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HITLERIS EINĄS 
IŠ PROTO?

London. — Darbiečių par
tijos dienraštis “Herald” 
rašo, kad tarp diplomatų 
šiame mieste pasklidę p ra-į 
nešimai, jog Hitleris sunkiai 
serga nervų suirimu ir

Pirmas} Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
.Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

1 IN TWO PARTS I

PARTONE

kad

Austrą Legionas

Paveikslas parodo bergždžiai stovinčius prekinius laivus San Francisco prieplaukoj, kur lai- 
vakroviai jau tris mėnesius streikuoja. Per savaičių savaites tie laivai nei prikraunami nei iš
kraunami.

sveikti.
f

Žydų spaudoje buvo 
mėta, kad du gydytojai nuo
lat sekioja Hitlerį; bijoma, 
kad jis bile kada gali pa
mišti.

Jeigu del to Hitleris turė
tų pasitraukti iš valdžios, jo 
vietą veikiausia užimtų da
bartinis ministeris be port
felio Rudolf Hess, o ne vice
kancleris von Papenas .
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Streiko Judėjimą . j j;

Viena.—V o k i e t ijoj yra 
8,000 buvusių Austrijos le
gionierių, hitleriško plauko 
fašistu. Kuomet vasario 
mėnesį rymiškas fašistas 
Dollfuss Austrijoj kriušino I
socialistų-komunistų sukili- j Kompanija Uždare S1U“ Teisme Išteisintos Bites
mą, tie legionieriai kovojo' . , r •! v.i Philadelphia, Pa.-

-I vykias, iSreiKSdama ninkai Allmanai pa]
PrrfocH nrioJ N R A per teismą> kad užd»'austl! i
riulcblę pilco li.ll.rl. kaimynams McDevittams'

mą, tie legionieriai kovojo i 
už perleidimą Austrijos į! 
Hitlerio fašistų rankas; bet 
jiems nepavyko. Tada tūk
stančiai legionierių perbėgo 
į Vokietijos pusę. Juos ten 
Hitleris apginklavo ir užlai
kė; tikėjosi juos panaudoti 
naujoj kovoj del Austrijos 
pervedimo į hitleriečių ran
kas.

Dar ir dabar tie austrai 
legionieriai Vokietijoj tebė
ra ginkluoti ir uniformuoti, 
kuomet saviškius šturminin- 
kus Hitleris išvarė į “vaka- 
cijas” ir nuginklavo.- Ta
čiaus ir tarp legionierių 
prasideda bruzdėjimas, rei-

Fredericksburg, Va. — 
NRA vyriausybė patvarkė, 
kad G. and H. siuvyklų 
kompanija turi atmokėti sa
vo darbininkams $200,000. 
Tiek kompanija jiems nusu
ko, nedamokėdama algų su
lig NRA taisyklių. Vyriau
sybė pagrūmojo atimti iš 
kompanijos mėlynąjį arą, 
jeigu nedamokės minimos 
sumos. Kompanija, į tai at
sakydama, uždarė savo siu
vyklas, išmesdama iš darbo 
500 siuvėjų.. Toliau ji vei- 

škiasi vis didesnis nepasi-; kiausia “persiorganizuos”, 
tenkinimas. Todėl Hitleris | permainys vardą ir vėl ners 
jau pradeda juos sklaidyti į po kelis_kailius nuo darbi- 
dalis, kurias siunčia į skir- ninku, 
tingas. vietas, kad legionie- NRĄ^ valdininkai yra 
riai visi nebūtų krūvoje. draugai.

Kompanai žino, kad 
ju

draugai.

x cv.—Darži-‘ 
pareikalavo!

NAZI V SKUNDAI

EXTRA! Kubos Streike Sudeginta 5 
GatVekariai, Nušautas 
Skebas

Havana, Kuba. — Per vi-

laikyti piktas bites, kurios 
gilia Allmanus. Teisėjas 
pareiškė, jog nėra įrodyta, 
kad bitės būtų piktos iš pri
gimties, ir atmetė reikalavi- 
ma.

KITOMS ŠALIMS
Berlynas.—Hitlerio užsie- 

j nių reikalų ministeris Kons- 
į tautinas Neurath davė 
'skundus Anglijos, Franci- 
į jos, Italijos ir Japonijos am- 

AniCrikd Statosi Karo basadoriams prieš Smetonos
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Portland, Oregon.—-Strei-jtos šių žmonių kraujui ’̂ 

ūkuojantieji laivakroviai nor | Valdybos posėdžiavimas del 
i rėjo sustabdyti traukinį, ku- i f0 buvo pertrauktas.
riuom buvo vežama krovi-| 
niai laivams. Atvirame va-' 1
gone, kurį iš priekio stūmė ' 
garvežis, buvo pristatyta - 
policijos. Policininkai ėmė 
šaudyti streikierius, ir ketu
ris jų sužeidė. Darbininkai 
gynėsi akmenimis. Tą pa- 

!čią dieną, liepos 11, vienas 
i streiko komiteto narys at-

. 1 . 4" į ėjo i miesto valdybos posė-
Kumgo Naudą Velnias Gaudo , dį, atsinešdamas kruvinus | 

Norfolk; Va.—Buvęs ka-Į
talikų kunigas Wm. R. Hay
es mirdamas paliko savo pa
čiai $51,000. Kuomet jis ap
sivedė, tapo išmestas iš ka
talikų tikybos. Dabar su
puolė jo giminės ant palikto 
turto, reikalaudami per tei
smą pinigų sau.

pašauto streikierio marški
nius; iškėlė juos ir sušuko: 
“Tai jūsų rankos yra sutep-

Roosevelto paskirta tai- 
j kymo komisija San Francis- 
• coj, Cal., dieną ir naktį dar
buojasi, kad sulaužyti laiva- 
krovių streiką per savo bru

kamas derybas ir užkirst 
■ kelią visuotinam darbinin
kų streikui. Tuo tarpu jau 
. 129 unijos pasisakė už vi
suotiną streiką.

New Yorko prieplaukoj 
diena iš dienos vis daugiau 
laivakrovių sueina į streiko 
pikietą. .r?

Laivus, Nepaisant Nei II* WT -•I I 1 •Jokiu Nusiginklavimu
Washington. — Jungtiniu 

Valstijų laivyno ministeris' 
Swanson paskelbė, kad turi j 
gatavus planus statymui 
naujų, didžiausių karo lai
vų po 35,000 tonų, vis tiek, 
ar kitos šalys su tuom su

niks ar ne. Sykiu Swanson 
pareiškė, kad iš Viešųjų 
Darbų Fondo yra paskirta 
$40,700,000 statyti 14 karo 
laivų-naikintojų ir šešias po- 
jūrines valtis. Šie darbai 
prasidės už mėnesio kito.

San Francisco, Cal. — Iš-, 
eina streikan 3,500 trokų ve- i 
žikų, išreikšdami pritarimą suotiną 24 valandų streiką taip pat skaitomi “vie-
streikuojantiems laivakro- liepos 11 d. darbininkai šū
viams. įdegino penkis streiklaužių šelpti.

--   Igatvekarius ir nušovė vieną j 
Minneapolis. — Atrodo konduktorių. Nei vienas į 

neišvengiamas antras strei- laikraštis tą dieną neišėjo, i l/nn Q AAA--------- TrnJJl/ii ’i i i it ,kas 8,000 trokų vežikų.

Washington. — Nacionalė 
Darbo Komisija žada pavar
tot višą jėgą, idant sustab
dyti didžiuosius streikus,.

Vięna.— Hitleriniai fašis
tai bomba išsprogdino auto
mobilį, kuriuo važiavo pen
ki Dollfusso šalininkai. Visi 
jie sužeisti.

Austrija atšaukia savo 
ambasadorių iš Berlyno. Ga
lėsią visai nutrūkt diploma
tiniai ryšiai tarp Vokietijos 
ir Austrijos.

STREIKIEĘIAI NUKOVĖ
POLICININKĄ

Seattle, Wash. — Per su
sikirtimus su streikuojan
čiais laivakroviais tapo už
muštas, vienas specialis po-

šais darbais bedarbiams
n

Nei vienas ( šmugcliška Chmijos
Streikas buvo paskelbtas, ’ Fašistu Paskola 
idant'priverst valdžią pa-j J. .
liuosuot komunistus ir soči- į Shąpghai. Fašistinės Chi- 
alistus politinius kalinius. intl vaidzios gelžkehų minis- 

 ' j tens, Ku Meng-yu užtraukė

N. Jersey, Fašisty Stovykla t į^urją gavo iš Francį jos ka- 
Moųntain Lakes, N. J. -

valdžią, kad, ji? skriaudžia 
| vokiečius Klaipėdos krašte.

Tos keturios šalys, sulig 
1924 metų sutarties, yra už- 
tikrintojais Klaipėdijos sa- 

/ j’į vivaldybės. Neurath skun- 
Į' dė Kauno valdžią, kad ji 
t1 persekioja ten vokiečius ir 

be įrodomos priežasties pa- 
' šalino vokietį Dr. Schreiberį, 
(Klaipėdos krašto preziden
tą. Neurath liepos 11 d. rei
kalavo, kad minimos šalys 
įsikištų į tą dalyką ir pri
verstų Lietuvą laikytis su
tarties.

Lietuvos vyriausybė pa
varė Schreiberį, padaryda
ma prieš jį bendrą kaltini
mą, kad jis esąs šalies išda
vikas.

Klaipėdija yra siauras 
ruožtas žemės palei Baltiko 
jūrą į šiaurius nuo Rytų 
Prūsijos; užima 943 ketvir- 
tainiškų mylių plotą ir turi 
virš 145,000 gyventojų. Jų 
dauguma šneka vokiškai.

J *

N. J. Laukų Streikieriai Laimėjo Algas
IŠREIŠKĖ PRITARIMĄ ^VADUI HENDERSONŲI

Bridgeton, N. J. — Per pasiduot tam tikrai roose- 
dviejų savaičių streiką, 300 • veltinei komisijai. Streikie- 

| Seabrook farmos darbinin
kų iškovojo, kad būtų palik
ta senoji alga po 25 iki 30 
centų valandai ir kad būtų 
atgal priimti visi streikie
riai. Samdytojas buvo pa-

i simojęs numušti algas iki 18

j 10,000,000 dolerių, paskolą, Naziai Užgrobė Žydo
; užkurią gavo iš Francuos ka- , A , m

■ pitalistų. Jis tatai, kaip sa-1 Orkestniiinko Turtą 
Hitleriški Amerikos fašistai koma, padarė, neątsiklaus- 
atsidarė sau stovyklą (kem-'damas Chiang, Kai-shekp
pę) prie Donald ežero, šalies j valdžios M^atyt ministeris užgrobė visą nuosavy-

Berlynas. — Fašistų val-

kongresinė komisija neva1 
tyrinėja hitlerininkų dar
bus, tačiaus jiems dar ne
kliudo Viešai veikti.

Washington. — Skiriama 
$335,000,000 verstinų darbų 
stovykloms, į kurias suva
ryta šimtai tūkstančių jau
nų bedarbių.

Washington. — Valdinin
kai žadą duoti užsiėmimo 
2,250,000 darbininkų 
viešųjų darbų.

prie

gavo ir grafto. Del to iš- bę garsaus orkestrų vado

Korespondentu Protes-i 
tas prieš Goebbels 

Melus
, . • i x • v. ■■ : . : . y

Berlynas. — Svetimų ša
lių korespondentų sąjunga; įr neį 7 centų valandai. Dar- 
šiandien šaukia savo susi-, bininkai i tai atsakė streiku, 
rinkimą, kuriame žada pro-; kuriam vadovavo Industri- 
testuot prieš Hitlerio pro- :ng žemdirbystės ir “Kena- 
pagandos ministerį J. Goeb-' vįmo» Darbininkų Unija, 
belsą. Jis, mat, savo radio Savininkas ir 
prakalboj liepos 10 d. smer
kė tuos korespondentus, būk 
jie melagingai pranešinėję 
laikraščiams, kas liečia su
šaudymus ir areštus, prasi
dėjusius nuo birželio 30 d.

Korespondentai primena, 
kad Goebbels pats meluoja, 
užginčydamas žinomus fak
tus. Jis, pav., sakė, būk 
vice-kancleris von Papenas 
ir ex-kaizerio sūnus August 
Wilhelm nebuvę padėti po 
areštu; o visiems žinoma, 
kad hitlerininkai taip, pada
rė. Savo kalboj Goebbels 
pasakojo, kad buvo sušau
dyta “mažiau kaip 50 žmo
nių”; bet korespondentai 
primena slapta padarytus 
žudymus, apart 'viešai skel
biamų sušaudymų. TačiaUs 
hitleriečiai dar iki šiol laiko 
slaptybėje sušaudytų var
dus.

riai virš 200 balsų prieš 70 
atmetė komisiją ir pilnai ųž-, 
gyrė veikimą savo streiko 
vadų: Donaldo Hendersono, 
jo žmonos Elinoros ir Vivia- 
nos Dahl. O kapitalistiniai 
laikraščiai paskleidė melą, 
būk streikieriai atmetę tuos 
vadus ir norėję juos “nu* 
lynčiuoti!”

Liepos 11 d. buvo paliuo- 
valdininkai suota 22 streikieriai iš po 

bandė priverst stręikierius i arešto. .

Kaip NRA Pablogino 
Darbininkam Gyvenimą

Charlottesville, Va.—Vie
šųjų Reikalų Institute liepos 
11 d. kalbėdama, Daktare 
Carmen Haider skaitlinėmis 
parodė, kad NRA nepageri
no darbininkams būklę. 
Nors šiemet vasario mėnesį 
fabrikantai turėjo 15 nuo- 

me streike du darbininkai j šimčių daugiau pelno, negi! 
buvo užmušti ir daugiau i 1932 metais tą patį mėnesį? 
kaip 200 sužeista. Jis pasi- bet darbininkams išmokėta 
baigė gegužės 25 d. !8 ir puse nuošimčio mažiau 

'algų, negu 1932 m. Dr.

Būsiąs Naujas Vežikų 
Streikas Minneapolyj

Minneapolis.—Trokų veži
kai liepos 11 d. nutarė vėl 
išeiti į streiką sekantį pir
madienį, jeigu samdytojai 
nepripažins jų unijos ir ne
vykdys kitų punktų sutar
ties, kuri buvo padaryta po 
pirmesniam streikui. Ana-

«Daily Worker” Skelbs Or- Haider pabrėžė, kad gyve-
ganizacijas, Pasidarbavu

sias del Thaelmanno
New York. — Komunistų * naj padidėjo.

nimas darbininkams dar pą-? 
blogėjo, lyginant su 1931 
metais; tik fabrikantų pęl-

reiškė nepasitenkinimą kiti Otto Klempererio, būk del lRnTTVTTnq _ p,nrAn: \v 
valdininkai; tuomet dabartį- kad jis nesumokėjo vai-v aiuiiuuncu , --------------------- -------------------- _

nė ministerija pagrūmojo 
atsistatydinti. ( 1

{kalintas, Reiškia, “Miręs”
Hempstead, L. L—Išnau- 

jo apsivedė Ada May 
Brown, kurios vyras nuteis
tas kalėj iman iki gyvos gal
vos. Įstatymai taip nuteis
tą laiko “mirusiu,” o jo mo
terį “našle.” ■ <•

KARAS SMARKEJA
Buenos Aires. — Per ke

lias paskutines dienas tęsia
si nuolatiniai mūšiai tarp 
35,000 Paraguayaus armijos 
ir 45,000 Bolivijos armijos. 
Boliyiečiai daugiausia yra 
ginkluoti už Amerikos Stan
dard Oil Kompanijos pini
gus, o paraguayečiai už An-

džiai priklausomų 1 mokes
čių.

Metai atgal jis buvo iš
mestas iš direktoriaus vie
tos Valstybinėj Prūsų Ope
roj, kaipo žydų tautos žmo
gus. Pernai pirm atvažiuo
jant jam koncertuoti į Los 
Angeles, Cal., atėjo kelios 
slaptos iš Vokietijos teleg
ramos, būk Klemperer štai- glijos Dutch Shell Žibalo 
ga mirė. Kompanijos pinigus.

Partijos dienraštis “Daily; 
Worker” už desėtko dienų i . .
pradės skelbti vardus tų or- 'Žalinga Viesulą lllmojuj 
ganizacijų,. kurios pasidar- { Jacksonville, Ill. - Liepos 
buoja kovoj delei paliuosayi- į įg^ko viesulą keturis 

apskričius (pavietus); suar
dė daug namų, sutraukė te
lefono, telegrafo vielas, pa;

Kryžius Užmušė Mergaitę krikdė elektros pajėgą, iš- 
PHILADELPHIA, Pa. — rovė daug medžių. Bendrai 

Kapų paminklų dirbykloj 
nukrito dalis akmeninio 
kryžiaus ant atėjusios 4 me
tų mergaitės Ida Pettit ir 
ant vietos užmušė ją.

mo Thaelmanno, Vokietijos 
darbininkų vado.

padarė iki miliono dolerių 
nuostolių. Trys žmonės ta
po pavojingai sužeisti. Au
dra pleškėjo su 100 mylių 
smarkumu per valandą.' ’ -
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Klasinis Teisėtumas
Alabamos valstijos vyriausias teismas 

užtvirtino žemesniojo teismo nuosprendį 
reikale dviejų Scottsboro berniukų—jie 
turi būti nužudyti!

Georgijus valstijos aūgščiausias teis
mas užtvirtino žemesniojo teismo nuo
sprendį, sulyg kuriuo veiklus ir drąsus, 
sumanus ir pasišventęs negras darbinin
kas Angelo Herndon, siunčiamas 20-čiai 
metų į sunkiųjų darbų katorgą, chain
gang, už tai, kad jis drįso organizuoti be
darbius ir mobilizuoti juos kovai už pa
šalpas.

Tai tik du pavyzdžiai iš daugelio to 
klasinio teisėtumo, kuris viešpatauja į 
Jungtinėse Valstijose. Tai, beje, pavyz- j 
dys to bjauraus baltveidžių išnaudotojų i 
teisetumo, pritaikomo negrų tautai: pa
vergtai tautai, iki kaulo išnaudotai tau
tai.

Kiekvienas, sekęs minėtas bylas abiejo
se 'valstijose, puikiai žino, kad jos buvo 
klastingai” sudarytos, kad jose nebuvo 
skaitomasi nei su jokiais liudijimais, pa
tiektais iš priešingos puses. Neveizint 
to, augščiausieji teismai pareiškė: žemes
niųjų teismų nuosprendžiai teisėti ir jie 
buvo atlikti teisingai!

Žinoma, Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas, kuris gina Scottsboro berniu
kus ir Angelo Herndon, su šitais nuo
sprendžiais nepasitenkina. Jis eis toliau. 
Eis į augščiausį šalies teismą, kuris, tie- 
sa, taip jau yra klasinis teismas, yra iš- j 
naudotojų reikalams ginti įsteigtas, bet i 
kuris pasiliko vienatinė legališka instan
cija, į kurią galima kreiptis.

Eidamas į šį teismą, TDA ir Kompar- i 
tija šaukia darbininkus, ilgai stovėjusius ! 
už pečių minėtų negrų jaunuolių, sunerti 
drūčiai rankas ir juo ryškiau sudaryti 
masinį judėjimą, nes tiktai tokiu būdu 
bus galima padaryti įtaka į patį teismą 
ir jo sprendimą.

Atsiminkim: jeigu iki šiol Scottsboro 
berniukai nebuvo nužudyti, tai tik dėka 
tam, kad buvo stiprus masinis judėjimas, 
kuris griežtai juos gynė, kuris savo pro
testais neleido budeliams sudeginti ne
kaltus jaunuolius.

Reikia sudaryti speciališki komitetai 
gynimui Scottsboro berniukų ir Angelo 
Herndon. Reikia paremt TDA aukomis!

Taigi, sekančią žiemą galima tikėtis 
dviejų, kaipo to pasėkoj, dalykų:

(1) Stambieji farmėriai gaus didesnius
pelnus. :

(2) Miestų darbininkų gyvenimas žy
miai pasunkės, nes duonos ir kitų valgo
mų daiktų kainos pakils.

Tai bus tikroji p. Roose velto “naujo
sios dalybos’’ dovana Amerikos darbinin
kams !

Kritikuodami kapitalistinę sistemą, iš- 
rodinėdami jos žalingumą darbininkų 
klasei, komunistai visuomet pažymi tai, 
jog darbininkų vargas ir skurdas yra pa
sėka kapitalistinės klasės pelnagrobišku- 
mo, Ar gi ne idiotiška naikinti javus, 
versti fermerius mažiau sėti, kuomet 

j masės darbininkų neturi šmotelio duo
nos, kuomet jos aktualiai badauja?!

Įsivaizduokim, kas būtų, jei J. V. gy
vuotų sovietinė, darbininkų tvąį’ka! Per- 
sistatykim, kaip greit gyveninias pakil
tų, jei visi fabrikai būtų paleisti darban 
gaminti daiktus, reikalingus ’ darbinin
kams; jei visi farmėriai sėtų javus, kiek 
tik ir kur tik jie gali ir jei tas viskas bū
tų gaminama ne pelnui, ne naudai sauje
lės parazitų, bet milioninėms masėms jų 
naudojimui.

Gyvenimas ant syk persikeistų. Ant 
syk išnyktų vargai ir skurdas! Ant syk 
tokioj šalyj, kaip Amerikoj, iš pragaro 
kasdieninė darbo žmonių buitis pataptų 
rojiška!

Komunistai ir visi revoliuciniai darbi
ninkai kovoja už tokią tvarką.

Ką jūs, drauge darbininke, darote — 
jūs, kurie neesate revoliucinių organiza
cijų nariu, kurie dar tebesėdite ant tvo
ros ?!

Iš Didžiojo Mass. Valstijos Pikniko 
Programos

Pereitą liepos 4 d. įvykęs 
Mass, valstijoj darbininkų spau
dos piknikas ne vien buvo skait
lingas publika, bet ir turtingas 
programa. Ne visiem Mass.

jant solus ir duetus, palydėjo 
pianu.

Varde pikniko rengėjų ir dar
bininkiškos spaudos, karštai 
ačiuojamė visiem programos

Prasčiausi Javai į 25 Metus
Oficialiai pripažįstama, kad šiemet 

Amerikos javų derlius bus mažiausis lai
ke pastarųjų 25 metu.

Kodėl?
Pirma, todėl, kad valdžia, norėdama 

užtikrinti stambiesiem farmeriams di
desnius pelnus, darė spaudimą ant vi
sų farmerių nesėti daug kviečių ir kitų 
javų.

Antra, todėl, kad valdžiai atėjo pagal
bon gamta, kuri užleido sausrą, naikinan
čią javus.

Drg. Petronis Sugrįžo
“Vilnies” korespondentas iš Rockford, 

Ilk, rašo:
Visiem darbininkam reikėtų taip daryti, 

kaip draugas Petronis padarė. Jis buvo iš
ėjęs su skloka, tačiaus apsižiūrėjęs pamatė, 
kad negeroj vietoj nuėjo. J j dar kiti vadi
no sklokininkų vadu.

Dabar jis grįžo į ALDLD 29-tą kuopą, 
taipgi stojo Į TDA 55 kuopą. Yra ir kitų, 
kurie norėtų taip padaryti, bet nedrįsta.

Sugrįždamas jis pareiškė: “Aš buvau or
ganizacijose per 20 metų ir suvirs. Daly
vavau darbininkų judėjime, rėmiau jį ant 

; .kiek galėjau. Dabar nesisarmatinu tų vei- 
: du. Esu pasirengęs stoti ir vėl bendrai 

dirbti. Su sklokininkų taktika visai nesu
tinku.’ ’

Visi darbininkai, kurie dar sekate Prūsei- 
kos kromelį, gerai pagalvokite, kur .to kelio 
galas.

Per skloka, social fašizmą jis jau baigia 
nuversti savo sekėjus į fašistų-buožių 
kempę.
Taip, labai teisingai d. Petronis pada

rė, įstodamas į lietuvių darbininkų revo
liucinio judėjimo eiles. Jo pavyzdžiu tu
ri pasekti ir kiti darbininkai, dar seką 
Prūseika ir Ko. I v

Dabar ypačiai jau visiem aišku, kur 
link tie ponai veda savo pasekėjus. Pir
miau jie sakydavo, kad su kontr-revoliu- 

• cininko Lovestono grupe jie nieko bendro 
neturėsią, gi šiuo tarpu sušilę dirba už 
nuvedimą savo sekėjų pas Lovestoną. Jie 
prakaituoja remdami Grigaičio “skridi
mą”, jie daro bendrus frontus su “Kel
eiviu” Brooklyn© rūbsiuvių 54-tam loka- 
le prieš kairiuosius rūbsiuvius.

Kitais žodžiais, Prūseika veda tą politi
ką, kurią mes sakėme jis ves. Daugelis 
tuomet mums netikėjo; dabar patys 
mato.

Juo greičiau: mąstą darbininkai Prūsei- 
kos pasekėjai susipras, juo bus naudin
giau jiems patiems ir visam revoliuci
niam darbininkų judėjimui.

Massachusetts Darbi-; 
ninku Diena Liepos 15:

nuos pirmu sykiu. Bus geri 
kalbėtojai angių ir lietuvių 
kalbose.

Dėlto visi Massachusetts ke-
Draugai darbininkai! Šį sek- j 

madienį, liepos 15 d. Komunis

tų Partijos Lietuvių Frakcijos 

Pirmas Distriktas rengia me

tinį pikniką su gražia dailės 
į 

programa. Dainuos Aido Cho-

liai šį sekmadienį turi vesti į 
Worcesterj. Piknikas įvyks 
Olympia parke, Shrewsbury- 
Worcester, Mass., gražioj vie
toj prie ežero.

• • *

Taipgi labai svarbu tas, kad 
Šis piknikas rengiamas tam, 
kad sustiprinti Komunistų

ras ir Tarptautinis Choras, i Partiją finansiniai, kad jinai i 
Tarpe lietuvių šis choras dai- galėtų varyti platų darbą tar-!

pe darbininkų, organizuoti 
juos ir šviesti. Kiekvieno lie
tuvio ir lietuvės darbininkės 
pareiga būti šiame piknike. 
Padarykime šį pikniką antra 
didele demonstracija už Ko
munistų Partiją, kaip padarė
me liepos 4 d. Maynarde del 
komunistinės spaudos.

Lai gyvuoja lietuvių darbi
ninkų vienybė po Komunistų 
Partijos vadovybe!

K. P., Liet. Frakcijų Pirmo 
Distrikto Biūras.

valstijos darbininkų choram te-! pildyto jam, dovanų aukotojam 
ko dainuoti šiame piknike, bet! ir pasidarbavusiem del šio pik- 
pilnai pakako ir tų, kurio dai-; niko.
navo, nes ir taip programa užsi-1 Reikia paačiuoti dd. Kubiliu- 
tęsė kelias valandas, o į pikni-, nui, Mickevičiūtei, Lawrenco ir 

| ką suvažiavusiai darbininkų | So. Bostono choriečiam, ypatin- 
miniai kelių valandų programa i gai lawrencieciam, kurie savo 
yra perdaug ilga. Ateity reikė-J lėšomis važiavo į Bostoną pil
tų priruošti chorus taip, kad . dyti programos, bendrai su so- 
visi bendrai, ar į porą dalių pa-1 bostoniečiais, per radio, kad 
siskyrę, galėtų padainuoti ke-. tuomi atsilyginti už garsinimą 
lias dainas. j šio pikniko laike lietuvių radio

šiame didžiuliame piknike rva^n(^v’’ .. ., . . ..
programa ėjo sekančiai: ! s.ame piknike buvo pannkta

1. Kalbėjo anglu kalboj TDA auk*J. Komunistų Partijos vieti- 
Naujosios Anglijos Distr. orga. Dim distrikto paramaų-surinkta 
nizatorius d. D. Burke; jis su-]vlrs 20 dolen«- 
važiavusia minia sveikino var- 1

I I

I de Kom. Partijos vietinio dis-1 
j trikto komiteto ir kvietė remti!
i revoliucinį veikimą kiekviename ' 
(žingsnyj.

2. Dainavo d. Ignas Kubiliū
nas, kuris yra vienas labiausiai 
mylimas komedijantas. Pirmu
tinė daina ne visai pavyko’ su
dainuoti, nes dainininkas turėjo 
šaltį ir privargęs buvo besidar-

! buodamas piknike, bet 
dainą dainuodamas atitaisė ne 
pasisekimus ir už pirmąją, nors 'sė tūkstančio dolerių, 
sunkiai, daug pastangų, turėjo i 
padėti.

3. Kalbėjo 
“Laisvės”, jos vyriausias 
daktorius, d. R. Mizara.7 I

karštai sveikino kelių tūkstan- tekęs sveikatos vyksta Lietu
čių darbininkų minią varde “L.” j von, draugija paaukavo $10 ir 
ir kitų darbininkiškų laikraščių. •. ant vietos buvo surinkta $26.

4. Dainavo d. Adelė Mickevi-■ šios draugijos pastangomis
čiutė. Kaip praeityj daugelį sy-J buvo surinkta P. žebriui $130 
kių, taip ir šiame piknike šau-: kelionės išlaidom. Tie ir pana
mai padainavo. išūs šios draugijos geri darbai

Kalbėjo dienraščio “Lais- ir sutraukė tuos šimtus dar- 
gaspadorius d. P. Buknys. I bininkų į M. S. ir D. P. D. Tik 

taipgi sveikino suvažiavu- Į tuomet tuomet dr-ją gali aug- 
' j-,, kaip ji remia darbininkų

Kaip greit ji nu- 
darbininkų ! stoja rėmus, taip greitai ji pra-

Jis sakė, kad ir šis’deda 
piknikas tatai parodo, nes tokio | 
didelio spaudos pikniko Nau-, l.d.S., 
jojoj Anglijoj praeityje nieką- (troliuojama 
dos nėra buvę.

6. Dainavo duetą dd. Kubiliū
nas ir Mickevičiūtė. Publika 
juos sveikino už šaunų padaina- 
vima.

! 7. Kalbėjo Nacionalio Lietu
viu Jaunuoliu Komiteto.sekreto
rius ir vedėjas anglų kalba sky
riaus “Laisvėje” ir “Tiesoje”, 
—d. J. Orman.

8. Dainavo bendrai So. Bos
tono, Lawrence ir Norwood 
chorai, vadovaujant d. V. Petrik, 
■pianu palydėjo Norwood choro

l vedėja d. Jarmalavičiutė.
9. Dainavo Jaunuomenės Cho

ras iš Gardner, vadovystėje d.
| B. Pranskaitės.

10. Dainavo Aido Choras iš 
Worcester, vadovaujamas d. M. 
Meškienės.

11. Stotightono
12. John Reed 

sulošė vaizdelį.
Po programos 

mėjimas dovanų, 
skirtos prie įžangos tikietų. Kas 
ir kokias dovanas laimėjo, pa-

I likta “Laisvės” administracijai 
išdalyti dovanas ir pranešti, 
per spaudą.

Be duotų dovanų prie įžangos 
tikietų, dar buvo kelios dovanos 
duotos, kurias aukojo organiza
cijos bei pavienės ypatos. Gai-

i la, kad neteko sužinoti aiškiai, 
(kas tas dovanas aukojo ir del
to negaliu paskelbti spaudoj. Gal 
kas kitas žino ir šį trūkumą 
užpildys. Tiek žinau, kad 
Nashua, N. H. L.D.S. kuopos 
draugai aukojo setą arbatinių 
puodelių ir lėštelių ir per šią 
dovaną surinko 10 dol. Taip
gi iš Nashua viena draugė, ku
rios nė vardo, nė pavardės ne
teko sužinoti, aukojo gražų pie
šinį.

Beje, reikia priminti, kad 
piknike dalyvavo lietuvių ra
dio valandos vedėjas Minkus su 
savo drauge. Minkienė dd. Ku- 
bilįunui ir Mickevičiūtei dainuo-

A. P. T.
■*

“ T ’ ’Victor Lutze, 
naujasis V o k i e t i j Oš' 
smogininkų lyderis, vie
toj sušaudyto Roehm.

Montreal, Canada ^an £a|j[
Liepos 8 d. atsibuvo M.' S. į ;

ir D. P. D. susirinkimas. Narių
dalyvavo apie du šimtai. Reik Konferencija Prieš Karą ir

! pažymėti, kad minima draugi-! Fašizmą
Ija šiemet labai sparčiai paau-1
i go. Gauta apie šimtas naujų' 

antrą j narių. Taipgi per pirmą pus- prasidėjo antrą
■mėtį paaugo kapitalu apie pu-

Liepos. 1 d. konferencija 
Valandą’ po 

pietų “War Memorial” miesto

(danga demokratijos yra pa
vergus virš dešimtį milionų 

i moterų šioj šalyj, kurios ne 
vien gimdo ir augina kapita
lizmui pašarą del kanuolių,

] bet yra priverstos dirbti sun-
I kius darbus įvariose industri
jos šakose palaikymui savo ir 
savo šeimynos gyvybės. Vieria 
mokytoja pareiškė, kad už 
mažiausią nukrypimą yra pa-

! liuosuojamos iš mokyklų.
Abelnai moterys pradeda 

suprasti, kad nėra vyriausy
bės, kuri drįstų priešintis or- 

iganiuoztai spėkai—opozicijai.
j • y h '

Dabar žodį kas link ileite- 
nanto komandieriaus S, F. 
Bryant. Kalbėdamas įjandė 
nekuriu moterų teisingus nu
rodymus atmušti- ir» apginti 
valdančią klasę, nuroayflkmas, 
kad. Suvienytos Valstijos visa
dos buvę prisirengUsio'S; palai
kyti neagresyvę pus^J Tai kam

i kongresas skyrė . bilidhYis' mili- 
.tarizmo reikalams? Kam kon-

5 gresas skyrė milionusK J CCC • 
. kempių palaikymui ? H i

Su liepos 1 d. yra verbuoja
ma 50.000 vyrų—45,000 jau
nuolių nuo 18-25 metų, o 
5,000 karo veteranų, kad mo
kyti jaunuolius

i ciplinos. 
7052 su

Gerai 
tėnantui

kariškos dis- 
Californijos kvota 

24 naujom kempėm, 
pabraukė per nosį lei- 
S. F. Bryant draugė

Draugija pusėtinai gerai re- 
' mia darbininkų judėjimą. Mi- 

nuo dienraščio Į nimas susirinkimas paaukavo 
re-! $5 francūzų darb. laikraščiui. 
Jis' Draugai P. žebriui, kuris ne-

vės
Jis
šią minią ir įrodinėjo, kad dar-'ti 1__. 
bininkiška spauda vis daugiau ■ judėjimą, 
suranda pritarimo <.............
miniose.

choras.
kliubo nariai

prasidėjo lai- 
kurios buvo

pastatytam del karo veteranų , ęarson, komunistų kandidatė į 
name. Tr 
ninkė 
draugę 
Draugė 
pirmininkė ir delegatė pereito 
kongreso, kuris atsibuvo apie

Konferencijos
pirmiausia

Karosienę
Karosienė

pirmi- 
perstatė 
kalbėti, 

yra vice-

kongresą iš ketvirto kongresi
nio distrikto, oponentė ponios 
Florence P. Kahn. Sako drau
gė Carson: šiandien Komunis- 
tų Partija neša pirmyn tradi
cijas revoliucijos 1776 metą 
ir civilio karo, šiandien tik- 

du metai atgal Amsterdam-j tai Komunistų Partija kovoja 
Išdavė raportą to Kongreso; už paliuosavimą Amerikos ir 
suvažiavimo. Delegatė pareiš
kė. kad pasekmėj 
kongreso, šiandien yra laiko
ma konferencijos per visą pa
saulį centralizavimui spėkų 
prieš karą-fašizmą.

Į konferenciją publikos su
sirinko pusėtinai ir lietuvių bu
vo keletas. Pagirtina, kad pu
blika atydžiai kalbėtojas ir 
kalbėtojus sekė; viena moky
toja tapo nubaubta nuo estra
dos. Veik visos kalbėtojos j 
(apart vieno) priėjo prie I 
pačios išvados, tai yra. kad] 
karą ir fašizmą ir valdančią 
klasę galima atmušti tik per 
centralizuotą bendro fronto 
didelę organizaciją.

Valdančioji klasė po prie-

visos darbo žmonijos, kuri yra 
i žemės savininkų, 

bankierių ir kapitalistą. Car- 
! son sako, aš patekus į kon
gresą nebijosiu iškelti jų šu
nybes ir atmušti jų pasikėsini
mus ant darbo klasės.

Delegatė į kongresą prieš 
karą ir fašizmą išrinkta iŠ’ 
Santa Clara pavieto, (vardo 
nenugirdau). Draugė Karosie- 

j nė pasakė ant pabaigos trurti- 
’ pa prakalbą ir tuo konferen- 

tos|cija Pribaigė.

buvusio Paver^a

smukti. Labai mums 
į ryškų pavyzdį davė SLA ir 

, kuomet fašistų kon- 
dr-ja smunka, 

tuo tarpu LD.S. auga. Valdy
ba susideda iš darbininkiškai 
nusistačiusių draugų.

Todėl keli fašistėliai labai 
prieš ją dūksta. Jie nori su
ardyti šios dr-jos narių solida
rumą ir sukelti neapykantą 
prieš vadovaujančius draugus. 
Jie rašo visokias šmeižiančias 
korespondencijas per “Vieny
bę, ” “Keleivį” ir “Naują Ga-j 
dynę.” žinoma, jų tos kores
pondencijos sukelia armyde- 
rius susirinkimuose. Paskuti
niu laiku tais šmeižtais atsi
žymėjo M. Tamulionis, kuris 
atstovauja “Vienybę”, ‘'Kelei
vį” ir “Naują Gadynę”. Kuo
met buvo pakeltas klausimas, 
kad reik tuos šmeižtus atšauk
ti, tai M. T. rėkė, kad valdy
ba elgiasi, kaip Hitleris, norė
dama uždaryti jiems burnas ir 
sudeginti jai nepatinkamus f 
laikraščius. Tais purvais jūs 
nieko nesutepsite, tik parody
site savo tikrus veidus, kas 
jūs esate. Kas liečia Hitlerį, 
tai pasilaikykite jį sau, nes tai 
jūsų “patronas.” . Jis, : 

' jęs apie jūsų tuos “gerus dar-Jokios baltos kirmėlaitės, 
'bus,” tikrai atsiųs po medalį, Jai net po kelias. .

runą, kaipo hitlerininkų tėvui.; Prantu.
Draugai darbininkai, 

smarkinkime kovą 
visus elementus, 
darbininkai, bet 
buržuazijai.

Buvęs Pusmetiniam
Susirinkime.

Turiu pažymėti,'Kad kai 
bant draugei Carson, ke 
liom moterėlėm pasidarė tru
putį per sūru—nekošer. Pali
kę viską išbėgo laukan.

John

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA
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\sikrėtėt nuo kito. Tokios kir
mėlaitės deda kiaušinius, ir ty 
kiaušinių gali patekti bile kur.

Kad išvengus apsikrėitimo> 
reikia kiekvienam gerai rankos 
nusimazgoti prieš kiekvieną val
gymą. Daržovės ar vaisiai .tei
kia nuvalyti vandeniu] ir mMlU. 

sužino- išeinamosios vietos išeina man | Vasaros metu, kui*« štovyklaū- 
. Ir jant, keliaujant, neištirtas van- 

. Ir nuo ko jos duo reikia pavirinti, ypač j’ei 
o M. Tamulioniui, tai visa ka-; pradėjo eiti, tai aš nesu- vanduo stačiai iš šaltinio, upe- 

. Sarmata kam pasaky-Įlio ar šulinio.
pa_ ti, nes paskui visi iš manęs | O dabar kaip yrk-, tai .štai 

’’---- ; kaip darykite. Gaftkite vaisti
nėje kartim ėdžio druožlių bei 
skiedrų: “Quassia chips or 
shavings, i/Db-” Dalį tų skie
drelių užkaiskite su vandeniu ir 
užvirkite lyg ir arbhtos. Kai 

__ ataušo, tos arbatos įleiskite, su 
“l os Angeles” Tau Npo-pras na iresnės, kaip colio. Ir ga-jtam tyčia pompute arba šmirkš- 

"W A QWTNTPTCiM t • Jai tai sykiais smaili, tai buki.; tynė, į apatinę žarną, gal kokį 
WAbmiXIGlUN. — Lai-jNuo jų neskauda, tik lyg pa-|stiklą ar daugėliau. Ir tegul 

vyno ministeris Swanson niežti. . pasilieka, kol paskui kada išeis,
uždraudė daugiau lakioti [.y ... (Už savaitės vėl taip padatjrki-
karišku baliūniniu orlaiviu iA Sa i te. Gal da ir trečią ir kefvlrtą
“Los Angeles”. Sako, jis1 
nusenęs ir jau nesaugus. Šis 
orlaivis buvo gautas iš Vo
kietijos po karo.

Kirmėlaites žarnoj
Drauge gydytojau, meldžiu 

i duoti ir man patarimą per 
“Laisvę”, kas reikia man dary
ti. Ilgai jau nedirbu ir neturiu 
pinigų pas daktarą nueiti.

Jau bus du mėnesiai, kaip iš

a. prieš tuos .l’noksis, kad trandys byra.
Nors ii- jie' Esu 61 m'etų vyras, sveriu 

parsidavę 14% sv. Aš manau, kad tokios 
i kirmėliukės padeda sumalti 
! maistą viduriuose; Kad jos 
j kaip padedi ant popierio, tai vi- 
j saip traukosi, išsitiesia, tai bū
na ilgesnės, kaip colio.

Jums apatinėj žarnoj įsiveisė į kartą padarysite,—rir tada iš- 
mažytės parazitinės kirmėlaitės, i nyks visos šitokios kirmėlaitės 

į Angliškai “pin worms” arba j ir jų perai. Ta karčipji arbata 
“seat worms”. Nuo ko jos Jums jas išnaikina, 
atsirado? Kaip nbrs jomis dp- kenkia.

žmogui ji ne-




