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Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių .Warren, Ohio. — Repub

lic Plieno Korporacija, tre
čia didžiausia plieno kompa
nija Amerikoj, nutraukė vi- ■-----
sokius ryšius su Plieno, Ge- No. 163 
ležies ir Cinos Darbininkų i .. . - 
Asociacija (unija). Korpo- ’ 
racija visai atsisakė eiti į ■ 
bet kokius pasikalbėjimus i 
su unijos vadais.

Tai dar pirmą kartą per, 
paskutinius 20 metų ši ko r- į 
poracija taip nachališkai 
spjauna į akis ne tik eili
niams darbininkams, bet ir

• federaciniams vadams, ku-' 
rie
samdytojams. Tie vadai pa-' Ford, Kompartijos Centro

Telephone STagg 2-3878

AGENTAI ŠALYJE
Washington. — Liepos 10 

d. buvo pašaukti iš New 
Yorko.Earl Browder, Ko
munistų Partijos centro se- 

visuomet pataikauja 'kretorius, ir James W.

sidarbavo ir delei sulaužy
mo visuotino plieno darbi
ninkų streiko, kuris turėjo 
įvykti pusėje pereito mėne
sio.

Galutinai nutraukdami ry
šius su unija, korporacijos 
viršininkai sako: “yra pavo
jus, kad ši unija gali pa
tekti į rankas kairiųjų, eili
nių darbininkų vadų.”

Šis nuotikis dar kartą pa-

i Komiteto narys, kad paliū- 
dytų slaptame kongreso ko
misijos posėdyje, ką jie ži
no apie hitlerininkų darbus 
Jungtinėse Valstijose.

Žymiausias Hitlerio laik
raštinis rašytojas-agentas 
George Sylvester Viereck 
buvo priverstas prisipažin- 

| ti komisijai, kad generalis [ 
Vokietijos konsulas Otto C. ■ 

liudija faktą, jog Roosevelto ^ew Yorke per pasku-1 
valdžia su savo NRA ir su | 
verstino streikų taikymo 
įstatymu dabar duoda iš
naudotojams daugiau drą
sos, negu kada pirmiau.

Darbininkai Visu šalių, 
j Į 1 ; | ; I > ! •)(":! Į į
Vienykitės! Jūs Nieko 

i 4 * ? * < 1 A

N e p r a la i mėsitė, Tik;
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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tinius keturis mėnesius iš- i 
įmokėdavo Viereckui po I
i $500 kas mėnuo už skleidi-i Robert Minor Chicagoj
Imą hitleriškos^propagandos Kalbės Apie Hitlerį

Chicago, UI. — Vienas iš 
žymiausių kovotojų už dar
bininkų reikalus, drg. Rob- 

lert Minor sakys prakalbą

N RA raštinių tarnautojų pikietas prieš tos įstaigos valdybą Washing
tone. Šie tarnautojai buvo susiorganizavę į Darbo Federacijos uniją. 
NRA administratorius generolas Johnson kelis tarnautojus išmetė iš 
darbo už unijinį veikimą; pagrūmojo vyti laukan ir kitus. Taip NRA 
administracija “apgina” darbininkų teisę organizuotis į savo unijas.

šioje šalyje. Ir Viereck tų 
pinigų neįtraukdavo į savo 
sąskaitas, nes kaip jis sako: 
“profesionalai žydai ir bol
ševikai mus šnipinėja ir į- ; ------- . ;y c
stengiasi ką nors surasti, aIJ^e Vokietijos įvykius, at- 
prieš mus ” " j einantį pirmadienį, liepos 16

Viereck’ taipgi prisipaži-A North Side Turner Hall, 
no, kad iš Hitlerio šelpia- 820 Clark St. Visi dalyvau- 
mos vokiečių Byoir kompa-i 1 e‘ 
nijos jis gauna ‘ po $1,750. ~ “
per mėnesį “už patarimus”, iZmomy 1 eismas rnila. 
bet tikrumoj tai už fašisti-1 
nę propagandą ir už verti
ma, kad amerikiniai vokie- 

jčiii bizniai duotų pinigų de

PANAIKINTA OGPU SLAPTA 
SOVIETINĖ POLICIJA

Maskva. — Sovietų vy
riausybės įsakymais liepos 
10 d., yra panaikinama OG- 
PŲ, slapta valstybinė poli-< 
cijX *1 os policijos uždavi-i 
nys buvo kovoti iprieš kontr
revoliucionierius ir apsau
goti 'Sovietų tvarkos gyvy
bę. Bet vidujiniai darbinin
kų valdžids priešai jau yra: 
abelnai nuginkluoti, par-!; v . . "
blokšti, jų lizdai išardyti. I u J 
Milžiniškos gyventojų ma-1 Kongresinėje komisijoje, 
sės yra persiauklėjusios so- į kurios. žymesni nariai yra \ išnešė 
cialistiniai-sovietiniai. To-1 kongresmanas

. Delegatės nuo Unijų I Arėto te™ už 
| Paryžiaus Kongresą Kriminalj Sindikalizmą”

Šaukia Seimo Delegatus, Kuriems Teisins Kruvinus Savo 
Darbus; Komunistai Paskleidė Lapelius Prieš Nazius

HITLERININKAI BIJO KAREIVIŲ SUKILIMO • •'
Constance, Vokietijoj, bu- 

|vo antradienį areštuota 70 
komunistų. Hitleriečiai da
ro ablavas prieš visus nu
žiūrimus revoliucinius dar
bininkus. Berlyno policijos 
komandierius išdavė palie
pimą nušaut kiekvieną, ku
ris sušuks, į “Raudoną 
Frontą!” Hitlerio valdinin
kai sako, kad Šveicarijos 
Komunistų Partija veikliai 
darbuojasi tarp Vokietijos 

į darbininkų palei rubežių.
! Jau minėta, jog hitleri- 

-1 ninkai paleido “vakaci- 
Ijoms” piienkepurius, pasau
linio karo veteranus ir nu
ginklavo buvusius nazių 

Dabar Hit-, v . _ v. Marion, Ill.—Išduota war- šturmininkus. „—. „„ 
Pries Karą ir rasizmą rantas areštuot darbininkų leris patvarkė, kad šį rude-

Pasmęrke Hitlerizmą
Philadelphia, Pa.—Perei

tą sekmadienį darbininkai ir 
inteligentai, susirinkę į ma
sinį teismą Garrick teatre, 

nuosprendį prieš
McCormick į žmogžudišką Hitlerio val

dei Sovietams jau nereikia I ir Dickstein pasirodė, jog už: džią. Buvo įrodyta tokie 
tokio specialio kovos įran- hitlerinius pinigus yra šioj 
kio, kaip OGPU su josios | šalyj leidžiama Deutsche 
greitais teismais. To vieto- Zeitung” ir jog, pagal pa- 
je yra dabar įsteigtas nau- tvarkymus iš Berlyno, dien- 
jas vidaus reikalų komisą- ‘ raštis “Staats- Zeitung” lio- 
riatas. Komisaro pareigas vėsi bent ką rašęs prieš Hit- 
eis Henrikas G. Yagoda, bu- lerio režimą.
vęs veikiantysis OGPU gal
va.

Hitlerio nusikaltimai: jis 
žudo politinius kalinius ka
lėjimuose, be teismo šaudo 
įtariamus žmones, skerdžia 
ir persekioja žydus, atima 
iš darbininkų paskutines 
teises, prislegia moteris, 
versdamas jąsias virtuvės 
vergėmis ir gimdymo ma
šinomis gyvosios medžiagos 
delei karo.

Kaltintojas buvo Allan

Tūlas Walter Schellender
Politiniai nusikaltėliai prisipažino, kad jis per ke

bus tardomi paprastuose į turis mėnesius gavo $4,500 
teismuose; bet šalies išdavi- kaipo “komišiną” už parda- 
kus ir šnipaujančius sveti- vinėjimą Amerikoj Vokieti-
miems kraštams prieš So- jos bonų, kurie darosi be- Taub, narys Nacionalio Ko- 
vietus tardys ir teis karinė. veršiais. Reikia atsiminti, miteto Apgynimui Politinių 
kolegija, kuri įsteigiama, kad Hitleris jau sustabdė Kalinių. Be kitų, prieš Hit- 
prie Sovietų Sąjungos Augs 
čiausio Teismo.,

Tam tikras vidaus reikalų nuošimčių, 
komisariato skyrįus galės

šešiems mėnesiams atmokė- 
jimą užsieninių paskolų bei

komisariato skyrįus galės Iš įvairių liudininkų tame 
nusikaltėlius įkalinti pen- ( tyrinėjime paaiškėjo dar vi- 
kiems metams darbu sto- į sokie nazįų muštrai ir prisi
vytose arba deportuot į už-įrengimai Jungtinėse Valsti- 
sienį. Nuteistieji galės jose.
duoti apeliacijas į augštes-l ——-------------
nes įstaigas, net- į Sovietų' n.„. -imi 
Sąjungos Centro Pildantįjį Dillinger vėl Nllkovojo

Besivejančią Policiją
Fond du Lac, Wis.—Poli

cija vydamasi šaudė į auto- 
imobilį; spėjo, kad juom va- 

NEW YORK. — Vakarižiuoja šaika garsaus plėši- 
sukako 78 metai amžiaus ‘ ko, žmogžudžio John Dillin- 

. garsiausiam dabar elektri- 
ninkui, Nikolai Tešlai. Jis 
yra slavų-kroatų 
Tesla padarė bent 
tentuotų išradimų 

į srityje* • '1 •

Komitetą.

Garsusis Mokslininkas 
Tesla Jau 78 Metų

kilmės.
700 pa- 
elektros

gerio. Važiuojantieji atida
rė ugnį iš dviejų kulkasvai- 
džių į policiją ir privarė kul
kų į šerifo mašiną. Polici
ja pabūgo ir daugiau nebe
sivijo.

lerį liudijo iš Vokietijos pa
bėgęs D,r. ( Kurt Rosenfeld, 
buvęs Prūsijos teisingumo 
ministeris.i Jis atžymėjo, 
kaip Vokietijos Komunistų 
Partija veda kovą prieš fa
šizmą, nepaisant kruviniau- 
sio teroro. Kiekvienas kal
bėtojas ragino minias stoti 
į kovą, kad būtų nuo mirties 
išvaduotas Thaelmannas, di
džiausias revoliucinis Vokie
tijos darbininkų vadas.

Mušyj su Skebais Žuvo 3
Zaragosoj, Ispanijoj, trys 

asmenys tapo užmušti per 
gatvekarių darbininkų kovą 
prieš skebus, ----- -----

kovotoją Charlesą Hulsche- nį negalės įvykti reguliarės 
rį, pagal valstijos įstatymą, Vokiečių armijos paprasti 
nou seniau išleistą prieš manevrai. Tatai ženklina, 
“kriminalį < sindikalizmą.” j jog hitlerininkai bijo sukili- 
Organizuoti darbiu inkus mų ne tik šturmininkuose ir 
klasinei kovai už savo rei
kalus, reiškia, pagal tą įsta
tymą “stengtis nuversti 

fbartinę tvarką.”. , I 
vaus atstovės nuo Ladies! . :' s ■
Garment Workers Unijos 
didžiausio lokalo num. 100,; 
Amalgameitų Siuvėjų Uni-, 
jos lokalo 275-to, įvairios 
profesionalės ir kt.

Chicago, Ill.—Hull House 
svetainėje ateinantį šešta
dienį įvyksta šios srities 
moterų konferencija, kuri 
išrinks delegates į pasaulinį 
moterų kongresą Paryžiuj 
kovai prieš karą-ir fašizmą. 
Konferencijoj, be kitų, daly-

plienkepuriuose, bet pačioje 
armijoje. . j

Šį penktadienį Hitleris su
šaukia Vokietijos atstovus, 
iš kurių atimta visos politi
nės teisės; bet jie šaukiami 
kaipo “publika”, kur Hi tie- 
ris ir juodosios policijos ko- 
mandierius Goeringas galė
tų pateisinti kruvinus savo 
darbus, ypač žudymus bu
vusių savo sėbrų.

Po to Hitleris išvažiuosiąs 
vakacijoms palei Baltijos 
jūrą. Ne tiek tatai bus va- 
kacijos, kiek slapstymasis 
nuo žmonių keršto.

Berlyne komunistai pa
skleidė tūkstančius lapelių, 
kuriais šaukia nuversti bu
delišką Hitlerio valdžią, ku
ri taip pablogino būklę dar
bininkams, mažesniems ūki
ninkams ir smulkiems biz
nieriams.

Mirties Spinduliais Galės Sunaikinti Milionines _..EXTRA! da- • •, I Kareivių Arnu jas ir Tūkstančius Orlaivių
I &ew York. — Didis išra-[mo konferencijai. Bet galė- 
dėjas elektrininkas Nikola ,tų būt tikras, kad į tokią 
Tesla liepos 10 d. paskelbė konferenciją kapitalistipės 
baisiausią savo išradimą — šalys atsives savo karinius'’ 

“ius ir panaudos išra- 
iną^ne tik apsigyminui,

San Francisco, Cal. — Vi- mirties spindulius. Jis sa- inžinier: 
są naktį Roosevelto paskirti | ko, kad iš didelės elektros! 
tarpininkai posėdžiavo su!“x“L* 
laivų kompanijų atstovais ir spindulių sriovę per 250

i Ii; stoties galima pasiųsti tų. Bet užpuolimui.
ar vieną įdomų dalyką 

į senaisiais laivakrovių unijų mylių ir toliau, ir vienu sy- Nikola Tesla paskelbė, ap,- 
DERLIUS AMERIKOJ įvadais. Roosevelto agentai i kiu numarinti milionų vyrų | vaikščiodamas savo 78 metų 
VtilVLIUO rtlHLlUlVVJĮir kompanijos neduoda dar- armijas; nuo tokių nemato-[sukaktuves liepos 10 d., bū- 

bininkams nei tų mažų nusi- mų spindulių švysterėjimo | tent, kad saulė neina nei 
leidimų, už kuriuos Darbo turėtų nukristi ant žemės [mažyn, nei šaltyn; ir nors 
Federacijos lyderiai sutiktų I tūkstančiai kariškų lėktuvų, (saulė spinduliuodama išeik*

ŠIEMET MAŽIAUSIAS

Washington. — Valdiška 
derliaus komisija apskait- 
liuoja, jog šį rudenį Jungti
nėse Valstijose bus mažesnis 
derlius, negu bile kada nuo 
1893 metų. Kviečių išviso 
užderės apie 483,662,000 bu
šelių. Vidutinis gi kviečių 
derlius tarp 1927 ir 1931 
metų buvo po 886,359,000 
bušelių kas metai. Dar per
nai metais užderėjo 527,- 
978,000 bušelių kviečių. Bet 
šiemet valdžia patvarkė pa
likt neužsėtus ■.milžiniškus 
laukų plotus, idant pabran- susirinkimų ir prakalbų at- 
gint grūdų kainas ir duotjvirame ore 
geresnio pelno dvarinin-[miesto dalyse.

atšaukti streiką. Šiandien 
gręsia prasidėt visuotinas 
streikas.

Philatlelphiečiu Veikla del 
Scottsboriečiu Gyvybės

Philadelphia, Pa. — Vieti
nis Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo apskritys 
ruošia per dvi ateinančias 
savaites eilę konferencijų,

svarbiausiose
Smarkiną-geresmu peiliu UVanillll-jHHCow uaijoc. .

kams, buožėms' ir spekulian-! mas yra veikimas delei ne- 
tams. Už apleistus laukus [grų Scottsboro jaunuolių ir 
valdžia išmokėjo šimtus mi-1 Herndono p a 1 i u o s avimo, 
lionų dolerių. Taip Roose-, Tarptautinio Darbininkų 
veltas sužiniai naikino der-! Apsigynimo atstovai atsi- 
lių, o čia dar šią vasarą pri- lankys į darbininkiškas ęOr- 
sidėjo didžiausias gamtinis ganizaci j as, rinkdami f in&n- 
naikintojas—sausra. Visa.sinę paramą tiems klasių
tai reiškia dar didesnį gyve- kovos kaliniams. Šį darbą 
nimo pabrangimą ir skurdą'remia ir įvairių profesiona- 
darbo minioms.

Tos rūšies mirties spindu- Voja po 250,000,000 tonų sa
lius galima gaminti ir karo Vo medžiagos kas 
laivuose, ir taip blokšti že- taeiaus jinai pritraukia 
myn į vandenį priešo oriai- įgavęs daugiau 
vius arba marinti priešingo! dalelių iš erdvės, negu 
laivyno jūrininkus, 
spinduliai pasieks ir pojūri- 
nes valtis, padarydami jų 
žmones lavonais. Sykiu yra 
išrasta elektriniai įtaisai, 
kuriais lengva sužinoti, kur 
po vandeniu randasi sūbma- 
rinas.

Sėkmingiausiam mirties 
spindulių siuntimui yra rei
kalinga elektros 'stotis, duo
danti 50,000,000 arba daū-1 
giau voltų. Podraug šul 
tuom Tesla praneša, kad iš
rado būda, kaip galima 99 
nuošimčius elektros pajėgos 
persiųsti 200 mylių delei Wilkes-Barre, Pa. — Šį 
šviesos ir pramonės reikalų, penktadienį vakare, liepos

Išradėjas, tačiaus, buržu- 
aziskai galvodamas išsireiš- 
kia, kad jo mirties spindu
liai tarnausią taikai. Nes, 
girdi, jokia šalis nedrįs už- ■ konsulatą, reikalaudami pa
pulti kitą šalį, kuomet žinos, j liuosuot vokiečių darbinin- 
kad užpuolamieji galės pa- kų vadą Thaelmanną. Su
sitikti užpuolikus tokiais' sirinkimas įvyks Union 
mirtingais spinduliais. Jis Hali, 12 East Market St.

prie

Tie I išeikvoja; ir ji darosi 
karštesnė, kol galų gale 
sploduos ir sutruks.

Drg. Browder
Philadelphia, Pa.- 

kos Komunistų 
centro sekretorius 
Browder sakys pra 
apie Vokietijos įvykius, 
tijos narių susirinkime 
penktadienį, liepos 13 d., 
vai. vakare, Girard Manor 
Hall, 911 W. Girard Ave.

Svarbu Wilkesbarrieciams

vis

Ameri

Earl

13 d., išduos raportą mai- 
nierių delegatai, kurie bu
vo nuvažiavę j Philadelphi- 
ją ir pikietavo Vokietijos

ilų grupės. Tarptautinėje 
i Scottsboriečiu Dienoje rug- 
įpjūčio 23 įvyks didžiulė de

ga tvekarių darbininkų kovą Kansas City. — 92 metų įmonstracija gatvėmis, 
prieš skebus, kurie buvo amžiaus senis Wm. Gard-'i----------- -------
darban priimti laike pasku- nėr, pirmu kartu pavažiavęs į Forth Worth, Texas, gat- 
tinio tų darbininkų streiko.; lėktuvu, sako, kad tatai ne- yekarių darbininkai nutarė

jokio didelio streikuoti, jeigu nebus pa- ketina savo išradimo sekre-j
• tenkinta jų reikalavimai. tus perstatyti nusiginklavi- i (Daugiau žinių 5-tam

Du kiti veikiausia mirtinai padarė jam 
sužeisti. įspūdžio.



KnErad Puslapis
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Bun

Panaikinus OGPU «*«***

eikiži leisti į kūną sti

Fas-
New

Kaip Austrijos Socialdemokratija Bando 
Atkariauti Pasitikėjimą Darbininkuose!

Vaizdelis iš San Fran
cisco: Pačiam viršuj ši
to bokšto įsilipęs darbi
ninkas taiso keliančią ją 
svirtį (derrick) naudo
jimui prie San Francis- 
co-Oaklando tilto staty
bos. Bet statyba neina, 
nes streikuoją darbinin
kai neprileidžia plieno.

McAlester, Okla
Riley nušovė tris savo sėb
rus, su kuriais išvien Vagi
liaudavo. Areštuotas', sdftdį 
kad jie visados bėdą suvers
davo ant jo vieno. ! {•

šiandien stato > didžiausį uždavinį, kaip 
pakeisti žmonių sąmonę, kaip perauklėti 
mases socializmui,

lSu kiekviena. diena Sovietų Sąjungoj 
valstybiniai fizinės prievartos organai 
švelnės, keisis, kadangi keisis socialiniai 
santykiai pačiam gyvenime, kadangi 
nyks klasiniai prieštaravimai, nyks pa
čios klasės.

Kitaip yra su kapitalistinėmis valsty
bėmis : čia mes matome kaip tik atžagarų

Sovietų Sąjungos vyriausybė panaiki
no Apviehytą Valstybinę Politinę Admi
nistraciją, kuri sutrumpintai buvo žino
ma, kaipo OGPU. Šitos organizacijos 
tikslas buvo kovoti su klasiniu priešu, 
ginti revoliucijos užkariavimus, saugoti 
visą Sovietų Sąjungą. Nereikia nei sa
kyti, kad OGPU suvaidino nepaprastai 
svarbų vaidmenį kovoje su kontr-ręvoliu- 
cija. Del to jos taip labai neapkentė viso 
pasaulio reakcija ir vidujinis Sovietuos 
klasinis priešas.

Vietoj OGPU Sovietai dabar įsteigė 
kiekvienoj respublikoj vidaus reikalų ko
misariatus, kurie, apart vedimų metrikų, 
privalės saugoti SSSR sienas, saugoti ša
lį nuo vidujinio priešo, kuris dar nėra iš
nykęs, o taipgi rūpintis prasikaltėlių per
auklėjimu ir t. t.

Kodėl gi Sovietai matė reikalo panai
kinti svarbią įstaigą, kuri suvaidino ša
lies gynime tokią nepaprastą rolę?

Visųpirmiausiai todėl, kad klasinis 
priešas, buožė ir žalotojai, yra nugalėti, 
o pati So v. Sąjunga yra stipri, galinga. 
Pravedus pasekmingai kolektyvizaciją 
žemės ūkyj, Sovietų darbininkų klasė su 
Kompartija galvinyj jaučiasi išrišusi ka
daise Lenino iškeltą klausimą, “kuris ku
rį nugalės?” Laimėtoju yra proletaria
tas. Laimėjo socializmas. Pralaimėjo 
buožė, buržuazija.

Tiesa, klasinis priešas dar nėra išnai
kintas, o tik nugalėtas, bet su likučiais 
galės apsidirbti vidaus reikalų komisa
riato organai ir esamos priešų baudimo 
instancijos, teismai.

Laimėjusi kovą su klasiniu priešu eko
nominiam fronte, Sovietų Sąjunga

reikalingumą vienybes. ’ Sa
ko jie: “Kare prieš fašistinę 
diktatūrą nėra jokio skirtu
mo tarpe socialisto darbi
ninko ir jo komunisto orga
nizuoto brolio. Jie lygiai 
yra persekiojami ir lygiai 
turi kentėti. O kadangi niė* 
kados nebuvo tarpe jų skir
tumo galutinuose tiksluose, 
tai šiandien, po fašistine 
diktatūra, pasiekta.ta vieta, 
kur net jų kasdieninių kovų 
taktikiniai skirtumai išny-

SUBSCRIPTION RATES J
United States, per year
Brooklyn, N. Y., per year ........
Fofeign countries, per year . .._. 
Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months ...._. 
Brooklyn, N. Y.. six months .... 
Foreigi> countries, six months .... 
Canada and Brazil, six months ..

dalyką; čia-klasiniai ‘prieštaravimai aš
trėja, Čia todėl buržuazija grobiasi ne- 
paprastesniai griežtesnių priemonių ko
vai su proletariatu, su revoliuciniais dar
bininkais. Šaudymai, kalinimai, kankini
mai darbininkų (vyriausiai komunistų) 
skaitlingėja diena iš dienos beveik kiek
vienam kapitalistiniam krašte. Ir pana
šiai bus, iki darbininkų klasė, vadovau
jama komunistinių partijų, nušluos kapi
talistinę santvarką ir įsteigs sovietus!

Komunisai visados stojo 
•už bendrą frontą su social? 
j demokratais dar b ininkais 
i prieš fašizmą. Jie' ir ešĮžm- 
I dien sveikina kiekvieną, ku- 
Iris pasisako už tą bendrą 
'frontą. ’ Tačiaus pasisaky
mo neužtenka. Reikia labai 
abejoti, ar Vienos “Uerit- 
ralinis Komitetas” eis to* 
liau, kaip pasisakymas; už 
vienybę su komunistais. Jei
gu tas komitetas vėl sąyo 
vadais pripažįsta tokius 
pardavikus, kaip Bauer ir 
Deutch, tai jis, komitetas, 
pats tik manevruoja, tik žo
džiais pripažįsta proletari
nę diktatūrą,, revoliuciją ir 
bendrą frontą su komunis
tais. Kuomet jis sudeda iš
tikimybę Antrajam Inter
nacionalui, kurio vądai yra 
Adleriai, Vanderveldės ir 
Welsai, tai jam negalima ti
kėti, kad jis iš širdies trokš
ta nuvertimo fašizmo ir įs
teigimo proletarinės dikta
tūros. , <

$5.50
$7.50
$7.50
$5.50
$3.00
$4.00
$4.00
$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

i nes diktatūros, kuri turi su
naikinti kapitalistinės vi
suomenės politinį ir ekono
minį pamatą ir pabudavoti 
beklasinę socialdemokratinę 
visuomenę.” O kiek tie pa
tys Austrijos revoliucinių 
socialistų :CėntraŪhio Ko
miteto kolegos prirašė prieš 
proletarinę diktatūrą nuo 
pat 1917 metų, kuomet rusų 
revoliucija įsteigė proletari-| 
nę diktatūrą. Kiek jie pri-' 
keikė komunistus,. kam šie 
skelbia proletarinę diktatū
rą! Dabar, matote, jau pa
tys pripažįsta proletarinę 
diktatūrą.—Žinoma, darbi
ninkų masių verčiami. Bet 
vis tiek svarbu, kad tie Ba- 
uerio kolegos priversti pri
pažinti Komunistų Interna
cionalo nusistatymo teisin
gumą, kad darbininkai tik 
revoliucijos pagalba gali už-' 
grobti galią ir įsteigti pro-1 
letarinę diktatūrą, kuri tu- j 
ri sunaikinti kapitalistinės' 
visuomenės politinį ir eko
nominį pamatą.

Vienos “Centralinis Ko
mitetas,” savo memorendu- 
me priverstas pripažinti, 
kad eiliniai socialdemokra
tai reikalauja vienybės su 
komunistais. Austrijos so
cialdemokratu vadai, kurie

Gegužės pabaigoje Brus- 
selyje Antro Internacionalo 
Pild. Komitetas laikė susi- 1 
rinkimą. Jame dalyvavę at
stovai nuo 26 socialistinių 
partijų. Internacionalo se
kretorius Adleris labai susi
rūpinusiai kalbėjęs apie 
nokstantį krizį socialdemo
kratijos logeryje. Jis nuro
dęs, kad Antram Interna
cionale reiškiasi aštrus pa
sidalinimas. Tose šalyse, ■ dabar jau vadinasi 
kuriose viešpatauja fašisti- į buciniais socialistais 
nės diktatūros, socialdemo-! Bauer nesutinkąs su perkei- 
kratai pradėję kalbėti už stu vardu. Tačiaus tie “re- 
prole tarinę diktatūrą. To-! voliuciniai socialistai,” sa
kiomis šalimis yra Vokieti--ko “The New Leader,” pri- 
ja, j Austrija, Italija. Bet pažįsta savo vadais Bauerį, 
buržuazinės d e m o kratijos1 Deutch ir kitus panašius 
salyse, kaip Anglija, Švedi- pardavikus, kurie padėjo 
ja, Hollandija, socialdemo- Dollfussui paskandinti Aus- 
kratai dar daugiau nukrypę trijos darbininkus kraujuo- 
į dešinę ir dar garsiai gie
da už demokratiją. Adleris 
bando praeiti viduriu ir su- patys 
rasti tokį kelią, kuris 
tendencijas sulietų į 
judėjimą.

Bet, anot “The New Lea- 
derio,” į posėdį tikrą bom-, 
bą įmetė Austrijos Social-! 
demokratijos atstovas. Jis, 
perskaitęs memorendumą, i

se. Vadinasi, tie “revoliu
ciniai socialistai” tebėra tie 

seni socialdemokra- 
abi.tai vadai, pasipuošę naujo- 

vieną • mis plunksnomis, kad kaip 
’nors laimėti atgal pritikė
simą Austrijos darbininkuo
se. Tas Centralinis Komi- 
į tetas, matomai, desperatiš- visai nepripažino Austrijos 
kai bando sulaikyti eilinius komunistų, tik tyčiojosi iš 

■socialdemokratus nuo pere- jų per penkiolika metų, da- 
ijimo prie komunistų. 1 lbar priversti kalbėti apie

Centralinio Komiteto me- 
' morendumas pripažįsta, kad 
| “fašistinė diktatūra sunai- 
■ kino visas demokratines ir 
j reformistines iliuzijas pro
letarinėse masėse.” Mato
te, per metus socialdemo
kratai skiepijo proletariato 

i masėms tas iliuzijas, ap
gaudinėjo jas, o dabar pri
pažįsta, kad tai buvo apga
vystė. Mes taip sakėme 
darbininkams. Mes, komu
nistai, nurodėme proletaria
to masėms, kaip pavojingos 
tos iliuzijos yra. Kaip tik 
tos iliuzijos padėjo fašiz
mui įsigalėti.

Toliau memorendumas sa
ko: “Dabar darbininkai ži- I 

| no, kad fašistinį spėkos var- 
I to j imą galima sunaikinti 
I tiktai proletariniu spėkos 
; vartojimu, tiktai revoliuci- 
I niu žmonių sukilimu.” Tai- 
|gi, darbininkai priėjo prie 
i to įsitikinimo per galvas so
cialdemokratu vadu ir kad 
tuos darbininkus vėl pasi
gauti ir vėl parduoti, tie va
dai net sutinka kalbėti už 
revoliuciją, už proletarinę 
diktatūrą, pat^s to nepripa
žindami. Jie, tėmykite, ne
sako, kad jie, socialdemo
kratų vadai, priėjo prie to 
įsitikinimo, supratimo, kad 
jie žino, kad kitokio kelio 
proletariatui neliko, kaip tik 
kelias revoliucijos ir prole
tariato diktatūros.

“Ši revoliucija,” sako me
morendumas, “gali turėti 
tik vieną tikslą—užgrobimą 
galios, įsteigimą proletari-

visus organizuotus bedar
ius jų komitętųę ir tarybas 

sudaryti vieną didelę bedarbių organiza
ciją, apimančią visą šalį ir kovojančią už 
bendruosius visų bedarbių—čiagimių ir 
sveturgimių, baltų ir juodų—reikalus.

Svarbiausias dabar bedarbiams užda
vinys, tai kovojimas vietose už didesnes 
pašalpas, prieš evikcijas, už žmoniškesnį 
bedarbių gyvenimą ir tolydžio—bendra 
kova už pravedimą Darbininkų Bedarbės 
ir Socialės Apdraudos Bilių (H. R. 7598).

Šitais pamatais galima susivienyti vi
siems bedarbiams, visorA grupėm, nepai
sant tam tikrų politinių skirtumų.

Mes karštai remiame šį Nacionalės Be
darbių Tarybbs atsišaukimą vienyti vi
sus organizuotus bedarbius ir įtraukti 
kuodaugiausiai į organizuotų skaičių dar 
neorganizuotus.

Raginame visus lietuvius bedarbius ir 
dirbančiuosius daryti viską,, kad tą su
manymą pravedus, kad kuo greitesniu 
laiku būtų galima įkūnyti taip svarbi vi
sų bedarbių vienybė! ...

kuriame esą reikalaujama, 
kaci visas Internacionalas 
pasisakytų už proletarinę 
diktatūrą. Tai, girdi, nepa
prastas dalykas, kad viena 
kuri partija bandytų uždė
ti savo supratimą ant viso 
Internacionalo.

Memorendumas skaitytas 
nuo Vienos “Revoliucinių 
Socialistu Centralinio Ko
miteto.” Sužinome, kad 
Austrijos socialdemokratai 

revo- 
Otto

nebūtų išrinkę savo žmonių į seimą be 
fašistų pagalbos.

“Sandara” dejuoja, kad dabar SLA bū
siąs “internacionalų” vadovybėje. Tai 
jau ne! Bagočius tokis beveik interna
cionalistas, kaip ir Vaidyla. Kuo skiria
si “Naujienos” nuo ’“Sandaros”, arba 
vice-versa? Kas SLA seime pasakė pa- 
triotingesnę kalbą už Kl. Jurgelionį?

Tiesa, bagočiniai su grigaitiniais "ban
dys išnaudoti SLA savo politikos krome- 
liui, bet jų politika esminiai pila vandenį 
ant to paties malūno, ant kurio pila Vai- 
dylos, Valaičiai, Karpiai ir kt.

Tiek sandariečių, tiek fašistų spauda 
aimanuoja, kad jie prakišo SLA pereitą
jį seimą. “Dirvos” bendradarbis verkia, 
jog, girdi, socialistai nesilaikė savo duo
tojo žodžio, neišrinko tų, kurie gavo re
ferendume didžiumą balsų. Dar pikčiau 
(nors to viešai nepasakoma), kad bago
činiai neįsileido į “Tėv.” redaktoriaus 
vietą nei Valaičio, nei Klingos (vyriau
sio fašistų vado”).

Kiek tai liečia fašistus ir bagočinius, 
tai ištikrųjų pastarieji pirmuosius smar
kiai prikirto. Bagočius žadėjo fašistams 
viską, o nedavė nieko. O reikia pripažin-

Nepaprastos Reikšmės Kongresas
Rugpjūčio mėn. 4-5-6 dd., Paryžiuje 

įvyks nepaprastos reikšmės tarptautinis 
kongresas—Motera Kongresas kovai 
prieš karą ir fašizmą..

Kalbėti daug apie reikalą kovos prieš 
karo ir fašizmo pavojų netenka, kadangi 
jau apie tai buvo ne kartą rašyta ir kal
bėta. Šis pavojus artėja su kiekviena 
diena. Moterys—tiek darbininkės, tiek 
intelektualės, tiek šeimininkės—nuo ka
ro kenčia tiek jau, kiek ir vyrai darbinin
kai. Sekančiam kare moteris darbininkė 
bus daugiau naudojama, negu pereituose 
karuose. Jei paimsim dabartį, surasim, 
kad;šimtai tūkstančių moterų darbinin
kių dirba karo reikmenų gaminimo pra
monėj. Vadinasi, moteris < darbininke 
vaidina nepaprastą vaidmenį santikyj su 
imperialistinio karo ruošimu ir jame da
lyvavimu.

Dėlto šis tarptautinis Moterų Kongre
sas Ijokis reikšmingas.

Amerikos darbininkės pasirįžo pasiųs
ti tiek 'delegačių, kiek tik leis sąlygos. 
Dabar eina delegačių rinkimas po visą 
šalį, Didesnės organizacijos renka jas 
tiesiai iš savo eilių. Distriktai ir miestai 
renka iš savo tarpo organizuotas moteris 
delegates. Daugelis distriktų (ypačiai iš 
pietinių valstijų) renka savo delegates, 
bet nežino, ar galės jas pasiųsti, kadangi 
nebepajėgia sukelti užtenkamą sumą pi
nigų delegačių pasiuntimui.

Piniginis klausimas, kaip matome, lo
šia labai didelę rolę.

Lietuvės darbininkės savo delegatės 
nesiunčia, bet jos nusitarė prisidėti prie 
bendros delegacijos pasiuntimo.

Visur ALDLD ir kitos kuopos, kur yra 
moterų darbininkių, privalo dalyvauti iš
rinkime delegačių.

Vįisos mūsų organizacijos privalo prisi
dėti su doleriu kitu prie delegacijos pa
siuntimo. Reikalas skubus. Pasibrėžta 
sukelti $2,000 suma dar toli gražu nepa
siekta. Todėl, draugės ir draugai, padė
kit šią sumą sukelti!

Pinigai reikia siųsti: National 
men*S Congress Against War and 
cisrii, 112 E. 19th St., Room 605, 
York City.

Suvienyti Bedarbių Judėjimą 
Į Vieną Centrą

Šiuo tarpu Jungtinėse Valstijose be
darbių judėjimas pasiekė ypatingos padė- 
tie<" Pasidalinęs jis į grupes ir grupeles 
ir tuo būdu nebuvimas vieningos ir stip- 
rios.^organizacijos apsunkina bedarbių 
kovą už jų pačių reikalus.

Ežiais atvejais jau buvo, bandyta vi
sus Organizuotus bedarbius surišti vie
nam ryšin, vienon organizacijon, bet ban- 
dynjąi pasiliko bandymais. Veikia Be
darbių Tarybos (National Unemploy- 
meri£ Councils), Bedarbių Sąjungos (Un
employed Leagues), Bedarbių Komitetai 
(Workers Committee on Unemployed), 
Bedarbiti Darbininkų Unija (Workers 
Un&nployed Union) ir t. t., ir t. t.

Tolydžio valdančioji klasė mažina be
darbiams pašalpą ir nesirūpina jų ateiti- 
miGkadangi, dėka tam pasidalinimui pa
čių Jifcganizuotų bedarbių eilese, nėra tos 
pajėgos, kuri galėtų duoti stiprią atspir
tį. • bedarbių armija nemažėja. Jeigu 
vienur ji šiek tiek susitraukė, tai kitur 
išsiplėtė—bedarbių skaičius tebesiekia

Šlj-Lgj'Vas įeikalas dar kartą privertė 
NacTonales Bedarbių Tarybas išleisti at-
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every day, except Sunday.
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW FORK

RIEBI MERGINA, NETIKĘ Į mas daiktas, kad ir posmėge- 
ninė—pituitarine yra nelabai 
kokia smarkininkė. O tada 
silpnai veikia ir ovarines liau
kos, ir netikę esti mėnesinės, 
ir svoris perdaug priauga.

Vadinas, jeigu kas Jums pa
dėtų suliesėti ir sutvirtinti Jū
sų liaukas.- tai tat gerai atsi
lieptų ir j mėnesines.v

Valgykite mažėliau bile ko, 
ypač visai mažai skorbylų— 
krakmolų, nedaug riebalų ir 
saldymų. Daug daržovių, vai
sių, žalėsių; vidutiniai kiauši
nių, žuvų, mėsos, pieniškų. ,

Darbuokitės fiziškai daUr, ; 
giau, eikite pasivaikščioti kas 
dieną. Pabūkite ant saules./ 
Giliai pakvėpuokite pilVu. 5 * " 

Gaukite “Thyroid tablets, 
gr. 1. No. 100.” Imkite po vie-.

prieš valgi, tai po 3 kas 
buvo visą'diena, keletą mėnesių, gal ir 
• 8 mene- ’ metus-kitus, kol mėnesinės pa- 

šiaip: si darys regulingos ir svoris su- 
< du mažės gerokai. Tada galima 

imti mažiau: po vieną table- 
O va dabar jau 7 mėne-tėlę kas diena. Jeigu po tre

jeto mėnesių žymios permaL . 
nos nesimato, tai imkite po .

tabletėli prieš valgį. /
kad i Būtinai imkite iodo tinktū- 
perjros, po lašą su vandeniu du 

kart kas savaitė. Imkite “Ha
li ver oil 250 D, capsules,” -po.

i vieną po valgio. *..-.^'.3
Gal būtų naudos vartoti ir

MĖNESINĖS

DARBININKU 
SVEIKATA

si

<

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Drauge gydytojau, prašau 
patarimo, kas man daryti. Esu 
mergina 21 metų amžiaus, 5 
pėdų 3 colių ūgio, sveriu net 
170 sv., ir riebiausia mano kū
no dalis yra pilvas ir apie pu
siaują! Kitur netaip daug rie
bumo. Patarkite man, kad 
sumažinti tas mano svoris.

Ir aš taipgi turiu daug var
go su mėnesinėmis. Jos man' 
neatsiranda kas mėnuo.. Jau! 
8 metai, kaip einu pas dakta-; 
rus, ir nie vienas neatatinka J 
man gero gydymo. Kaip man1 
buvo 13 metu, tai suėmė mane ! 
skausmai ir dvi savaites isbu-' 
vau ligoninėj, bet mėnesinės; 
vis neatsirado. Tai • vienas' 
daktaras uždavė tokių gyduo-’ną 
lių, tai atsirado ir 
savaitę. .Paskui per 
sius vėl nieko nebuvo 
mėnesinės atsiranda 
kartu pęr metus, ir tai su vais 
tais 
šiai, kaip nesusilaukiu antdra- 
panių, tai daktaras nori mane 
pasiųsti ligoninėn,'bet aš bi-įd 
jau. Ir aš tūriu vilties, 
Jūs man pagelbė^ite 
“Laisvę” arba per laišką

ATSAKYMAS
Labai aišku, kad Jums tū 

los liaukos yra silpnos. Did 
žiausia kaltininkė yra skydi 
ne—tirordirie liauka, bet gali
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rinkoje užtikrina geresnę trustui, su'kuriuo'esti pa- kai nestotų ginti Sovietų Są-' 
’kokybę gaminių (Mano pa- daręs tam tikras gvaranci- jungos, kada imperialistai 1

Sovietų laivas Jean Jau res, kuris plaukios tarpe 
New Yorko irLeningrado.

Ar Iš’ikryju Trockis Netarnauja

i braukta.—A. G.) Po pla-'jas- Čia jis pats save susi- 
nuota ekonomija, kompeti- i ^omproinituoja, čia jis mė-

i .. v i • j gina lošti durnelio role, kuoja gali būti pavaduojama' . v. , o .. . . ris nežinotų Sovietų Sąjun-|
tik oiganizuota naudotojų; gos ekonominės tvarkos. Pa-' 

■ kontrole. Bet tokia masių j gai j0 tokią kalbą išeina, 
[ kontrolė dabar yra labai su-1 būk ten tebėra privatinė 
[varžyta per faktinai didelį[nuosavybė, kur trustai tar- 
I diktatorišką Sovietų biuro- • nauja pavienėms ypatoms, 
kratizmą, per tą trustą išpavieniams kapitalistams, o 
daugelio. • Didelis prastu- j ne patiems darbininkams, 
mas vartotojų prekių par-, kurie yra šalies valdonai, 
do, ant kiek da toli esti So-Į TV’ ’ j ____

į vietų režimas iki išvydimo[ jog ten trustai nereiškia to, 
• tų socialių užduočių, : ’
kurių siekiasi. Bet vėliau i šalyse. Sovietų Sąjungoj 
ar anksčiau, gyventojų ko- į trustai yra departmentai-

pradės atvirai ją pulti; jis 
nori, idant darbininkai gul
dytų galvas imperialistų ka
ruose be pasipriešinimo, nes, 
mat, būk "karai ateina ne 
keno rengiami.” O juk jau 
viso pasaulio klasiniai susi- 
pratusiem darbininkam yra 
aiškiausiai žinoma ir mato
ma, jog kapitalistai - impe
rialistai jau senai atvirai 
rengiasi pulti Sovietų Są-' 
jungą, kaip va Japonijos at
viras priekabių nuolatos 
jieškojimas prie tos šalies. | 

I Taipgi jau mums, darbiniu-j 
vn hue ntkromtn nv n-nvna-nn! - ” • • x ‘ • I kams, yra gerai žinoma, jogva nūs aiKieipta uz geiesnęi organizacijos tam tikrų m- ’ J & , j &

prieš dominuotus kontroliuoja patys dar- gia™del. pasigrobimo nau-f

i valdonai, 
do, ant ,kiek da toli esti So-! Visiems jau yra žinoma,

PATERSON, N. J.—Tūli lie- sąmoningi darbininkai turi* 
sumanė stot prieš ir parodyt žalingu

mą to darbo.
Marškininis.

;tuviški nenuoramos 
tvert politinį demokratų kliu- 
bą ir nori lietuvius darbinin
kus įtraukti nariais. Patiems 
sumanytojams tinka šita rusų 
patarlė “Kvailas avinas pats 
lenda į vilko nasrus”. Kada di
džiausia bedarbė Patersone, 
kada algos numušinėtos ligi 
žemiausio laipsnio, kada dar- 

Į bininkus mėto laukan ir at
iminėja iš jų stubukes, tada 
nori suorganizuoti demokratų 
kliubą, kad dar padėt valdan- 

| čiai klasei vykdyt smaugimo 
ir grobimo programą. Jie ap- 

igaudinėja save ir kitus, saky- 
. . (dami, kad per dem. kliubą

karai esti kapitalistų ren- [ lietuviai gaus politiškų <dar- 
, Pūvant kapitalizmo siste- 

jų rinkų ir žalių medžiagų...; mai, pūva ir jo palaikytojai 
Aišku jau yra, jog Troc-^tulPai ;,'e’?abl]i,k2nai_iL,!d®m0' 

kis tarnauja buržuazijai. O| 
Pruseika-Butkus ir Ko. no- ' 
ri jį padaryti kankiniu, sa- i 
kydami, būk buržuazija jį 
persekioja. Žinoma, jie da- 
ro tą todėl, kad būt lengviau [ išteisintas (todeb kad nepa-j 
savo pasekėjus nuvesti į kenkt toliau džiabų pardavi-į. 
Trockio k o n t r-revoliucinę (mui).
balą. ' Passaice policijos čyfas

Gali dabar būti jau aiš- [ pardavinėjo vogtus automobi- 
ku Prūseikos - Butkaus su-,liūs. Nuteistas ir iš vietos iš- 
klaidintiems darbininkams, į mestas. Kitas jo vieta užė- 

— - - - ..... ! męs, įtaisė saliūnuose gem-
. . v , . ..... bleriavimo mašinas. Nuteistas

nauja ir uz tai gauna riebiai1 ^y£as jr p0]icij0S komisionie- 
tas jo paties, idant paže- aP™okey .° jelgu. Trockis ,rius ir detektyvų galva. Clif- 
minti Sovietu Saiunffos I buržuazijai tarnauja, o Pru-. tone policijos čyfas ir koncel-

> prie ką reiškia kapitalistinėse 
Bet vėliau I šalyse. Sovietų Sąjungoj

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmonės juos perka- • 
dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, be ir sir 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, Brook- 
lyhe, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir ant 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą $500
Pradini Imokejimą ■ > ■ •

Likusius kaip,, rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:. ,
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir
ANDRIUS FRANCIS p‘

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York

Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas ptaš 
savuosius gauna sąžiningą patarna- 

Ivimą!

kokybę kasdien vartojamų j dustrijos šakų.. Tuos trus- 
reikmenų, ]
jancią nekontroliuotą biuro-! bininkai per savo valdžią, 
kratiją.” per sovietus.

Jeigu trustai yra valdomi 
■ savo 

ruma prie kapitalizmo už-i valdžią, per sovietus, tai jie 
> ir

Kada sklokininkai Prūsei-, žuaziniuosna laikraščiuosna 
ka ir Butkus nusivedė būrį prieš Sovietų Sąjungos Ko- 
suklaidintų darbininkų su | 
savim, tai Komunistų Parti-' 
jon priklausanti darbininkai! 
juos daugelį sykių perser-;
gojo, jog tie žmonės juos! i. - ■ . v . v. . ,. .
nuves i Trockio-Lovestono-1 gera^ galime žinoti, kad. kai, mažai pinigų teturi, tai | ras masinas gaminti kasdie- 
Gitlowo* purvyną- į kovą buržuazija netalpins savo. kaip jie gali reikalauti iš nines reikmenas, tai su lai- 
prieš Sovietų Sąjungą ii 
prieš visą revoliucinį darbi
ninkų judėjimą. Daugelis 
tų suklaidintų darbininkų 
nenorėjo tokiems persergė
jimams tikėti,

Niekus kalba Trockis, sa
kydamas, būk produktų ge-'pačių darbininkų per ; . . .. v i_______ ___ ______

pcivią ivumiuiio- 1 įji iv iwpiuui^niu uz.- i --------------c i-“- — ------------ , —
Už tai jis gau-, tikrina vartotojų reikalavi-1 patiems darbininkams

i na apmokėti ne tik šimtais, mas rinkoje tokių produktų, tarnauja. Jeigu jie per tuos 
! ale tūkstančiais dolerių. Juk Juk jeigu pirkėjai, darbiniu-1 savo trustus pagamina ge-

munistų Partijos vadus ir 
stačiai prieš pačią Komunis- 

artiją.

j kratai. Štai keli pavyzdžiai.
Patersono teisėjas J. Early 

■ pirko teisėjo vietą už $25,000. 
. Pripažintas dabar kaltu (už
tat, kad netylėjo). Pardavė
jas tos vietos J. Mckučiis

raštų tokio pardavėjų augštos kokybes ku jie pagamins geras ir pa- 
Trockio, jeigu jie bus už, produktų? Taigi jie tos čias reikmenas. Taigi Troc-

p laikraščiuose
l 1 UVIM J, l/UU LIZJ | V * ”     c_>

darbininkus, o ne prieš dar-; augštos kokybės produktų ir kio pasakojimas, būk ma- 
i negauna, mes gerai žinome šinos ten padaromos ge- . ,. . v .. . . ■
! - ta ros todėl, kad jos trustams jog Trockis buržuazijai tar-'

*• , .... namo ir nrz rui o’anna rinhiQi i

bininkus. i
Paskiausis Trockio raštas • O jeigu buržuazija

jimams tikėti, sakydami, i tilpo buržuaziniame žurna-• au£Štą kokybę, produktų Yra daiomos, yra išmisly- 
būk čia tik vadovybės persi- le "The Saturday Evening [gauna, tai ^daibininkams^iš 
grupavimas revoliuciniame Post”, 
lietuvių darbininkų judėji-! skaitytojų ir kurį skaito pa-,' # ,
me, daugiau niekas. Gali'prasto darbo žmonės lygiai, j tvarkos jr nebenori, 
būti tiesos, kad išsyk tie su- kaip ir buržuazija. < 
klaidinti darbininkai Prū- rašo apie’Raudonąją Armi-1 
seikos-Butkaus pardavikiš- [ išdėstydamas, ką ji ga- niekų pasakojimas, buk So-

kuris turi milionus to nėra jokios naudos, td- 
Mel jie tokios kapitalistinės 

", nors 
Jis ten j Trockini ji geriau patinka. 

A * - Tai yra melai ir Trockio

lėtų ir ką ne karo metu.
Jeigu jis nieko neišduoda

kos politikos ir nesuprato.
Bet Prūseikos ir Butkau

būta iš anksto pasibrėžto sa-' paslaptingo apie Raudonąją 
votiško kelio, ir jie nemanė I Armiją, tai jis tame rašte į 
nurrjcr suktis. Kaip greit į primargina žodžių prieš So-j 
pasijuto atskirti nuo lietu-. vietų Sąjungos vadus. Jis į 
visko darbininkų revoliuci-į sako, būk jie esą biurokra-' 
nio judėjimo, kaip greit ta- tai; ir da tokie, kad net' 
po numaskuoti, taip greit;toks "didvyris” Trockis tu-| 
jie pradėjo pulti Komunistų i rėjęs nešti barzdą iš Sovie- i 
Partijos vadus ir net pačią tų Sąjungos. O apie kitas' 
Partiją. Tatai jie darė pri-,vargo bites, suprask, nėra' 
rengimui savo pasekėjų prie' nei ko kalbėti, kokias "bai- Į 
tolimesnės kelionės į social-■ senybes” turi panešti po tais! 
fašistų ir Trockio kontr-re- į "biurokratais”. Tai kas gi' 
voliucinį liogerį. Ir kaip j gali būti kitas, jei ne tarna- 
greit Prūseika ir Butkus vimas kapitalistams, kada 
pajuto, kad tam tikra dalis paniekini Sovietų Sąjungos 
jų pasekėjų jau yra prie jų vadus pasaulio darbininkų 
prilipus, taip greit pasirodė, akyse? Ir už tai dar gauna 
kur jie tuos savo pasekėjus riebiai apmokėti!
veda. Į Kada kapitalistinė tvarka

Ilgai nelaukus, i ‘
vadai pradėjo atvirai lais ir kada krizis pradėjo 
bičiuliuotis su i

vietų Sąjungoj todėl kasdie
ninių produktų kokybė 
esanti prasta, kad ten vieš
pataująs nesvietiškas Sovie- į 
tų biurokratizmas, net toks, 
kurį jau rengias, jis prana
šauja, darbininkai sukilti ir 
nuversti. Abejonės nėra, 
jog Trockis tokio darbinin
kų sukilimo tik ir laukia, 
bet ne jam to sulaukti. Nors 
nėra lengva žinoti, iš prie
žasties ten pačiam negyve
nant, kodėl vartotojų pro
duktai esti nepilnai geri ko
kybėj, vienok sveikai pro
taujanti darbininkai dalinąi 
to priežastį supranta. Juk 
yra jau visiems aišku ir se
nai gerai žinoma, jog Sovie
tai paėmė šalį beveik visai 
i be pamatinės industrijos, be 
mašinų, gaminti gyvenimui

tvarką pasaulio darbininkų I se,ik.a “’ Butkus yra jo pa- monas nuteisti už šulerystes.
akyse, pas kuriuos Sovietų 
Sąjungos darbininkai tiki-

sekėjai, tai jokiam darbinin
kui negali būti vietos Pru- žiūrės

Passaic paviete net “grand- 
nariai buvo papirki-

si'tiek daug pagalbos išti- ^^utkaus draugystę hėj^i ir nuosprendžius išneš-
kus karui prieš Sovietus.

Jeigu ir būtų toks biuro
kratizmas pas Sovietų Są-

Tie suklaidinti darbininkai | davo taip,Jcaip grobikai jiems 
netik nebeturi sekti paskui 
tuos Trockio agentus, bet

liepdavo. Juk jau kirmija ka
lėjimuose visa eilė lojerių ir 
daktarų. Permaža čion vietos 

1 išvardyt visus tik paskutinių 6jungos vadus, kaip Trockis dar turi paskelbti jiems ko-j 
nori svietui Įpasakoti, tai v:- ir išginti juos visai is j mėnesių įvykius.

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-; 
meninis, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

j Antanas Adomėnas
> Plačiai žinomas lietuvis vedS- 
s jas pasilinksminimo užeigos.
? .Dą^ąr jis veda gerai įtaisytą,

J BELMONT BAR & GRILL
i; 1063 Belmont Ave
s Kampas Crescent St.
š Brooklyn, N. Y. , >
į Užlaikoma alaus ir degtines.

Patogus užėjimas kaip vy- : 
rams taip ir moterims.

irgi kokią gi naudą iš to ga- 'darbininkų tarpo, 
lėtų turėti tie vadai, dary-1 man*
darni vieną daiktą gerai, o j 
kitą prastai? Ar tik todėl, 
idant pasirodyti, jog jie gali 
būti biurokratais? Tai juo
kinga !

Kitą užmetimą Trockis 
nori prilipinti Sovietų Są
jungos vadams, taipgi ir pa
čiai Kompartijai, tai sunai
kinimą beveik pusę gyvulių 
visoj šalyj. Jis sako: "Ark
lių skaičius nupuolė nuo 
33,500,000 1928 metais iki 
16,600,000 dabartinių laiku. 
Kaltė už šitą smūgį šalies 
ekonomijai puola stačiai ant 
negero prirengimo kolekty- 
vizuoti valstiečius.” Jis ne 
buožes kaltina tame darbe,

Worcester, Mass

sklokos pi adėjo^ girgždėti . visais ^ga- paSdieninių reikmenų.
| . . - - Sivina jčili gciui zinuma, juįį uuuz-co civilio, lamu uni uu,

„ socialfa-, nesvietiškai smaugti, darbo bolševikai pirmiausiai grie- j kurie buvo pasiryžę užduoti 
šistais. O dabar jie jau de- žmones visame kapitahsti- b-gį subudavoti pamatinę mirtiną smūgį darbininkų
da angelo sparnus ir ant niame pasauly; kada viso 
Trockio, sakydami, būk jis .pasaulio darbininkai, spau- 
nesąs kapitalistams parsida- • džiami to krizio, pradėjo 
vęs ir jiems netarnaująs. I įgauti klasinio susipratimo 
Kam gi, jie sako savo pase- ir pradėjo atydžiai sekti So-

siems jau gerai žinoma, jog

kėjams, ' kapitalistai perse- vietų Sąjungos darbininkų Į sing^įai jau a-ku. jeįgu
kiotų Trockį, jeigu jis kapi
talistams tarnautų.

Nežinančiam, tikrųjų da
lykų stovio gal taip ir atro
do, vienok taip nėra. Pir
mas, tokis nebūk jo persekio
jimas, kokį jis gauna Fran- 
cijoj, nėra joks persekioji
mas, ale apsaugojimas, kad 
kas jam sprando nenusuktų, 
nors niekas to nemano da
ryti. Policijos ir šunų visur 
apstatytas del apsaugos, 
kad kas prie jo neprieitų; 
net iš vietos į vietą kilnoja
mas valdžios kaštais, kiek 
galima suprasti. Tokį nebūk 
"persekiojimą” daugelis re
voliucionierių norėtų turėti, 
kokį Trockis turi. O antras, 
jis rašinėja straipsnius bur-‘

pasisekimus po Komunistų 
Partijos ir Kominterno va
dovybe, ir rodo noro steigti 
tokią pat tvarką savo šaly
se, tai Trockis pašoka ir 
šaukia, būk prie sovietinės 
sistemos negali būti produk
tai tokie geri, taip gerai pa
daryti, kaip prie kapitalisti-; 
nes, nes, pavyzdžiui, dabar,' 
jis sako:

"Sovietų Sąjungoj geriau Ii pakreipti gabiausias spe- 
padaromi turbinai ir per- kas link gerinimo kokybėj 

kasdieninių vartojamų daik
tų.
. Idant įtikinti svietą, būk 

__7 t/__. __ o o______ _ v jis žinąs, ką jis kalba, Troc-
bėj, negu kalikas, kuris bū- kis sako, kad mašinos esą 
na išaustas ant jų. Po ka- todėl gįriau padaromos ten 
pitalistų tvarka, vartotojų net ir dafer, kad jos esą da- 
spaudimas ant gamintojų I romos vieno trusto kitam

duotuvai, negu čeverykai 
arba mediniai stalai. Stak
lės, kaipo visuotina taisyk
lė, yra daug geresnės koky-

industriją, mašinas; jie ge- valdžiai, išžudydami visus 
rai žinojo, jog be gerų ma- gyvulius, ale Sovietų vai
šinu nebus galima pagamin- j džią, kuri dėjo visas pastan- 
ti gyvenimui reikalingų ' gas valstiečius sukolektyvi- 
daiktų: tame jie buvo tei-Įzuoti, idant jie būt savisto- 

[Vus ir pasiturinti. Tokius 
'užmetimus irgi tegali daryti 
žmogus, kuris tarnauja bur
žuazijai. o ne darbininkams. 

Idant pasitarnauti dau
giau buržuazijai, idant dau
giau gauti grašių už savo 
raštus iš buržuazijos, Troc
kis nori įtikinti svietą, būk 
karai ateiną ne keno rengia
mi, ale tam tikroms karo 
aplinkybėms susidarius, ku
rios įtraukia žmoniją ka
ram "...Sovietų Sąjunga, 
noroms nenoroms, turės bū
ti įtraukta į tą,” jis sako, 
"atsitikimų verpetą”; reiš
kia, į karą. Aiškiai matosi, 
jog jis čia apgina imperia
listus, sakydamas, būk karai 
nėra keno rengiami. Jis no
ri, kad kitų šalių darbinin-

jau dalykai buvo taip, tai 
mums dabar aišku, jog jie 
pirmiausiai padėjo visas ga
biausias spėkas tos indus
trijos, tų mašinų vystymui 
ir gaminimui ligi šiol. O 

[dabar, kada pasiekė to laip- 
■ snio pamatinės industrijos 
I statyme, kada būtiniausia 
'dalis tos industrijos jau yra 
i pastatyta, dabar jie jau ga-

kad jos esą da-

Taip, jūs pasakojat, kad bū
sią galima per jūsų kliubą lie
tuviui gauti policisto darbą,! 
bet jūs patys pasakojat ir kiti 
žino, kad prie policisto apli
kacijos turi būt pridėta $18.

. . 4 t . Dar sauso niekur neklauso!Naujosios Anglijos Lietuviui
Komunistų Piknikas Kada bus sušauktas tas.

įsteigiamasis susirinkimas, tail
Šį sekmadienį, liepos 15 i 1

d., Worcesteryje Olympia Į.' 
Parke yra rengiamas Nau
josios Anglijos Komunistų 
Partijos lietuvių frakcijų 
metinis piknikas. Kviečia
me ne, tik Worcesterio, bet 
visų Mass, valstijos miestų 
"Laisvės” skaitytojus ir lie-' 
tuvius dalyvauti šiame pa
rengime. Komunistus ir 
šiaip revoliucinius darbinin
kus raginame šias kelias 
dienas pasiryžusiai pasidar- ( 
buoti del sutraukimo 
niką kuodaugiausia 
kos

Piknike bus labai 
programa — dainuos chorai, 
bus kalbėtojai, ristynės, 
sporto lenktynės ir t. t.

Dalyvavimas šiame pikni
ke bus parėmimas viso ko
munistinio judėjimo.

Pikniko Komisija.

i pik-: 
publi- ;

įvairi

Bankų Tarnautojų Streikas 
Brazilijoj

Brazilijoj užsibaigė strei
kas 30,000 bankų tarnauto
jų. Per streiką buvo užsi
darę beveik visi šalies ban
kai. Streikieriai reikalvo 
įvesti jiems pensijas, ką, ga
lų gale, valdžia ir padarė.

Viena.—Austrijos vyriau
sybe užtiko 100 svarų dina
mito senoj, apleistoj kasyk
loj. Dinamitą ten pasidėjo 
Hitlerio šalininkai. Suimta 
11 hitleriečių.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Čia

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
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A. M. VADAPALAS

Kaip Maskvos Proletariatas 
Sutiko Čeliuskiniečius

(Tąsa) (
Visi Maskvos rajonai, o jų yra dešimts, 

vadovybėj Raikomų, po dvi, po tris kolo- 
nas-eiles susilieję viena prie kitos, ėjo į 
Raudonąją Aikštę, o trotuarai—šalygat- 
viai apstoti žmonėmis, ypatingai tų gat
vių, kuriomis turėjo pravažiuot čeliuski
niečiai.

Minios laukė ir atsiminė tas dienas ir 
valandas, kada jie permatė, kaip sunku 
yra gyvent ant ledo, kuris trūko ir lūžo į 
kelias dalis; paskutinį laužė nakties lai
ku, ir po jų kojomis atsiverdavo versmės 
ledo plyšių, o gilumoje jų šniokštė šaltos 
jūros prapultis. Ledynas lūžo į dideles 
lytis, o kaukiantis snieguotas vėjas, per
plėšęs stovyklas, nešė jų gyvastis į neži
nomus vandenynus.

Minios atsiminė tas valandas, kada jos 
mąstė, kaip yra sunku lysti į maišus, 
kad sušildžius savo suvargusį kūną ir 
matyt prieš savo akis moteris ir vaikus 
tokioje padėtyje.

Minios atsiminė tas valandas, kada iki 
paskutiniųjų suvargę žmonės laukė pa
galbos ir tuom jie šildė savo kūną pilnai 
užsitikėdami, kad proletariato tėvynė 
niekad juos neapleis.

Minios permatė, kad tie žmonės, gy
vendami ant ledo, mąstė apie savo vai
kystę, gimines, kur mokinos, kaip ko o jo 
prieš klasinį priešą, kur instinktyviai sa
vo energiją stiprino, kad iškovojus socia
lizmą. Čion, proletarų tėvynėje, ne tik 
tėvai, broliai ir seserys, bet ir Komunis
tų Partija ir Sovietų visuomenė.

Minios tvirtai stovėjo ant gatvių ir 
matė prieš savo akis sunkių darbų pasek
mes ir džiaugės, kacl viskas praėjo, nes 
jos gerai žinojo, kad jos eina petis į petį 
su bolševikų partija, kuri niekad neuž
miršta nei ant valandos savo draugų, ku-

I rie deda visas pastangas, kad įkūnijus 
socializmą savo šalyje ir vishm pasaulyj.

Minios, eidamop po Raudona vėliava 
Markso, Engelso, Lenino ir Stalino, užtik
rintos, kad visi žiauriausi nuotikiai kovo
je už socializmą ir komunizmą bus per
galėti.

Raudonoji Aikštė dar nematė tokių 
. džiaugsmingų įspūdžių, kaip tą vakarą.

Drgč. Stalinas, šmidtas, Ušakovas, 
Maksimas Gorkis, Kuibiševas, visi nariai 
Polbiuro partijos ir valdžios stovėjo kar
tu su orlaivininkais ir visais čeliuskinie- 
čiais. Visas Lenino mauzolėjumo darže
lis papuoštas įvairiausiomis gėlėmis ir 
vainikais puošė visą Raudonąją Aikštę 
neapsakoma grože. Palei darželį Rev. 
Brolijos kapų stovėjo šimtai darbininkų 
atstovų nuo visų Maskvos ir jos apielin
kės dirbtuvių. Visų rajonų darbininkai 
penkiomis kolonomis su raudonomis vė
liavomis ir kvietkais, sveikino čeliuski
niečius, partijos ir valdžios atstovus. Vi
si čeliuskiniečiai ir orlaivininkai iki vie
nam stovėjo tarp kvietkų ir su džiaugs
mu veiduose atsakė ant sveikinimu.v I

Čeliuskiniečių Prakalbos, Pasakytos 
Raudonojoj Aikštėj

Prakalba komunisto prof. O. J. 
Šmidto:

Draugai! Išėjo laivas “Čeliuskin” su 
komanda ir mokslo darbininkais į ekspe
diciją. Mes dirbom pildydami užduotį 
partijos ir valdžios. Laivas sutiko nelai
mę. Mes pasilikom ant ledo. Mūsų ap
linkybės buvo sunkios. Jos reikalavo nuo 
mūs didelio pasišventimo. Mes išėjom iš 
tų sunkių aplinkybių: sovietų orlaivinin
kai mus išgelbėjo. Nuo to laiko mes be 
pers’tojimo gavom pasveikinimus nuo 
darbininkų, kolektyviečių, raudonarmie
čių, inteligentijos ir visos gimtinės šalies. 
Ir šiandien mes čion, centre Sovietų ša
lies, prieš veidą mūsų Kompartijos, mū
sų valdžios, prieš veidą geriausių vadų 
su mūsų mylimu vadu drg. Stalinu.

Šioje garbingiausioje dienoje mūsų gy
venimo mes pareiškiam, kad kvalifikaci-

ja Čeliuskiniečių ir orlaiyininkų yra verta 
4 ištyrimo del to, kad šis pavyzdis duoda 
suprast, kas yra mūsų šalis, kokios gludi 

. spėkos ir galimybės, ką galima atsiekti, 
jeigu bolševikiškai dirbi; ką galima at
siekti ta technika, ta spėka, kuria prasi
lavino mūsų šalis, tais žmonėmis,, kurie 
yra sutVęrti mūsų šalyje vadovybėje 
Kompartijos. Iš šio pavyzdžio galima 
matyt, kaip šią šalį, mūsų gimtinę myli 
jos sūnūs.

Kas mus išgelbėjo? Išgelbėjo mus 
meilė mūsų gimtinės, užsitikėjimas mūsų 
šalimi, jos vadovavimu; jausmas parei
gos prieš gimtinę šalį, gili žinysta, su
pratimas tų metodų, kurie duoda perga
lę visuose atvejuose mūsų darbų. Ma
žam pavyzdyj mes supratom didžiausias 
spėkas ir patyrimą partijos ir visos So
vietu šalies.

i eMes nemanom didžiuotis, bet džiaugia
mės tuom, kad mes pajėgiam šiuom ma
žu pavyzdžiu atvaizdinti spėką mūsų ša
lies, garbingą jos istorinę rolę.

Mes linksmi, ir laimingi, kad visi Mas
kvos ir visos Sąjungos darbininkai, rau
donarmiečiai, kolchozninkai, darbinin
kai kultūros, kad jūs į mus atsinešat su

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Linden, N. J.—Newark, N. J.

T.D.A. (T.L.D.) New Jersey dis- 
triktas rengia didelį solidarumo pik
niką, kuris įvyks nedėlioj 15 dieną 
liepos, ant Willicks Karmos, Linden, 
N. J.

Bus didele programa, sporto žais
lų, šokiai, prakalbos, galima maudy
tis, gardžių valgių ir genimų. Imki
te Highway 25 arba 27 iki So. Stiles 
St. ir ten tuojaus pikniko vieta. Bus 
karai ir busai, kurie nuveš už labai 
žemą kainą; išeis nuo 289 Market St. 
10 vai. ryte, 12 vai. ryte, ir 2 vai. 
po pietų.

Įžanga tik 25 centai ypatai Kvie-! 
eiam visus. Milton Herdon, brolis 
Angelo Herdon kalbės apie brutališ- 
kumą policijos, ir apie visą kapita
listinę valdžią, kuri jo brolį nori nu
žudyti.

PHILADELPHIA, PA.

T.D.A. 9 kp. ir Kompartija Lietu
vių Frakcija bendrai rengia draugiš
ką išvažiavimą, nedėlioj, 15 dieną 
liepos, Burholme Parke.

Kviečiam visus ir visas atsilan
kyti ir pasilinksminti ir kartu pa
remti šias organizacijas, kurios ve
da kovą streiko lauke, ir gelbsti po
litinius kalinius, organizuoja darbi
ninkus, ir kurios dirba vien tik už 
darbininkų klasę. Bus programa, 
diskusijos, ir kitų pamarginimų, su
prantama, kad bus gardžių valgių ir 
gėrimų. Jeigu lytų, tai piknikas at
sibus ant Rusu Liaudies svetainės, 
995 N. 5th St. ‘

Komisija.
(163-164)

Kviečia
Kvieiča Komisija.
(163-164)

Wilkes Barre-"Scranton, Pa.

A.L.D.L.D. 12 apskričio nariams ; 
svarbios žinios. Nedėlioj, 15 dieną ; faj 
liepos, įvyks viso apskričio didelis 
piknikas, Valley View Parke, pik
nikas prasidės 10 vai. ryte ir tęsis i 

wo | iki vėlumos. Apie 5-tą vai. po pie- 
• 1 tų prasidės gera programa, dainuos 

Wilkes Barre, Aido Choras, Mergi-

tokia meile, su tokia parama, su tokiu 
atsinešimu į bile vieną jos sūnų, pasiliku
sių sunkiose aplinkybėse. Pas mus spė
kos neturi prapult, pas mus užkovoja 
tvėrybos spėka, kuri be mažiausios abejo
nės’ priveda prie laimėjimų.

Mes amžinai esam laimingi, kad mes ir 
vėl esame centre Sovietų Sąjungos ir mes 
prisiekiam dirbt, kaip dirbom, rūpinsi
mės dirbt dar geriaus, rūpinsimės išpil
dyt visas užduotis partijos ir valdžios, 
rūpinsimės apgint savo šalį visose aplin
kybėse, iškelt ją dar augščiaus, daryti 
viską, ką tik prisakys partija ir valdžia, 
ką mums palieps mūsų brangus vadas d. 
Stalinas.

Prakalba laivo “Čeliuskin” kapitono 
Voronino:

Draugai, negaliu apsakyt tos grožės, 
kaip jūs sutinkate mus. Nesuspėjom mes 
apleist skęstantį laivą, tuojaus užgirdom, 
kad partija ir valdžia ir Sov. aviacija 
imasi mus gelbėti. 13 d. vasario dau- 
giaus negu 100 čeliuskiniečių likosi be 
pastogės, parankumų; likomės kritiškiau
sioje- padėtyje, bet nepralaimėjom tikslo.

(Bus daugiau)

...... •................. ■ ■ . i 1 ............."i*—* > 
trečiadienį, 12 dieną liepos, 8 ‘vai. I 
vakare, 5023 Tacony St.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
ir laiku, nes turim daug svarbią da- * 
lykų rimtai apkalbėti, ir kad nerei- N 
ketų viens kito laukt per kelias va- 
landas.

Sekt. M. Zald.
(162-163)

t

nų Sekstetas, Vyrų Kvartetas, ir bus 
kalbėtojas iš New Yorko.

Taipgi bus pagaminta skanių val
gių ir gėrimų. Taipgi bus proga 
visiems susipažinti su naujais 
gaiš ir supažindinti juos su 
organizacija.

linius atsilankyti ir praleisti 
mai laiką.

Rengėjai.
(163-164)

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras rengia savo 

metinį pikniką 15 d. Liepos 
(July) Laudeman Parke.

Draugės ir draugai, Shenan- 
dorio ir apielinkės visuomenė 
yra kviečiami dalyvauti šiame 
piknike. Lyros Choras duos 
gerą programą. Taipgi bus ge- 

! ra orkestrą šokiams. Užtikri- 
! nam, kad būsite visi užganė
dinti.

Komisija.
(1^2-164) 

■ I

CLEVELAND, OHIO
Naktinis piknikas; rehgia ALDLD 

190 kp., įvyks subatos vakare, 14 
dieną liepos, July, Mačiutos darže, 
ant Green Rd. Pradžia 5 vai. vakare, 

j ir tęsis iki anksti ryto. Kviečiam 
• visus ir visas atsilankyti ir praleist 
i linksmai laiką, ir tuom pat kartu 
I paremsite darbininkišką organizaciją. 
! Įžanga tik 15 centų ypatai; pro- 
j grama prasidės 7 vai. Visi būkite 
i laiku, nes tai bus didele ir įvairi pro- 
I grama.

(162-168)' V ,,

Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus 

_ _   J •

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

| Prisiunčiamo jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo

lėšas
Kainos yra sekamos t 

5 Svarai už $1*25
10 Svarų už $2.25

PHILADELPHIA, PA. ; Kartu su užsakymu prašome
ALDLD 149 kp. susirinkimas įvyks l prisiųsti ir pinigus

drau-j 
mūsų

i•gamzacija.
Kviečiam kaip narius taip ir paša- I 

iinks-;

CLEVELAND, OHIO
i 

L.D.S. 55 kp. rengia linksmą ir I 
I draugišką pikniką, kuris įvyks nedė- . 
' lioj, 15 dieną liepos, J. Mičiuto Dar- 
j že, Green Road, pradžia 10 vai. ryte. I 
i Kviečiam visus ir visas atsilankyti • 
■ ant mūsų jaunos ir augančios orga- < 
nizacijos parengimo, užtikriname, I 
kad būsite užganėdinti. Bus žaislų, į 
programa

! gėrimų.

vis uAgaiiduiiui. uud •

, šokiai, gardžių valgių ir Į 
Įžanga tik 20 centų ypa-

Komisija.
(163-164)
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Trys Dideli Piknikai Pennsylvanijoje
Naudai Dienraščio “Laisvės”

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 ją pikniką į šį skelbimą

rr--------..................  —;--------------------- 51

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July) 

Laudaman Park, Shenandoah, Pa,- 

Dalyvaus Aido Choras iš Wilkes-Barre ir vietinis 
Lyros Choras

TAIPGI BUS KALBĖTOJŲ IŠ BROOKLYNO
Įsitėmykite patys ir pasakykite kitiem, jog šis pik

nikas bus labai įdomus tuomi, kad čia dalyvaus dau
gelis svečių iš kitų miestų.

Jau laikas organizuoti busti.', ir rinkti pasažierius 
važiavimui į šių piknikų pasilinksminmius.

■

v t

Wilkes Barre, Pa.

7
Vis dar laukiame pranešimo, 

kada ten įvyks piknikas

r . 1

-____________________________ --------------------------- .. -. — ■ ------------ ------------------------------------------ ■ —

-•

1

PHILADELPHIA, PA.
Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)

VYTAUTAS PARK 
Hulmville Pike ir Galloway Rd.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie

to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana grynais pinigais $75
4. Dovana grynais pinigais $50
5. Dovana grynais pinigais $25

Išanksto samdykitės busus važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.

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

PASAULINES ŽINIOS

Virs 10,000 Žmonių dalyva- i “Draugo” Piknikas Buvo 
vo Kompartijos Piknike

Chicagos proletariato 
F4Sprėja diena iš dienos, 
eitais metais buvo nemažas 
tijoš piknikas, bet šiais metais piknikėlį: švaistėsi po daržą kū
jis paaugo du syk tiek, kad Bi-jnigai, minyškos, su davatkomis, 
rutės-daržas buvo permažas del Paprasto svietelio mažai matėsi, 
žmonių. O į jį mašinos nebuvo > yiso buvo galima priskaityti 
leista.

Amerikos Komunistų Parti- j
jos 8 distriktas 4 d. liepos savo negu 10 lietuvių parapijų, 
iškilmingame piknike gavo ne- dos, kad “D.” turėtų turėti kiek į 
mažai naujų narių į partiją, pasekėjų tose parapijose. Bet, 
darbininkai stoja masiniai į sa- ; matomai, jų nėra, kad nesutrau- 
vo partiją. 'kia žmonių į pikniką. '

Programa buvo gera, kurią1 ----------------------- ‘
išpildė keletas chorų. Tarpe PHešfašistinėj Demonstraci- 
jų buvo LKM Choras; ir visi i. • 19 a . • 
chorai sykiu sudainavo keletą ■ JOJ 1Z ATCStUOtS II » 
dainų ir Internacionalą, kas , DaUg Sumušta 

' Publikai labai patiko. Taipgi; ®
‘d. R. Minor, B. Gebart ir kiti i 
kalbėtojai pasakė po prakalbą 
dienos klausimu. Beje, buvo

• priimtos kelios protesto rezoliu-: 
ei jos prieš Vokietijos Hitlerio i 
terorą, už paliuosavimą Scotts- ■ 
boro jaunuolių ir kitais klausi
mais. Rezoliucijos priimtos en- 

. tuziastiškai.
Partijos teatralės grupės per

statė keletą vaizdelių iš darbi
ninkų kovų, kas publikai labai j 
patiko. Taipgi nemažai išpla
tinta komunistinės literatūros, 
gauta keletas ‘Daily Workeriui’, 
prenumeratorių.

Labai Susmukęs
eilės
Pra- rikalų “Draugo
par- vatkomis turėjo savo mizerną

Valstijos Lietuviam Darbininkiško 
Judėjimo Veikėjams ir Pritarėjams

“Vienybės” Apgynėjas
“Vienybės” num. 42 pasam

dytas korespondentas pila su
tras ant manęs, “Laisvės” ir A

Liepos 1 d. Birutės darže kle- LDLD, norėdamas apginti fa- 
leidėjai su da- šistinę “Vienybę,” ir senovės 

liekanas, kurias aš “Laisvėje” 
kritikavau. Kadangi tą juodla- 
pį niekas iš darbininkų Mon- 
treale neskaito, išskiriant “Kai
myną” ir kelius jo sėbrus, tai 

Jis pats nešiojasi tą šlamštą ir
O į jį mašinos nebuvo i yiso buvo

( apie 500.
Tik Chicagoje yra daugiauš, pats visiems skaito tą savo pa- 

Ro-' rašytą korespondenciją.
Iš tokio asmenio, kaip “Kai

mynas,” negalima buvo ko 
tikėtis, nes jį kiekvienas 
nusipirkti už “black horse”

gero 
gali 

bon-

iCARO STOVIS ‘negalėtų žalos padaryti re-
y’ "J * [ veiveriu ir šautuvų kulkos.

HOLANDŲ STREIKĄ įTuos automobilius užsisakė 
¥ Kubos valdžia kovai prieš

Rotterdam. — Holandijos I revoliucionierius.
Crooswijk apskrity j įvestas- 
karo stovis prieš laivakro- 
vių streiką. . Darbininkai 
pasistatė barikadas, iš už 
kurių kovoja su policija ir 
kareiviais. Policijai įsaky
ta šaudyti nepasiduodan
čius areštui.

Keletą* dienų pirmiau, per 
darbininkų demonstracijas 
prieš bedarbių pašalpų ma
žinimą, policija ir kareiviai 
nušovė dvyliką darbininkų. 
Sujudimai prieš kapitalistų 
valdžią pradeda apimti vi
sos šalies darbininkus.

Brangūs draugai darbininkai, [ kėms po.$5. 
mūsų daugelis esame nepaten
kinti šita sistema. Mes veda
me kovą, kad nuvertus šitą iš
naudojimo sistemą ir įsteigti 
darbininkų valdžią tokią, kokia 

I randasi Sovietų Sąjungoj.
Draugai, kurie dirbote ir da- 

! bar dirbate darbininkiškame 
judėjime, visi susidomėkite su 

■ jaunuolių . mokykla, kuri pra
sidės 23 d. liepos ir tęsis per 
4 savaites. Mokykla bus lai-

Į koma New Haven, Conn., Lie
tuvių svetainėj, 243 Front St.
[ Draugai iš visų kolonijų rinki
te jaunuolius studentus ir į pa-

. Kož- 
! nas studentas turės mokėti po 
1 $5 už valgį per 4 savaites.
i Taipgi visos kolonijos pasi- 
j stengkite sukelti jums skirtą 
, kvotą pinigų. Didesnėms kolo- 
i nijoms kvota po $15, o mažių-

žmogui, pas kurį idėjų nėra, i 
aišku, kad “Vienybė” kultūrin- i 
giausis laikraštis. Kad “kai-1 
mynas buvo gerokai patraukęs s]cjrįa laika prisiuskite.

i “black horse,” tai ginčyti ne- 
Liepos 7 d. priešfašistinis ko-'tenka, 

’imitetas surengė demonstraciją [ 
“ | prie Vokietijos konsulato, 520 

i North Michigan Ave. Apie 12 
ival. pradėjo rinktis žmonės, bet 
! policija nieko nelaukdama pra
dėjo demonstrantus vaikyti, su 
buožėmis daužyti galvas. Kas 

[ nespėjo pasitraukti, tas pateko 
į Police-Patrol vežimą ir likosi 

i nuvežti į kalėjimą ir uždaryti 
1 visai bereikalingai. Jie nežino
jo nei kame dalykas, už ką 
’juos areštuoja. Ėjo iš darbo, 
ėjo pietų ir likosi suimti.

Bet iš 12 areštuotų daugelis 
likosi paleisti, o kiti traukiami 
teisman, ši demonstracija buvo 
už paliuosavimą Vokietijos po
litinių kalinių su draugu Ernst 

-Thaelmannu priešakyje, nes 
Iš 5 į 6 dieną liepos nakti ne- jam gręsia mirties bausmė. Te

žinomi valkatos padegė Birutės del Chicagos darbininkai ren- 
daržo svetainę. Ugniagesiai ne- gia demonstracijas ir protes- 
išgelbėjo, sudegė visa. Padarė tuoja prieš Vokietijos fašistų 
nuostolių apie $10,000, nes sve- terorą, 
tainė buyo gana didelė, sutilp- [ ----------------------
davo apie tūkstantis porų šoki-. LietuviŲ Priešfašistinis 

Birutės daržo savininkė M. Mitingas Buvo Sėkmingas 
Mikutienienė sako, kad greitai 

• atstatę- 
i' rudeninio 
’ rugpjūčio 19 d.,-turėsime naują I Vokietijos fašistų terorą ir už | 
1 svetainę. > \ *

Vilniečiai smarkiai
prie pikniko. Yra išleista ti- 
ikietai su didelėmis piniginėmis dedasi 
dovanomis: 1-ma—$200, 
—-$75, 3-čia—$50, 4-ta—$25 ir parodė pasibaisėtiną terorą na- 
5 dovana skyriama pasirenkant zįu žemėje, 
iš darbininkų laikraščių.

Tikietų kainos nuo 5c iki 25c. 
Tikietai yra platinami ne tik 
Chicagoje, bet visoj plačioj Am
erikoje ir mes tikimės žmonių 
turėti nemažiau 5 tūkstančių.

Birutės Daržo 
Svetainė Sudegė

Kas liečia “literaturkos” na-1 
rius, tai jie už boriką neparsi-1 
duoda, kaip “K.” padarė.

Nebuvau manęs, net “Lais- ■ 
vės” špaltas užimti, vedant po
lemiką, su tokiu asmeniu, kaip 

[“Kaimynas,” nes tai vėjo bota- 
i gas, buvęs ALDLD nariu, vė- 
lliau keleivinis, o dabar vos ke
liu bonku “black horse” užten- 

[ ka, kad parduotų savą skūrą fa- 
Lšistinei “V.” ir ją taip gir- 
I tų. Kaip tau negėda, tokiam 
[“revoliucionieriui” su tokiu 
I “razurnu,” taip žemai nusiris- 
[ti. Kadangi gyrieš visiems, 
kad į tavo tuos “perlus-' nieks 
nesugebėtų Atsakyti, tai ir bu
vau priverstas nors keliais bruo
žais nupiešti tavo fotografiją.

Viešintiškis.

Draugai, 
į visi imkitės 
I studentų ir 
pinigų. Kadangi mokyklos už
laikymas pernai kainavo apie 
$500, tai šiemet turime sukelti 
tokią pat sumą. O jeigu nesu- 
keltume ir reikėtų mokykla pa
leisti delei finansų, tai visa kal
tė pultų ant mūsų.

O kad mokykla yra reikalin- 
, ga, tai jau nėra nė kalbos. Mesx 
[ senstame ir nepaspėsime eiti su 
darbininkų judėjimu. Tad tu
rime palikti į savo vietas jau
nuolius ir padaryti juos darbo 
klasės kareiviais. O tam yra 
reikalinga delei jaunuolių mark
sistinė ir leninistinė mokykla, 
kuri išmokins mūsų jaunimą 
suprasti, kuriai klasei jie prik
lauso. Be mokyklos mum juos 
išmokinti sunku.

Mokyklos Komisija.

Šaukiamas Platus [ 
Susirinkimas Reikale

nieko nelaukdami 
už darbo, gaukite 
dirbkite sukėlime

Philadelphia, Pa

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
“Laisvės” įstaigoje galite 

gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais- 
j vės” ofisą ir gausite medaus

Paleistas po Paranka Vienas tiek’ kiek tlk norSsite- 
Hillsboro Politkalinys

Hillsboro, Ill. — Po $10,- 
000 parankos tapo iš kalėji
mo iki teismui paleistas ko
munistas Frank Pansick, 
narys Taylor Springs mies
telio valdybos. Paranką

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

Lyros Choras rengiasi prie 
[savo metinio pikniko, kuris 
, įvyks 15 d. liepos (July), Lade- 

Liepos 6 d. Chicagos Lietu-i nian l aiškas metai bū-
•A&kių svetainę ir ant vių Auditorijoje įvyko masinis {na vienas iš didžiausių piknikų 

1 “Vilnies pikniko, lietuvių mitingas protestui prieš • Shenandoahe. šiemet gi bus 
i dar didesnis, kadangi iš apie-;

i paliuosavimą d. Thaelmanno iš I linkės ketino būti daug svečių,
‘ ‘ " į kaip tai: iš Readingo—Menšins- j

kai, Ambasevičiai ir Misevičiai; ' 
iš Wilkes Barių—Zdaniai, Gru-1 
šelionis ir kiti. O iš Minersvil- 
lės drg. Pečiulis jau “šiur” bus, 
nes jis kiekvieną mūsų pikniką 
atlanko. Na, ogi frakvillie- 
čiai, Zalenkai, Jonelioniai ir ki

bus

rengiasi budelių nagų.
Kalbėjo d. V. Andrulis, kas 

dabar Vokietijoj. Jo 
2-ra prakalba buvo labai įdomi ir

Antras kalbėjo Dr. 
Zeisler, angliškai, apie Ameri
kos darbininkų padėtį; jis kai- ( 
bėjo neblogai.

1 mažai, aukų surinkta $7—lėšų 
padengimui.

"Laisvės" Reporteris.

[Massachusetts ir Apielinkės Darbininkus

žmonių buvo ne- ■ Taigi, kaip matom, 
i daug svečių iš apielinkės, o dar 
i daug yra, kurių čia nesuminė- 
j ta.

Lyros Choras kviečia apialin-, 
kės ir vietos draugus-ges skait
lingai dalyvauti šiame piknike, 
nes Lyros Choras taipgi netin
gi pasitarnaut darbininkiškom 
organizacijom. Linksmai laiką 
praleisime ir chorą paremsime.

T pikniką važiuojant iš She
nandoah, N. Main St., reikia 
laikytis, kur rodo “Detour” pro 
kapines, žemyn, vėliau rasite 
nurodymus.

Kviečia Rengėjai.

Komunistų Partbįos Pirmo: taip miestavuose.
Distrikto Lietuvių Frakcija at-i Del pasekmingo pasiekimo 
sišaukia į darbininkus ir dar-' plačiųjų darbo masių, reikalin- 
bininkes paramos. Partija varo ! ga finansai. Todėl Komunistų 
platų .darbą tarpe plačiųjų dar- [ Partijos Pirmo Distrikto Lietu- j 
bo masių, kaip tai, kova už tuo-} vių Frakcija rengia savo me- j 
jautinę pašalpą bedarbiams ir, tinį pikniką 15 d. liepos, Wor- , 
už socialę apdraudą. Partija or- cester, Mass., 
ganĖsuoja neorganizuotus darbi- [ Bus puiki programa, 
ninkus į darbo unijas, partija 
darbuojasi ateivių gynime nuo 
deportacijos, partija smarkiai 
darbuojasi gynime Scottsboro kiai per visą dieną prie Brolių 
berniukų išgelbėjimui nuo mir-: Orkestros. —išaugu vcivimv ovc-
tiesį. ir dabar partija stato savo.4 Kviečiame darbininkus ir dar- jg Džiunglių” sunaudoti 
kandidatus 1 visas valdiškas viė-ibininkes skaitlingai atsilankyti! u kadangi tūlos vie- 
tas, Kaip valstijos rinkimuose, KPLF 1-mo Distrikto Biuras. & ,

__________ i tos mums nebesuprantomos. 
Be to, rašinys taip tankiai 

• (eilutė prie eilutės) surašy- 
darbininkai tas, kad nieku būdu negali- 

gali tikėtis iš naujos ‘darbo ta- nia ištaisyti.
rybos’? Ką reiškia vienuolikos

Del pasekmingo pasiekimo

Olympia Parke, i 
dainuos 

Aido Choras ir Tarptautinis 
Choras, taipgi bus ristynių ir, 
geri kalbėtojai. Taipgi ir šo-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

K. Matulaičiui, Leningra
das.—Draugo vertimo “Sve-

NEW HAVEN, Conn. —Per
geltą šeštadienį, liepos 7 d. čia 
! laikė posėdį jaunuoliam steigia
mos mokyklos komitetas. Deja, 

j komiteto nariai atsilankė, bet 
į dauguma tik iš kitų miestų, ta- 
[čiaus įsiskverbė klaidelė, kad 
Į nesušaukta vietos darbininkų 
! organizacijų nariai į tą taip lietuvių organizacijų. Visi 
i svarbų posėdį. O čia reikalas legatai būtinai pribūkite į 
j ūmus ir svarbus, nes mokykla, i ką. 
j sulyg pirmesnių tarimų, turės1 
| įvykti ne vėliau liepos 23 d. ir 
į baigtis rugpjūčio 18 d. ~~ 
* kyklos tvarkymui reikalinga tu
rėti geras komitetas, o be vie- 

' tos draugų, aišku, toks darbas 
! negali būt vedamas, nes čia nu- 
' skirta laikyti mokykla šią va- 
j sąrą. Pagaliaus nutarta šaukti 
susirinkimą platesne papėde, ir- 

■ gi šeštadienį, liepos 14 dieną, 
i Lietuvių svetainėj, 342 Front 
'st., New H'avene. Į šį susirin- 
1 kimą bus sušaukti vietos drau- 
įgai ir draugės darbininkiškų 
organizacijų nariai ir ALDLD 
ir LDS apskričių komitetai. Ku- ; 
rie negausite raštiško pakvieti-

I mo, pastebėję šį pranešimą, at- 
: eikite vis vien į šį posėdį.

Drg. J. šukaitis daVe žodį, . 
kad jis dės visas pastangas su
traukimui visų narių į šį posėdį : 
ir dirbsiąs, kiek jėgos leis, mo
kyklos tvarkyme. Liko dar tiek 
pridėti, kad kiti jam prigelbėtų 

[ ir jaunuolių mokykla galės būt : 
pradėta, kaip yra nutarta.

Manoma gauti geri mokyklos 
vedėjai ir vienas kitas iš me- < 
nininkų tarpo. Todėl to mum ; 
reikia>kad supažindint jaunuo- ; 
liūs su dailės reikalais 
svarba. Tačiaus visa 
mokyklos, tai pažinimas darbi- įvertina tokių svarbių vedamų i 
ninku judėjimo, Markso 
niuo mokslas bus gvildenamas bių darbų 
mokykloje.

Tad tikimasi, kad šis posėdis dėjimo darbas.
bus skaitlingas, nes, be to, dar . Draugai, paėmę aukų rinki-[ 
bus sykiu ir parengimėlis jau- m0 blankas, būtinai pristatyki-' 
nuolių mokyklos naudaL- Kaip te ateinantį penktadienį, 13 d. 
vietos draugai, taip ir apskričių liepos, 995 N. 5th St., 8 vai. ' 
komitetai privalo posėdyje da-' Vak.
lyvauti.

Svarbi Prieškarinė Konferenci
ja, I Moteris Pennsylvanijos, jam sudėjo Montgomery ap-

New Jersey, Delaware ir
Washington, D. C.

skrities darbininkai. Dar 
tebėra kalėjime 10 darbinin-

Philadelphijos ir apielinkės kų, kurie sykiu.su drg. Pan- 
priešvkarinė konferencija įvyks Į sieku buvo areštuoti UŽ vei-| 
liepos 14 d., 2 vai. po pietų, i kla delei bedarbių šelpimo.! 
Boslover Svetainėj^ 701 Pine [ jįs darbuojasi, kad ir 

[draugams būtų greitai 
kelta parankos.

St.. Philadelphia, Pa.
Į šią konferenciją yra iš

rinkta daug delegatų ir nuo 
taip lietuvių organizacijų.

J°!

Šil

de- 
lai- PENKI S T R E I K IERIAI 

NESMERKTI MIRTIN 
Canary Salose tapo mir- 

i tin nusmerkti penki darbi- 
i • i ninkai. Juos nukaitino užkiamo kongreso Paryžiuj, gu- v 
zikučius. Visų tautų darbi- nužudymą valdžios sargybi- 
ninkai ir darbininkės darbųo- mo.
jasi, kad sukelti lėšas vykstan- ---------------------
čioms delegatėms į Paryžių. |Neperšaunami Automobiliai 
Ateinančiam kare moterys loši Kubos Valdžiai 
svarbesnę rolę negu pereita-( . h p ' _ Ypa
me kare. Visų salių kapitalis-l TZ . .’ . . .
tai studijuoja būdus panaudo- statoma Kubos valdžiai to- 
jimui moterų del karo opera- kie automobiliai, kuriems 
ei jos.

Moterų organizavimas prieš 
karą ir fašizmą yra lygiai 
svarbus, kaip ir vyrų. Moterys 
yra plačiai naudojamos amu
nicijos gaminime, prie karo [ 
prisirengimo, o karui iškilus! 
jos bus naudojamos lygiai su į 
vyrais. Valdančios klasės 
žmogžudžiai dar norės pasis
pardyti prieš galą ir išžudyti 
milionus darbininkų ir darbi
ninkių tikslu išbristi iš šio kri- v 
zio.

Bet reikia pasakyti, 
prie šio svarbaus darbo 
organizacijų moterys 
mažai turi noro pasidarbuoti. 
Šitas darbas juo labiau turė
tų būti jų pačių inciatyva va- 

svarba romas. Daug mūsų narių ne

Visiems reikia stengtis 
rinkti aukų ant blankų ir iš- 

Mo- platinti paskirtus, moterų šau-'

su-

kad 
mūsų 
narės

ir jos

ir Le- kampanijų. Juk iš tokių svar- 
ir susideda mūsų 

visas svarbus darbas, mūsų ju-

Worcester, Mass. kų nacionalis streikas ir kas ta- [ 
me kaltas?” Ko

Vikutis.
Prieš kara ir fašizmą miesto 

i komiteto narys,

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424 

z

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKI!’ 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, Inc., Dep. L.
62 Beacon St., Newark, N. J.

Svarbus metalo darb. susi
rinkimas. Plieno ir Metalo punktų programa, kurią įteikė 
Darbininkų Industrinės Unijos darbo departmental industrinės 
Lokalas 125 šaukia masinį su-1 unijos prezidentas birželio 25 
sirinkimą šį penktadienį, liepos d.?” Toliau jis aiškins, kas rei-

Petrui, Windsor, Kanada. 
[—“Sovietų Įstatymai Apie 
.Tikėjimo Laisvę” gavom’ 
Ačiū! Sunaudosime prie pir
mos progos.

13 d., 7:30 vai. vakare, A.O.H.!kia daryti, kad paskubinus or-.______________
HąlL 26 Trumbull Str. Vyriau-! ganizavimą metalo darbininkų pa|Į Rįver y]ass __ gu_ 
siu/kalbetoju bus G. L. Beau- ’ i vieną industrinę uniją. ! , ‘ . a._,~ , .* .. . istreikavo American Siulumont, industrines unijos Con-1 Visi Worcesterio plieno 11 • * .. , . . "
neetieut valstijos distrikto orga-; metalo lietuviai darbininkai yra .Kompanijos 1,300 clai bimn- 
nizatorius. Jis kalbės klausimu, j šaukiami dalyvauti šiame masi-jkų, reikalaudami pripažint 
“kodėl neįvyko plieno darbinin- niame susirinkime. 'uniją.

Sovietams Kviečių Užtenka
London. — šiemet iš So- 

i vietų Sąjungos išvežta į už-1 
[sieną 35,000,000 bušeliu kvie- BROOKLYN LABOR LYCEUM 
' cių. 1 odei, kai kam atrodys 
l keista, kad Sovietai pirko [ 
3,000,000 bušelių iš užsienių 
ir laivais nuvežė į Sibirą. 
Bet Sovietams pirkti tie 
kviečiai pigiau atsiėjo, todėl 
kad sutaupė traukiniais ve
žimą per tokį milžinišką So
vietų plotą Azijoj.

SKAITYKIT IR PLATIN ' 
KIT “LAISVĘ”

DARBININKŲ IŠTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

CLEMENT VOKETAlTiS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

Lietuvys Kraustytojas
(Moving)

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

PETER BANES
449 Grand Street (

Skersai Republic Teatro
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3152

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glcnmore 5-6191

512

sykiu.su


Ketvirtad., Liepos 12, 19^

rjto

Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS ĮVAIRIOS žinios

Metinio Pikniko

pagelba Bedarbių Tarybos.
darbininkų skurdas, |. v. 1 ,.. v I dzia 1-mą valandą po pietų

kių gėrimų.

Tatai turėtų atsiminti kiek- aiškino, kad jis pats nupuolęs j

Būkim <visi ant ko-

Parado Kom.

la-

PAJIEŠKOJIMAI
J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)302

užkandžiu, ge- 
taipgi ir viso-Mes Atsiekiame 

Paradais?

PAJIEŠKAU drg. Petro Ramoškos.
Du metai atgal jis gyveno Eliza

beth, N. J. dabar nežinau kur jis 
yra. Malonėkite arba pats atsišaukti, 
arba jei kas nors žinote kur jis 
randasi, tai man praneškite šiuo ant
rašu:

ANTHONY RAZUKEVIČIUS
40 Belvidere, Ave. Holyoke, Mass.

(162-164)

Dvyliką žmonių įkando šu
nys, per 24 valandas, Rocka- 

j way apielinkėje. Bus labiau 
baudžiami neapynasriuotų šu
nų savininkai.

tvarkos.
reiš-

Disciplina taip pat yra 
iš svarbiausių sąlygų, 
organizacijos turi dalv- 

organizuotai, su savo vė- 
priešams-buržuazijai, Havomis ir iškabomis, su be

gyvenęs
Jackson i

vienas L.D.S. narys ir savo 
ganizacijos metinį pikniką 
retų atlankyti.

Apskr. Sekretorius,
P. Baranauskas.

Valdybos, pasirūpin
kite, kad tie brangūs dalykai

nuo tankos ir žuvęs. Mato-1

SUSIRINKIMAI ,
MASPETH, N. Y.

L.D.S. 14-tos ir A.L.D.L.D. 138-tos 
kuopų susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, 12-tą dieną liepos (July), pas 
draugus Laukaičius. 64-45 Perry 
Ave., 8-tą valandą vakare.

Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime, atsiveskite naujų narių ir 
užsimokėkite užvilktas mokestis.

Sek r.

Dalyvaukim Organizuotai;
Dalyvaukim Visi

Ko labiausia reikia, kad

Penktadienį, 7:30 vai. va
kare, Graham Ave. ir Varet pelis, literatūra tik kalba apie 
St., susirinks šios apielinkės 
darbininkai ir po trumpo susi
rinkimo paraduos po apielin-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiat ir chroniška* vynj ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 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 3-132

Mr. ir Mrs. Moutal, bedar- 
j biai, gyvenantieji 607 Powell 
; St.,- Brooklyne, šiandien šau
kiami teisman už susikrausty-

Organizacijoms Žinotini ■ 3^2
liama, o kitose visai pralei
džiamos.

Šeštas Puslapis

Ryt Prieš Karą ir Fašizmą Paradas
Williamsbrge; Visi Rengkites

lias lėšų nei darbuotojų. La-

darbininkų vienybę ir dauge- 
, liui atrodo ateities dalyku. Pa
radas yra gyvas paveikslas 
darbininkų solidarumo- ir pa- 

kės gatves. Šis paradas yra drąsina ne vieną abejojantį, 
ypač svarbus akyvaizdoje pir-: 
madienį prasidedančio Thael-, 
manno teismo Vokietijoj ir be-' 
protiško nazių siautimo kirviu ' 
ir šautuvu prieš visus fašizmo ' paradas būtų įspūdingas, įti- 
priešus. Čia taip pat po La-. kinantis, akstinantis į veiki- 
Guardijos fašistiniu sparnu fa- mą ? Pirm visko, paradas turi 
šizmas kelia galvą ir prieš jį būti skaitlingas; paskiaus. jis 
reikalingas stiprus darbininkų turi būti įvairus, išmargintas 
frontas.

Ką

iškabomis, vėliavomis, gyvais 
šūkiais ir dainomis bei muzi
ka.

, viena
paradas turi kelerio- Beito

-r.. . . i i
Vykęs [

pą vartę. Pirmiausia, mes pa- vauti
rodome
kad mes jau turime organiza- ‘ uaįs ar bent kokia muzika, 
cinių galimybių ir reikale mo-i _ , __ . .
kame veikti bendrai, panaudo- Svarbu Motenms ,r Va.kams 
darni konstitucija užtikrintas a yvautl
teises susirinkimų ir žodžio 1 šiame parade dalyvaus bū- 
laisvę ir kad mes bendrai ga- •' rys moterų su mažyčiais vai- 
lime pasipriešinti, kada sufa- -kais vežimėliuose. Lietuvės 
šistėjusi buržuazija kėsinasi (moterys nepalikite savo vai- 
atimti jas. Buržuazijai tas Į kus ir vežimėlius namie. Di- 
baisu ir daugeliu atvejų ji pri-; dosnieji vaikai eis savo būryje, 
versta su darbininkų reikalą- nešdami ant lazdų iškeltus su- 
vimais skaitytis. i plyšusius batus ir tuščius pie-

Kitas svarbus dalykas, tai no butelius, atvaizdavimui La- 
darbininkų Guardia žadėtos “gerovės”, 

prieškarine-priešfašistine Jie turės ir savo beną iš viso
kių instrumentų. Vaikai lai at-

LaGuardija Gyrėsi Pagerini- Jau tik Keliolika DienŲ 
Beliko iki III Apskričio į 

New Yorko majoras La-> M 1
Guardija išleido spaudon siek-, 
sninį raportą savo nuveikti)! 
darbų per šešius mėnesius bu-' 
vimo majoru. Taip pat kalbė-■ vienijimo kuopos, įeinančios į _ .v *
jo per radio pereitą pirma- III Apskričio ribas, kviečiamos a^al į tėvo stubą, iš ku- 
dienį. Jisai be paliovos gy-! stropiai ruoštis metiniam LDS 1^os Psv su policijos pagelba 
rėsi pagerinęs miesto gyvento-! III Apskr. piknikui. Į buvo išmetęs, nes tiedu be-

! darbiu nemokėjo rendos. Juo- 
Piknikas įvyks 22 dieną lie-i^u atgal sukraustė susiedai su 

pos, nedėlioję, P. Vaičionio 
farmoje, Cranford, N. J. Pra-

jų gyvenimą. Ir jisai tiesą sa
ko, kas liečia kapitalistus— 
jiems daug pelnai padidėjo. 
Užtai ir <..............
badas ir persekiojimas nežmo-j 
niškai pakilo. I Šiame piknike bus graži'

Pereitą pirmadienį nuėjo! programa: dainuos keli cho- ' 
pas LaGuardija darbininkų i rai; bus virves traukimas; gar-| 
delegacija,, atstovaujanti 15,-, si Elizabetho Orkestrą grieš 
000 organizuotų darbininkų, įvairius šokius per visą dieną; 
kad pareikšti protestą prieš ant vietos bus 
policijos terorą. Ponas La- rai pagamintų, 
Guardija atsisakė delegaciją 
matyti. Jo tarnai užklausė 
apie delegacijos sąstatą ir pa
aiškėjus, kad tai darbininkų, 
ponas LaGuardija nematė rei
kalo ją matyti. Argi ponui. 
skaityti darbininkus piliečiais, 
turinčiais kokias teises prie 
valdžios?

Apie darbininkų delegaci
jos pareiškimą, kurį norėta iš- Į 
dėstyti delegacijai, bus rašy
ta plačiau sekamuose nume
riuose.

Thomas Burke, 26 metų am
žiaus darbininkas, 
94-18 34th Rd.,
Heights, rastas sužeistas Trip- j 

: lex Oil Refining kompanijos t 
kieme, Long Island City, kur 
jisai dirbo. Nugabentas ligon- 
butiii už keliolikos valandų į 
mirė. Kompanija tuojau iš-1

pasiekimas masių 
su 
propaganda ir obalsiais. De- 
sėtkai tūkstančių darbininkų stneša visas turimas dūdas ir 
mato paradą, skaito ir klauso švilpukus.
obalsius, perka literatūrą, už-į jų šį penktadienį. Beje, A.L.D. 
sižingeidauja, diskusuoja. į su- L.D. ir Sąryšis turi vėliavų ir 
styinkįmus svetainėse ne visus iškabų.
galima sutraukti. Ne visus ga
lima pasiekti ir su lapeliais bei neliktų kambario kampe, 
literatūra, nes tam nėra įva-

Masių Teisinas Prieš 
Nazių Teisdarybę

i 
Kruvini nazių. darbai bus 

išstatyti prieš masių teismą at-1 
einantį pirmadienį, liepos 16 
dieną, St. Nicholas Arena, I 
New Yorke. Mat, tą dieną i i 
naziai pradės savo budelišką1 

Penktadienį liepos 13 d., teismą prieš vyriausią Vokieti- 
7:30 vai. vakare, Irving Plaza, I ios darbininkų vadą Ernst 

Thaelmann ir kitus 
priešus Vokietijoj.
šizmo priešai čia New Yorke 
surengė masių teismą, kuria- 

nalis sekretorius, kalbės apie ‘me J3US iškelti aikštėn nazių 
pastaruoju laiku įvykusius di-!^u^el'^ darbai ir į 
tižiuosius streikus ir išaiškins Į remdamiesi jie teis ko- 
juose įgytas pamokas. i vin^us darbninkus.

Dalykai
Aktyvo Kalendorius

Mūsų organizacijos gali
bai daug prisidėti prie darbi
ninkų judėjimo pakėlimo, jei 
atydžiai seka įvairius įvykius 
ir.sąryšyje su jais vedamas 
Jęajnpanijas. Sekamus daly
kus organizacijos turėtų įsi- 
tėmyti ir pravesti narių mobi
lizaciją sulig geriausią išga
lę. Valdybos privalėtų susi
rinkimuose iškelti.

Penktadienį, liepos

Irving PI. ir East 15th St 
New Yorke, įvyks masinis mi
tingas, kuriame d. Earl Brow
der, Komunistų Partijos nacio-

Tikėjimas Stebuklams Apga
vo Lengvatikę Tarnaitę

Emily Churchward, tarnai
tė, tarnaujanti 196-19 Jamaica 
Ave., Hollis, labai skaudžiai 
tapo apgauta tikėjimu stebuk
lams. Atsilankius jauna čigo
nė jai įpasakojo, kad jos 14 
tūkstančių dolerių taupmenys 
gali padvigubėti, jeigu jinai 
pildysianti čigonės nurodymus. 
Atrodė stebuklas, bet kas ne
panorėtų dvigubos sumos pi
nigų, o ypač tarnaitė, kuri 
taip vergiškai už juos turi 
dirbti.

Pereitą kovo mėnesį, ji, po 
pasikalbėjimo su čigone, išsi
ėmė iš banko visus savo taup- 
menis—$14,000. Ją pasitiko 
čigonė ir suvyniojo pinigus į 
skarelę, tuo tarpu įsakydama 
tarnaitei skarelę vėsuoti ir 
kalbėti paskui ją užbūrimo 
žodžius. Tą užbaigus, čigonė 
liepus jai apsirišti apie juos
menį tą pundelį ir nežiūrėti 

-1 per tris mėnesius. Pereitą pir- 
* | madienį išsibaigė trys mėne

siai ir tarnaitė, atidarius pun
delį, rado viso labo palikta tik 

„ v. i $23 ir 16 pluoštų laikraštinės f q m 7 m o •
_ \ i popieros,, sukirptos banknotu)Dėlto ta- i j i v.i dydžio.

j Taigi, tikėjimas stebuklams 
| brangiai atsiėjo. Bile koks ir 

. . j bile kur rodomas ar žadamas
js a ymai,, sįebQk]as yra apgavystė, ta- 

Į čiaus dar randasi lengvatikių, 
• kurie tiki stebuklams.

or
tu- mai, taip ir išsisuks, nes ve- į 

lionis buvo persilpnas kalbėti I 
ir negalėjo išaiškinti priežas- i 
čių, kurios jį, kaip ir tūkstan-j 
čius šios kapitalistinės siste-1 

į mos aukų, be laiko nuvarė į <’ 
I kapus.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
i

Vincas žemantauskas, 60 į 
meti) amžiaus, senas Brookly- 
no gyventojas, mirė liepos 
(July) 8 d., Marcy ligoninėj, 
Utica, N. Y. Pašarvotas 107

Ką Reiškia Tvarka?
Vargu rastųsi šiandien nors j 

vienas, kuris galėtų trumpai 
atsakyti, ką reiškia tvarka. 
Štai I. Miller batsiuvyklos dar
bininkas rašo, kad jų algos 
taip nukapotos, jog svarbes
niųjų sekcijų darbininkai,
dirbdami kaip pakvaišę, vos;Union Avė., LeVando’s koply- 
tik gali uždirbti $15 į savaitę, j čioje. Bus laidotas liepos 12 | 
Kada minėtos dirbtuvės darbi-’| d., 9 vai. ryto, šv. Jono kapi- 
ninkai pasiskundė Boot audinėse. Laidotuvėmis rūpinasi 
Shoe unijai, kuriai jie priklau-1 graborius J. LeVanda-Levan- 
so, tai ponai viršininkai paša-1 dauskas.
kė, kad darbininkai nesilaiką | 
tvarkos.

Veik nėra tos dienos, kad 
keliuos lygiai N. Yorko ir prie
miesčių teismabučiuose nebū
ti) atvesti keli pikietai, keli šal
pų reikalautojai, šalpos dar
bų jieškotojai, lapelių dalyto
jai, kliubų organizatoriai bei 
darbo unijTį ir kitų darbininkų 
organizacijų vadai, rašytojai, 
prakalbininkai. Visi jie bau
džiami už nesilaikymą tvar
kos. Darbininkams dirbti, 
streikuoti, pikietuoti, valgyti, 
kalbėti, rašyti, skaityti ir tt. 
reiškia nesilaikymą
Kas galėtų išaiškinti, ką 
kia tvarka ?

tf

j®-

• <

PARDAVIMAI

Malioriai Demonstruos prieš 
Zausnerį

Maliorių Eilinių Narių Ap
saugos Susivienijimas šaukia 
visus maliorius ir popieriuoto-
jus į bendrą demonstraciją PARSIDUODA farma, kuri yra apie 
prieš Zausnerio užsirioglini- 
mą ant eiliniif narių sprando 
vogtų balsų pagelba.

t ---- ---------------- Demonstracija įvyks šian-
šeštadienį, 21 d. liepos, yra | Teisme hudys Dr. Kurt Ro-. ---------------- j dien, liepos 12 d. Visi susirinks

Atleidinėja Nuo Šalpos Darby 7 . vakQaro ši7rvakai inia:J r ? me Union Square krašte, pries
. v .. Kaipo dalis kampanijos at-1 didįjį pastolį (stand) ir iš ten 

Priesusv.Jls. leisti 15,000 darbininkų nuo maršuos prie Tarybos raštinės, 
priverstas buvo atsidurti uzru- §a]pos darbų, nuo Governors į reikalauti prašalinimo Zaus- 

liepos, bezyje arba būtų sutikęs tą js]ancj įap0 pravaryti 200 dar- nerio iš finansų sekretoriaus 
įvyks LDS Pat) likimą, kaip kad Thael-: bininku ten dirbusių 500> vietos.

Likusieji 300 bus pravaryti j 
rugpjūčio 1 dieną. Dėlto dar-Į 
bininkai pasekelbė streiką, 

į Darbininkai protestuoja ir 
i pastatė prie South Ferry pi-1 
kietus. Militarė policija perei
tą antradienį užpuolė ramiai 
pikietuojančius darbininkus. 
Vieną sumušė. Norėjo palikti! 
tik du pikietuoti, bet darbinin- ’ne^.’ . ....... . ■ . ... J Visi nariai ir nares yrakai kovojo ir laimėjo, likosi . . v. . . . ... .. . . A .. kviečiami dalyvauti, nes yraapie 20 vpikiete. Armijos ofi- . , . . , . I .. .I .... . ... . , i labai daug svarbių reikalų.; cienai baugina likusius ant sa-' . .v L i1. , 4, . ? , y . . . Bus raportas is apskričio kon-los darbininkus šaudymu, tei „ .. L_. t(~ ..v. . , .. ,. , J ferencijos. Yra įsejęs svie-jie išdrįstu streikuoti, taciaus: „ XT o . ...J. .. . ‘. . . Įsos No. 2, tad nariai ir nares

a is jų jau pnsi ėjo pne kvįegįami atsiimti. Bus ir ki
ltų reikalų. Ateikite patys ir 
atsiveskite naujų narių prie i 
mūsų kuopps.

ALDLD 1 kp. Org.

rengiama renkliava Tarptauti- j senfeld, buvęs teisdarybės 
nio Moterų Kongreso delega-!iministeriu Prūsų kabinete ir t 
Čių kelionės lėšoms ir prieška-i Thaelmanno gynėju. Už drą-Į 
riniam-priešfašistiniam darbui.I są ginti fašizmo 
Tam reiks didelės talkos.

Sekmadienį 22 d.
Cranford, N. J
Trečio Apskričio piknikas.

Liepos 27 d
mann. Liudininkų skaičiuje

Liepos 27 d., New Yorke, randasi Aneurin Bevan, Dar
bus išleistuvės delegačių į TMjbo Partijos narys Anglijos 
Kongresą, Paryžiuje. parlamente; Franz Hoellering,,

‘‘“ j redaktorius ’ 
Allan Taub, iš Nac.1

Kongresą, Paryžiuje.
Liepos 27, 28 ir 29 dd. ren- buvusis Vokiečių 

giama rinkliava parėmimui ir kiti.
Vokietijos priešfašistinio judė-. Politkalinių Gynimo Komiteto
jimo ir fašizmo aukų. Čia irgi 
reiks visų organizuotų darbi
ninkų kooperacijos.

Liepos 29, North Beach Pic
nic Parke, Astoria, L. L, įvyks 
TDA distrikto piknikas.

, Būtų pageidautina, kad or
ganizacijų aktyvas išsikirptų 
Šį sąrašą ir mobilizuotų visus 
narius, kuriam iš minėtų dar
bų gali ir kiek gali. Pasta
ruoju laiku pas mus daug 
svarbių kampanijų praleidžia
mos visai nieko neveikus, o tas

bus prokuroru.

Slaugės Reikalauja 8 Valan
dų Darbo Dienos

Atidarimui kampanijos už 
vai. darbo dieną be numaži

nimo mokesties, New Yorko
8

ligoninėse, Slaugių ir Ligoninių streikierių.
Darbininkų Lyga šaukia mitin- *__ , __ _
gą šiandien, 8 vai. vakare,
ChurcH .o/ All Nations, 9 Se- SKAITYK ., LAISVE 
cond Ave., NeW Yorke. • IR KITIEMS UŽRAŠYK

' ALDLD 1 Kp. Susirinkimas
Amerikos Lietuvių Darbi- 

kų Literatūros Draugijos 1 
kuopos susirinkimas įvyks ket- 

11 virtadienį, 12 d. liepos, 7:30 
’. vai. vakare, “Laisvės” svetai-

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Dr. HERMAN MENDLO WITZ
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

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED,

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso autdihbbi 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus;• 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night 

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

Telephone, EVergreen 8-97'

12 mylių nuo Seaside Oregon. Že
mė yra labai derlinga; yra apie 160 i 
akrų, 20 akrų dirbamos žemės, o kitą 
galima naudot kaipo ganyklą. Tvar
tas naujai pabudavotas; maža stu- 
belė, su malkine, yra geras plotas 
miško, kuriame randasi didelių, sto- ■ 
rų medžių; taipgi mažas upelis bėga 
per laukus. Viską sutraukus, tai ' 
farma stovi apie 12 mylių nuo Sea- j 
side Oregon, farma turi 160 akrų, į 
20 akrų ariamos žemes, apie 20 ak-. 
rų arba daugiau gero miško, ir kitas 
kas, tai yra geros ir prastesnės že
mės, bet labai gera del ganyklos, 
nes ten yra upelis. Aš esu jau se-; 
nas žmogus ir negaliu užlaikyti to- i 
kios didelės farmos, todėl noriu par- j 
duoti greit ir už žemą kainą. Par
duosiu visus laukus, stubą, už $2,000. • 
Kreipkitės sekamu antrašu:

KAZYS WASILIAUSKAS 
(arba JOHN SMITH) 

Seaside, Oregon, j
(163-175)

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdaii automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

! LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 

| tomobilius ir karietas veselijoms, i 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos, Gydomos

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

PRANEŠU
Savo Pacientams

Kad laike liepos (July) 
rugpjūčio (August) mėnesių 
mano ofisas bus atdaras penk
tadieniais (pėtnyčiomis), o už
darytas šeštadieniais ir sekma
dieniais. .

D-RAS A. PETRIKĄ
221 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Tet Stagg 2-9105 <

ir

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

■ (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamu kainą 
Parsamdau automobilius vestn- 

vSm, paritai, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

J .

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- * 
įo Nesveikumai, 
Nejrįvų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos. A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų»Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se« 
rūmų ir čiepų IšmirkŽtimhi.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir I

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M# "
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

ig PI.
X*.




