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Sąjunga ir Far-
ĮVAIRIOS žinios

> t i i i ; •Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

šitokius obal-
■ ryvento-

sutveri-*

jami kaipo “pašalpa bedar
biams”, kurie' ten yra pri
versti dirbt beveik tik už | 
pavalgį.

VADAI LAUŽO GE
NERALI STREIKĄ 
SAN FRANCISCOJ

Darbininkai Visu Salite į 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o IŠIaimėsito
Pasaulį!

UNIJŲ PRITARIMAS 
STREIKUI

San Francisco, Cal. — Pe-1 °* 1 () 1 
reitą penktadienį vadai' 
Darbo Federacijos unijų' 
vietinio centro pervarė nu
tarimą, kad dar nebūtų šau
kiamas visuotinas miesto1 
darbininkų streikas. Per 
vadų pasidarbavimą tapo iš
rinktas taip vadinamas 

, “darbininkų strategijos ko
mitetas.”
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I," DAR ORLAI
VIŲ PASTOGIŲ 

STATO KANADOJ;
Ottawa.

Šio komiteto tik- ministerija 
slas—supainiot darbininkus pastatyt 130 didžiulių naujų | 

Į ir neprileist visuotino strei-1 daržinių orlaiviams. Tam j 
ko. darbui būsią paimta bent į

Bet laivakrovių bendra-; 6,000 darbininkų, visų pirm ! 
frontis streiko komitetas iš bedarbių. Kariniai dar- 

. šaukia darbininkus į'gene-Įbai, mat, vis daugiau plėto- 
ralį streiką. San Francisco 
vežėjų unija 1,250 balsų 
prieš 71 nutarė streikuoti, 
išreiškiant vienybę su laiva- 
kroviais. Tokį nutarimą 
padarė ir Oaklando vežėjų 
lokalas. Mėsos darbininkų 
unija vienbalsiai pritarė vi
suotinam streikui ir atsišau- j 
kė, kad kitos unijos taip pa
darytų. Visos įvardytos 
unijos žada sustreikuot atei
nantį ketvirtadienį.

San Pedro, Cal., žvejų li
nija praneša, kad ji yra ga
tava eiti į streiką. Portland, 
Oregon, 80 unijų lokalų 
svarsto generalio streiko 
klausimą. Bostono, 
laivakroviai ketina 
kuot, .emdąmi San Francis
co laivakrovius.

SUĖMĖ 100 DELEGATU 
I KONFERENCIJOS

PRIEŠ KARI
i •
. Grand Island, Neb.
■ Šimtas darbininkų ir far-| 
merių delegatų, atvykstan- i 
čių į šios srities bendro, 
fronto konferenciją prieš 
karą, tapo areštuoti. Vy
riausybė dar nesugalvojo 
jokių prieš juos kaltinimų; 
bet laiko įkalintus ir nieko 
prie jų neprileidžia.

Nežiūrint areštų, vis dau
giau delegatų atkeliauja į 
prieškarinę konferenciją. 
Valstijos Farmerių “Šven
tadienio” Sąjunga ir Far
merių Unija atsiuntė komi
tetus pas miesto majorą ir

HITLERIO POLICIJOS VIRŠININKAS
PRIPAŽĮSTA REVOLIUCIJOS PAVOJU

Skelbia, kad Hitlerizmo Priešai ir Toliaus Būsią be Teismo 
Šaudomi; Kurstoma Kariškas Gyventoją Ūpas , į

Ernst Hanfstaengl,
i kruvinojo Hitlerio agentas,

Mays Landing, N. J. —'dabar važinėjąs po J. V. su !policijos valdybą, reikalau- 
Persigandus žalčio krūmuo-' 
se, Rita Seaman, 20 metų

"Š. ”k° ' Katalikai Nenusileisią

propaganda už nazius.

Hitlerininkams

Hitleriui! 
sius vėl leidžia į 
jus piktadariški 
mai..., Bet kas tik šaukia, 
'Mirtis Hitleriui!’ turi būt 
laikomas žmogžudžiu. O 
pagal nacionalinių socialistų 
(fašistų) dėsnius, išdavikai 

i ir žmogžudžiai yra tuoj su
gaudomi nuo akies” (be tei- 
,smo). •
Į “Piktadariškais sutvėri
mais” čia yra vadinami re
voliuciniai darbininkai ir vi
si hitlerizmo priešai.

Pagal nazių klastuojaniUs 
ir cenzūruojamus praneši
mus, Hitleris išvyko “vaka- 
cijoms” į Šveicariją. Bet 
veikiausia jis slapstosi nuo

Karaliaučius, Hitlerio 
ministeris Rudolf Hess lie
pos 8 d. deklamavo; “Tegul 
bent kuri šalis pabando už
pulti naująją Vokietiją... 
jinai gintųsi su neapsakomu 
fanatizmu.”

Tarp Hitlerio šturminin- 
kų vis platėja bruzdėjimas 
prieš kraugerių valdžią; to-! 
del hitlerininkai kaitina ka-1 
riškus jausmus, kad gautų į 
pritarimo dar nesusipratu- ’ 
šių žmonių miniose.

Bet revoliucinis judėji
mas visomis pusėmis auga. 
Tą pripažino Berlyno poli
cijos galva Bielfeld savo 
kalboje liepos 8 d., sakyda
mas:

“Raudonasis Frontas! Te
gyvuoja Maskva! Mirtis žmonių keršto.

Leon Douhaux
jFrancijos unijistas, kalbėjęs 
Genevoj už 40 darbo vai. 
savaitę. 
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Netinkamų Valymas iš
Sovietą Kompartijos

Maskva.—Prasidėjo nau
jas reguliaris valymas ne
tinkamu žmonių iš Komuni- U V
stų Partijos. Iš jos eilių 
meta laukan girtuoklius,. 
partijinČs xdis%į)linos laužy
tojus, neatliekančius komu
nistinių pareigų, apsileidė
lius, neteisingus darbuose 
bei tarnyboje, prigavingai 
įsiskverbusius į Partiją; pa- 
triotus, kurie po komuniz-

- mo skraiste, pav., darbuo- 
R°" jasi atskirt Ukrainą nuo 

osevelto paskirta komisija ’ Sovietų Sąjungos, ir t. t. Į 
laivakrovių streikui sutaiky- j tardymus netinkamų narių 
ti atsikreipė į valdžią; rei-!bei kandidatų į Partiją yra 
kalauja panaudot griežčiau-1 šaukiami ir nepartijiniai 
sius žingsnius, idant sulau- darbininkai, kaipo skundų 
žyt streiką. United Pressos davėjai, liudininkai bei žiū- 
k o r e s p ondentas praneša, povai.
jog gręsia visuotinas darbi-________ __
ninku streikas ištisame Pa-

jant paliuosuot areštuotus. 
Tuo tikslu buvo jau du sy
kiu kreiptasi į Nebraskos 
gubernatorių Bryaną.

Pasekmėje vištienos dar
bininkų ir kitų streikų, taip 
pat išsiplėtoja farmerių ir 
darbininkų judėjimas prieš 
karą ir fašizmą.

i

Dunkirk, N. Y. — Albert 
Horlacher nušovė savo mo
terį, negalėdamas žiūrėti į 
ją badaujančią. Areštuotas, 
sako, kad jis pats dar galė
jęs kiek pabadauti.

Bamberg. — Susirinkime 
60,000 katalikų, kardinolas 
M. Faulhaber pareiškė, jog 
katalikų bažnyčia gins savo 
teises ir nedarys hitlerinin
kams nusileidimų, 
didelė procesija gatvėmis 
hitlerininkai nekliudė. Kuo
met darbininkų ir vargingų 
farmerių judėjimas taip pa- 

-------- i kilęs prieš Hitlerį, kuomet 
tik jie padarė klaidą, kad; Boise, Idaho. — Senato- patys jo šturmininkai užsi- 
sutiko lukterėti, kol pasi- Tins Borah, republikonas, krėtę maištu- prieš Hitlerį, 

stra- sako, kad Hitleris negalės il- 
tegijos komitetas”, suside-igai viešpatauti, 
dantis iš pardavikiškų va
dų. , ’ |

Milicija’ tebelaiko užėmus;
per du blokus miesto pakra
štį palei prieplaukas. Bet 
streikuojantieji laivakroviai 
pikietuoja sandėlius ir stab
do vežimus į prieplaukas.

* Buvo areštuotas milicinin
kas Diek Durant už tai, kad 
ragino savo kariškius drau
gus neiti prieš streikierius. 
Pranešama, kad milicijoj 
randasi vis daugiau tokių, 
kaip Dick Durant.

Pirmadienį įvyko masinės'
laidotuvės 'komunisto vardu' Wiskupic, duonkepis, nušo- 
George Coundurakis ir re-1s^vo gaspadinę Ceciliją 
voliucinio unijisto H. G. Martinek ir pats nusišovė. 
Sperry. > Jiedu buvo nušauti išbuvo persiskyręs su savo 
policijos kulkomis laike pi-;Pa^*4; meilinosi prie Cecili- 
kiet0 ’jos, bet jinai turėjus reikalų

3,000 darbininkų dalyva- •SLl.k^ais vyrais..
vo laidotuvėse laivakrovio Wiskupic ir keršijęs, 
streikierio Daffrono, kurį! “
nušovė kompanijų šlamštai. Norwalk, Conn.

San Franciscoj darbuoja- garais nusižudė,
si streiką pakrikdyti Roose- ma^yt, pagal susitarimą R. 
velto komitetas su arkivys- Easton ir jo duktė Jaine. 
kūpu Hanna priekyje ir: M T Kubos Kareiviai Nušovė Du

\Darbo Federacijos vadai su | 
Vandeleuru galvinyj.

Reikalauja Paskolų Namam Į 
, Washington.

žmonių reikalauja iš val
džios, kad paskolintų pini- 

namams taisyti. Dau
giausia pinigų gaus speku
liantai ir namų kapitalistai, 

kiši,' kad nereikės jų

Mass., 
strei-

f 
„■KvetSnžj Tekinkę tus vienam lėktuvui, žuvo 
atstovai 26 unijų vienbalsiai lakūnai-

Delaware, Ohio. — Nukri-
K EXTRA! Holandijos Bedarbiai ! Beiliss, Kun. Pranaitis

Išnaujo Stoja Kovon j ir “Kraujas Velykoms”
Nu

reikalavo visuotino streiko,

darbuos viršminėtas “ tai jis šį kartą nedrįso kir
šinti katalikų.

Turime minėti, jog ne ka-

Bridgeton, N. J. f Pir
madienį areštuota dar 12 
Seabrook farmos streiko pi- 
kietininkų. Prieš streikie- 
rius buvo sutraukta 60 pa
prastų ir specialių policistų.

San Francisco, Cal.
j Sovietai Nesiūlė Nepuolimo talikų dvasiškiai, bet darbo

_ a____n_ • vrnrmtk vrn tikra snobą kii-žmonės yra tikra spėka, ku
ri išvien su kitu srioviu dar-

Sutarties Amerikai
MASKVA. Sovietų vy-1 pinįnpaįg pįrs mirtina smū- 

riausybė užginčija pirmiau )g- pįtlerizmui. 
pasklidusį pranešimą, būk’ 
užsienio komisaras Litvino
vas pasiūlė Jungtinėms Val
stijoms nepuolimo sutartį, 
bet prezidento Roosevelto 
valdžia ją atmetė. Pasiro- 

’do, kad jis visai nesiūlė to
kios sutarties Amerikai.

Trenton, N. J. — Anton

Popiežius Kovoja prieš 
“Nemorališkus

Judžius”
Roma. — Popiežius sutei

kė palaiminimą Amerikos 
katalikų kunigams, kurie 
veda boikotą prieš vadina
mus lytiškus ir kitaip nemo
rališkus judamuosius pa
veikslus.

‘Prie judėjimo prieš nepa
tinkamus judžius prisideda

Už tai jr žydų rabinai ir protesto- 
> nų kunigai.

Judžių fabrikantai sako, 
kad del to galėsią netekt už- 

i siėmimo desėtkai tūkstančių 
šios pramonės darbininkų.

288,000

Wildwood Crest, N. J. — 
Sekmadienį pajūryj dviem 
vaikam bekasant tunelį smė
lyje, abudu buvo užgriūti. 
10 minučių praėjo, kol jiedu 
tapo pusgyviai išgelbėti.

Streiko Nuostoliai
San Francisco, Cal.—Lai

vų kompanijos skaitliuoja, 
kad laivakrovių streikas pa
daro po milioną dolerių nuo
stolių bizniui per dieną.

Havana, Kuba. — Bežai
džiant besimaudantiems vy
rams ir moterims, daran
tiems juokus vieni, iš kitų, 
įsimaišė vienas kareivis 
“tvarką daryt”. Maudėjai 
šiurkščiai jį nuvijo šalin. O 
jis atsivedė kelis kitus kar
eivius ir ėmė šaudyti. Pen
ki žmonės tapo sužeisti ir 
du nušauti, tarp jų viena at
eivė iš Lenkijos. •*•

i New York.
Men dė l Beiliss, kuris 
metais KijeVė, RUšijoj 
vo teisiamas už “krikščio: 
vaiko nužudymą, kad 
kraujo panaudot žydų Vely
koms.” Net caristinis teis- j 
mas turėjo jį išteisint. Nie
kaip negalėjo įrodyt tokių 
beprotiško kaltinimo prieš 
žydus.

Lietuviams bus įdomu, 
jog svarbiausias liudytojas 
prieš Beilissą buvo lietuvis 
kunigas, ir dargi “akademi
kas” Pranaitis. Jis lošė ro
lę tamsiausios kaimo davat
kos: kun. Pranaitis liudijo, 
būk žydai “tikrai” naudoją 
krikščionių kraują savo ve

rt- i- nir • iv • ---------------------------------- lykoms. Taigi jis ne kokiąDidis Mitingas Kovas | raštį “Tribūną” ir abelnai I “garbę padarė lietuvių tąų-

Jau Jbuvo rašyta apie be
darbių susikirtimus su po
licija Amsterdame Holaridi- 
joj, kur žuvo 9 asmenys.

Pereitąr; sekmadienį be
darbių ir dirbančiųjų susi
kirtimai vėl išsiveržė — de
monstruojant prieš sumaži
nimą bedarbiams pašalpų. 
Žygiuojantiems darbi nin- 
kams vadovavo komunistai. 
Demonstrantus šaudė kar
eiviai ir policija; darbinin
kai gynėsi. “Tvarkdarių” 
šūviais daugelis darbininkų 

i sužeista. Kovos įnirtime 
darbininkai sudegino du til
tus Jordamm dalyje. Minia, 
kaip pranešama, mėgino su-

cifiko vandenyno pakrašty- SoCinllStll^lCoiIlllIllSiU degint vieną bažnyčią. Val-
je. .... " džia uždarė komunistų laik-

*c

Vienas iš plieno pramonės 
darbininkų streiko pardavi- 
kų—Michael; H. Tighe.

Didis mitingas kovai raštį “Tribūną”
• v p v* • v i pasmarkino darbininkų per- i prieš rasizmą ir Karą i sekiojimus. |

I Paryžius. — 17,000 sočia-į v
listinių ir komunistinių dar- j BaUS UŽ Kainų Kėlimų? ; 
bininkų, pasaulio karo^ bu- j Washington. — Senato- ■ 

rius J.Ham Lewis pranašau-!
ja, kad Roosevelto valdžia1 kietą

vusių kareivių susirinko į 
audringą mitingą liepos 8 
d., Paryžiaus priemiesčio 
Vincennes miške demonst- 
rūot prieš fašizmą. Val
džia atsiuntė 2,000 policijos 
apsupt mitingą. Tuo tarpu 
miesto gatvėmis trukšmau-

tai.” * i

JAPONAI ŠNIPINĖJA .
PRIEŠ SOVIETUS V

Maskva. — Sovietų kon
sulas Sakhaliane iškėlė ban-1 

. atstovams japontį- 
pradės bausti • didžiuosius i mandžūrų kompanijų, kurių 
biznius, kurie “viską per- 'laivai plaukioja Amūro upe. y ' 
daug brangina,- apgaudinė- Sovietai stengiasi sušvelni'A- 
ja valdžią ir apiplėšia pub- ti santikius _su tomis kom- 
liką.” , . ,

Bet iki šiol dar nei vienas
panijomis. Bet laike paties 
pokilio Japonų pulkininkai

darni margavo 1,000 fašistų. I toks nenaudglis nebuvQ bau_ Mivadzaki užėjo viršun ir 
NRA vyriausybė pasigrobė įvairius soviėti-O policija saugojo, kad fa-1 Siamas.

£

Wilt)

šistams nieko blogo neatsi- ■ baudg tik smuikiuosius bjz. irius dokumentus ir laiškus. ; J 
tiktų is žmonių pusės. Taip ■ nierglius u2 jos taisykliu|jj suturėjo ir iš jo dokui v 
yra auklėjama fašizmas va- - _ . ..*■•---- *----- i----------------------

dinamoj “demokratinėj 
Franci jo j.

Anglinis Gazolinas Karo 
Tikslams

Londonas.—Anglijos val
džia prisideda prie finansa
vimo dirbtuvių, kur iš ang
lies daroma gazolinas orlai
viams. Tai irgi rengimasis 
karui.

„ilaužymą. Reikia suprasti, 
i jog dabartiniai valdžios 
'grūmojimai didiesiems ryk
liams yra tik pasigar^ini- 
mas prieš ateinančius rinki
mus.

Nuostolinga Perkūnija
PANEVĖŽYS. —Birželio 20 

d. kilo smarki perkūnija, kuri 
per 15 minučių padarė 3 gais
rus.

mentus atėmė konsulato se
kretorius ir viena grindų 
plovėja. Po to jis buvo pa- 
liuosuotas. Kuomet Sovietai > 
daro viską, kad švelninti 
santikius su Japonija ir 
Manchukuo, tai imperialistų 
agentai net viešėdami sovie- . 
tinėse įstaigose galvoja tik 
apie karų. 

■ ii' x ' ■'£
I—n.t- -. 1 ----------L I II.... .... . -JHjfc.“ -,.į
(Daugiau žinių 5-tam pusi)
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nestojome į kovą pusantrų metų atgal, kuo- 
ihet naciai pa^rjo^ valdžią^ JT^giilj tol?ie kąD ; 
tintojai pažiūri j mūsų atikas, paklotas gat
vių' kovose. Tikrasis klausimas tačiaus bu-

IAISVE B 

( LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 
I ' Th e Laisvė Inc.

every day, except Sunday.
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

i SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..._............... $5.50

I. Brooklyn, N. ¥., per year .......... .... $7.50
Foreign countries, per year $7.50
Canada and Brazil, per year .............. $5.50
United States, six months ......... $3.00 • 
Brooklyn, N. Y., six months ...........- $4.00
Foreign countries, six months $4.00 
Canada and Brazil, six months ........ $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act

. >■of March 3. 1879

Dalykų Padėtis Vokietijoj
Išžudęs šimtus savo artimiausių 

lių, Hitleris, sakoma, išvykęs poilsiui į 
Bavarijos Alpų kalnus. Ištisų savaitę 
šaudžius ir kitaip galabijus tuos, kurie 
padėjo jam užimti diktatoriaus vietą, be 
abejo„ pailsino Hitlerį. Ministerių kabi
neto susirinkimo jis nešauksiąs, sako1 
pranešimai, per ištisą mėnesį. Valdysiąs 
šalį, kaip tik jo smegenys diktuos.

Tolydžio šalies ekonominė būklė vis 
prastėja. Nei šaudymai, nei kitos nepa
prasta priemonės nuraminti neramuo
lius, dalykų padėties nepataiso. Pasam
dyti ekspertai laužo galvas, kaip išradus 
įvairius substitutus tiems gyvenimo reik
menims, kurie iki šiol buvo importuoja
ma iš užrubežio. Bandoma išrasti dirb
tinė kava, arbata, cukrus ir daugelis ki
tų dalykų, vietoj importuojamųjų iš už- 
sięnio naturališkų. Visas gyvenimas 
manoma sudaryti panašiu į tą, kokį Vo
kietijos žmonės turėjo karo laiku. Tuo 
bandoma išsigelbėti iš to chaoso, į kurį 
nazių diktatūra šalį privedė.

Nereikia nei sakyti, kad šituo būdu 
HitleHš nebegalės klausimą išrišti. Ba
daujančių masių gyvenimo nepalengvins, 
o tik pablogins. Nepasitenkinimas, ku
ris šiuo tarpu pasireiškia labai augštam 
laipsnyj, dar pakils. Tie žmonės, ku- i 
riuos savo demagogija jis suvadžiojo | 
pusantrų metų atgal, jau atidaro ir dar 
plačiau atidarys akis, kad pamatyti, jog 
jie buvo apgauti. Dar 1932 metais (lap
kričio 1 d.) d. Thaelmann, kalbėdamas 
masiniame mitinge, Berlyne, persergėjo 
smogininkus, kurie tuomet kovojo prieš 
komunistus:

rsuJeigu jūs šiandien taikote savo šautu
vus į jūsų revoliucinius brolius ir seseris, j 
tikruosius kovotojus prieš Versailę, j jūsų 
proletarinę laisvės armiją, mes sakome 
jums: ateis laikas, kuomet jūs pamatysite, 
jog buvote apgauti savo vadų!
Šiandien tas laikas atėjo, nes šimtai 

tūkstančių smogininkų, kovojusių kadai
se prieš komunistus ir tikėjusių savo va
dui, pamatė, kad jie ištikrųjų apgauti. 
Hitleris jiems tuomet skelbė, kad jis ko
vosiąs prieš fabrikantus, o šiandien — 
visiem, aišku—jis kovoja prieš darbinin
kus, už fabrikantus! Jis žadėjo tuomet 
atkariauti .kolonijas, bet šiandien visi 
mato, kad jis to nepadarė ir nepadarys. 
Jis žadėjo smulkiajai buržuazijai plačiau
sių laimių, gerą gyvenimą, bet šiandien 
aišku, ;kad jis kovoja už interesus stam
biosiom buržuazijos.

Visą demagogija, vadinasi, kyla aikš
tėn. Hitlerio pasekėjai jaučiasi nuvilti. 
Kaip teisingai tuomet jiems sakė d. Tha- 
elmanįrri

Pasįjiko vienatinė partija, kuri ištiki
mai už savo principus kovojo ir tebeko
voja—Vokietijos Komunistų Partija.
Nepaisant to fakto, kad daugiau 100,000 
komunistų buvo suareštuota ir tūkstan
čiai jų išžudyta, o tūkstančiam pavyko 
išbėgioti į kitas šalis, Vokietijos Kom
partiją šiandien susikonsolidavo pajėgas į 
ir neatvangiai organizuoja darbininkus, i 
smulkiuosius farmerius ir vidurinę klasę 
kovai ‘prieš hitlerizmą, kovai už Vokieti
jos soyietus!

Teisingai nurodė buvęs reichstago at
stovai, komunistas, d. Will Muenzenberg, 
kalbėdamas pereitą penktadienį Madison j 
Sq. Gardene Kompartijos suruoštam di
džiuliam masiniam mitinge:

Kompartija šiandien gyvesnė, negu kada 
nors. Ji kovoja kur kas ištvermingiau, ne
gu kada nors. Mes buvom kaltinami, kodėl

vo t kovot, kad laimėt. Tiesa, Hitleris pagro
bė galią pirmiau, negu komunistai, bet Hit
leris pirmiau ir paleis tą galią. Komunis
tai laimės ir palaikys savo laimėjimą... 
Mes suorganizuosime Vokietijos darbo žmo
nes ir išvesim juos į Vokietijos gatves, į ko
vą įkvėpime mūsų “Internacionalo”, “Pir
myn, Vergai Nužemintieji!...” 
Buržuazinė spauda, renegatų spauda 

ir visa juodoji reakcija, kuri manė, kad 
su Hitlerio užėmimu galios, Vokietijos 
Komunistų Partija palaidota, turės labai 
skaudžiai nusivilti. Šiandien kiekvienas, 
kuris.turi ąusi§ ir akis, mato ir girdi, jog 
ši partija viena tebestovi kaipo stiprus ir 
nenugalimas kovotojas už proletariato 
interesus, prieš budelių valdžią. Jos ©bal
siai pradeda užkariauti mases. Tas ne
paprastai gąsdina nenaudėlius. Štai New 
York “Times” išspausdino iš Berlyno 
pranešimą, kad vietinė policija išleido 
specialius patvarkymus, kuriais drau
džiama vartoti komunistų obalsiai, kurie 
dažnai girdimi viešose vietose. Kas tie 
do obalsiai? “Raudonasis Frontas!” 
“Tegyvuoja Maskva!” “‘Hitleris Žus!” 
Girdi, kurie tuos obalsius naudos, bus 
skaitomi išdavikais ir jų laukia sunki 
bausmė.

Nepaisant to, šitie ir kiti obalsiai plė
sis. Su tuo artinsis galas Hitleriui ir jo 
visai saikai!

Amerikos proletariatas, kaip ir visų 
kraštų proletariatas, šiandien turi visom 
pajėgom padėti Vokietijos darbininkam 
kovoti su budeliais. Visųpirmiausiai, at
siminkim, Hitleris, matydamas savo vieš
patavimo dienas suskaitytas, griebsis dar 
aštresnių priemonių prieš komunistus. 
Jis juos žudys, galabys aršiau, negu ka
da nors.

Štai, ir šiuo tarpu apie Thaelmanną 
nieko nesigirdima. Buvo žinių, kad jis 
jau nužudytas. Gal, mūsų laimei, tos ži
nios buvo neteisingos. Privalome su
nerti rankomish> reikalauti Thaelman- 
nui, TorgleriuTir kitiems Vokietijos pro
letariato įkalintiems vadams laisvės. Juo 
ryškesnis kr platesnis bus masinis spau
dimas iš kitų kraštų, tuo lengviau bus ko
voti patiems Vokietijos darbininkams, 
tuo-gnežtesnis smūgis bus užduodamas 
Hitlerio galvažudiškam viešpatavimui!

Veidmainiai!
“Naujienos” sekantį editorialą rėžia 

apie SLA:
Didesnė pusė jo (SLA) investmentų pa

daryta priešingai konstitucijos įsakymams. 
Buvusioji Pildomoji Taryba per ilgus metus 
laužė konstituciją ir kišo Susivienijimo 'pi
nigus į spekuliatyvius netikusius bonus ir 
taip vadinamus “debentures”, kurie nėra nei 
bonais. Tik specialistai spekuliatoriai gali 
tokius bonus pirkiYiėti, laukdami netikėto 
pelno arba nuostolio, o ne tokia įstaiga kaip 
Susivienijimas, kuriai daugiau kaip penkių 
nuošimčių uždarbio nereikia, bet reikia, kad 
pinigai būtų saugūs. Vienok Pildomoji 
Taryba, laužydama konstituciją, vis daugiau 
ir daugiau lindo į kvailą spekuliaciją. Per
eitų keturių metų finansų komisijos įsipir 
šo į Pildomosios Tarybos patarėjus bonų 
pirkime, ir vietoj sulaikyti Pildomąją Tary
bą nuo konstitucijos laužymo dar labiau ją 
stūmė į spekuliaciją. Iš spekuliacijos jie 
matė daug daugiau naudos sau negu iš svei
kų investmentų.' Rezultate turime tą, kad 
Susivienijimo ižde šiandien guli daugybė 
netikusių “defaulted7’ bonų, UŽ kūnuos Su 
sivienijimas buvo užmokėjęs $386,229^50, 
kaip tas matyti iš iždininko K. Gugių rą- 

K porto. Gali būti, kad šitie bonai ir pasiliks 
netikusiais, kas reiškia, kad Susi vieni jiinas 
tada turės pakelti milžinišką nuostolį.; O 
tai tik dėl to ir vien tik dėl to, kad senoji 
taryba su dideliu užsispyrimu laužė konsti
tuciją. Jeigu jie nebūtų laužę konstitucijos, 
kuri draudžia pirkti visokius bonus, išsky
rus valdžios bonų, tai to niekad nebūtų galė
ję atsitikti.

Kai kas, perskaitęs šį Grigaičio , “iš
minties šmotą”, be abejo, pamanys, kad 
“Naujienoms” ištikrųjų labai rūpi SLA 
reikalai ir kad jos kovojusios prieš tuos 
blogus investmentus, bei gegužinę pild. 
tarybą. Bet, kaip jau gerai žinoma 
tiems, kurie sekė ir seka SLA reikalus, 
nebuvo nieko panašaus! Grigaitis metų 
metus palaikė gegužinius SLA. Kuomet 
kadaise kairieji delegatai bandė iškelti

.EAĮSVb
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Ghicagos seime i jos blogus «darbus^ tai 
Gfigjifis, podraug su kitais, padėjo Ge
gužiui'šaukti policiją ir skaldyti SLA!

Kitas įr day ryškesnis faktas. Perei
tam seime (Detroite), kur Grigaitis bu
vo delegatu, nei jis, nei jo vienminčiai ne
sakė nei vieno žodelio prieš buvusios pild. 
tarybos raportus! Kairiųjų delegatas J. 
Miliauskas, pav., išstojo prieš Gegužio 
raportą, bet nei vienas Grigaičio pasekė
jas jo neparėmė!

Daugiau: Grigaitis su kitais savo pase-
daryti, mat, nenorėjo užrūstinti ' ‘ 
karštus parapijomis. ‘

Juokinga tas, kad kunigas ge- . 
rai žinojo, jog Jurgaitis i yra » >• 
laisvų pažiūrų ir negali sūąišne- 

j keti, bet jam mirštant pašauk-; 
| tas—bėgo. Gal norėjo pamąty-.
ti, kaip bedievis miršta, ar mari 
nė gerai pasipinigauti. Ant ne- ( 
laimės, jam atbėgus, velionis

! jau senai buvo sustingęs., '

Plieno Darbininkai Neku- ’ ‘ 
organizuoti

Youngstowno ir apielinkių 
plieno išdirbysčių darbai kiek t 

; pagerėjo, bet numatoma, kad 
į greitu laiku vėl pasibaigs. Bu* . 
i vo pradėjusios veikti Amerikos' 
i Federacijos ir Amalgameitų 
unijos; labai daug darbininkų 
rašės prie Amalgameitų unijos, 
ba vadai tvirtino, kad unija bus 
pripažinta, bet pasirodė kas-ki
ta. Kompanijos unijų nepripa-:

Vokietijos nazių laivas Dresden, kuris aną dieną nuskendo Norvegijos 
pakraštyj.

RAUDONAS BAUBAS
SAN FRANCISCO, Cal. — 

Miesto administracija, prieša
kyj su miesto majoru A. Rossi 
ir policijos viršininku Quinn, 
visą laiką persekiojo darbinin
kus po priedanga padavadijimo 
(ordinance), draudžiančio be 
pavelinimo laikyti susirinki
mus, dalint lapelius ir pardavi
nėti laikraščius.

Naujas Puolimas
Birželio 21 d? majoras A. sąmoningų

Rossi viešai išėjo prieš darbi- mandierius 11. L. Chillaux rei-l
ninkus su proklamacija į Ame- i kalau ja, kad prie miesto dar-
rikos Legioną ir Piliečių Komi
tetą, kuri jisai pats sutvėrė ir 
yra jo vadu. Majoras A. Rossi 
savo proklamacijoj- pažymėjo 
amerikonizmo karą prieš ko
munizmą; griežtą kovą prieš 
darbininkų klasę.

Komunistų Partija davė at
sakymą ant A. Rossi prokla
macijos. Jinai pakvietė jį pa
tį ar jo padėjėjus stoti į viešus 
debatus. Atsakymas dar nėra 
gautas ir be abejones jo nebus.1 
Komunistų teisybės jie bijo, 
kaip kryžiaus.

bų būtų samdoma tik 5 nuoš. 
ateiviu, t- z
visai nebūtų samdomi ir pa- 
tėmyti klasiniai i 
darbininkai tuojau būtų de
portuojami. Jis taip pat rei
kalauja, kad J. Valstijų pilie
čiai būtų visi registruoti ir tu
rėtų asmenybės įrodymo kor
tą su pirštų nuospauda ir pa-’ 
veikslu. O kurie drįs užsi-l 
maldauti — prašyti pašalpos, 
kad būtų deportuojami.

To pasekmes jau rodosi. 
Legionieriai landžioja po pa- 
paprastus teatrus su agitaci
ja. Šituos niekšus darbinin
kai švilpia nuo estrados ir rei-i 
kalauja sugrąžinti įžangos ti- 
kietus sakydami: “Mes atėjo
me ne legionierių, bet ‘show’ 
pažiūrėti.”

Kas Tas Piliečių Komitetas?
Piliečių Komitetas yra pas

kirtas varyti propagandą prieš 
darbininkus po viešbučius, mo
kyklas, bažnyčias ir kitas įętak 
gas, tad galima suprasti, iš ko
kio elemento šitas komitetas su
sideda. To pasekmėje vienas Į 
profesorius kalbėjo Place Hali, 
nesąmonėm niekino Sovietų Są
jungą, bet faktą.; pripažino, kad 
Sovietų Sąjungoj pernai metą 
gausiai jayąi /Užderėjo, aruodai 
kupini; Bęt prdfesoriaus išva
da pati save sumušė, kuomet pa
sakė, būk- tuo pat nietu penki 
milionai Sov.> Sąjungos žmohių < 
badų 'išmirę. ■ Taciaųs ponas. 
profeąOjriųs pamiršo ^Amerikos ■ 

< darbiniįnk.uš, mirštančius ? nud 
; bado, i kur sankrovos lūžta nuo 

perpildymo produktų.

Žmones Žlidoši Del Depresijos
Balandžio 9 d. šių metų, Dr. 

G. i Porter, Sveikatos Depart
ment direktorius paduoda se
kančias skaitlines Už 1930 me
tus,. kuriose paduoda, kięk. ne
mirė natūraliai, bet nusižudė 

tarpe 
Štai- 
Sa|P

del depresijos žmonių 
35—54 metų amžiaus, 
jos: Los Angeles—312, 
Francisco—264, Oakland—79.
Visoj Californijoj, 1930 me
tais, nusižudė 1,5Q9 žmonės.

Turime žinoti, kad 1930 me-

Antradienis, Liepos 10, 1034

ko jais ir sąncjįrįęčiais, šunįane nupirkę 
Gegužiui dovaną ir pagamino padėkavo- 
jimo .rezoliuciją, o taipgi pasakė prakal
bą, pagerbdamas Gegužį! 'i

Na, ir po to visko, tasai žmogus dabar 
rėkia, kad “senoji taryba su dideliu užsi
spyrimu laužė konstituciją”! O perei
tam seime vyriausiam konstitucijos lau
žytojui Grigaitis pirko dovaną ir jį gar
bino ! į

Ar matė kas kur nors didesnę veid
mainystę, šlykštesni prasiradimą?!

Mirė S. Jurgaitis <
Paskiaus mirė S. Jurgąitis, 

senas APLA narys.' } Velionis 
sirgo su virš tris mbtiįs. Buyo 
suparaližiuota dešinė koja, ran
ka ir kalba. Velionis buvo Uis-’ ** 
vų pažiūrų, bet mirų$ palaidojo į y« 
katalikiškose kapinėse. Mote
rys ir giminės bėįiojfhpasi kunL 
gą, kad priimtų į bažnyčią ir 
palaidotų su bažnytinėmis apei
gomis, bet kunigas atsisakė tą

Youngstown, Ohio
žįsta. O kaip pirma unijų vado-
vai tvirtino, kad valdžia pri- 

; spirs kompanijas pripažinti uni- 
Ijas, tai pasirodė, kad “geroji” 
(valdžia kompanijų visai nespi- 
! ria unijas pripažinti. Tokiu bū- 

i Nelaboji mirtis pradėjo skinti (du mums, darbininkams, belięk- 
'ti vienas išėjimas—organizuo
tis į revoliucines unijas ir ko- 

prieš kapitalizmą ir ,vai- 
Velionis džią, kuri tarnauja kapitalis

tams. . - >

Mirė Jonas Kazilionistu depresija Californijoj bu-| ‘ . v. ... ivo šešėlis pries šiandieninę • 
bedarbę. Kur statistika už I 
1931-32-33 metus? Tas poJvietiniu draugijų narius. Nese-^ 

„ . , • Inai numirė Jonas Kazilionis, i ..nams profesoriams negalvoj. j ; votį
IAPLA 24 kp. narys.

Amerikos Legiono Rolė j buvo nevedęs, už tai 24 kp. rū-( 
American Legion, po vado-ipinos palaidojimu. Bet pas-! • r n «_• • t i1 ; Neorganizuoti DarbininkaiJM

i Bijo Streiko
gas, tapo surasta velionio sesuo,, - i i v V

Plieno darbininkai, buvo b,Ji- , .’ k l ri ‘j z • tM£><7 'vuauux viuvagvj. i i r J ' ’ ItTWTJ'J
Velionis paliko turto dvi stabu-'rengia streikui, žadėjo stręikųo-

K0_įkes, bet kadangi ant tų stubu- ' ti birželio 15,,d., bet inatydamų 
kių yra skolos, tai nežinia ar ( kad unijos palaidos ir kad aeilo
seseriai, per didelį vargą, liks streikas gali būti pralaimėtas, ( . > 
kas, ar ne. Mat, velioniui mi-' pabijojo. Labiausiai seni dar- •

* rus valdžia pasiėmė į savo ran- bininkai buvo priešingi streikui, 
o prie valdžios darbų įkas visą jo turtą. J. Kazilionis' nes žinojo, kad, streiką pralai- 

.! buvo laisvų pažiūrų, taip ir pa-' mejus, daugiau darbo nebegaus.
sąmoningi laidojom be bažnytinių apeigų. Youngstownietis.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

VERČIA

jokio skau-

vybe generolo T. Mullally ii’; kiaus, per kuopos narių pastan-? 
. H, L. Chillaux yra organizuo
jami į grupes po visą Califor- A. Ulienė, gyvenanti Chicagoj. ;
niją persekiojimui klasiniai

darbininkų.

Ar nepatartume! ko ir man 
per mūsų “Laisvę” apie mano 

i draugės nesmagumą.
Ji yra jauna moteris ir koks 

! Visoki Apuokai Pribuvo ] mėnuo, kaip pradėjo sirgti. 
įJai užeidinėja svaigulys, galva 

Manau, kad Laisvės’ skai-,su]<asi jr tada ima » vemti. O 
tytojai nepamiršo eks-kareivių , šiaip ji nesijaučia 
W a s h i n g tonan mUršavimo, ] dėjimo, 
prie kurio tuo laiku buvo pri
siplakęs žinomas “chief, of; 
police” Phelan Glassford. Tai į 
itas gaivalas dabar yrą atsiųs-1 
itąs iš Washington į San Fran
cisco tyrinėti “Raudoną’ Bau
bą.” Jis lando po darbinin- 
Jdškas įstaigas ir šnipinėja. 
Vietomis pasiperka komunistų 
literatūros. Ruthenbergo na
me pasipirko: “13th Plenum, 
Fascism, the Danger of War 
and the Tasks of the Com
munist Parties.”

T.usime žinoti, kad Šis ele
mentas komunistų ar šiaip kla
siniai sąmoningų darbininkų 
ramybėje nepaliks. * Washing- 
tonas poną Glassford nesiun
tinėja pasivažinėjimui ir jam 
jit/Kdyką nemoka. Tik bend
ras darbininkų frontas gali 
atmušti šituos pasikėsinimus. 
Darbininkai, į kovą!

John Baker.

GALVA KVAIŠTA, VEMT .operacijos nereikia. Kartais 
svaigulys ir vėmimas paeina 
dėl mažakraujingumo, ypač 
dėl smegenų mažakraujingu
mo. Kadangi jai šiaip nieko 
neskauda, tai, gal būt, galvo
je, ausyj niekas netvinksta, 
pūlinys nekyla. Bet gal šiaip 
koks yra suerzinimas klauso
mojo nervo galūnėj arba vi
daus' ausies kanaliukuoseJ- • V‘.

Viso to negalima taip sau, . '• 
be niekur nieko, akių plotu ’• 
nuspręsti. Todėl ir yra; pg- 
tartina, kad draugė pabūtu ' 
ligoninėj, kur bus galima ji. 
gerai ištyrinėti, tikra, dijagnor •

Jei jai yra ma-

gydytojus, 
tai jai ner- 
ką tą viską

Buvo pas kelis 
tai jie sako, kad 
vas kairioj ausyj, 
padaro. Jie jai pataria eiti į
tam tikrą kliniką New Yorko 
mieste, pabūti ten del patik- zė padaryti. Ir paskuį ątatin- 
rinimo ir gal paskui eiti ant karnai gydyti.
operacijos. Gal kartais esą žakraujingumas, tai gydyti at- 
pūlių ausyj apie tą nervą, tai atinkamu maistu ir tonikais, 
operacija galėsianti būti rim-, kurių 
ta.
Įima 
jos.

vienas yra labai daug 
kam naudingas: “Iron ammo- 

ir “Cop* 
Puskvor-

Patarkite greit, ar nega
būtų apsieiti be operaci- į nium citrate lb.

1 per sulphate 1 gr. 
tej virinto vandens ištarpina- . 
ma pirma geležies, o paskui irATSAKYMAS

Kaip gi galima tikrai tarti,' vario druska. Imama keletą 
nesimačius, be asmeninio pa-1 mėnesių, po šaukštelį (į vfcn- 
tyrimo, be apžiūrėjimo? Jeigu] denį) po valgio --2 S®“ 
tai draugei bent keli daktarai 
tvirtina vis tą pat, kad eitų 
ligoninėn, veikiausia dėl ope
racijos, tai yra pamato tikėti, 
kad taip ir yra, taip ir reikia.

žinoma, visokių esti atsiti
kimų. Kartais visai r jokios

valgio.
Jeigu ištikrųjų kas auga ar 

genda ausies viduje, jei taip 
pasitvirtintų, betyrinėjant li
goninėj, tai reikėtų ęperaęijbs. 
Vis viena tegul ji vely pasį*
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Mūs Artimiausia Užduotis

perdaug- myli m a

Rina
nuo

Kas Girdėti Apie Moterų Kongresų

MOTERIS SUŽEISTA MILWAUKES ŽANDARŲ

Vai
Kon

visų 
vyrų

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

Suknelės 
gaunama 
38, 40 ir 
reikia t 
yardų JI6 
pavi 
(ar/glų kalboj)

Jis pamąstė apie sa 
Ką ji darytų, jeigu jis nusitolin- 

kad ši mergaitė ? 
dirbau ten šovinius.” J

SKAITYTOJAMS IR BEN
DRADARBIAMS

Nuo šio laiko moterų skyrius 
“Darbininkė ir Šeimininkė” iš- 
eidinės antradienio laidoje. Raš
tai tam skyriui turi būti gauti 
ne vėliau ketvirtadienio. Gau
tieji vėliau tankiai turės liktis 
sekamai savaitei. “D. ir š.” Red

moterų platų 
ir sukelti fi- 
kelionės 
pat užmezgė

kos
pipirus
nuolat maišykite su ilgu kotu

Virinkite tol, kol liks 
trečiadalis tirštos sun- 

Įdėkite druską, cukrų, 
ir uksusą. Verda'ilt

Ar Jūs Vis Dar Manote, Kad Mes Tinka 
me Tik Bulvėm Skusti?”

Tomaičių sezonas jau čia ir 
jos būna gana pigios, patar
tina šeimininkėms jų prisiga
minti žiemai, čia paduodame 
patarimą, kaip gaminti sunką 
iš tomaičių. Ją galima varto
ti kaipo “apetizer” pirma val
gio vieton orandžių sunkos. 
Vaikams taipogi sveikas mais-

Mūsų apielinkės komitetas 
; nuo 

Tūlos stam- 
siunčia pa- 

Pasiunti-, 
mui delegacijos ir finansavimui rašyti apie šią konferenc 
vedamos kampanijos mes turi

ka finansų išardys mūsų planus, 
jei paskutinėse savaitėse nesu
stiprinsime savo darbą. Mes 
turime jį sustiprinti. Ką gi pa
rodo stoka finansų? Ogi tą, 
kad mes politiniai neganėtinai 
supratom tos kampanijos ver
tę. Kada darbininkų klasė su
pranta politinę darbo vertę, jai 
nieko nėra negalimo. Tad tu
rime daugiau eiti į mases, dau
giau aiškinti, kad jos suprastų.

Agrastų Konfitūras
•M*1,

Paimkite 8 puodukus išsir- 
pusių agrastų, numazgokitę ir 
nugnybkite kotelius. Pridėkite 
1 puoduką vandens, 8 puodu
kus cukraus, 1 šaukštuką- ci
namonų, U2 Šaukštuko maltų 
gvaizdikėlių, bi šaukštuko 
druskos, ir 1 šaukštą citrinos 
sunkos. Virkite viską povą-' 
liai, nuolat maišant ir kada 
konfitūras liks tirštas—dėkite 
į karštas stiklines. Kada atvės 
—užpilkite karštu parafinu.

įdėk galint tirščių. Vęl sudė
jus puodan užvirinkite ir su
pilkite į karštus stiklinius in
dus bei bonkas, dadedant po 4 
šaukštuką citrinų, sunkos ir 
V> šaukštuko druskos ant kiek
vieno puskvorčio sunkos. Su;~ . 
dėkite uždarus indus puodan 
ir virinkite 25 minutes karš
tame vandenyj. Išėmus, gerai 
prisukite dangčiukus ir dėki*' 
te šaltoje ir tamsioje tamsio
je vietoje.
Tomaičių Prieskonis (Catsup)

-
Turėkite ant rankų 8 kvor

tas tomaičių, 1 svarą cibulių, 
3 šaukštus druskos, 2 šaukštu- ’" 
k u baltųjų pipirų^ šaukštu
ko raudonųjų pipirų/ 2 puod^-. ■ 
ku rudo cukraus, 3 puodukus 
uksuso, 2 šaukštuku cinamonų, 
žievės, 1 šaukštą čieįų gvaizdi-* 
kų (cloves), 1 šaukštą seterių ; 
sėklų, 1 šaukštą čielų kve
piančių pipirų, ir 1 šaukštą’4 
“allspice”. 1 ” ' i

i Supjaustykite tomaites, nu- 
j lupkite ir supjaustykite cibu
lius. Virinkite tomaites ir cL 
bulius, kad būtų minkšti ir 
išspauskite per duršleką. Su
pilkite puodan ir įdėkite ša^- 
nukes, įrištas į švarų retą sku
durą. Virinkite tol, kol liks

Tomaičių (Pomidorų) Sunka
Paimkite sveikas, raudonas 

tomaites ir užpilkite ant jų 
karštą vandenį. Nuimkite lu
pynas, supjaustykite į 4 dalis 
ir sudėkite verdamajin puo
dan. Uždengkite puodą ir 
greitai užvirinkite. Paėmus 
bulvių grūstuvą, sugrūskite to
maites į košę ir pavirinkite 10 
minučių. ‘Tada iškoškite per 
tankų sietuką, išspaudžiant

“Dabar aš dar gyva, bet mano vaikas mi
rė, kada Kernel buvo atakuojamas.”

Franz’as mąstė apie pergyventus mūšius, 
ataką ant Flandrų kalno, balandžio mė
nesį, 1918 metuose. Dalis lavonų buvo iš
nešta ant medžių viršūnių. Ir vyrai gulėjo 
iššaudytose duobėse, apnešti žemėmis, už
troškę ir mirštanti, nusigandę ir bejėgiai; 
kiekvienas buvo lyg pakvaišęs nuo mirties 
baimės ir tik bandė kaip nors apsaugoti sa- 
vq> nalajipiKiga gyvybę.

**Ar tu žinai kodėl dalykai taip yra?” 
klausė Franz’as.

“Ar tu manai, kad aš esu kvailė? Su
prantama, kad žinau. Ir aš tikiu, kad. daly
kai pasikeis kada nors. Kokis buvo mano 
gyvenimas iki šiolei ?”

pries
Fašizmą padarė dide

lį žingsnį pirmyn užgynimu T. 
Moterų Kongreso ir pradėji
mu plačips kampanijos tuo 
klausimu.

Besirengiant prie konfe 
mi

Tanevo Motina Atvyko 
Soviety Sąjungon

Birželio 30 dieną pribuvo 
Sovietų Sąjungon senutė Bul
garijos revoliucionieriaus Ta- 
Jrevo motina, Maria Taneva. 
Taigos sūnų drauge su Dimit- 
rovu ir Popovu darbininkų 
masių spaudimas išgelbėjo iš 
kruvinų fašistų nagų Vokieti

joj. Ji pribuvo Odeson laivu 
Franz Mehring.

Senelė motina nemačius sa
vo sūnaus per dešimtį metų.

“Su plakančia širdimi aš 
laukiau su juomi susitikimo,” 
sakė jinai. “Dar pirmu sy
kiu atsistojau ant didžios So
vietų šalies žemės ir tas sutei
kia man nepaliaujantį džiaug
smą. Kada Sovietų valdžia 
suteikė mano sūnui ir jo drau
gams pilietybę, po to, kaip 
Bulgarijos valdžia - atsakė 
jiems, kaip svetimiems, aš su
pratau, kur yra mūs Motiniš
ka šalis.

“Perduokite motinos dėkin
giausią sveikinimą Sovietų Są
jungos valdžiai ir darbinin
kams.”

Mūsų Delegatės į Paryžiaus 
Kongresą

Nuo adatos amatų išrinkta 
jauna darbininkė, Jennie Paler- 

i mo. Nuo metalo darbininkų iš
rinkta Nettie Selinger. 
tarnaičių unijos—Martha John
son, negrė darbininkė. Nuo 
darbininkų klasės šeimininkių, 
kurios daugiausia yra organi
zuotos į Women’s Councils ir 
puikiai veda kovą prieš pragy
venimo reikmenų brangumą, 

[•prieš evikcijas ir energingai 
i gelbsti streikuose ir kitose ko- 
i vose—išrinkta Clara Bodian, 
, tos organizacijos centro komite- 
i'to sekretorė.

Daug ką dar galima būtų pa- 
apie 

delegačių kalbas ir konferenci
jos siunčiamas delegates bei jų 
veikimą. Sekamuose šio sky
riaus leidiniuose matysime dau
giau žinių apie mūs delegates ir 
abelnai apie TMK reikalus.

Delegatė S. S.

Nors palyginamai ne visos 
užkviestosios organizacijos pil
nai kooperavo, tačiaus daug 
kas atlikta. Tapo suorgani
zuota 65 prieškariniai komi- 

i tetai, apart laikinų komisijų, 
j kurias išrinko įvairios organi- 
izacijos vedimui TMK kampa
ini jos.
I v
l Finansai—Svarbi Kampanijos 
i Dalis

forma numeris 1762 yra 
14/16, 18, 20, 32, 34, 36, 

42/dydžio. šešiolikai dydžio 
'iių ir ketvirtadalio (31)
colių pločio audimo. Yra 

šluotas siuvėjai pamokinimas

Pasekmėje masinio
to, paakstinto per Ateivių Gy
nimo Komitetą ir kitas organi
zacijas, Anuos Zazuliak, veik
lios pikietininkės Detroito au
tomobilių streike, sykiu su jos 
švogeriu, William Zazuliak, 
deportavimo įsakymas tapo 
panaikintas.

Edith Berkmaniutes depor
tacijos įsakymas, tačiaus, te
bėra nepanaikintas. Reikia su
stiprinti reikalavimus, kad 
kovingą draugę paliuosavus

Mes privalome sukelti reikia
mus finansus, kad galėtume ėiti 
pirmyn su savo planais. Tuo 
pat sykiu turime Surasti būdą, 
kuriiuo sykiu vestumė ir politinę 
kampaniją. Todėl' šioj apielin- 
kėj turėsime rinkliavos dieną ’ 
(Tag Day) šeštadienį, liepos 21 ' 
dieną. Visos organizacijos pri-1 
valo įsitėmyti ir sumobilizuoti 
visas turimas spėkas tam dar-

(Baiga)
Franz’as atydžiai tėmijo slaugę, kada ji 

ramiai sėdėjo sale jo ir kramtė šmočiuką 
duonos. Ji turėjo smulkų, bet tvirtą veido 
sudėjimą; jos nubalusiame veide buvo dvi 
pavargusios pilkos akys. Dabar, kada ji ne
buvo sujudus, ji atrodė, kad visai nusilpus 
iš nuovargio.

“Kur<u dirbai?” užklausė Franz’as, ku
ris bijojo, kad ji užmigs.

“Pas šeitą, Kettvig’e. Dirbau audinyčio-

Kada Milwaukees policija puolėsi į streikuojančių vyrų, jų draugų ir šeimynų 
demonstraciją, ši moteris buvo viena iš daugelio apnuodytų gasu ir parmuštų ant 
žemės. Keturios'dienos griežtos kovos, tačiaus, privertė Milwaukee Railway & 
Light Co. pasirašyti unijos kontraktą. Toji įstaiga turėjo ilgą istoriją aitraus prie
šinimosi unijoms. Socialistas Milwaukės majoras, Daniel W. Hoan, nebandė su
valdyti policiją.

Pereitą šeštadienį, Irving me sukelti $2,000. Tačiaus dar 
Plaza, New Yorke, įvyko šios1 tebesame toli tos sumos ir sto- 
apielinkes moterų konferenci
ja. Josios vyriausias tikslas 
buvo išrinkimas delegačių į 
Tarptautinį Moterų Kongresą 
prieš; Karą ir Fašizmą, kuris 
įvyks 4, 5 ir 6 dd. rugpjūčio,

Anna Zazuliak Išgelbėta 
Deportacijos

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

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17tb Street, New York City.

AR GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

Platus prisirengimo prie 
Tarptautinio Moterų Kongre
so prieš Karą ir Fašizmą dar
bas vedamas visu plotu.

P h i 1 a delphijos apielinkės 
konferencija įvyks 14 d. lie
pos 
•rencijos laikoma visa eilė 
tingų mieste ir.iapielinkėje

Chicagoje įvairių tautų mo
terų organizacijos laikė kon
ferencijas, parengimus ir or
gan i z a c i nius susirinkimus. 
North Sidėj įsteigta pastovi 
Moterų Taryba prieš Karą ir 
Fašizmą. Jos pasibrėžė vesti 
tarp apielinkės 
apšvietos darbą 
nansų delegačių 
šoms. Jos taip 
ryšius su amunicijos fabriko 
darbininkėmis ir yra atlikę ei
lę kitų darbų ir turi gerų pla
nų ateities darbui.

Gerai eina darbas Detroite, 
Clevelande, Milwaukee, Pitts- 
burghe, Kalifornijoj ir kitur. 
Pittsburghe delegate išrinkta 
Mrs. Jackson, United Mine 
Workers Unijos Moterų Pa
galbinio skyriaus pirmininkė, 
negro mainierio žmona.

Moterų Tarpt. Taikos ir Lai
svės Lyga, Mass, sekcija, Bos
tone, nutarė siųsti savo delega
tę į Paryžiaus Kongresą.

Stebėtinai vietomis suma
niai ir sėkmingai vedama 
prieškarinė-priešfašistinė kam
panija. Įtraukiami masinių 
mitingų kalbėtojais ne tik 
šiaip žymūs asmenys, bet net 
valdininkai maž daug simpa
tizuojanti kovai prieš karą ir 
(fašizmą, šalę jų statomi kla
siniai sąmoningi kalbėtojai ir

“Ar tavo tėvai ten gyvena?”
Ji pažvelgė į jį neužsitikinčiai ir neatsa

kė. Po minutės ar kelių, ji pratarė:
“Aš neturiu daugiau tėvų.”
“Ne?”
Ji pažiūrėjo Franz’ui veidan. “Kas iš to? 

Juk nėra galima turėti tėvus visuomet. Aš 
turėjau užsidirbti sau duoną, kada buvau 
dar mažytė.”

Franz’as paraudo 
vo motiną 
tų tiek nuo namų, kai 

“Laike karo
nurodė į Krupp’o dirbtuves, kurias jie pra
važiavo. “Vėliau dirbau prie amunicijos. 
Du kartu buvau apsinuodijus ir priversta 
buvau eiti ligoninėn pajuodus, lyg negras, 
nuo parako. Aš norėjau greitai apsivesti 
todėl, kad laukiau kūdikio. Buvau nėščia 
šešius mėnesius ir .kūdikis gimė. Vaikutis 
buvo pageltęs, šafrano spalvos ir žiurkės 
didumo.”

“O dabar?”

tuo būdu pasiekiamos masės 
žmonių, kurie kitaip nebūtų 
pasiekti tikromis prieškarinė- 
mis-priešfašistinėmis išvado
mis*- Išnaudojamos viešosios- 
mokyklos, radio, bažnyčios ir 
net telegrafo kompanijos 
skelbimui konferencijų ir ma
sinių mitingų.

Ir labai daug talkos gauna
ma iš daugelio sąžiningų karo 
ir fašizmo priešų. Nors dau
geliui jų komunistinė — re
voliucinė išeitis iš šio krizio 
bei išvengimui karo ir fašiz
mo atrodo svetima, jie dar ne- 
permato, kad kitos išeities nė
ra—revoliucinė kova prieš 

lė-jkarą ir fašizmą, arba karas 
ir fašizmas—,tačiaus jie pa-, 
tenkinti, kad jie gali nors da-l 
linai prisidėti prie šio taip di-! 
delio darbo — kovos prieš ka
rą ir fašizmą tokiame laipsny
je, kokiame leidžia jų dabar
tinis įsitikinimas.

Dalyvaudami nors dalinai, 
toje kovoje, jie pamatys, įsiti
kins, kad tik Komunistų Par-į 
tija turi vienintelę ir teisin-1 
gą išvadą ir jie taps širdin- ■ 
gaiš jos rėmėjais ir, daugelis! 
iš jų, pirmutiniais kovotojaisi 
organizuotų komunistų eilėse. I

S. S.

Slyvų Duona (Sveikas Valgis)
i / i/i

Sumaišykite į/2 puoduko iš:
Nuo sijotų baltų miltų su 1 šaukei

(Tąsa 4-tam pusi.) "■

Tylėdama ji ištiesė savo mažytes, nuo 
darbo randuotas, rankas linkui jo. Kada 
jis nieko neatsakė, ji tęsė toliau : “Ką aš 
galėjau daryti su jomis? Gali dirbti ir ver
gauti kiek nori ir vis niekas iš to. Gali man 
tikėti, kad man gyvenimas įkyrėjo.”

Jis tikėjo jai. Jis jautė didelį pasigailė
jimą šiai merginai, kuri pasakojo jam savo 
vargus lyg senam pažįstamam bei draugui.

“Mano motina turėtų susipažinti su ta
vim,” tarė Franz’as, “bet aš nemanau, kad 
ji suprastiįjiave.”

“Koddf?”
“Ji uždengia sau rankomis veidą, kada 

tik pamilto demonstraciją. Tas mane rūpina. 
Ko ji tikrai-nori, tai laikyti mane paslėpus 
po sijouu.” \

Margina širdingai nusijuokė. “Ji 
motina. Tu nieko negali padaryti bei 
keisti ją.”

“Taip,” jis atsakė 
ne.”

“Priimk ją tokia, kokia ji yra; ką kitą 
darysi.. . ”

Jie abu paskendo tyloje ir prisiminimuose. 
Lyg šešėlis perbėgo per slaugės veidą, ji 
pasidarė senesnė ir kaž kas sublizgėjo jos 
akyse. Ji bandė paslėpti savo veidą ir nu
leido galvą žemyn.

“Kas yra?” paklausė Franz’as.
“Niekas,” atsakė ji storai.
“Niekas?” Jis pakėlė jos veidą arčiau 

savo.
“Tik palik mane vieną.”
“Apie ką tu mąstai?”
“O, apie tai, ką tu kalbėjai, apie savo mo

tiną. Mano, žinai, jau yra mirusi.”
Valandžiukę patylėjus ji pradėjo pasako

ti jos gyvenimo istoriją: “Buvo septyni mū
sų. Mano tėvas girtuokliaudavo. Mes rin
kome anglis ir parduodavome ponams, kad 
gavus ką nors valgyti. Motina sirgo džio
va, ir turėjo persileidimą, nuo ko ji mirė. 
Vaikutis tik atsikvėpė ir nuėjo su ja į' ka
pus. Tėvas gėrė dar daugiau tada, ir vie
ną dieną, pakvaišęs nuo gėrimo, pasikorė. 
Ir mes, vaikai, na, tu žinai, kaip būna su 
vaikais mūsų padėtyj. Mumis spardė iš 
kampo į kampą.. . ”

Trokas smarkiai ritosi pakalnėn. Visas 
oras kvepėjo anglia ir aliejumi. Vyrai, ku
rie dabar jau visai nutilo, jautė dulkes tar
pe savo dantų. Eilė bjaurių dulkių užden
gė jų veidus, ir lipo prie jų antakių ir^barz- 
dų. Jie taipgi lyg paseno, liko daugiau se- 
rioziški, daugiau rūstūs. Jie vyko į kru
viną mūšį.

Bruožai iš Sekretorės 
Raporto

Rina Ewans nurodė, kad 
esant dviem šimtam tūkstan
čių šios apielinkės moterų ka
ro industrijoj, taipgi atsižvel
giant į faktą, kad laike karo 

tą Į keleriopai daugiau moterų bus 
įtraukta į karo industriją, 
niekas, kam rimtai rūpi kova 
prieš karą ir fašizmą, negali 

Keista “Meile”, Ar Paikystė šaltai žiūrėti į apleistą mote- 
______  . rų organizavimo darbą

i Amerikos Lyga Kovai
Viena poniutė, Mrs. Bertha j Karą 

Robinson, 72 m. amžiaus, tu-j 
rėjo sau “drauge” papūgą,! 
kurią sakėsi labai mylinti, nes| 
su ja veik visą amžių prabų- j 
vus. Papūga turėjo 50 metų [ 
amžiaus. Tuo dar labiau ji į 
buvusi įvertinama, kad tai bu-, 
vusi vestuvių dovana nuo jos 
vyro. Prieš mirsiant poniutė i 
pasidarė testamentą, sulyg ku
rio ir jos mylimą papūgą tu
rėjo chloroformu numarinti ir 
prie jos kojų palaidoti. Taip 
ir padaryta.

Beje, šis įvykis dar dvokia 
senovės liekana. Seniau tūlų 
genčių ponams mirus visus 
tarnus užmušdavo ir sykiu pa-! siūlo pasiųsti 4 delegates 
laidodavo. Dabar tarnų nebe-i šios konferencijos, 
galima mušti, tai nors papūgą 1 bios organizacijos 
bei katę ar š<uj turi pasiimti; čios savo delegates 
del kamandavojimo “aname 
sviete.”

Darbas Nesibaigs Su Moterų 
Kongresu 

i

Tą pačią dieną, kada prasidės 
T. M. Kongresas Paryžiuje, 
Amerikos Lyga Kovai prieš Ka- _ „ . , ,..T
ra ir Fašizmą šaukia po visą ša-1 mediniu šaukštu, kad nepri'-’ 
lį milžiniškas demonstracijas.: sviltų. Supilkite į karstas 
Moterų užduotis sudaryti jose • stiklines bei bonkas ir stipriai* 
ryškią, įspūdingą ir kovingą da Į užsukite. ,< . r
lį, ir didžiąją demonstracijų da
lį todėl, kad jos kontroliuoja 
jaunimą, vaikus. Toje linkmė
je dirbs ir šios apielinkės Mo
terų Komitetas. Tam darbui 
reikalinga visų darbo unijų, vi
sų moterų organizacijų, 
bendrų, taip pat ir vienų 
organizacijų kooperacija, 
tas svarbus darbas, tai J. 
stijų Antras Prieškarinis 
gresas, kuris įvyks gale rugsė 
jo mėnesio.

Nors buvo karštas ir tvan
kus oras, tačiaus delegačių su
ėjo 241. 1 Jos atstovavo 110 
organizacijų, su 180 tūkstan
čių narių. Daug buvo delega
čių nuo industrinių darbo uni
jų ir nuo AF of L lokalų opo
zicijos. Pas • lietuvius <šiuo 
klausimu būta didelio apsilei
dimo, nes iš visos plačios apie
linkės dalyvavo tik dvi dęlega^ 
tės. Viena jų atstovavo A.L. 
D.L.D. 1 kuopą, o antroji— 
masinį mitingą.

Ilgoką sekretorės 
Ewans, raportą sekė diskusi
jos, kuriose dalyvavo su virš 
20 delegačių ir gal daugiau, 
negu tiek, likosi negalėjusių 

protes- 1 diskusuoti del stokos laiko. 
Neišvengtinai reiktų, atžymėti 
bent kelių žymesnius pareiški
mus, bet stoka vietos verčia 
atidėti.
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis

Mūsų Šeimininkių Skyriaus Silpnumai
IŠ LIETUVOS

Nuplėšė Svastiką
MARIJAMPOLĖ. —“Geleži-

Tai la-

Užsigavo 
ir neberašo. Tas negerai. O 
mes nuolat raginome ir ragina
me, kad kuodaugiau rašinėtų ir 
suteiktų n ums patarimų, kurie, 
sveiki* nebrangūs, prieinami 
kiekvienai darbininkei moteriai. 
Aišku, kad talpinant visus pa
tarimus, , kokie mums prisiun
čiami, neretai įsiskverbia ir to
kių, kurie nėra sveiki ir t. p. 
Kad ir prie geriausių norų, to 
visai išvengti nebus galima, 
bet stengsimės kiek galint daly
kus taisyti.

Kas liečia “Vilnies” šeiminin
kių skyrių—ten yra trūkumų. 
Telpa ir jame tų “nesveikų” 
valgių, miltinių valgių, pyragų, 
tortų ir kitokių. “Lietuviškas I 
Panevėžiškių Pyragas’ ’ vienas 
jų. Tačiaus daugeliui tokie val
giai patinka ir retai kur rasi
me šeimininkę, kuri negamintų 
panašios rūšies gardėsius, visai 
neatsižvelgiant į sveikatos klau
simą. Ir retkarčiais tokie val
giai netaip jau kenkia.

Šios dienos skyriuje telpa 
patarimas, kuris, mūsų aki-, 
mis žiūrint, nėra labai svei- 

i kas. Tai tomaičių prieskonis.

tina, kas negero. Ir netik apie 
šeimininkių skyrių, bet apie 
abelną moterų skyrių. Katras 
Skyrius geresnis, “Vilnies”, ar 
“Laisvės” ? Ko trūksta, ko; 
perdaug, analizuokite visus 
pliusus ir minusus ir- suteikite
mums savo nurodymus. O kas;nio Vilko” draugovės vadovybė 
svarbiausia, tai dar kartą pra
šome rašinėti ne tik apie val
gius, bet iš dirbtuvių, iš orga
nizacinio veikimo, iš kovos 
prieš karą ir fašizmą ir abel
nai iš plačiosios darbininkiško 
veikimo dirvos.

Eugenija.

ŠEIMININKIŲ SKYRIUS
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

grūdo

tuku druskos ir 4 šaukštukais } 
baking powder. Sumaišykite 
su 1 puoduku rudo cukraus 
ir 2 puodukais čielo
(wholewheat) miltų. Įpilkite 
2 šaukštu tarpyto sviesto ir 1 
ir ketvirtadalį puoduko slyvų 
sunkos, maišytos su pienu. Su
kapokite 1 puoduką virtų sly
vų ir dėkite į mišinį. Gerai 
viską išmaišykite ir supilkite 
į išsviestuotą formą. Lai paky
la per 15 minučių ir kepkite 
1 valandą lengvame pečiuje.

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 83 kp. ip^neglnis jsuąirinkir 

mas įvyks trečiadienį, 11' liepoj 
L.D.P. Kliube, 408 Court St., 8 vai. 
vakare.

Draugai ir draugės, turime būti
nai dalyvauti ant šio susirinkimo, 
nes yra daug svarbių reikalų apkal- 

Taipgi delegatas išduos 
Į raportą iš buvusio seimo. Nesivė- 
I luokite draugai, nes turim daug dar-

pakabino savo skelbimams dė
želę ties Lietuvos banko sky
rium Vytauto gatvėj prie šio 
banko tvoros. Dėželė iš viršaite 
papuošta geležinio vilko pavaiz- 
du ir svastika (hitlerišku kry
žium). Iš nakties ne tik svas
tikos, bet ir pačio,. “Geležinio 
Vilko” pavaizdo nerasta. Kas 
tai padarė — nepavyko nusta
tyti.

Rinka be šulinio

Apkrečiamos Ligos Kaune
Kauno mieste nuo birželio į bčjimui. 

mėn. 8 d. iki 15 d. susirgimų 
aštriomis apkrečiamomis ilgo-' bo atlikti, o laikas trumpas, 
mis naujai įregistruota iš ku-, 
rių: vidurių šiltine 7, škarlati- į 
na 6, difteritu 2, dizenterija 1, 
dezinfekcijų butuose padaryta 
4, ligoninėn išvežta 2.

Sekr. V. K. Sherelis.
(161-162)

Vilkai Išpjovė Naujakurio i 
Avis

PANEVĖŽYS.—Butėnų kai- ■ 
me naujakuriui Ruseckui nak-1 
ties metu vilkai išpjovė visas, 
lauke tam tikram garde laiky
tas avis, žymėtina, kad Pane-i 
vėžio apskrity šiemet yra vilkų, 
kurie užpuldinėja.

Rusai Sentikiai Jau Emig
ruoja iš Lietuvos

Liepos 30 d. iš Lietuvos iš-

Alytuje esant dideliems tur- 
gams galima ant rinkos kaimie
čiui užtrokšti, nes nėra jokio ar
ti prieinamo šulinio. Miesto so
das yra prie negrįstos Pulko 
gatvės, kurioje važiuojant ra- Į 
tai paskęsta ligi ašių ir sukelia I
baisiausius dulkių debesis, ku- važiuoja Brazilijon pirma sen- 
rios gula ant sode esančios žo- tikiu (staravierų) partija. Emi
lės. žolė užsidengus storu dul- gruoja su šeimynomis ir atsisa- 
kių sluogsniu. Aišku, nemažas ko Lietuvos pilietybės, 
jų kiekis sugula 'ant besiilsin
čiu.

Iki me- ‘ 
tu galo išvažiuosią 300 šeimų. | 

c I

GREAT NECK, N. Y.
Puikus piknikas ir Išvažiavimas, 

Įvyks nedėlioj, 15 dieną liepos (July) 
Turnpike pikniko vietoj, prie Jeri-

cho .Turpnike tarpe Westbury ir Je-7 
richo. šj pjknįką rengia. Duktįertį ir 
Sūnų Pašaipihė Draugystė. Pikhfkfes 
prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlumos. šokiams grieš dvi pui
kiausios orkestros. Visus kviečiam 
atsilankyti, nes vieta yra graži ir 
privažiavimas geras ir parankus, 
taipgi komisija paėmus bueą ir bu- 
sas nuveš ir parveš iš Great Necko 
tik už 45 centus ypatai. Bus gardžių 
valgių ir gėrimų.

KELRODIS: Važiuokite keliu 25 
(arba Jericho Turnpike) už Old 
Westbury apie vieną mailę ir ten 
prie pat kelio bus pikniko vieta.

PASARGA: Jeigu tą dieną lytų, 
tai piknikas įvyks kitą nedėldienį, 22 
d. liepos.

(161-162)

Pranešimas
KAIP GAUTI

Jaiob Ruppert's Beer
KNICKERBOCKER (light) — RUPPINER (dark) in BOTTLES

Tūlų laiką atgal vilnietė, d. kelioms mūsų draugėms ■ tie 
U. J., davė mums kreditą už prierašai nepatiko, 
gerą vedimą šeimininkių sky
riaus “Laisvėje” ir ten buvo pa
daryta pastaba, kad ne visi pa
tarimai yra priimtini. Su tuo 
mes sutikome ir prašėme, kad 
d. U. J. duotų mums keletą pa
vyzdžių, kas taisytina, kad at
eityje galėtumėm tą skyrių dar 
daugiau pagerinti ir kartu iš
vengti negeistinų ir žalingų pa
tarimų. Draugė U. J. atsaky
mo nedavė, bet pereitos savai
tės “Vilnies” moterų skyriuje 
tilpo draugės Vyšnelės straips
nis tuo klausimu. Ten nurodo
ma mūsų netobulumai.
bai sveika ir draugiška kritika, 
priimama toj pačioj dvasioj, ko
kioj yra suteikta.

Draugei Vyšnelei nepatinka 
daugelis mūsų patarimų, nes di
džiuma jų susideda iš miltinių 
valgių, o ypatingai iš baltų mil
tų, kurie yra kenksmingi svei
katai. Draugės Vyšnelės pa
staba yra vietoje ir ateityje 
bandysime tą taisyti. Tačiaus 
prisieina žodis kitas tarti, kodėl 
pas mus talpinama kaip kada ir 
netaip jau sveiki maisto gamini
mo patarimai.

“Laisvės” šeimininkių skyrius'Net 3 puodukai uksuso. O kas 
iki šioliai turėjo netoli 35 drau- į nežino apie uksuso blėdingu- 
gių ir draugų, kurie laikas nuo . sveikatai. Bet gavome 
laiko siuntinėjo mums patari-! keletą užklausimų, kaip ga- 
mus. Neretai mes gauname už- minti šį prieskonį ir todėl tal- 
klausimus apie maistą—tankiai piname patarimą. Labai sun- 
netaip jau sveiką—kaip gamin- k u išvengti, kas negera ir ne- 
ti jį. Mes stengėmės kiek ga- sveika prie (šTbs sistemos. Su 
lint patenkinti visus mūsų ben- sistemos paK&itimu pasikeis ir 
dradarbius ir klausėjus, talpi- darbininkų supratimas apie 
nant veik visus atėjusius pata- sveiką mai 
rimus.

Gardner, Mass.
Liepos 1 dieną finai komunis

tai parodė puikų pavyzdį su
rengdami demonstraciją, reika
laujant paliuosuoti Tom Moo
ney, Scottsboro vaikinus ir Vo
kietijos darbininkų vadą, drau
gą Thaelmanną.

Demonstracijoj dalyvavo apie 
1,500 žmonių iš įvairių apielin- 
kių. Jie maršavo kai kuriomis 
didžiosiomis gatvėmis dainuoda
mi Internacionalą. Paskiau lai-

Voldemarininkai Panevėžy ?
Birželio 16 d. į Panevėžį iš i 

Kauno pribuvo 5 studentai, ku-1 
rie laikomi policijos priežiūroje. I

aistą, ir abelnai hy- prakalbas su gerais kalbėto- 
Tik ten, kur mums at- gieniškcA gyvenimo dėsniai liks jais. Užbaigę demonstraciją, 

rodė, kad valgis perdaug jau suprantamesni ir prieinamesnį, jie susėdo į karus ir nuvažiavo 
prašome I į Holmes Parką, kur turėjo gra-kenksmingas, buvo duodamas Į šiuo tarpu mes 

prierašas, kad valgis nėra svei-' draugų ir draugių išsireikšti i žų pokilį. 
kas ir t.t. Kiek teko nugirsti— apie mūsų skyrių. Kas taisy-iKas taisy-i M. šlekienč.

Amerikoniška Sausra
ROKIŠKIS. — žiemių Lietu-| 

voje jau visas mėnuo kaip nėra 
buvę lietaus; visą laiką pučia 
šiaurės vakarų ir šiaurės smar
kūs vėjai. Augštesnėse vietose 
javai išgelto, dobilai ir pievos 
tebėra nežėlę, ganyklos prastos 
ir gyvuliai vaikšto pusbadžiai, j 
Birželio mėn. 17 d. buvo didelė ! mino newarKo lietuvių kuopos su- j 
šalna, kuri nušaldė antrąsyk iš- I smukimas įvyks seredos vakare, lie- 
dvo’usins aerurkus bulves i pos (July) 11 (l” 8 vaL vakare> Lie"aygUSlUS agUlKUS, OUl\es. | tuvių svetainėje, 180 New York Av„

----------  Newark. Visi nariai būtinai turite i 
atsilankyt j ši susirinkimą — turi- , 
me labai daug svarbių dalykų ap
tarimui. Distrikto pikniko klausi
mas ir daugybė kitų. Pasiimkite 
su savim narines knygutes ir atsi- j 
veskite naujų narių.

Draugiškai, '
K. Jonaitis. I 
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Ex-Kunigas Adomauskas
ŠIAULIAI.—Buv. kun. Ado

mauskas liepos 5 dieną palei
džiamas iš kalėjimo. Jis buvo 
nubaustas už komunistinį veiki- 
,ma. • c.

PRANEŠIMAI IS KITUR

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy- į 

i nimo Newarko lietuvių kuopos

MMfUI

Užsisakykite iš arčiausio valgių 
preke j o

Jeigu del kokios priežasties jis 
negali jums pristatyti, telef©nuo
kite arba raštu reikalaukite tie
siog iš mūsų, o mes pasirūpinsime 
greitai pristatyt jums į namus.

JUEOB RUPPERT RREUIERV
BOTTLING DEPARTMENT

1639 Third Avenue New York City
♦ •

ATwater 9-1OOO

NESAKYKIT, ALAUS-SAKYKIT, RUPPERT’S

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
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.

Čia
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Trys Dideli Piknikai Pennsylvanijoje
Naudai Dienraščio “Laisvės”

to

Philadelphiečiai visuomet turi daug publikos. Šiemet jie žada turėti daugiausia. Pernai pas juos suplaukė apie 6,000, šiemet bus daugiau. 
Pirmu kartu Shenandoaiečiai rengia spaudos naudai taip didelį pikniką. Visos tos apielinkės reikalas rūpintis, kad tas paknikas pavyktą.

Kas metai Wilkes-Barre, Pa. būna dideli piknikai. Ten bus piknikas ir šiemet. Tik iki šiol draugai ten dar neišsprendė kokioje vietoje tas
piknikas galės įvykti. Labai laukiame įrašyti jy pikniką į šį skelbimą

s

J

Šiuose piknikuose dalyvaus tūkstantinės masės žmonių. Juose daugelis nustebs netikėtu pasimatymu su senai nematytais, pasiilgtais žmonėmis. 
Kas gi nenori susipažinti su naujais kovingais už savo klasės reikalus draugais? Šiuose piknikuose tai proga įsigyti plačios pažinties.



Įsigyk Sau Namus!
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CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

NEW YORK

PASAULINES ŽINIOS

Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

oiat)

Atsiųsime Medy 
Jums Į Namus

J Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

darbui 
Chinijo- 
Sovietų 

Chinijos 
Centro

ares- 
buvo

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

nams 
“teroristams

4agojoje. Partija veda 
tningai kampaniją karo 
nėję tarpe darbininkų, 
atsitikimai, kada darbi- 

aukoti karo

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union 

BROOKLYN

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

Tuojau^- parsitraukite tikro 
bįčj^'medaus iš pagarsėjusio 

bitininko

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli 
miems nažai’voti dovanai. Nuliūdimo valandoj 
kreųikitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

MONTREAL - CANADA
J.(m. ROSENFELD

ADVOKATAS 
Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Nuolatiniai Phila. Pikietai 
Prieš Vokietijos Konsulatą

Philadelphijoj, Pa., tęsiasi 
kasdieniniai pikietai prieš 
Vokietijos konsulą th su 
obalsiais: “Šalin Hitlerį!” 
“Paliuosuokite T h a e Įmau
ną!” Policija daro nuolati
nius užpuolimus ant pikie- 
tų, kurių vis daugiau areš
tuoja. Paskutinėmis dieno
mis 18 žmonių delegacija iš 
keliolikos darbininkiškų or
ganizacijų įsiveržė į Hitle
rio konsulatą, nepaisant po
licijos budrumo.

dai. Tose 
sų partija 
Komunistų 
yra ne tik 
bet ir išplėsti viduje tų orga
nizacijų atkaklią kovą prieš 
pardavingus vadus.

Chinijos Komunistų Partija 
^paskutiniu laiku turėjo dau
giausiai pasisekimų iš visų Ko- 
ųraunisty Internacionalo sekci-

ji dar nepakankamai veikia 
Chang Kai-shekinėje Chinijoj 
masinėse darbininkų organiza
cijose ypatingai unijose. Taip
gi nepakankamai populiari- 
zuojama Sovietų Chinijos at- 
siekimai toje Chinijos dalyje, 
kuri yra po Chang Kai-sheko 
letena.

Chinijos Komunistų Partija 
išaugo iki 450,000 narių. Iš 
to skaičiaus 60,000 yra Chang 
Kai-sheko valdomoje Chinijo- 
je. 1927 metais partija tetu
rėjo apie 17,000 narių.

O. Piatnicki.

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
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 
prisiųsti ir pinigusvisos Chini

Reguliarė Raudonoji Ar

darbin
nrivertė- pakelti algas ir jų ko 
mitetus pripažinti. Japonijo 
je nelegalės unijos, bet jos. mūšiais jo su 19-ta armija 
veda kampaniją karo fabri-1 Fuhen provincijoje. Chang 
kuose už išrinkimą delegatų j i Kai-sheko armijai pavyko per- 
Tokyo ir Nagoje miestų kon-; silaužti per dalį 
ferencijas 
pe valstiečių ir ponų, pasek 
nraėje atiminėjimo nuo valstie 
čių žemių 
sumokėti randą, nuolatos au
ga. šalyje tankiai įvyksta ko 
munistų vadovystėje demons 
tracijos.

Japonijoje yra legalės dar 
bininkų ir valstiečių organiza 
ei jos, 
tančių narių. Priešakyje tų 
organizacijų stovi atsidavę 
buržuazijai agentai — social
demokratai ir reformistai va- 

organizacijose mū- 
silpnokai veikia. 

Partijos uždaviniu 
pradėti ten veikti,

Japonijos' Komunistų Parti
ja narių skaičiumi nedidelė: 
1932 metais ji turėjo apie 
3,000 narių. (Bėgyje paskuti
nių kelių metų Japonijoj bu
vo areštuota 13,000 komunis
tų, simpatikų ir komunistams 
pritariančių kitų organizaci
jų narių). Bet Japonijos kom
partija turi didelę įtaką tarpe 
darbininkų, valstiečių ir net tarp 
miestų buržuazijos. Paduosiu 
tiktai dalį iš Japonijos Ko
munistų Partijos atstovų pra
nešimų, padarytų Komunistų 
Internacionale.

Partija veda plačią kampa
niją prieš karą, prieš algų ka
pojimus ir pabloginimus dar
bo sąlygų, prieš atimdinėjimą 
nuo valstiečių žemių, įrankių 
ir gyvulių už nesumokėjimą 
taksų ir nuošimčių ir už pa- 
J^uosavimą politinių kalinių, 
bios kampanijos gauna dide- j 
lį pritarimą darbininkų ir val
stiečių masėse ir tarpe smul
kiosios buržuazijos.

1933 metais Japonijoje iš- ‘ 
budavota virš 50 fabrikų, kur 
gamina tankas, orlaivius, au
tomobilius ir kitus karo pa
būklus. Darbo diena karo 
įmonėse paprastai tęsiasi nuo 
14 iki 16 valandų. Uždarbis 
sistematiniai mažinamas. Tas 
iššaukia streikus. Buvo strei
kai metalistų darbininkų Osa
ka mieste ir orlaivių gamin
tojų 
pase! 
pram< 
Buvo 
ninkai atsisakė 
orlaivyno budavojimui ir sa
vo aukas, siuntė prieškariniam 
komitetui į Shanghajų. Kaip 
kuriuose karo pabūklų gami
nimo fabrikuose organizuoti 
revoliuciniai darbininkų ko
mitetai. Tie komitetai pradė
jo vadovauti kovai už dides
nes algas ir geresnes darbo 
sąlygas. Išnaudotojai nenorė
jo su komitetais skaitytis, bet 

ai streikų pagalba

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI
MILLERTONE
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

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

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

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 !

Už Teisingus Pranešimus 
Suėmė “D. W.” Reporterį

! Birmingham, Ala.—“I 
ly Workerio 
tas, žymus rašytojas J. H. 
'Lawson buvo areštuotas, 
kuomet su kitais delegatais 
nuėjo pas policijos komisio- 
nierįų protestuot prieš už
gniaužimą žodžio laisvės. 
Visokių kaltinimų prieš jį 
jieškojo policininkai ir fa
šistiniai teismininkai. Bet 
tikrasis Lawsono “prasižen
gimas” yra tas, kad jis da
vė teisingus pranešimus ko-Jmo vakare. Kitaip, 
munis tiniam dienraščiui ! streiką.
“Daily Workeriui” apie te- ; Penktadienį 10,000 įvairių^ 
riojimą mainierių ir metalo i darbininkų demonstravo ga-/ 
streikięrių ir apie kukluksų Jvėmis, pareikšdami, kad 
smurtą prieš sąmoningus i streikuos išvien su trokma- Į 
darbininkus apskritai. įnais. ' i

Telephone: Evergreen 7-0072, :

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės 
OFISO VALANDOS;

11 iki 1 dienomis 
5 iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

Penktas
SSL’.........T" 1 J ,'l„l!lIIWIMfX

100 Padaužy prieš Farmy 
Darbininku Streiką

Bridgeton, N. J. — Prieš 
300 streikuojančių darbinin
ku C. F. Seabrook farmose 
yra sutelkta ir apginkluota 
šimtas fašistinių padaužų, 
“piliečių sargybos narių” ir 
kt. Septyni'streikieriai areš
tuoti. Po paranka yra teis
mui laikomi streiko, vadai 
Donald Henderson ir Ver
non Dahl. Jiems primeta 
“sumokslus” prieš vyriau
sybę. Kukluksai yra užtai-

Desėtkai įkalinta už Kov 
del Thaelmanno Gyvybės

Chicago
kų šęštadienį užpuolė šimtus 
darbininkų, susirinkusių de

pą-'moųstruot prieš Vokietijos 
^e-! konsulatą ir reikalaut tuo- 

jaus paliuosuot Thaelman- 
ną, vokiečių revoliucinių 
darbininkų vadą. Nežiūrint 

nes policijos buožių, darbininkai 
Daugt susibūrė į du protesto susi- 

, rinkimus netoli konsulato, 
i Juos išnaujo užpuolė polici- 
j ja ir kelis desėtkus arešta
vo. Trys policijos vežimai 
‘buvo pilni prikrauti 

mokyk-jtuotų. Daugelis jų 
metų, sudaužyti, sukruvinti 
pasi- ___________

‘Gubernatorius OlsoA, va- sę dinamito viename gąra- 
dinamos “farmerių-darbo” že. Ši provokacija taipgi 

yia, partijos žmogus, atsiskubi- yra prikergiama streikie- 
mc na į Minneapolį, idant ne- riams, įtariamiems, kaipo 
įga- Paleist naujo streiko

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį >
423 Metropolitan 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 sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

K o munistų vadovaujamos 
raudonos unijos veda streikus: 
paskutiniu laiku atsibuvo 
streikai tarpe jūreivių, gelžke- 
liečių, audėjų ir kitų darbo 
šakų Shanghajuje, Hankowe 
ir eilėje kitų miestų. Į keturis 
mėnesius (nuo gegužės iki 
rugpjūčio) 1933 metais strei
kavo virš 300,000 darbininkų. 
Komunistų Partija veikia tar
pe kareivių ir valstiečių. 1933 
metais į aštuonis mėnesius bu
vo 22 valstiečių sukilimai ir 
keli kareivių sukilimai.

Kas liečia Sovietų Chinijos, 
tai jau dabar Sovietai užima1 
vieną šeštą dal 
jos 

1 mija turi 350,000 kovotojų ir’ 
nereguliariai — partizanų bū-! 

Iriai—600,000. Raudonos uni-i 
jos vien Kiangsi provincijoje | 
turi 200,000 narių ir toje pat 
provincijoje aštuoniuose aps- 
kričiuose biedniokų valstiečių 
susivienijimai 150,000 narių. 
Priešimperialistinė Lyga turi 
500,000 narių ir Tarptautinė 
Raudonoji Pagalba ir Sovietui 
Sąjungos Draugai — 600,000 
narių.

Komunistui Partija įtraukia 
į Raudonąją Armiją darbinin
kus ir buvusius bernus, kad ten 
sudarius tvirtą proletarinį nu
garkaulį. Ji sudaro urminin
kų divizijas ir korpusus vien 
iš komunistų, komjaunuolių, 
proletarų ir žemės ūkio buvu
sių bernų, plečia karines mo
kyklas ir lavina karinio žino
jimo dirbančiuosius bei parti
zanų armijas. Jau daug buvo Į 
rašyta apie dideles Raudo-' 
nosios Armijos pergales ir pa
imtus karo ginklus laike pen
kių Chang Kai-shėko kampa-i 
nijų.

šeštąjį Chang Kai-sheko 
puolimą ant Sovietų Chinijos 
ypatingai labai rėmė pasauli
niai imperialistai. Ir tame di- • 
džiausiame ir Sovietui Chini- | 
jai sunkiausiame užpuolime 
Raudonoji Armija laimėjo di-! 
džiausiąs pergales. Pabaigo- j 
je pereitų metų šeštas Chang j 
Kai-sheko puolimas pasibaigė i 
mūšiais jo su 19-ta 

provincijoje.

j Lietuvys Kraustytojas
i (Moving)
t Už labai prieinamą, kainą 
| perkrausto namų rakandus, 
t Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:
| PETER BANES

į 449 Grand Street
f Skersai Republic Teatro
• Brooklyn, N. Y.
Į Tel. STagg 2-3152

-...o.............4.......

Laikraštis “Imirui” nurodo, 
kad Chinijos Sovietai pasek
mėje energingo ir planingo 
darbo atsiekė žymaus ekono
minio gyventojii buities page
rinimo. “Sovietų rajonuose, 
1933 metais,—rašo tas laik
raštis, — pastangomis Sovie
tų valdžios pakeltas derlius 
ant 10 nuoš. Padaryta žygiai 
auklėjimui medvilnės, tabako, 
ir plėsti medžių apdirbimo in
dustriją. Rajonuose organi
zuota tinkamos žemės ūkio 
apdirbimo patarėjų stotys. 
Pramonės srityje gerinama po- 
pieros industrija, gerinama ir 
pertvarkoma geležies gamyba 
ir anglies kasyklos. Labai 
sėkmingai plečiasi Sovietų ra
jonuose pramonės ir reikmenų 
aptarnavimo kooperacijos.” 

Kaip revoliuciniam 
Chang Kai-shekinėje 
je, taip ir politikai 
Chinijoje, vadovauja 
Komunistų Partijos 
Komitetas, kuris yra vieningas 
ir bolševikiškas.

Nežiūrint visų didelių pasise- 
Centralinio i kimų Chini jos Komunistų Par- 

Susirėmimai tar-1 Sovietų Chinijos rajono Kiang-[tijos vis reikia pripažint, kad 
si provincijoje ir muštis su 
19-ta armija. Po to kaip 

neišgalėjimo' Chang Kai-sheko armija lai
mėjo mūšį prieš 19-tą, jo su
kilusią, armiją Fukien provin
cijoje, tai jo armija pasisuko 
puolimui ant centralinio So
vietų Chinijos rajono Kiangsi 
provincijoje ir tokiu būdu pra- 

kurios turi šimtus tūks- dėjo jau septintą kampaniją 
prieš Sovietų Chiniją. Bet ir 
čia vėl Raudonoji Armija lai
mėjo sprendžiamuosius mūšius 
nepaisant Chang Kai-sheko vi
sų pastangų.

Didelio pasisekimo Raudo-

DRAUGAI IR DRAUGĖS!
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
Centras nusprendė plačiai paskleisti sekamas knygas:

“KARAS LIETUVOJE apysaka 224 puslapiai, 
viena iš geriausių ir reikalinga kiekvienam perskaityti. 
Jos kaina 35 centai.

“JANONIO RAŠTAI.” Didelio formato knyga, tu
ri 112 puslapių ir autoriaus paveikslą. Tai gražiausios 
darbininkų eiles. Yra ir apsakimėlių. Kiekvienas jau
nas ir senas privalo skaityti. Jos kaina buvo $1.00.

“ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI.” .Knyga yra 
apdaryta ir turi 128 pusi. Kiekvienam svarbu žinoti ką 
reiškia mus apsupantis oras ir daug kitų gamtinių ypa
tybių. Knygos kaina 75 centai.

“MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO.” ši 
knyga turi 160 puslapių ir apie 100 paveikslų. Labai 
naudinga kaip moterims, taip ir vyrams. Tai darbinin
kių istorija. Jos kaina labai pigi, tik 25 centai.

Taigi visos knygos vertos $2.35c., o dabar parduoda
me kartu tik už $1.00 ir dar pridedame priedo didelę 
knygą eilių “ŠVYTURYS,” kuri turi 282 puslapius, jos 
pačios1 kaina buvo $1.50, gražiai apdaryta.

“ŠVYTURYS” knygą del ALDLD. kuopų duodame 
dykai. Kuopos tik persiuntimą apsimoka. Tai labai 
naudinga knyga, nes iŠ jos galima vaikus mokyti eilių 
deklamuoti/ Naudinga kiekvienam, kas myli darbinin
kų eiles.

Galite gauti centre ir kitokių knygų, religijos, dar
bininkų organizavimosi reikalais, istorijos, ekonomijos 
ir politikos klausimais, mokslinių raštų ir tt. Ir visą tą 
gausite pigiau, kaip bent kur kitur. Siųskit užsakymus:!

D. M. ŠOLOMSKAS, i
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Chang Kai-aheko valdomoje 
Chinijoje komunistų ir unijų 
veikimas yra griežtai nelega
lia. Bet ir ten komunistams ir 
revoliuciųių unijų darbinin
kams pąyyko plačiai išplėsti 
kampaniją prieš Japonijos im
perialistinius žygius ir Chang- 
Kai-sheko valdžią. Chinijos 
Komunistų Partija su pagalba 
Lygos Kovai prieš Iftiperialis- 
tinį Karą organizavo prieška
rini, priešfašistinį ir priešim- 
perialistinį kongresą. Už tuos 
kongresus kampanija buvo ve
dama darbavietėse. Prieška
riniame kongrese dalyvavo 70 
delegatų nuo Chinijos ir at
vykusių iŠ Europos nepaisant, 
kad ''utinio imperializmo 
SpĘ 'heko policija la-

ponijos ir dunijos Komunistų Partijos 
tos plačios provincijos 
Sovietų rankose.

Per kelis pastaruosius 
tus Sovietų Chini j a ne tik 
vo didelio pritarimo savo teri 
torijoje, bet ir artimuose ra 
jonuose, štai kaip aprašinė 
jo “China Times,” 28 d. gruo 
džio, 1933 metais, Sovietų Chi
nijos padėtį: “Rajonuose už
imtuose Raudonos Armijos vi
sos žemės yra .apsėtos. Rau
donuose rajonuose žemės 
sidalinimo tokia tvarka: 
resnės žemės atiduotos buvu-1 
siems bernams ir biedniems 
valstiečiams, tuom kartu ba- 
gotiems valstiečiams duoda ne
dirbtą ir prastesnę žemę 
jie turi iš ko apdirbti 
atydos kreipiama į žemės ge
resnį apdirbimą, tręšimą ir 
drėkinimą. Tyrinėtojai pa
reiškė : mes nustebome iš rau
donųjų sugabumo ir kultūri
nio pakilimo. Ištikro, visuose 
sodžiuose atidarytos 
los. Vaikai, turinti 
kurių mes klausinėjome 
rodo geriau susipažinę politi 
koje. Tarpe viduramžių žmo 
nių jau baigia išnaikinti beras

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau bu 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to- 
kio dydžio, ko- 
kio pageidauja- 
ma- 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

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

Parduodame Pigiai ir 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažų 
Pradinį Įmokčjimų

Likusius kaip vendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas

IŠNAUJO BURIASI Į 
VISUOTINĄ STREIKĄ 

MINN. DARBININKAI
Minneapolis, Minn.—Dar- 

koresponden-jbininkai išnaujo organizuo
jasi visuotinam streikui, 
kad apgint uniją trokmanų, 
išvežiojančių maisto reik- 
menas. Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai vėl dėrisi su 
Roosevelto “taikymo” komi
sija, kaip užkirst kelią vi
suotinam streikui. Trokma- 
nai griežtai (ultimatiškai) 
reikalauja, kad bosai pripa
žintų tik darbininkų uniją 
ne vėliau, kaip šio trečiadie- 

eis i

Buenos Aires 
tino j užėjo nauja šalčių ban
ga po 26 laipsnius žemiau 

150 policiniu-' zero ir dar šalčiau.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

I Antenas Adomėnas
Plačiai žinomas lietuvis vedė- j 

į? jas pasilinksminimo užeigos. į 
3 Dabar jis veda gerai įtaisyta ; 

Į BELMONT BAR & GRILL! 
3 1063 Belmont Ave
3 Kampas Crescent St. 
a Brooklyn, N. Y.

Užlaikoma alaus ir degtinės. :
B Patogus užėjimas kaip vy- i
$ rams taip ir moterims. į
y į

.■ *' ■ ?-* . k 'A! \ y ■ ■ «.-J .
t ■
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WOLF AUTO REPAIRS.
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Telephone, EVergreen 8-9770

M
‘O

i

■

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS , 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 

| tomobilius ir karietas veselijomą, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN: N. Y.
Near Manhattan Avenge j - > \

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

s

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo < ityesveikumai, 

.N'ekiv.ų Likos, 
Chrėnifki Skau- 
d u lioi, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai i r. Crbnii- 
k i Nesveikavi-

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprahtate, bu pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimui,; Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.;

Prieinamos Kainbą 
Sąlygos pagal jūąų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimais Veltui

Visoms Unijoms ir Ma-j

ĮVAIRIOS ŽINIOSviešas pareiški-;

1. Paliuosuot mūšy unijos Griaučius, lyg

jrė j viršininkus 'Zausnerį ir jollistinė spauda 
saiką. Tačiaus eiliniai nariai i prasitarti, kad

ryto

Phone, EVergrcen 7-4785

džiabsykeris”, Toledoj,

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y. 302

Jasulaitis, F. Ramoška, V. Mi- triktas atsišaukia į visas

Prekėms

(159-161) i

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Trijų tikybų vyskupai, ku- 
per-

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

buvo i 
duok- 
mato- 

vien

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo G

valdybos narius, kurie ten įėję 
vien tik politiniais išrokavi-

metų ! 
14tlil 

i; nusižudė1 
gasu pereitą sekmadienį. Ma-I

Amerikos Lietuvių Darbi-
Lįteratūros Draugijos 1

šiunas, V. Žilinskas, Jasulai
tienė ir Verkutienė ant šešių

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju \įsiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Uniop Avė. 
‘ Brooklyn, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

O sekmadieniais 9 Iki a
i * . t > i m .» i i

prisirašykite. Taipgi neužsi
mokėjusieji draugai ateikit ir 
užsimokėkit.

TDA 17 Kp. Organizatorius.

. 7. Griež-
j čiausiai stosime prieš nukapo- 
Ijimus algų. 8. Stosime, idant

dari 11 n Ir i r> 11 nl i /■ 
ko-

Telephone Stagg 2-4409

A. -RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidojn tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sudeginimui yra dėti pikietą prieš visas mesi- r ■ I
as bei šiaip krautuves, k u-l |
parduoda Stahl ir Meyers, TIKRAS BIČIŲ MEDUS 

nai. Iiiorado & rink & “ •

Algų Kapojimo Programa

Vadinas, kaip tik užėmė są-1

1
I 4-riais kambariais ir dviejų karų 

Dirbė- garadžium. Biznio vieta išdirbta per 
174 ir, daugelį metų, listas baigiasi su lie-■ 
Ynrlrn'P08 mėnesiu. C. Čelkiutė, 155 Steam-, 

J i boat Rd., Great Neck, N. Y. Tele-; 
per se-|fonas: Great Neck 3959.

paskutiniame

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiaa ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlarume

DR. MEER
156 VV. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo >

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3-1328

DR. ZIN8
110 East 16 ST. N.Y.

Įsisteigęs 25 metal 
Tarp 4th Ave. ir

New Yorf

L.D.S. 14-tos ir A.L.D.L.D. 138-tosj 
kuopų susirinkimas įvyks ketvirta- j 

. dicnį, 12-tą dieną liepos (July), pas' 
darbiniu-[ draugus Laukaičius. 64-45 Perry, 

Ave., 8-tą valandą vakare.
Visi nariai dalyvaukite šiame su

sirinkime, atsiveskite naujų narių ir j 
užsimokėkite užvilktas mokestis.

Sek r. i 
(161-162)

Dešnj Dirbėjai Skelbs Boiko
tą Skeby Dirbamoms IŠRANDAVOJIMAI I

( i
I PASIRANDAVOJA Beer Garden su ,■ . . _ .... .... 1

Juk tai|c]egg nagus Butkus su Prūsei
ka, kurie dabar purvais drabs
to ne tik mumis, bet ir saviš
kius, kad jie jų komandos at
sisakė klausyti, o atsisakė to-

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

I

Kad judriuose ir buržuazi
niuose teatruose bei šokių sve
tainėse yra daug nešvarumo, 
ypač nuodingos darbininkams 
propagandos, apie, tai ir abe
joti netenka. Tačiaus labai 

| abejotina, kad kunigija ką 
nors gero pradėtų. Juk pir
miausia turėtų pradėti nuo 
klebonijų ir puošnių buržuazi
jos viešbučių, kliubų ir namų. 
O tą daryti jiem nepakeliui.; 
Už keletos dienų pamatysime | 

j to didelio “šurum burum” p‘a-i 
I sėkmės.

Butkaus ir L. Prūseikos Dantų Griežimas, 
kad Prakišo Kriaučių Rinkimus

Jau “Laisvės” skaitytojai, Michelsono Ratelio Pažadai 
matė, kaip kriaučių 54 skyrių- Kriaučiams
ję ta*po skaudžiai supliekti; 
sklakininkai ir socialfašistiški ■ 
vadukai per rinkimus skyriaus 
valdybos ir delegato. Dabar 
tie vadukai, po rinkimų, dar 
daugiau desperacijon įpuolė, 
kad eiliniai jų nariai numojo! 
ant savo vadų ranka ir rinki
mų metu ėjo su lygiečiais. Tas 
sklokiškiems vadams labai ne
patinka, jie bjauroja savo na-t 
rius, kurių sąžinė neleido bal- [ 
suoti už Michelsoną į lokalo j 
delegato vietą. ‘54 skyrių nuo bolševikų esan-
Sklokos Vadai Apdovanojo pios diktatūros. 2. Atgauti pa- 

' r, s, va, XTni-n wxn I I V\ 1 1 /X T I X T

“Vardais” Savo Pasekėjus | 
‘’Naujos Gadynės” No. 27 i 

p: J. Butkus rėžia: “Vienok, 
tokio kai kurių kriaučių pa- jaj ar grupeį 
šyvio 
spango 
kimo pasėka buvo ne vien leistina tik streikieriams. 5. 
bimbinio kandidato išrinkimas j Kovosime prieš tokius Unijos 
delegatu...” Jeigu jūs, sklo- 
kininkai, ar ratelninkai, nebal
savote už Michelsoną, tai ju-imaįS) 0 ne Unijos ir jos narių 
mis Butkus, Prūseika išvadina ]abo Tolerancija legalio 
“žlibiais,” ; 
epitetais, 
nuo savo vadų, jeigu jūs 
klausėte jų komandos.

Dar toliau, tie ponai, 
gražiau savo viernuosius 
lioja. Jie sako: “Šie kriaučių 
rinkimai yra gera pamoka ne me kovą prieš nešvarumą dirb- reiviškiausius socialistus į lo-■ užtvirtinimui nelegaliai išrink-'----------------

elgdamie-; tų lokalų varšininkų. viršimn-| jĮLDLD l Kp. Susiiiiikimas i 
-I kai pasisaukė policiją, tačiaus s *

nei su policijos pagelba nepa
vyko užkarti ant sprando eili- kų 
niams nariams neteisėtai iš- i kuopos susirinkimas įvyks ket- 
rinktus viršininkus. virtadienį, 12 d. liepos, 7:30

—t-------- -— vai. vakaro, “Laisvės” svotai-1
Vėliausiu Streikų Pamokos ....y c Visi nariai ir nares yra
■Pamokas /didžiųjų streikų Į kviečiami dalyvauti, nes yra 

Minneapolyje, San Į labai daug svarbių reikalų.
Francisco^, Alabamoj ir pa-i Bus raportas iš apskričio kon- 
dėtį plieno industrijoj išdėstys, ferencijos. Yra išėjęs “švie- 
draugas Earl Browder, Komu-Isos” No. 2, tad nariai ir nares 

į nistų Partijos nacionalis sek-. kviečiami atsiimti. Bus ir ki- 
|rotorius. Tą progą išgirsti šį tų reikalų. Ateikite patys ir 
i žymųjį teoretiką svarbiais ■ atsiveskite naujų narių prie ; 
I streikų strategijos klausimais j mūsii kuopos.
'suteiks New Yorko darbiniu- j ALDLD 1 kp. Org.
■ kams Darbo Unijų Vienybės1 
Taryba masiniame mitinge,; 
kurį šaukia šį penktadienį, lie- į

I pos 13’'d., 7<30 vai. vakare, i 
I Irving Plaza; Irving Pl. ir East] 
i 15th St., Now Yorke.
i Visiems organizuotiems ir. 
. neorganizuotiems

Štai, sausio 22, 1925 metais, 
! pasirodo “Vienybės” No. 10 
“Lietuvių Rūbsiuvių Apsigyni
mo Sąjungos” 
mas, po kuriuo 

,’lBielskus ir V.
Ten išdėstyta 
ant kurių jie tą 
(kriaučiai davė vardą 

j lis”) organizavo.
I punktai*

paširašo V. 
Michelsonas. 
10 punktų,

“Sąjungą” 
Rate- 

štai tie

įprastiems unijistams Unijoj ly
gias teises. 3. Dabojimas Uni
jos uždo, idant jisai nebūtų 
eikvojamas bent kokiai parti- 

i, o tiktai tiems 
arba žlibiško (aklo, i patjems unijistams. 4. Au- 

M. P.) nusitei-,jg Unijos iždo gali būti 
v’en i leistina tik

| pravesti numušimą algų ir 
korporacijų tvėrimą, sumušė 
pažangesnius kriaučius ir su
spendavo ant šešių metų, o 
paskui davė darbdaviams kon
cesijas.
Nestebėtina, kad Michelsono 

Nerėmė Eiliniai Nariai

Po tokių kruvinų įvykių ir 
apgavysčių, daug ratelninkų 
atsimetė nuo ratelio ir buvo 
nuošaliai iki dabar. Dabar, 
kuomet yra atskala nuo Ko- 

\ munistų Partijos, Prūseika, 
Butkus ir keli jų pasekėjai, tai 
jie iš viršaus su socialis
tais lyderiukais sudarė bendrą 
frontą prieš pažangesnius 

ygiečius 54 skyriu
je ir tą riezninką, V. Mi- 
chelsoną nusitarė statyti į de
legatus, kuris 1925 motais ža
dėjo kriaučiams laisvę, lygybę, 
algų pakėlimą, o davė polici- 
janto buožę ir algų numuši- 
mus; eiliniai nariai tos skriau
dos dar nepamiršo. Tai nieko 
naujo, kad B. Jokubonis, J. 
Hermanas, J. Pranckevičius ir 
visa eilė sklokininkų nebalsa
vo už Michelsoną, nes jie ži
no jį kaipo vieną iš reakcio- 
niškiausių žmonių mūsų loka- 
le. Juk niekas kitas kaip so
cialistai sukurstė

I prieš pažangiuosius 1925 m., 
visaip meluodami, visaip nie
kindami komunistus ir jų sim- 

Taip dabar daro 
“NaTijoji G.”, kad tik įstačius j 
ne saviškius, bet atžaga-

sinems Organizacijoms
Nazių valdžia'atidėjo Ernst 

Thaelmanno teismą nuo 2 iki 
16 d. liepos. Teismo atidary
mo dieną Anti-Nazi Federaci
ja šaukia masinį susirinkimą 
už paliuošavimą d. Thaelma
nno. Mitingas įvyks pirmadie
nį, liepos 16 d., St. Nicholas 
Arena, 69 West 66th St. Mi
tinge raportuos Amerikos Na
zių Tyrinėjimo Komisijos žy-. 
miausi advokatai ir liūdinin-] 
kai. Daugiau apie šį mitin
gą bus pranešta vėliau.

Organizacijos privalo orga
nizuotis ir raginti savo narius 
dalyvauti tame mitinge.

• William Kenna, gyvenęs 
1,731 .Fillmore St., Philadel- 
phijoj, tapo užmuštas Br.onxe, 
kur jis buvo sustojęs permai
nyt savo automdbiliaųs šyną. i 
Jo du broliai lengvai sužeisti.I

j Trylikos metų mergaitė,; 
Alice Khanejinen, nukrito 30 
pėdų nuo gaisrinių laiptų Į ap
tverta kiemą ir ten sužeista! . v 2. v 1išgulėjo pusę valandos iki p r i- ■ 
ėjo ją iš ten iškelti. Nuvežta j 
švedų ligoninėn, a ■\ |I '

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) ’

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

nyje ir pasilikti, bile tik jie
viską niekinti, susijieško Serai darbo ir al go-

spangiais ir kitais pobūdžio įsitikinimam, bei pa-lcj 
Vot ką jūs gavote. žvalgų partijoms. 
Tadu, ieigu jūs ne- x;nilc,:Q; ™

! nuskriaustieji per samdytojus patikus, 
unijistai būtų teisingai, lygiai 
per Uniją apginami. 9. Vesi-

M r • • n • • ill Irving Eichner, 17Malioriai Dviejuos Lokaluos vaikinas, gyvenęs < 
Neįsileido Zausnerio Šaikos st-> BiiKhton Beach

Jau buvo rašyta, kad suvog-lnoma, būk persunkus studija-! 
darni eilinių narių balsus, ma-|vimas paveikė į jo nervus. Jis j 
lioriti (painters) unijos virsi-1 ką tik buvo baigęs New Ut-i 

kriaučius i ninkai nelegaliu būdu prava-jrecht High mokyklą. Kapita-| 
— ------------- tačiaus bijo j

, kad juoda ateitis! 
atsisako juos pripažinti savo Į bedarbių eilėse daugiausia] 
viršininkais. Pereitą penkta-1 persekioja jaunuolių, baigian- 
dienį buvo šaukti specialiai | čių mokyklą, mintis ir priveda 
susirinkimai 905 ir 261 lokalų Į prie visokiti tragiški! įvykių.

vien tiem, kurie, būdami opo- įuv§se Didžiausias pastari- ]<a]0 valdybą. Taip 
suorganizuoti į j sį socialistai 1925 metais nu-į 

lAmalgameitų Uniją neorgani-1 degė nagus, taip šiuosmet nu- 
1 zuotus rūbsiuvius.” < 
nieko sau programa!

Ką Michelsono Vadovybė 
Davė Kriaučiams?

zicijoj, elgėsi kaip ištižėliai, gas dėsime 
bet ir tiems, kurie darbavosi,!
kad savo poziciją atlaikius, oi 
nesidarbavo ikivaliai. (Mano 
pabraukta.—M. P.) Vadinasi, 
išeina, kad ne vien tik tie, ku
rie nesidarbavo—“ištižėliai,” 
bet taip pat ir tie spangį ir 
sutižę, kurie ikvaliai nešiclar- Bet pažiūrėkime, kaip jie | del,kad peršamas social, vadas 

pasielgė tik užgrobę lokalojyra labai jiems gerai pažįsta- 
-jmas, kaipo

Į jau tada pravedė ■ kriaučiams: veidmainis ir reakcionierius, 
[programą. “Vienybės” No. j Mykolas Puzinas.
[23, vasario 21, 1925 m., po j 
i galutino užgriebimo per 
telninkus lokalo vairo sako : į 

[“Tuomet detektyvas drožė J. j 
niy pliovones apie K. Jankai- i Buivydui, į ^akį ir parmušė į, 
ti, kad jis esąs “džiabsykeris”, 
kad jis esąs Hillmano mašinos

b.avo, kad pravedus socialistą; vajra j savo rankas ir kokiai 
kandidatą į delegatus. Puikiai | 
išgarbina savo narius sklokos i 
vadai!

Ar Ne Hitlerinė Taktika?
Na, dabar pamąstykime, ar .

yra nors kiek vertos tų žmo-1

žemę. Iki J. Buivydas pakilo, 
3 jau ir kiti, tų tarpe ypatingai 

§pykis, kad J. Buivydas lyg K- Jankaitis pradėjo stumdy- 
Tammany Hall John F. Cur- su policistais, nuo kurių 
ry ir t. t. Juk tai nieko ste-^av0 ^alvą- gerai suskaldyti/’ 
bStino, kad jie savo priešus! ^Ur toliau sako: “Po susikibi- 
apšaukia visokiais vardais. m0 muštynių, vieną po ki- 
Bet, kad jie neatsilieka sko- tam komunistėlį detektyvai ir 
lingi ir savo pasekėjam. jįe policistai išmetė lauk fajers- 
ir juos išpaškudina spangiais, 'J<ePais žemyn. Po išmetimo, li- 
ištižėliais ir kitais epitetais 
apdovanoja. Sklokos vadų Jokubonis, J. Hermanas, 
taktika supuola su Hitlerio Jankaitis, V. černauskas, A. i dieną lepos. 
taktika Vokietijoj. Hitleris iš
karto puolė komunistus, pas
kui žydus ir social-demokra- 
tus, o vėliausiai ir savo fren- metų laiko, 
tus fašistus kulkom pavaišino. 
Ne kitaip ir Butkus su Prū
seika elgiasi. Pirma puolė 
Bimbą, paskui Komunistų vadovaujami so-į Ram
Partiją, toliaus Kominterną, o 
dabar saviškius, kad jie esą 
žlibiai, spangai ir i_______
Jeigu tik jie (Butkus ir Prū-1 fams galvas, bet ii taip sau Norris.

ra’ I TDA Susirinkimas Bus;
Trečiadienį

Tarptautinio Darbininkų ]
Apsigynimo 17 kuopos susirin-' 
kimas įvyks trečiadienį, liepos' 
11 d., 8 vai. vakare, “Lais-I

! vės” svetainėje, 46 Ten Eyck i
St., Brooklyn, N. Y. |

Draugės ir draugai! Visi bū-;
kite susirinkime, nes yra svar-1
bus susirinkimas, turime reng-! kams' labai svarbu dalyvauti.

Įžanga 15 centų.
Unijiste.

I r' v •

ko suspenduoti: J. Buivydas, ■ tis prie TDA vietinio distrik-l 
K. Į to pikniko, kuris įvyks 29-tą1 

T. D. A. dis-l 
T. i 

D. A. kuopas ir kitas dar-, 
bininkiškas organizacijas pri-j 
sidėti prie surengimo pikniko, I 
nes distriktas neturi pinigų i 
nei rendai užsimokėti. I

I Dviem Scottsboro jaunuo-
i gręsia mirtis. Alabamos 

cialistų, Michelsono ir kitų, lo-. augščiausias teismas nuteisė 
kalą, tuojaus su policijos pa-i ant sudeginimo elektros kėdėj

Amalgamated Dešrų 
jų Unijos lokalai 211, 
422, kurių nariai New 
ir Newarke streikavo 

< jAv . i ~ , - ; šias savaites,
ištižėliai, i sudaužė ne tik komunis-! Hay'w/ood Paterson ir Clarence streikierių mitinge nutarė pra- .4--- _ _ 1 _ 1 4 • J • ' - ~ * C* ’ * * * "•’

V V« V441 J 4 Vz y 44^ V< V V4M -*■ *- V< « ..j * ...

seikay galę turėtų, tai tikėki-pažangesniem kriaučiam. • skirta 31 d. rugpjūčio, peikia nyčias bei šiaip krautuves, ku-į 
te manim, kad jie pirmiausiai'^ k°del jie tai dąrė? Na gi_ve duoti apeliaciją į augščiąusią rjos ____
pradėtų pyškinti savuosius, Tam pačiam Vienybės J. V. teismą, bet tarų peikia taip pat Higrade & Fink & 
kurie neklauso jų komandos. Inum- 
Jeigu jau jie sielojasi prieš I 
savuosius pikčiausiais žodžiais,įyra sakoma: 
tai ką jau norėti, kad ji,ęl^or’a^ kurie buvo piimiau sa- 
ftrieš mus nepliaukštų visokių !vo ,^^z.nyje 
niekų. Aišku, kad tų žmo
nių profesija ’ 
kas neklauso jų komandos. O 
jų pačių komanda neverta nei 
to rašalo, nei tos popieros, ką 
jie išeikvoja prieš mus bepikt- 
žodžiaudami.

Ar gerai padarė tie skloki- 
njnkai ir ratelninkai, kurie 
nebalsavo už V. Michelsoną- 
Mikalauską į delegatus? Aš 
sakau, kad gerai. Kodėl aš 
taip sakau ? Kurxyra įrodymai, 
kad Michelsonas netinkamas 
būti delegatu?

I Po to įvykio, antrą pro- labai daug pinigų ir dėlto rei- gons darbinius.
j gramą sąjungininkai pateikia, kįa smarkiai pasidarbuoti su-1 Unija atsišaukia į visus pir- 

“Kontrak- kėlimui pinigų. Piknikas bus'kgjus boikotuoti-nepirkti visų 
tam gera proga. ; < iviršminėtų kompanijų paga-j

Net New York Times pažy-' mintas bile kokias prekes.
mi, kad del Scottsboro jaunuo-j 
lių bylos ^vedimo nuo balan-j 
džio mėnesio, 1931 mrx- -1-’ 
birželio m., 1934 metų, išleis
ta $41,100.29. Surinkta 
per tą laiką aukomis ir 
lėmis $55,194,92. Tai 
te, kiek pinigų, išleista
tik Scottsboro jaunuolių gyni->nigai ir rabinai susirinko

keturios dešimts!eitą pirmadienį New Yorke, tiek, kiek tik norėsite, 
kad diskusuoti planus “sudo- 
rinimui” judžių, teatrų ir šo
kių svetainių, kurie; jų many
mu, dabar.esą labai nepado-i 
rūs. I

se su darbininkais mokes susi
taikinti.” Geriaus pasakius, 
kurie mokės darbininkams ge
riau algas numušti.

Toliaus vėl sakoma: “Nu- 
mušimas algų ir komunistų su- 
darytosios betvarkės likvidavi
mas ^pavesta skyriaus Pildo
mąją! Tarybai, sek., ir delega
tui išspręsti.” Tada komunistų 
buvo pozicija prieš algų ka
pojimą ir prieš visokias kor
poracijas. tai socialistai, kad

etį,iki > Kunigija Pradėsianti “Dorin- i
I, isleis- .v. m . . !

mui, su virš 
tūkstančių. O kur kiti teismai, I 
kurių yra galybė kasdieną. To
dėl draugijos taipgi yra ragi
namos ateiti TDA į pagelbą. 
Pavieniai draugai ateikite 4r

ti” Jodžius, Teatrus ir 
Svetaines

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te gįrdėję Dr. Kaškiaučiaus 

[patarimus kaip naudinga svei- 
g j katai yra valgyti bičių medų. 

|Tad vietoj cukraus naudokite
- Į medų. ;

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus

4

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Ignition Specialist

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutąisp autoipobi- 
lius. Speciališkai gerai atlieta sekamus darbys.ri-
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day andf Night

J. GARŠVA■

I Graborius (Undertaker)

| 231 Bedford Avenue

j BROOKLYN, N. Y. 
1

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

w
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