
veiksluotas siuvėjai pamokinimas”

Lydis (Pike arba Pickerel) 
Drebučiuose **■»

Nuvalykite žuvį: galvą nu- 
pjaut, žarnas išimti, tik neper
pjauti pilvo. Apsūdyti ir pa
likti vienai valandai. Jei drus-•Į ka neištirpus, žuvį nuplauti ir 

' supjaustyti šmotais. Išvirti 
sriubą su prieskoniais petnūš- 
kų, morkų, cibulių, pipirų ir 
lapelių. Paimti žuvies šmote
lius ir' sudėti į verdančią sriu
bą, kad nebūtų vieno ant kito, 
ir verdant pilti 5 kartus šalto 
vandens, kad žuvis nesutižtų.

. . , _ . , , Verdasi 1Z> valandos. Jeigu ne-vadovavimą skurdo prislėgtų sūru_pridgti druskos. Išvirus 
__________armėnių_________ | jgįrnįi žuvį gu duršleku; kaip 

Vėliausios žinios praneša, kad' ata,u-š,^ perpjauti išilgai šmote- 
Motina Bloor tapo nuteista še- •’ ^us> Išimti kaulus ir sudėti į 
šiems mėnesiams kalėjimo ir ' pusbliudžius taip, kaip žuvis at- 
$100 piniginės baudos, kaipo rodo. Galvą’padėti plokščia; 
“maišto kėlikė.”_____________ | galva ir uodega verdasi atski-

Carl Wickham, Floyd ir Lo-/rai, toj pačioj sriuboj.
retta Booth, negrai ir Henry j. Persunkti sriubą, supilti vėl 
McDonald tapo nuteisti kiek-! puodan ir dėti ant vieno litro 
vienas po 3 mėnesius kalėjimo (biskį daugiau kaip pusantros 
ir po $50 piniginės baudos. Vi- kvortos) 3 kiaušinių baltymus, 
si išimti po kaucija, išskiriant Išplakti baltymus, kad nesupul- 
Floyd Booth, kurio išėimui de
damos pastangos.

Nuteisimas Motinos Bloor 
yra dalimi pasmarkinto 
ro prieš kovingėjančius 
bininkus ir farmerius.

“Motina” Elia Reeve Bloor 
farmerių vadovė, areštuota sy
kiu su dviem negrais darbinin
kais Loup City, Nebraska, už

kvortos) 3 kiaušinių baltymus.

tero- 
dar-

tų ir sudėti į sriubą, taipgi ir 
kevalus sumesti, įspausti Vž 
citrinos. Išlengvo užvirinti; 
kaip užvirs, persunkti per dro
bę, nesuspaust, bet kad išlengvo 
nuvarvėtų ir ant vieno litro

Atsiųskite penkioliką centų (15c) . 
'pinigais ar stampomis (pageidauja^ 
ma pinigais), už šią Anne Adams . 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį.. Būtinai pa- ' 
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker 
West 17th Street, New York Qty,

■ ■»»



Nupuolusi Moteris Kyla
Liet

PRANEŠIMAI Iš KITUR

ke iš Lietuvos liūdną žinutę,

Didžiausias Lietuviu Piknikas

Klsddos Pataisymas

SEATTLE, WASH
į-tį

Aido Choras, Worcester, Mass

Rengėjai.
(156-157)

atsisakė 
kurie ne

Alaska

laikraštis 
atsieki- 
matosi 
ir val-

Seattle 
kad 65 
pradėjo 
mokslą 

Yra

centai ar dvidešimts penki centai. Bet, kurie pirks tikietųs prie vartų, tiems kaina bus 25 centai lygiai

svarbių rt 
duotas rap 
rencijos, tai, 
nalą “šviesą’

viena su Makaronais
šviežios

Tuo būdu 1 jokio streiklaužiavimo. 
dabar prasidėjo po biskį

Senas Griuorius

Darbininkai reikalauja $1 
už valandą darbo ir $1.50 už 
valandą viršlaikio ir unijos 
pripažinimo. KorilpAnija su
tiktų mokestį pakelt, bet ne
nori pripažinti uniją.

Jau buvo keltas susirėmimų 
su streiklaužiais. Keletą dar
bininkų policija sužeidė. Dar
bininkai sulaikė vieną trauki
nį, kuris vežė tavorus laivams.

Seattle “Daily Times” pra
neša, kad būk San Francisco 
mieste dirbama ant 40 nuo-

CLEVELAND, OHIO
Liepos 8 dieną įvyks metinis 

Darb. Palaipinės Draugijos piknikas, 
tai bus vienas iš didžiausių piknikų, 
nes LDP yra viena iš didžiausių or
ganizacijų. Piknikas prasidės 5 vai. 
po pietų, šokiai bus per visą die
ną ir tęsis iki vėlumos. Taipgi bus 
5 dovanos už įvairius atsižymėjimus. 
Kviečiame visus ir visas atsilanky
ti ir praleist linksmai dieną ant tyro 
oro.

Paimkite 2, svari! 
avienos ir su pjausčius į kaval- 
kučius apkdpihįęite į aliejuje 
ant patelnes, kąd bitų rudi. 
Išimkite mėsą ; ir įdėkite 2 
Šaukštu miltų, šaukštūką drus
kos, biskį pipirų ir išmaišus 
įpilkite 2 puod. pieno ir nuo
lat maišant virkite 5 minutes, 
kad padažas sutirštėtų. Išvir
kite 1/2 svaro makaronų sūdy
tame vandenyje ir nusunkus 
vandenį, sudėkite pusę jų į a- 
lieiuota kenama indą. Užde-

VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.
PUIKI DAILĖS IR SPORTO PROGRAMA. TAM KALBĖS ŽYMŪS LIETUVIU KALBĖTOJAI

BAYONNE, N. J.
L.D.S. 26 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 4 dieną liepos, treČiedie- 
nio vakare, 7:30 vai. »po numeriu 

26 East 21st St.

prostitucija 
parodo šie 
(Sovietuose

Waterbury, Conn.
šiomis dienomis mūsų veikli

Iš Seattle Laivų Darbininkų 
Streiko

Pereitos savaitės “Šeiminin
kių Skyriuje,” kur kalbama 
apie nalesnikus, įsiskverbė 
klaidelė. Vietoje, kur sako
ma : “Tešlą pilant, vieton 
šaukšto, vartoti medinį uzbo- 
ną. . . ”) turi būti: “vartoti ne
didelį uzboną.” Nėra svarbu, 
iš kokios medžiagos uzbonas 
y*ra padalytas.

Streikieriai laikosi drūtai iki 
šiolei. Nuo gegužės 9 dienos 
iki birželio 22 d. tik du lai
vai buvo iškrauti su streiklau
žių pagelba. Iki birželio 18 d. 
nebuvo jokių skebų, bet nuo 
birž. 18 majoras paskelbė, kad 
atidarys portą su pagelba rai
tų policistų. Suorganizavo 
keturis šimtus policijos ir spe
cialių deputantų apsaugojimui 
skebų gyvybės. Apstatė visas 
prieplaukas su policija ir mė
gino užkrauti laivus. Kaip 
laikraščiai praneša, birželio 23 
dieną vienas laivas išplaukė 
užkrautas tavorais.

kad pasimirė jos motinėlė,, ku
ri buvo dar neperdaug seno 
amžiaus. Kaip mes visi bran
giname tėVus, taip ir draugė 
J. brangino savo motiną ir 
jos troškimas buvo, kad paau
ginus savo kūdikius parvažuoti 
atlankyti savo motiną. Bet ji 
to neatsiekė.

Drauge, mes atjaučiame, 
kiek jums širdgielos prisieina 
pergyventi, netekus savo moti
nėlės. Bet nieko geresnio su
teikti mes negalime, apart mū
sų užuojautos jūsų nubudimo 
valandoje.

Birželio 23 d.
“Times” praneša, 
streiklaužiai, kurie 
dirbti, yra baigę 
Washington universitete 
keletas, kurte pereitą sezoną 
lošė futbolę. Tai matyti, kad 
šis laikraštį, ar kaip jį pava
dint, geltonlapis, didžiuojasi 
savo didvyriais!

Kaip tik streikas prasidėjo, 
tai tuojaus Washington Uni
versiteto prezidentas pranešė 
visiems studentams, kad jeigu šimčių su streiklaužių pagelba, 
kuris iš studentų eitų strėik- Bos Angeles ant 100 nuoš. ir 
laužianti, tai būš suspenduotas, tt. O Seattle iki šiol nebuvo 
iš universiteto. Tuo būd’C jokio streiklaužiavimo. Tik 
kompanijos laukė; pakol stu- j 
dentai pabaigs mokslą ir gaus j 
diplomus, tai bus geri panau
dok prieš darbininkus. Taigi 
pereitą savaitę universitetą Į 
pabaigė apie 3,000 studentų. Į 
šio universiteto studentai vi-1
Suomet būdavo vartojami, kai- f draugė K. Jenkeliunienė aplai 
po streiklaužiai

DEŠIMTIES KAVALKU ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS .g
Iki šiol sužinota, jog jau penkios mašinos yra susiorganizavę iš New Yorko vykt į šį nepaprastą parengimą. Todėl čia da

lyvaudami įgysite plačios pažinties su savo idėjos draugais iš tolimesnių kolonijų.

yra rengiamas naudai “Laisvės,” “Vilnies” ir “Daily Worker.” Jame dalyvatis tfiks- 
tančiai lietuvių darbininkų, remiančių revoliucinį darbininkų judėjimų.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks penktadienį, 6 lie- 
poS (July), 7:30 vai. vakare, Kliubo 
svetainėje, 4015 E. 141 St. Drau
gai ir draugės kviečiam visus atsi
lankyt, ■ nes , šiame susirinkime tu
rėsim daug naujų tarimų ir yra daug 
senų darbų neužbaigtų. Kartu ir 
naujų, narių atsiveskite.

Kp. Koresp. D. Boika.
(156-157)

Telefonas: Ere

PAUIX
LIETUVOS C

Senai dirbąaf gr 
joje ir Brooklyn 
Čiai žinomas. ' 
savo ofisą dr pa 
vimu ir palaido

Veltui Chap
Parsamdo aut 
menims, vestuvėms, krU 
noms ir kitokioms pėrėm* 

šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Po tokiu antgalviu Myra džia daug padarė delei mūsų. 
Page, autorė “Soviet Main I Mes taipgi norime atlikti savo 
Street” ir eilės kitų knygų, j dalį linkui įsteigimo beklasės, 
rašo straipsnį Žurnale “Soviet socialistinės draugijos.’* Nu- 
Russia Today.** Mes mažai j 
gaunama platesnių žinių apie 
caristinių dienų “nupuolusią” 
moterį-prostitutę, nors įvairūs 
intelektualai, profesionalai ir 
šiaip% Sovietuose apsilankanti 
asmenys nekartą mini, kad 
prostitucija ten smarkiai nyk
sta ir vietomis jau, visai iš
nykus. > $ • » > •

Prie caro prostitucija žydėti 
žydėjo. “Geltonas pasportas” 
buvo žodis, žinomas visame 
pasaulyje; tai ženklas moters, 
pavergimo ir .išnaudojimo, bai-; 
saus pamėkiųimo if ’ pasityčio-* j 
jimo iš jos š^ūfdd, ftūris verste • 
vertė ją užsiimti ta “seniausia! 
profesija pasaulyje.” Peter-1 
burge ** (dabar Leningrade) 
1913 m., buvo 40,000 profe
sionalių prostitučių. Maskvoje 
apie 20,000.

Darbininkams paėmus galią' kit"e a„t to mėsą ir ant vir
šavo rankosna, 1917 metais, 
tuojautiniai žingsniai buvo da
romi, kad panaikinus prostitu
ciją. Prostitucijos namai liko
si panaikinti ir prostitutės 
traukiamos naudingan darban. 
Su abelnos darbininkų klasės 
ekonominės būklės gerėjimu, 
kartu ir moterų, metas po me
tų, žingsnis po žingsniui, pro
stitucija nyko, nes nebuvo rei
kalo moterims užsiimti dau
giau tuomi. Jos buvo laisvi 
piliečiai laisvos darbo šalies, 
jos buvo laimingos ir paten
kintos, dirbo naudingą darbą 
šalies budavojimui, mylėjo ir 
vedė tą, kurio širdis troško be 
spaudimo ar persekiojimo iš 
tėVų bei darbdavių pusės, kaip 
kad buvo seniau.

Kaip smarkiai 
buvo naikinama, 
faktai: 1928 m. 
dar buvo tada bedarbė) Mas
kvoje buvo tik 3,000 prostitu
čių, o jau 1931 m., kada ta
me mieste gyventuoju skaičius 
pagilo iki pusketvirto miliono, 
liko vos tik 400 prostitučių. 
Šiandieną jų ir su žiburiu ne
galima rasti.

Maskvoje, 1931 metuose, 
buvo laikoma Pirma Konfe
rencija Buvusių prostitučių, 
dabar darbininkių. Stebuklai 
toj’Sovietų Sąjungoj! Net bu
vusios prostitutės susirenka ir 
svarsto visuomeninius reikalus. 
Vięna jų kalba: “Taip, aš atė
jau nuo gatvių, bet nei vienas 
darbininkas man neprimena 
to,-ir aš neslepiu to. Tai nėra 
gėda, žmonės tada daugiau 
kreipia atydą į tave ir padeda 
tau kiek galint. Ir jeigu kas! 
taVe įžeidžia, tai randasi ga
nėtinai partinių organizacijų,! 
kad uždarytų ja<ry burną . . . 
Draugės, prisipažinkime atvi
rai; tada visi sakys: ‘ji daug 
perkentėjo!*”

Kita moteris išsireiškė se
kamai: “Vienatinė korta, ko
kią- aš turėjau, buvo “geltona
sis bilietas.” By vyras galėjo 
mane' turėti-už rublį. Dabar,” 
čia ji pakilo išdidžiai ir iškė
lė kažką rankoje. “Dabar aš 
turiu kitokią kortą—raudoną 
kortą, mano unijos knygutę. 
Dabar aš nesilenkiu nei prieš 
kokį vyrą. Ir aš sakau: Lai 
gyvuoja Sovietų galia!”

Myra Page lankėsi vienoj 
Maskvos įstaigų, užvardytų 
“Profilaktoria.” Ten buvusios 
prostitutės prirengia pirmus 
žingsnius į naują gyvenimą. 
Ten ligoninė, mokykla, kur 
mokinama naudingo amato, 
ten visas perbūdavojimo dar
bas varomas pirmyn. Iš ten 
išeina “nupuolusi” moteris 
nauju žmogumi. Jos ten pil
noj entuziazmo. Įstaigos sie
noj papuoštos vėliavomis ir iš
kabomis. Sieninis 
žymi jų kasdieninius 
mus. Ant vieno tokio 
užrašas! “Darbininkai

Visi “tymsteriai’ 
produktus išvežiotu 
unijistų išlioduoti 
Steamship kompanija buvo pa
sirašius kontraktą su unija ir 
jos visus laivus užkrovė unijos 
darbininkai. Bet krovė tik to
kius produktus, kurie buvo su 
unijos ženklu. Birželio 20 d. 
darbininkai pareikalavo majo
ro, kad jis atimtų policiją ir 
specialius deputantus nuo 
prieplaukos. Bet majoras at
sisakė tatai padaryti. Tai uni
ja ištraukė visus darbininkus 
ir iš Alaska Steamship kompa
nijos. Dabar ir vėl visos prie
plaukos streikuoja. Streikuo
ja ne tik krovėjai, bet visi lai
vų darbininkai. Kad ir streik
laužiai užkrauna laivą, bet ka
pitonas vienas negali plaukti 
be darbininkų.

Naujas išrinktas miesto ma
joras Smith, kuris vietą užė
mė bi-želio 4 d., nori pasiro
dyti 1. bai išmintingu. Jis sa
ko : “Aš atidarysiu prieplauką 
po policijos apsauga ir viskas 
bus gerai.” Bet jis apsiriko. 
Kad ir prieplauką apstatė po
licija, bet laivai kaip stovėjo 
taip ir tebestovi. Dabar tas 
pats majoras prašo prezidento 
Roosevelto, kad pagelbėtų su
stabdyti streiką.

puolusi moteris kylą ir lieka 
naudinga Sovietų šalies buda- 
votoja.

B. E. ^cnkevičienė.

Ištisa programa skamba sekamąi: John Reed Kliubas duos įdomių perstatymų. Ristynės sekamų sylinčių: Antanas Kižys, 
Naujosios Anglijos čampionas, rungsis su Ivan Gražny, buvusiu Naujosios Anglijos Čampionu. Abu sveria po 180 svarų. Dainuos 
Worcesterio Aido Choras, vadovaujamas M. Meškienės. Montello Liuosybes D. R. Choras, vadovaujamas Al. Pociaus, Lawrence 
Liaudies Choras, vadovaujamas B. Petrikos, South Bostono Laisvės Choras, Norwoodo L. L. R. Choras ir Stoughtono Lyros 
Choras, vadovybėj M. K. Bolio.

Pradžia 10 vai. ryte ir tęsis iki vėlumai nakties.

šaus uždėkite likusius maka
ronus. Užpilkite padažą ii 
kepkite 1 ir valandos. Už
tenka delei 6 valgytojų, švie
žios daržovės tinka prie šie 
valgio.

O. J.—Scranton, Pa

Bu? Ubai svarbu* susirinkimas 
todėl Visi dalyvaukite 
1 ingai; atsiveskite naujų narių pri 
rašyti—ypatingai, jaunuolių.

Sekr., A. Utakattisi 
(155-156)
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Penkias Puslapis

sustabdo iškrovimą laivų,

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAS

JACOB

Įsigyk Sau Namus!

Brook-

ant

$300
čian

1S10S

statybos

mMHI
savo

Raportas priimtas. Apie

Kareivio Gyvybe—7c
'AįGE

BROOKLYN LABOR LYCEUM
Kuopi/ Raportai

Painters and Carpenters

Notary Public

MATTHEW P. BALLASPalikta' apskri

(BIELIAUSKAS)

LMSNUOTAS graborius
Roosevel

660 GRAND ST, BROOKLYN, N

per

paskirta Public Works Ad- 
rfiinistracijos viešiems dar
bams ir greitai būsią pa
skirta dar 300 milionų. Var
dan viešųjų darbų “bedar
biams Šelpti” yra atliekama

buvo |nQMdąma-4 
įstangų bdvo de*

stijų; išmuša iš’prieplaukos 
streiklaužius.

Atsiųsime Medy 
Jums Į Namus

manda- 
j pasakė

encija lai-
1934, po 

Avė., Ak-

raporta- 
tdasi 17 
untė de-

Raportas priimtas.
— parengimų turė

lininku 
sekre- 

ezoliu-

arė aps- 
ninkas d 
dą dieną 
i tapo iš- 
J. Rauli-

“Vieši,” Kariški Darbai
Washington

to ministeris Ickes praneša,

PADARYTAS
PUIKIAUSIAME 

AMERIKOS < 
BRAVORE .

didžiausi kariško 
darbai.

“Vilniai 
tojų-?—2 
išplatina po 20 egz. 
ninku Kalendoriaus—25 
Šiaip literatūros lietuvių ir an-'ty to jų 
glų kalba išplatinome apie 70 su

Aullų surinkta bei iš iždo šių metų, ir kuopa, gavusi dau

Taipgi palikta ko- 
konferencijai mitetui kaip galint anksčiau 
suvažiavimui 
suvažiavimui 
surengta va-

$23.44;

epnsiun- 
untė ra- 
d, Ohio 
delega- 
ir pa-

xdsaukota darbininkų kovom—■ J giausia naujų narių, gaus pir- 
$9.95. Išparduota sagučių1 mą dovaną, o gavusi daugiau 
darbininkiškų org., k.t., K.P., šia skaitytojų 
TDA ir kt. Paskaitų ir diskusi
jų turėjo dvejas, parengimų, 
keturis. Pilnai pasimokėjusių 
narių 18, dalinai—7. Ižde tu
ri $20.

pi kp 
jd du, pelno iš parengimų $22

* ūkavo K

pačiam mieste viena dien rengia 
du parengimus ir kitokį. Kon
ferencija paliko tai pačioms 
kuopoms savo tarpe ar per 
Draugijų Sąryšį tai išrišti.

Metinė konferencija nutar
ta šaukti antrą nedėldienį sau
sio, 1935 m., Celevelande.

Konferencija užsidarė 4 
valandą po pietų.

Konferencijos pirmininkas, 
V. Komandas.

Sekretorius—A. Yakaitis.

“PRIEKALAS” eis 4 
lankų—didumo. Kaina 
ir kitose užsienio vals- 

tiktal 1 doleris, 
50 cčmų.

Kanados Laivakrovių 
Parama Amerikiniam 
Streikui,

Vancouver, Canada. — 
Streikuoja 500 laivakrovių, 
pritardami darbininkų strei-

ANDRIUS FRANCIS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas ■ » 

1440 Broadway, New York 
Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
savuosius gauna sąžiningą* patarna
vimą !

Į Metus Laiko Namai į

Pabrangs Dvigubai -
Išmintingi žmonės, juos perka 

dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, be ir su 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, 
lyne, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir 
Lengvų Sąlygų 

. Galima Papirkti už Mažą 
Pradinį Įmokėjimą 

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas

NRA Snaudžia Negrus
Oklahoma City, Okla. — 

Negrų buržuazijos vadovau
jama
Pakėlimui Negrų Tautos 
per savo konferenciją taip 
pat priėmė rezoliuciją, ku
rioj sako, jog NRA skriau
džia negrus.

jau ne piritą kartąfkui Jungtinėse ’ Valstijose 
ima be

tarta, kad Cleveland© visos 
trys kuopos surengtų bendrą- 
draugišką išvažiavimą, kur 
nors arti Akrono, ne pelno pa
darymui, bet daugiau susi
draugavimui su Akrono lietu
viais darbininkais.

Rezoliucijų komisija prida
vė keletą rezoliucijų, kurios 
buvo vienbalsiai priimtos ir di
misija bendrai su apskričio 
valdyba instruktuota pasiųsti 
jas kur reikia. Taipgi komisi
jai duota patarimas pagaminti 
ir pasiųsti užuojautos laišką 
Tom Mooney. (Rezoliucijos 
telpa skyrium).

Buvo pakelta pora klausi
mų, kurie su apskričiu mažai 
rišasi, kaip ve dvi kuopos tam

“Laisvės” 
$5, pre- 
d. O. Va- 
išaukauta

is bal 
ariam 
ankiu- 
r sve-

susižinoti ir kuopom pranešti, 
kiek numatoma bus kuopoms 
iškaščių, kad neįvyktų nesusi
pratimų, kuomet kuopoms pri
sieina padengti daugiau iš
kaščių, negu buvo tikėtasi. Nu- kad 200 milionų doleriii jau

P i nigų
L a n g e r io
“Leader’iui.’ 
riaus trys sėbrai nuteisti 
po 13 mėnesių. Duoda ape
liacijas.

MnwwMiTH

tik su 
Darbo 

Šie va-

Paryžius. — 1915 m. bal. 
19 cL, 5 kuopa 63-čio fran- 
cūzų pulko atsisakė eiti iš 
apkasų prieš baisią kulka- 
svaidžių tiesioginę ugnį iš 
Vokiečių pusės. Kuopos ko- 
mandieriai davė jos karei
viams traukti bosus, katrie 
iš jų turi būt mirčia nubau
sti. Paskui po penkis iš 
kiekvieno kuopos būrelio 
buvo sušaudyta, kaipo mai
štininkai. Jų giminės to
liau užvedė bylą, norėdami 
apvalyti sušaudytųjų var
dus. Dabar liepos 1 d. teis
mas nuėmė nuo jų “maišti
ninkų dėmę”, o dviem jų na
šlėms priteisė po 7 centus 
“atlyginimo” iš valdžios.

Nepaskandinami Laivai
LONDON.—1937 metais 

Anglija pradės statymą 
naujoviškiausių karo laivų. 
Jokios iš oro mėtomos bom
bos negalėsią tų laivų nu- 
skandint. Kiekvienas lai
vas bus ginkluotas 8 iki 12 
patrankų, 
antra tiek 
geriausios 
patrankos.

tas ’ir priuiiL
Raportas apskričio valdy 

bos: organizatorius raportavo, pilni ir negana smulkmeniški, 
pravesti' nes paprastai kuopos meti

nėm konferencijom prirengia 
pilnus raportus.

Apkalbant ateinančio pus
mečio veikimą buvo išreikšta 
įvairių nuomonių, būtent, kad 
daugiau pastangų dėti gavi
mui naujų narių ir palaiky
mui esamų, o imįisų į spaudos 
skaitytojų gavimas tuomi bus 
lengvesnis, kad reikia sykiu 
rinkti skaitytojus ir ' kalbinti 
narius, nes kur buvo gauta 
skaitytojų, ten ir narių prira
šyta. Stengtis gauti jaunimo 
į ALDLD, nes jiems yra duo
damos anglų kalboje knygos. 
Po apkalbėjimo padaryti se-

Lietuvys Kraustyto jas 
(Moving)

Už labai prieinamą kainą 
perkrausto namų rakandus. 
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

449 Grand Street
Skersai Republic Teatro

Brooklyn, N. Y.
Tel. STagg 2-3152

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

mingos, nes tą pat dieną įvy
ko kitos tarptautinės darbinin
kiškos prakalbos. Kitokių pa
rengimų turėjo tris kuopos 
naudai ir*vieną apskričio. Pel
no parengimai davė kuopai 
$19.05, Apskričiui — $11.52. 
Kuopa aukavo del “Daily 
Worker” $2.50, Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui —- 
$2.50, kovai prieš fašizmą— 
$2, bedarbių maršavimui į 
Washingtona $2, 
spaustuvės taisymui 
numerata “Laisvės” 
latkienei— $5. Viso
$19. Narių turi 22, kurie veik 
visi užsimokėjo. Ižde pinigų 
turi $48.75. Raportas pri
imtas. .

90 kuopa raporto neprisiun-

:onui
FARGO, N. D/— North 

Dakotos gubernatorius Wm. 
Langer nuteistas 18 mėne
sių kalėti ir $10,000 pa
baudos užsimokėti todėl, 
kad jis vertė 7fėderalius 
šalpos tarnautojus duoti 

republikoniškam 
laikraštukui 
Gubernato-

Tary- ku teko sužinot, kad ne vien 
Remia K. P., priduoda Shenandoah ir apielinkės 

draugai rengiasi dalyvauti 
piknike, bet ir iš kitų kolonijų, 
kaip Reading, Wilkes-Barre, 
Scranton, Forest City ir Bing- 
hamtonas, organizuojasi atva
žiuoti ir paremti mūsų spaudą 
masiniai.

Choras iš Wilkes-Barre, Pa. 
sudainuos Merginų 

Sekstetas porą dainelių. Taip
gi Shenandoah Lyros Choro 
“Pionieriai” rengiasi sudainuo
ti kelias daineles su nudavį- 
mais, idant sumušus didelius 
chorus dainavime. Lyros Cho
ras irgi rengiasi ir pasiryžęs 
paimti pirmą vietą dainavime 
mainierių apelinkėj. Choro 
jaunimas' suvaidins trumpą 
veikalą, chorui pritariant dai
nomis. žodžiu sakant, progra
ma bus didelė ir įvairi, dau
giau darbininkiškoj temoj.

Remdama spaudos pikniką 
ir kaipo choro mokytoja, aš 
darbuosiuosi, kiek tik išgaliu, 
kad dailės programa užgarrė- 
dint publiką. Jūs, draugai, 
laisviečiai, masiniai dalyvauki
te ir paremkite “Laisvę” šiame 
piknike.

Vieta labai puiki. Yra di
delis “Swimming pool.” Vieni 
galėsite maudytis, kiti šokt prie 
geros orkestros.

Zdaniutė-Judzentavičienė.

Japonai Šėlsta Chinijoj
Shanghai. — Japonų go- 

vėda akmenimis primušė 
vieną Anglijos ir vieną Len
kijos pilietį. Nežinia kas 

Lndžienė užtaisė bombą, matyt, taiko
ma japonais traukinyje, 
važiuojančiame iš Peipingo 
į Manchukuo. Bomba už
mušė penkis asmenis.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli 
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin 

tas ir už prieinamą kainą.

Krata pas Komunistus del 
Laivakrovių Streiko

San Francisco, Cal., prie
miestyje Oaklande policija 
padarė kratą Komunistų 
Partijos centre ir užgrobė 
500 lapelių su pareiškimu 
streikuojantiems laivakro- 
viams.

Laivų kompanijos sako, 
kad jos visai nesiskaitys su 
pačių darbininkų išrinktu 
streiko komitetu, c 
J. Ryanu ir kitais 
Federacijos vadais, 
dai varo darbininkus atgal 
į darbą ir liepia visus savo 
reikalus pąvest Roosevelto 
paskirtai komisijai. :,

SUNKIAUSIAI. SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

dykai n:?; 
MILLERTONE 
Norįnjet ,|{uo labiausiai supažin
dinu’ žmones su minėtomis gy-’ 
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebūklų gydyme ligų skilvio,; 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

Viena didelė dėžutė Už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam. į 

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Ine, Dep. L.
62 Beacon St., Newark, N. J.

kurios šaudys 
skubiau, negu 
dabar esamos P. BIELIAUSKAS

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

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYDINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. KaškiaiiČiud 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

kad buvo stengtasi 
trijų mėnesių vajus gavimui 
naujų narių į Draugiją, skai
tytojų mūsų dienraščiams ir 
taipgi palaikymui bei sugrąži
nimui į Draugiją tų narių, ku
rie „dėl kokių ųors- prięžasčių 
pasitraukė bei ;šsibmlikę. Pa
sekmės vajaus. H.dutinėšJ nprš 
galėjd būti geresnės. Apkal
bant 'raportą.
kad* iegaiuljl 

arimui n. /Draugi- 
,, o* vien tik buVo bandyta 

gauti skaitytojų. Ateityje va
jai turėtų būti geriau sutvar
kyti 
finansinę padėtį apskričio se 
kretorius d. A. Yakaitis rąpor- kami nutarimai: 1) Kad kuo- 
tavo, kad ižde randasi $5.05. pos išrinktų komisijas iškolek- 
ir dar viena kuopa skolinga tavimui mokesčių iš tų narių, 
apskričiui $4.10. Raportas pri- kurie retai lankosi į susirinki- 
imtas. ' j mus; 2) Kad mūsų apskričio

kuopos ir nariai pagelbėtų 
dienraščiui “Vilniai” gauti 

22’ kp. gauta 5 nauji nariai, 500 naujų skaitytojų; 3) Kad 
“Laisviai” skaity- pradedant su pirma diena lie- 

žurnalo “Šviesos”!pos visos 15-to Apskričio kuo- 
Darbi- pos pradėtų vajų gavimui nau- 

1 egz. jų narių ir mūsų spaudai skai- 
Tas vajus užsibaigs 

paskutine diena gruodžio

Smetonos valdžia 
darbiams paskutįhį duonos atplaukiančių iš Jungt. Vai 
trupinį.

Panaikina šalpos 
Komitetus

Kauno mieste veikė 7 šal-1 
pos komitetai. Jie atliko! 
pagalbines socialės apsau- ■ 
gos skyriaus funkcijas: ty-i 
re beturčių būklę, rekomen
davo soc. apsaugos skyriui 
nustatant beturčių katego-1 
rijas ir t. t.

Komitetu sekretoriams 
savivaldybė mokėdavo po 
250 lt., o pirmininkams ir 
vice-pirmininkams už posė
džius. Be to, savivaldybė 
komitetus aprūpindavo bu
tu ir raštinės reikmenimis. 
Dabar šalpos komitetai pa
naikinami, nes vidaus reika
lų ministerija išbraukė iš 
miesto sąmatos pinigus 
skirtus komitetams išlaiky-

iliiįijam $2. Narių pilnai pa
mokėjusių turi 17. Ižde pi- 
igų $22. Raportas priimtas.
57 k p*—gauta 2 nauji na- 
ai; , turėjo vienąs diskusijas 
IRA’ ir vienas p 
inizmo klausim

gaus antrą do
vaną; 4) Kad rengiant kokius 
nors parengimus, į komisijas 
BŪTINAI STENGTIS GAUTI 
NORS PUSĘ KOMISIJOS 
JAUNUOLIŲ, kad bendrai 
dirbant vieni nuo -kitų pasįmo- 
kinę galėtume pasekmingiau 

suvažiavimui; veikti, tuomet gal ir darbas 
Lietuvos politiniam bus smagesnis ir pasekmės ge

resnės.
Nutarta, kad apskričio val

dyba pasistengtų surengti pra
kalbų maršrutą. Konferenci
ja proponavo į kalbėtojus se- 

akalbas šo- ’ kamus draugus : Dr.- Kaškiau- 
.. Kitokių čius 9 balsais, A. Bftnba 9 b., 

•arengimų turėjo tris. Auka-* R. Mizara 2 b., 
o darbininkų kovoms seka-; 4 b., H. Yeskevičiutė 9 b., A. 
iai:.K. P. mokyklai $1, K. P. j žagaras 2 b 
lOšimtis nuo parengimo $3, į čio komitetui susižinoti 
olų apmokėjimui LDSA $1,: tvarkyti 
grų gynimo 

L, “Laisvės” 
1, “Vilnies” 

, K. P. $2.50 
rienė K. P. naudai
.sveikinimas LDS jaunuolių 
imui $2. Viso išaukauta per 
pusmetį $36.94. Literatūros 
irduota už $3.35. Narių pil- 
d pasimokėjusių 8, dalinai 8. 
,de turi $76.74. Raportas 
iitntas. 
59 kp.—turėjo vienas pra- 

albas, kurios nebbvo pasek-

Įvairi Programa
Programa bus didelė ir gra

ži. Dalyvaus programoj vi
siems žinomas didysis Aido

SHENANDOAH
mu kartu šioj apielinkėj yra Prie to 
rengiamas didelis ir masinis 
dienraščio “Laistės” naudai 
piknikas, kuris įvyks Liepos 
(July) 29, 1934, Laudemans 
Parke.

Apskričio Komitetas su pa-
190 kuopa turėjo surengus siryžimu rengiasi prie šio pa- 

paskaitą sveikatos klausime,1 rengimo, idant būtų didelis ir 
diskusijas NRA klausime ir pasekmingas\ Taigi atsišau- 
bendrai su* 22 kp. diskusijas kiame į visus “Laisvės” skai- 
karo klausime. Kuopa palai- tytojus, rėmėjus, simpatikus, 
ko narystę Tarptautiniame, dalyvauti šiame parengime. 
Darbininkų Apsigynime ir tu-' Besikalbant su Drg. Reikaus- 
ri delegatus Bedarbių 
boję
10 nuoš. pelno iš parengimų, 
ir t.p. Parengimų turėjo tris, 
kurie davė kuonai pelno virš 
$50. Narių koFkas užsimokė
jusių yra dar tik 13, bet ti
kimasi pasiekti nors pereitų 

ity-:metų skaitlinę. Ižde turi $22 
Įsu centais. Raportas priimtas.

šie raportai gal ne visai

Nepasiveluok užsimokėti 193.4 m 
literatūros, politikos ir visuome 

nes mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS"

DARBININKŲ JSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Niekuo

■■ill

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTE 

57 Battery St.
N. Abington, Mass. <

Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1«25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome
< 1 prisiųsti ir pinigus

1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
rūpinsiu lietuvių sovietinės ir 
proletarines literatūros kėlimu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKAj 
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m 
spaudos 
Amerikoj 
tybėse metams 
pusei metų —
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikoiskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich rabočlch v SSRS,

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti 

“Laisvę”



V#*

Antradienis

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

IŠRANDA VO JIM Al
PASlRANDAVOJA 4 gražiai ištaisy
ti kambariai; visi yra moderniški 
jtaisymai; šviesūs ir dideli. Paranku 
privažiuoti bile kokia linija, Broad
way elevated, ar 14th Subway, ir 
Fulton St. Elevetoriu. Taipgi galima 
privažiuot ir nauja miesto linija. 
Kambariai randasi 190 Hull St. Ron
da tik $21 j mėnesį. Kreipkitės pas 
savininką:

M. YARASUNAS 
80-22 88th Ave. Woodhaven, N. Y.

(154-156)

Šeštas Poslapis

■tei aasHBsaa

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Kur Būsite Liepos Ketvirtą Dieną? i ■ s as • ’ x v. i* 

' Brooklyne Pavyko ”Ses,a,l,en| 
j New Yorko apielinkėsVisi draugai ir draugės lie- brangu nuvažiuoti. Tad vien 

pos 4 dieną būtinai dalyvauki- dėlto dabar piknikas rengia
mas tokioj vieloj, kur už penk
tuką galima privažiuoti iš bi
le kurios dalies New Yorko, 

< • i t -j t» t - • t t'Broilx, Brooklyn© i ar' Queens. 
Važiuoti galima East ar West 
Side IRT požeminiais, (persi
mainant prie Grand' > Central 
ar Time’s Square) ant Astoria, 
L. I. 2nd1 Avė. L. mainantis 
prie 57th St. ant Astoria, L J., 
arba BMT‘požeminiais iki Dit- 
mars Avė. stoties, Astoria, L. 
I. Nuo stoties iki parko nuveš 
busai. ■ ’

' ' • r .■ f T

Delko Reikią Dalyvauti?
Klasiniai sąmoningi darbi

ninkai dalyvaus piknike ne 
vien del gerumo . programos

mo-
Pereitą sekmadienį įvykęs , terų* Konferencija, kurioj bus 

i Ulmer Parke, Brooklyne, i“Lai- renkamos’ delegatės į Tarp- 
svės” piknikas visais atžvil- tautinį Moterų Kongresą Ba
giais pavyko. Svietelio buvo ryžiuje, įvyks šeštadienį, 7 d. 
gražaus, virš 4 tūkstančių. Pik- liepos, Irving Plaza, Irving 
nikas buvo gražus.ir smagus, pi. jr e' 1.5.th St., New Yorke. 
Ypač turtingas buvo jaunimu, r Visos darbininkų organiza-

- cijos, ypač, jų valdybos, pri- 
šiaip j valo turėti tą> konferenciją 

Daug buvo atsilan-1 mintyje ir būtinai pasiųsti de-

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Tclefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.te Komuiiistų Partijos Antro 
Distrikto piknike. Tai bus pui
kus pažmonys ir' proga pasi
matyti ir susipažinti su desėt- 
kais tūkstančių kovingų ko
munistų ir simpatikų, Komu
nistų Partijos rėmėjų.
, , Bus Puiki Programa

Daug talentingų rneno gru-' 
pių yra pasižadėję išpildyti 
programą ir dalyviams bus 
kuo pasidžiaugti. Workers La
boratory Theatre duos puikų 
perstatymą.1 Muzikos progra
mą išpildys Workers Interna
tional Relief Benas. Sportinę 
programos dalį suteiks Labor 
Sports Unija. Iš lietuvių retas 
k£s yra matę kokių, dailių špo
sų gali parodyti mūsų vikrūs ir smagaus laiko praleidimo, 
sportininkai, šokiai nuo 2 v. Darbininkai turi dar kitą, vy- 
po pietų iki 11 vai. vakaro, i resnį tikslą. Jau visiems ži- 
Bus įvalias namie gamintų' noma, kad Komunistų Partija 

yra vienintelė partija, kuri ve
da darbininkus į kovą, kuri 
stoja pirmose kovos linijose 
streikuose, už bedarbių šelpi
mą, prieš karą ir fašizmą. 
Tad ' dalyvavimu Komunistų 
Partijos parengime stiprinsime 
savo kovingą partiją ir pa- 
remsime tas didžiąsias kovas.

P.

kurio atvyko apsčiai su daly-lcij 
valančiais chorais ir 
svečiais. ~
kę iš kitų miestų, nes visi par- ' legates, ar 1 delegatus. Pagei- 
kp .pakraščiai buvo užstatyti'. daujAnfa, kk'd delegatės -husi- 
didžiuliais busais ir mašinomis, j neštų ir auknj, ar bent paža- 
Dainų programa, kurią išpildė' dų aukot konferencijai, nes 
keli chorai, buvo įdomi ir #ra-! vedimą^ prieškarinio., darbo ir 
žiai išpildyta. Kalbėjo, dd. A. patsai pasiuntimas delegačių 
Bimba ir Johnnie Orman, jau- ims daug lėšų/ Organizacijų

« • * X.- o . , |

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti, bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos /gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į “Lais

vės” ofisą ir gausite medausi 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite ' prisiųsti.

TRU-EMBER COAL C(
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMP 

485 Grand Street ‘‘G IB'i
Telefonas: EVergreen 7-

nuolis. i
Duodamąsias prie įžangos 

tikietų dovanas laimėjo asme
nys buvusieji piknike. Pir
mą dovaną, $5, tikieto nume
ris 1145, laimėjo F. Marso- 
nas, iš Great Necko. Laimė- 
jusjs dovaną draugas visą ant 
vietos paaukojo “Laisvės” pre
so fondui. Antrą dovaną, $3, 
tikieto numeris 782, laimėjo 
Adam Walmus, kuris dalį do
vanos, $1, taipgi aukojo “Lai
svei.” Trečią dovaną, tikieto 
numeris 
Shumsky,

Svečiai 
nosi iki 
mieji svečiai, žinoma, turėjo 
apleisti ankstėliau/ tad dau
gelis apleido labai nenoromis, 
pasižadėdami kitą metą at
vykti dar skaitlingesni ir anks
čiau, kad diena nebūtų per- 
trumpa.

i valdybos, ar išrinktos delega
tės, gali pasiimti blankučių ir 
per savaitę parinkti aukų. 
Blankučių galima gauti “Lais
vės” raštinėje. Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO RI

CLEMENT VOKETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

Ręp.

Į

Kampas

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Zausneris Begėdiškai Vogė Malioriy Balsus

STEPHEN BREDES, JR
512

Lietuvis Advokatas -

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

SKAITYK LAISVE ‘ ; 
IR KITIEMS UŽRAŠYK I

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo pirmos kuopos susi-

20 St. James St. East 
Tel. IIArbour 3424

Ligos, 
Skau- 

Įmlvio,

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

171, laimėjo Miss 
patersonietė. 
nuotaikiai linksmi- 
pusiaunakčio. Toli-

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

• \
Kalba Lietuviškai

Patenkinančiai ir už prieinamą kair 
liūs. Speciališkai gerai atliek?
Welding-Straightening-Body Worn.
All Work Guaranteed. Towing Day and* Night

Charles Solomonq sgqja- 
• kandidatu į gubernatd- 

pažymėjo' galutiną ■“kai-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

NEDeLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omias ir chroniikaa vyrų ir 

moterų lisas kraujo ir odos 
Padarau ižtyrimus kraujo ir žlacumt

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
. Valandos Pričmlraoi 

Ryte nUo 10:30 iki 1. Po pietų nuo < 
iki 8 valapdai vakare

Telephonas MEdallion 3-1328

Dr. HERMAN MENDLOWTTZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofitfe 

Williamsburghes’ ?1 I -T
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen ( t į

. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomia ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais/ J

Imigracijos Sargo 
Atsižymejimas

William Beach, 
576 83rd St., užėjęs 
mą, 405 5th Ave., 
ne, susiginčijęs su
ir šovė į jį. Šinkorius, Ha
rold Hansen, nugabentas ligo
ninėn, o smarkuolis “sargas” 
padėtas po $5,000 kaucija iki 
išklausinėjimo.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų, ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
-----------: _ — • ‘ (

dienomis 
vakarais 
iki 1

DR. ZINt
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 2^ . Į
Tarp 4fch Aye. ir Ir "

■ ‘ Ne-tf'YorlC

gyvenąs 
į karčia- j 
Brookly-j 

šinkorium

Antanas Adomėnas
Plačiai žinomas lietuvis vedė

jas pasilinksminimo užeigos. 
Dabar jis veda gerai įtaisytą

BELMONT BAR & GRILL I
1063 Belmont Ave I
Kampas Crescent St.

Brooklyn, N. Y. ra
Užlaikoma alaus ir degtines, a

Patogus užėjimas kaip vy- g 
rams taip ir moterims. fc

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7 

Sekmadieniais nuo ,11 
84 Union Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

Bus įvalias namie 
valgių ir gėrimų, bet už vis 
daugiau įvairumo ir linksmy
bių žadama šiame piknike. 
Prakalbų nebus.

Pigu Nuvažiuoti
Piknikas įvyks North Beach 

Picnic Parke, Astoria, L. L 
Seniaus KP piknikai būdavo 
Pleasant Bay Parke, bet ten

“Kairiųjų” Grupės Pasidavė Socialistų Partijos 
Valstijinėj Konvencijoj

New ’Yorke, Labor Temple, 
243’EJ 84th St., įvyko Socia
listų Partijos New Yorko val
stijos konvencija.' Nominavi- 
mas 
listų 
rius
riojo sparno” susmukimą Vals
tijos konvencijoj. .

Gavimą vienbalsios nomina
cijos sugadino Jack Altman, 
atsisakymu paskelbti vienbal- 
sia iki Solomoųas atsakė * į 
Altmano klausimą, būtent: 
“Ar tu pasižadi savo kampa
nijoj palaikyti Principų Dek
laraciją, jeigu ją priims parti
jos referendumas?” /

Principų Deklaracija, radi
kaliai skambanti platforma, 
priimta Detroite, tapo atmes
ta 2,600 balsais prieš 1,100 
balsų, sulyg narių skaičiaus.

Solomonas tapo nominuotas 
2,238 balsais prieš 863 balsus

Svarbus IDS 1 Kuopos 
1 ’ ' Susirinkimas j

Išaiškinimui Vokietijos Įvy- 
kiy. Planuoja Masinį Mitingą

Madison Square Garden at
sekama didžiausių svetainių 
bus paimta dideliam masiniam 
mitingui, kuris turi įvykti bė
giu keletos dienų. Komunis
tų Partijos vadai aiškins šių 
dienų įvykius Vokietijoj.

Mitingo tikslas ne vię 
aiškinti reikšmę vėliausi 
sinių žudymų Vokietij 
taip pat ir sumobiliz 
platesnės paramos Vokietijos 
darbininkais, ir Ernst Thael- 
mannui, Vokietijos Komunistų 
Partijos vadui.

Visų klasiniai sąmoningų 
darbininkų pareiga atydžiai 
sekti • būsiančius' pranešimus 
šiuo klausimu ir energingai' 
padirbėti sumobilizavimui juo 
plačiausių darbininkų masių 
virš minėtą susirinkimą.

Pereitą šeštadienį buvo ma- 
liorių (painters) unijoj rinki
mai finansų sekretoriaus. Eili
niai nariai statė kandidatu 
draugą Louis Weinstock prieš 
unijos raketierių kandidatą 
Zausnerį. Prie rinkimų buvo 
smarkiai rengtasi iš abiejų pu
sių. • * 1 s

Rinkimuose faktinai laimė
jo Louis Weinstock. Bet Zau
sneris ir jo šalininkai begė
diškos apgavystės ir smurto 
kėlii vogė balsus, tad tokiu 
būdu oficialiai užregistruota 
jam 477 balsai daugiau, negu 
Weinstockui. Zausnerio pa
samdyti mušeikos visą dieną 
valkiojosi po balsavimo vietas 
šeštadienį, išmetė balsų dabo
tojus ir pakartojo balsus.

Tačiaus tas dar nereiškia, 
kad Zausneris liksis finansų 
gekretqrium. Eiliniai nariai 
atsisako tokius, rinkinius skai
tyti teisėtais.

Išsaukia Naujus Rinkimus
Naujus rinkinius iššaukia

51, 261 ir 499 lokalų j baįsų 
s k a ifytojai-dibčtdjai. hCarp- 
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo 1/ Civilių Laisvių ’Unijos 
advokatai, kurie tėmijo balsa-

paduotus už Cheney, iš Syra
cuse, palaikytoją Principų De
klaracijos. - ' ’ ■

:» ■ ■ ; JI j ( J i J <; ( | J 1 . ,

Thomas Gyrė Solomoną 
j i J l / i </ . m j ' v • i ’

Priimdamas nominaciją, So
lomonas pareiškė, kad jis 
priešingas. Principų Deklaraci
jai šimtu nuošimčių, nes, vji
daro mus mažiau sėkmingais.” Į rinkimas įvyks šį ketvirtadienį, 
Norman, Thomas suteikė Solo-1 liepos 5 dieną, 8 vai. vakare.

i susirinkimą kiekvienas 
gražų atsakymą į Į narys turėtų atsilankyti, nes 

bus įdomesnis už visus kitus. 
Kaip žinome, tik ką užsibai
gė LDS Antras Seimas, Det
roite, ir ten tapo priimta daug 
naujų pataisų ir pagerinimų 
mūsų organizacijos labui. Tad 
visiems labai svarbu dalyvauti 
ir išgirsti delegatų raportus.

Seimas nutarė dalykus, rei
kalingus organizacijos augi
mui ir bujojimui, bet kuopos 
yra tomis įstaigomis, kurios 
turės juos pravesti gyveniman. 
Kuopos nepajėgs tarimų tin
kamai pravesti, jei kiekvienas 
narys nesusipažins, neišdisku- 
suos, nevykdys tarimus. Tad 
kiekvieno LDS nario pareiga 
yra dalyvauti šiame susirinki-, 
me ir nuodugniai susipažinti 
su tais svarbiais tarimais,

Valdyba.

moniii nuoširdžių komplimen/Į šį 
tų už jo 
Altmano klausimą.” Thomas, 
kuris persistato “kairumo” pi
lioriumi, pasiūlė, kad Solomo- 
no atsakymas būtų išleistas la
pelio formoje.

Kuomet konvencija sveiki
no perankstybas žinias, būk 
tai būta Vokietijoj revoliuci
jos, Waldmanas atkirto dele
gatams sakydamas: “čia yra 
socialistų konvencija ir sveiki
nimai revoliucijai ne vietoje.”

vimus, padarė žygius paskelbi
mui rinkimų beverčiais.

Balsų dabotojai sako, kad 
jie niekad ipaliorių unijos is
torijoj nebūvu matę tokio bal
sų vogimo, koks buvo šiuose 
rinkimuose. Zausnerio gauja 
užgriebė 442, 874 ir 905 loka
lų balsaVimų mašinas. Atėmė 
lokalo 874 narių1 sąrašą ir bal
sų dabotojus išvijo iš kamba
rio. Pasirodė, kad virš mi
nėto’lokalo daug balsų paan
trinta už Zausnerį.

Karščiai Vis Dar Tęsiasi
f

Pereitas sekmadienis buvo 
liudininku didžiausio New 
Yorko ir priemiesčių gyvento
jų išvažiavimo į pamarius 
šiais metais. Coney Island 
buvo virš 1,000,000 žmonių. 
Kiti šeši mažesni ar' biski to
limesni pakrantės penktai 
taipgi sutraukė virš miliono 
jieškotojų vėsumos. Trys žmo
nės susirgo ir vienas mirė nuo 
saulės užgayimo. Du prigėrė! 
Daugelis tapo, laiku pastebėti 
uelaintėje Ir ištraukti ‘ iš van
dens. Pirmadienį buvo trupu
tį ’vėliau.-! ' oi’6'
pranašas žada lietaus.

Lucija Bogdan, 63 metų am
žiaus, 24 E. 34th St., mirė bir
želio 30 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj. 
Laidos liepos 3 d., Alyvų kal
no kapinėse. Laidotuvių ap
eigom rūpinasi graborius J. 
Garšva.

O
TRUCKS AND PLEASURE CA'

Miesto Mokykloms Trūksta 
Pinigų

Viešosioms mokykloms trūk
sta $16,000,000 ir daug mo
kyklų negalės atsidaryti se
kantį sezoną, pasakė Dr. Ge
orge J. Ryan, Apšvietbs Tary-1 
bos prezidentas, ir Dr. Harold 
G. Campbell, Mokyklų supe
rintendentas bendram pareiš
kime.

Sakoma, kad visa mokyk
loms reikiama, suma yra ma
žesnė, negu reikia pastatymui 
vieno kariško ' laivo, tačiaus' 
valdžia randa bilionus dolerių 
statymui karo laivų, kurie tar
naus sunaikinimui jaunimo, o 
mokykloms nesuranda pinigų.1 
Del nedatekliaus keliolikos 
milionų dolerių atima darbi-; 
ninku vaikams galimybę lan- ( 
ky& mokyklas. ,

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais, 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
mą. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

.Tel: Glenmore 5-6191

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale* Kainos Žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y."

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs (sekanfiu antrašu: t ų | * K
1439 SoUth 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA. 
t

Telefonai:, Bell—Oregon 5136 
Keystone—Majn 1417

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

‘[įTUi Ti/ 
j ‘ 'Gydoma Odo.

Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
CįronįSki 

v^dufiiiĮ.
žarntj k Iftšia- 
žamės Ligos. A- 
belnas ' Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Cronii- 

l.j-dc i Nesveikavi- 
mai, Gerklės, Plaučių, .Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu ‘turite kokj negerumą 
kurio nesuprantate, su pasitikėjim* 
ateikite pas Dr. Zins. .

X-Spinduliai, Kraujo Tyrintai, Se 
ramų ir čiepų IŠmirkdtimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltu
Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai Ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vesta- 

vėm, paržm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402. Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.
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