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Nesenai Chiang Kai-shekas 

pasigyrė, kad jis sumušė Chini- 
jos Sovietų armiją. Bet tai pa-

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Liepos (July) 14, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI 
--------- ---------- ...............................- .... 1 ' ' ------------------ ------------ ' ■' ' --------------------------- ..........................................................................................— >■■■■■• . , rilšO

KRISLAI
Chinijos Komunistai.
Nauji Turtai.
Puikus Veikalas.
Anglijos Karo Laivai.
Hitlerio Kerštas.

Rašo D. M. š.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

prastas jo melas. Dabar “New 
York Times” korespondentas 
Douglas Robertson rašo, kad ko
munistų armijos buvo pasitrau
kę į Kiangsi provinciją, kur So-i 
vietai yra galingi. Paskui Rau- j 
donoji Armija užpuolė Chiang!; 
Kai-sheko armiją ir kelias jo di
vizijas sunaikino, nes baltųjų 
kontr-revoliucionierių kareiviai ■ 
ten nepratę kariauti. Jis sako, 
kad komunistai tvirtai įsigalėję ; 
Kiangsi, Szechwan ir Hupeh Į 

■provincijose. Jie pradėjo vyti I
Chiang Kai-sheko armiją ir at- į 
siėmė savo teritorijas. Toliau j 
reporteris rašo: “Farmeriai en- sienių 
tuziastiškai pasitinka Raudoną- Barthou, sugrįžęs po dery-
ją Armiją ir stoja į jos eiles, 
taipgi aprūpina raudonarmie
čius grūdais* gymdiais ir kito
mis maisto reikmenimis, o kada 
buvo Chiang Kai-sheko armija, 
tai jie atsisakinėjo mokėti tak
sus... Baltąją generolo Lhi 
Hsiang armijoj kareiviai jau 
keli mėnesiai negauna algos, 
tad jis traukiasi, nes bijo, kad 
jo kareiviai nepabėgtą i Raudo
nąją Armiją.”

Ojarbininkai Visų
Ml i * 1 * * 1
Vienykitės! Jūs Nieko

) ■ 1 | is«<

Nepra lai mesite, Tik 
Retežius, o išlaimesite 
Pasaulį!

Išsiveržia Visuotinas Streikas
Anglija Pritaria So

vietų Santaikai su
Francija ir Kitais?

Paryžius. — Francijos už
velka lų ministeris

tų iš Anglijos, sako, kad 
Anglija remia Francūzų su- 

i manymą padaryt tarpsavinę 
I santaikos ir apsigynimo su
tartį tarp Francijos, Sovie
tų Sąjungos, Lenkijos, Lie- 

! tu vos, Latvijos ir Estijos.
Varšuvos politikai išsi- 

reiškia, kad pirma turi būt 
sutaikyta kivirčai tarp Lie
tuvos ir Lenkijos; tik tuo
met būsią galima kalbėti 
apie tokios sutarties įvykdy
mą. L-

Sovietų Sąjungos mokslinin
kai Šadimir kalne atrado daug 
gamtos turtų. Ten yra skylė 
vardu Kon-I-Gust. Sako, kad 
joje 14-me šimtmetyje slėpėsi i
garsus užkariautojas Tamerla- I ^VlVInQ IfAVATflIAI 
nas. Toje skylėje surasta švi-* £i IItIIJiJ RvVvlvJril 
no, sidabro ir mangano turtai. ! 
Sakoma, kad vien švino yra la- j 
bai daug.

UŽ THAELMANNĄ
Hitlerininkai žadėjo pra

dėti liepos 16 d. teismą prieš 
Thaelmanną, Vokietijos ko

jis'. munistų vadą.. Tai bus į bu- 
gavo už tai dovaną, kaipo už ge- dėlių “liaudies teismas”. Iš
rijusį veikalą, l^ew Yorke kny- gelbėjimas Thaelmanno gy

vybės priklauso tik nuo pa- 
’smarkinto darbininkų suju-i 
.dimo, reikalaujant jį paliuo- i

,, , . ... n V. , . , . • suoti.Vokietijos fašistų karo laivai . .. . . T_
“Koenigsberg” ir ‘Leipzig” ap-; Ametikinis Komitetas Pa-1 
silankė į Anglijos prieplaukas,: gelbos Nukentėjusiems nuo 
o Anglijos karo eskadra į Vo-1 Vokietijos fašizmo siunčia į 
kietijos Baltiko jūrų prieplau-: prakalbų-mitingu maršrutą 
kas. Anglijos karo laivai buvoįWim Muenzenbergą, Vokie- 
Rygoje, Helsmgforse ir bus Partijos Centro
Klaipėdoje. Tai vis imperialis- • ULOS . Kom* 1 gentie
tinės intrigos prieš SSSR. i Komiteto narį; Daktarą

;Kurt Rosenfeldą, socialistą, 
Bavarijoje !buvusi PrūsiJos teisingumo 

ir An. Beviną,

Sovietų Sąjungoje rašytojas 
Michail Šoloįov parašė garsų ‘ 
veikalą “Ramusis Donas”. .

gų leidykla Alfred A. Knopf iš
leido dvi pirmas dalis anglų kal
boje.

Hitlerio budeliai _____ ,
sušaudė Dr. Gustav von Kahr, ! minister),
1923 metais buvusį premjerą; Į Valijos (Ang.) Mainierių 
generolą yon Lossovą, tais me-' Sąjungos narį, darbietį An-

Jie 
kovoja už Thaelmanno gy-

tais buvusį Municho miesto gar- ;g]ijos seimo atstovą, 
mzono komandienų; J. von Sei- 
sserį, Municho miesto 1923 me
tais buvusį policijos viršininką, vybę. 
ir Kari Stuetzelį, kuris tada bu
vo Bavarijos vidaus ministeriu. 
Hitleris 1923 metais norėjo už- Darbininkai Remia Vežikuc.

viešpatauti Bavarijoje ir ruošė Streiką RocheStervje, N. Y 
pučą. Bet jo revoliucija bu- 1
vo nuslopinta. Dabar jis atker-| Rochester, N. Y. — Apie 
šino buvusiems tuomet buržua- 25,000 unijistų, priklausan- 
rijos valdininkams. Is to aišku, i v. . . ,. . .. ,i v- + i v, cių prie vietinio unijų cent-kokis baisus fašistų kerštas. i . ._____  ro, suaukojo $500 streikuo- 

Pereitais metais Sovietų Są-‘jautiems trokų vežikams 
jungoje buvo 5,000 turistų iš prieš Sibley, Lindas & Curr 

šiemet jų Kompaniją. Remia ir ki
tais būdais streiką, kuris tę
siasi jau visą mėnesį.

Jungtinių Valstijų, f 
kiekis viršys 10,000. Jie lan
ko įvairius industrinius centrus, 
kad pamatyti Sovietų atsieki- 
mus. Didžiuma jų nėra darbi
ninkai.

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
tarpe Francijos ir Anglijos pa-

jUž žmogžudystę Amerikoj 
Suimtas Graikijoj

Athens. — Graikijoj are
štuotas buvęs 'Stockton, Ca-daryta karo sutartis. Susitar-'^ .. v ’

ta: (1) Karo atsitikime Fran- i hformjos, gyventojas Smyr- 
cija visą savo karo laivyną su-’ negrams, kuris kitaip vadi-

į Viduržemines naši Kūmas. Jis, būdamas 
Amerikoj, nušovė Stocktono 
mokytoją Olive Taylorienę.

koncentruoja
jūras, o jos kraštus šiaurių jū
rų ir Atlantiko didjūrio saugo
ja Anglijos karo laivynas. (2) 
Anglijos karo laivynas gina 

ją. (3) Belgijos miestas 
rerpas yra centras, kur bus 

ita Anglijos armija prieš 
ą ir (4) Anglijos ir 

karo orlaivynai vei-

kia išvien.
Tai tik tas, kas yra paskelbta 

viešai. Reiškia, imperialistai 
atvirai planus daro ir suokal- 
biauja. Karo pavojus auga.

Iškilmingas Maskvoj pasitikimas sugrįžusio profesoriaus Otto Schmid- 
to, mokslines “čeliuskino” ekpedicijo s vado. Laivas “čeliuskin” buvo ledų 
sutrėkštas ir nuskendo šiauriniame vandenyne. 104 jo žmonės, ant ledy
no užsilikę, buvo išgelbėti sovietinių lakūnų.

Sustreikavo Trekų Vežikai, Metalistai ir, 
Mėsos Darbininkai; Rengiasi Streikuot ir

Gatvekarių Darbininkai ir Eleklrininkai
Turčiai Kuopiasi Maistą, Bijodami Bado; už Trejeto 

Dienų Pritruksią Gazolino; Skebų Trekai Daužomi

MASS. SPAUDOS PIKNIKE DOVANOS, SKIR
TOS PRIE ĮŽANGOS T1KIETĮĮ TEKO: ,

L A. Petrikienė, serija 74, numeris 11—$100.00
Ant bilietuko pažymėta tik vardas, nėra nei miesto nei 
antrašo, todėl prašome Petrikienės atsiliepti ir prista
tyt pikniko komisijai tikietą sfl augščiau nurodytais 
numeriais.

2. B. Lavelis, 12 Oxford Ave., .Rumford, Maine, seri
ja 69, numeris 15—$75.

3. J. M. Karsonas, 10 Tyler St., Lowell, Mass., se
rija 139, numeris 21—$50.

4. J. Domrauskis, Rutland, Mass., serija 260, nume
ris 17—$35.

5. A. K. Dambrauskienė, Haverhill, Mass., serija 
120, numeris 8—$25.

A. Galinis, Haverhill, Mass., serija 115, numeris6.

9.

10.

12.

13.

14.

F. R. Vaigauskas, Cambridge, Mass., serija 319, 
numeris 22—$15.
F. Maron, Great Neck, N. Y., serija 551, nume
ris 19—$10.
Kresauskas, Norwood, Mass., serija 55, numeris 
13—$10.

J. Mikalopas, Lowell, Mass., serija 127, numeris 
21—$10.
J. Karsokas, Worcester, Mass., serija 266, nume
ris 24—$10.

P. Lastinskas, East Port, N. J., serija 589, nume
ris 21—$10.
E. Petrušiūniene, Cambridge, Mass., serija 1185, 
numeris 25—$5.
A. Balčiūnas, Athol, Mass,, serija 227, numeris 
10—$5. ..;

15. S. Micheal, Roxbury, Mass., serija 41, numeris

16.

17.

18.

A. Milinkevičius, Nashua, N. H., serija 106, nu
meris 16—$5.
A. Subačius, Hartford, Conn., serija 381, nume
ris 21—$5.
Frank Harrington, Cambridge, , Mass., serija 
1128, numeris 25—$5.

19. M. Auston, Cambridge, Mass., serija 107, numeris
18—$5 vertės drabužių.

20. J. Salinis, Haverhill, Mass., serija 115, numeris 
23—$5 vertės drabužių.

21. B. F. Ross, W. Bridgewater, Mass., serija 52, nu
meris 24—$2.50 vertės drabužių.

Dovanų reikalu prašome kreiptis į pikniko komite
to sekretorių, draugą J. Grybą, 44 Chapel Court, 
Norwood, Mass. ;

• Jew. ’ t' i}■'. K:ik?■

San Francisco, Cal.—Lie- ir prezidento Roosevelto pa- 
pos 12 d. sustreikavo 4,000 j skirtas taikymo komitetas, 
trokų vežikų, paremdami Rooseveltinis komitetas ir J. 
kovą laivakrovių, kurie Ry an, Darbo Federacijos lai- 
streikuoja jau nuo gegužės vakrovių unijos prezidentas, 
9 d. Trokininkų streikas sukaitę darbuojasi, kad lai- 
tuoj apėmė Oaklandą ir ki- ■ vakroviai grįžtų darban, pa
tus kaimyniškus miestus, i vesdami savo reikalus iš- 
Streikieriai parvertė ir ap-1 spręst tam komitetui. Dar- 
daužė kelis skebaujančius bininkai šią gudrybę attfie- 
trokus. Leidžia pravažiuo- te.
ti tik tiems, kurie veža reik- Į Kapitalistiniai laikraščiai 
menis ligoninėms ir bedar- Californijoj ir kitur vaka- 
bių šelpimo punktams. 'ruošė atvirai rašo, kad vi- 

Turčiai grobtinai perkasi sy°tinas. stieikas neišveng-- 
kuo daugiausia maisto reik- tinas> Jei^u nebus patenkin- 

i menų, bijodamiesi bado. Į:a. reikalavimai dešimties
STREIKAS LIEPOS 16 i Sustabdyta gazolino prista-, alva <10V11^ uniJlb j | □ UullUlu LdLtl vo v tymas iš; sandėlių • į smulk-1 “

Minneapolis, Minn.—Tr.o- meniškas stotis. Už trejeto,fittSDUrgho MajOTaS Jll 
kų vežikai ir pagelbininkai dienų turėsiąs beveik apsi- ... v p . ..
nubalsavo streikuot už uni-įstoti automobilių judėjimas.' VlCSiį rrOSlltUClj| 
jos pripažinimą ir kitus rei- Sustreikavo 2,000 metalo 
kalavijus. Bet Darbo Fe- darbininkų, kurie priklauso .................. .......... .
deracijos vadams ir trockis- Garinių Katilų, Laivų ir Ni- . stoja už davimą valdiškų

iki pirmadienio. į vienybę su laivakroviais. I leistuvystės namams, kad 
di-| Streikan išėjo 125 mesi- į mokesčiais iš tų šaltinių ga- 

ninkai iš didžiausių sandė- i lėtų sudrūtinti miesto iždą.. 
lių; gręsia mėsos darbiniu-' 
kų visuotinas streikas.

Rengiasi streikuot gatve- 
karių darbininkai, elektri- 
ninkai, mūrininkai, stogų

M1NN. TR0KIN1NKŲ

Pittsburgh, Pa. — Miesto 
majoras Wm. N. McNair

tams pavyko.dar streiką at- .tuotojų Unijai, parodydami |ieidimų gembleriams ir pa
stumti : _
Darbininkuose visur 
džiausiąs Aptarimas visuo
tinam streikui. Bet federa
cinių unijų vietinio centro 
vadai, tame skaičiuje troc- 
kistas Myles Dunne, kovoja 
prieš visuotiną streiką ir ža
da tik “dvasinę” ;--------
trokininkams. Valdžia, jau 
tariasi įvest karo stovį prieš 
streikierius.

Paramą,dengėjai ir kiti.
1 r\l rA -i n 11 O V

Portland, Oregon, unijos 
ruošiasi balsuot už streiką.

i Duluth, Superior, Fargo —Šiame mieste pirm trijų 
j ir Moorhead trokininkai i dienų policija pašovė keturis 
1 taipgi daro žingsnius linkui streikuojančius 
streiko. v*us*

laivakro-
vius.

San Pedro 
unijos pareiškė, 
San Franciscoj išsivysto ge-

darbininkų
kad jeigu

Hitlerio Valia Tai i* • i . i v neralis streikas, tai ir josVienatims Įstatas prisidės, 
i
I Berlynas. — Prūsijos mi- 
Inistetis pirmininkas kruvi
nasis Goeringas, kalbėda
mas apie teises, pareiškė, 
kad “vado (Hitlerio) valia 
ir įstatymas tai yra vienas 
ir tas pats dalykas.” Tad 
kiekvienam aišku, pagal ko
kius įstatymus bus teisia
mas drg. Thaelmannas ir ki
ti politiniai kaliniai.

Suėmė Daugybę Makedonie
čiu Ginklu Bulgarijoje

Sofija. — Bulgarijos fa
šistinis diktatorius Georgi- 
jevas viešai paskelbė, kad iš 
revoliucinių makedoniečių 
per kratas užgrobė 11,000 
šautuvų, 41 kulkasvaidį, 
8,000 bombų ir 760,000 kul
kų.

Milicija tebelaiko užėmus 
prieplaukas, bet laivų pri- 
kroviftias bei iškrovimas su
stabdytas.

Philądelphijoj ir New 
Yorke Marininkų Industri
nė Unija pikietuoja prie
plaukas, kad negalėtų laivai 
vežti krovinius ir keliauto
jus į šalies vakarų pakraštį.

Šie streikai išsiveržė, ei
nant darbininkams prieš va
lią Amerikos Darbo Federa
cijos vadų. Darbininkai ne
paiso nei San Francisco 
“strategijos komiteto,” ku
ris sudarytas iš Darbo Fe
deracijos vadų. To komi
teto tikslas yra pasmaugti 
visuotiną streiką, ir darbi
ninkai tatai žino.

Prieš šią milžinišką strei
kų bangą jaučiasi bespėkis

/

Gelžkeliu Kompanijos Nori 
Pabranginti “Freitas”

Atlantic City, N. J.—Su- 
sirinko į konferenciją 100 
viršininkų svarbiausių Ame
rikos gelžkelių. Jie reika
lauja, kad valdžia leistų 10 
nuošimčių pakelti kainas už 
daiktų vežiojimą tavoriniais 
traukiniais. Jeigu taip bus 
padaryta, dar labiau ,p$- 
brangs gyvenimo reikmt- 
nos. Nukentės ypač vidu
tiniai ir mažieji farmerįai, 
kurie ir dabar nepajėgia iš- 
simokėt gelžkeliams už savo 
produktų nuvežimą į rinkas.

DRŪTINASI AUSTRIJOS 
DIKTATORIUS

Viena. — Diktat orius 
Dollfuss perėmė į tiesioginę 
savo globą visą kariuomenę 
ir policiją . Drūtinasi prieš 
nerimaujančius darbinin
kus, iš vienos pusės, ir prieš 
hitlerininkus, iš antros pu
sės.

Pabrangina Cigaretes
Washington. — NRA val

dyba patvarkė, kad nuo at
einančio pirmadienio pap
rastų cigaretų pakelis turės 
būt parduodamas ne ma
žiau kaip už 15 centų,.o du 
pakeliai sykiu už 25 centus.

(Daugiau žinių 5-tam pusk)



YORK

Kodėl Hitleris Juos Šaudė?

Maskvos Auksu”?

tris vaikus ma- j 
amato i 

bai- i

advokatas A. E. Stevenson dare viską, 
kad įrodžius, jog Sovietų valdžia, Komin- 
ternas ir Amerikos Komunistų Partija 
yra vienas ir tas pats dalykas, tuo būdu 
“Amerikai svetimas dalykas. _ Bet nepa
vyko. Drg. Browderis nuosaikiai ir tei
singai išdėstė Amerikos Kompartijos 
santikius su Komunistų Internacionalu 
ir šis išdėstymas reakcininkams nebuvo 
malonus.

Pažymėtina ir tai, kad nei vienas iŠ 
klausinėtojų ir tyrinėtojų nebandė įrodyt 
ti, kad čia veikia “Maskvos auksas.” O, 
seniau tokius dalykus reakcininkai kar
tojo prie pirmos progos.. ! Net ir Prūsei* 
ka, kaip žinia, bandė joti minėtu ark
liuku.

Brandleris Priima Prūseiką 
Ir Butkų

“Tarptautinė Komunistinė. Opozicija” 
prisiuntė laišką Prūseikos-Butkaus LDD, 
pranešdama, kad pastaroji yra priimama 
į minėtą organizaciją. Po laišku pasira
šo renegatas J. B randier.

Nėra abejonės, kad Prūseika-Butkus 
savo susaidę dabar sujungs su Lovesto- 
no-Brandlerio susaide, kadangi jų tikslai 
vienodi, kadangi kitokios išeities jiems 
nebėra.

Visiems yra gana aišku, kaip 
svarbu yra palaikyt Darbininkų 
Centrą. Pirmiau, kaip buvom be 
tos svetainės, tai nebuvo nei 
Bedarbių Tarybų, nei jaunuo
lių organizacijų. Dabar daug 
gerų darbų yra atliekama del 
darbininkiško judėjimo, turint 
tą svetainę. Todėl VifcQ orga
nizacijų pareiga susirūpint pa
laikymu šios svetainės.

Kaip vietos, taip ir apielin- 
kės darbininkai kviečiami skait
lingai dalyvaut piknike, kad ga
lėtume sukelt gerą finansinę pa
ramą tam taip svarbiam reika-

prisidedami prie 
jūs stosite tatp- 
su tuo judėjimū, 
su tuo judėjimu,

Apšaudytas gatvekaris laike Milwaukee mie
sto važiuotos darbininkų streiko; gatvekaris 
buvo kėravojamas skeb ų.

‘/^Kongresinė tyrinėjimo komisija, vado
vaujama Dicksteino ir McCormicko, per

eitą ketvirtadienį buvo pasikvietusi liū- 
sMyti. J« V. Kompartijos sekretorių d. 
,y^owderį ir d. Fordą, CK narį. Pažymė- 
Jtlna tai, kad ši komisija pradėjo tyrinėji- 
^jną su fašizmu, ir baigia su komunizmu.
Į5kslas aiškus: tuo būdu norima nu

braukti žmonių domėsis nuo fašizmo ir 
jMfondoitia sudaryti baubas iš komunisti- 
MįUo judėjimo.

Pasamdytas National Civic Federation

čionai Jan- 
ponas Prū- 
jis čia už- 

LDS 
Čionai atvykęs drau-

' . Esu 30 metų vyras, 51 pėdų 
j 10 colių ūgio, o sveriu 195 sv. 

•j Tai suprantama, kad perdaug.
Ir pusėtinai sunkiai dirbu. Ir 
pirmiau nuo skubaus darbo ar 
ėjimo neuždusdavau taip greit, 

i kaip dabar. Dabar man kva- 
| pas lyg trumpesnis. Ir aš labai 
{kaistu, kad ir ne prie darbo, 
l vistiek mane prakaitas net žir- 
i nio didumo lašais pila. Ir aš la
bai greit užsigaunu, už mažiau- 
sį daiktuką. Malonėkit paaiš- 

j kinti per mūsų “Laisvę”.
Atsakymas

Drauge, pasakau Jums ir vi- 
j siems, kurie norėtų būti netokie 
riebūs. Vien tik vartoti table
tes, o nepakeisti valgymo, tai 

' yra pusėtinai tuščias darbas. 
Visų dažniausiai žmogus nutun
ka ne dėl liaukų silpnumo, bet 
dėl persivalgymo., Tai užsira
šykite sau storai ant kaktos,

delegacijos ■ stovi pirmoje 
vietoje. Delegatės greitai 
turi išvažiuoti. O kuomet 
jos sugrįš iš kongreso, tada 
reikės nesigailėti laiko ir 
energijos s u m obilizavimui 
darbininkų ir darbininkių 
masių į tuos mitingus, ku
riuose delegatės raportuos 
iš kongreso ir iš Sovietų Są
jungos. Prisirengkime ir 
prie to.

Kova prieš karą ir fašiz
mą šiandien yra svarbiausia 
kova. Tą privalo suprasti 
kiekvienas klasiniai sąmo
ningas darbininkas. Įtrauki-

UTHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 
The Laisvė Ine. 

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

Motery Prieškarinis Kongresas ir Lietaviy 
Darbininkų Judėjimas

pasitinka kiekvieną, kiiris tik
tai eina prieš darbininkų rei
kalus. !,:><■ ..

Aš atsimenu, kaip riieš LSS. 
rinkome pinigus atsiėmimui 
Prūseikos iš Sibiro. Tą mes ir 
padarėm. O šandien jis drau
gauja su fašistais! Jis yra mū
sų, darbininkų priešu.

Vaitkaitis.

Wilkes Barre ir apielinkes 
darbininkiškoms organizacijoms' 
jau yra žinoma, kad yra rengia
mas piknikas delbipalaikymo 
Darbininkų Centro, kuris įvyks 
22 dieną liepos, Lyndwoode, 
visiems gerai žinomoj yiętpj. 
Draugės ir draugai, visų mūsų 
pareiga yra susirūpint palaiky
mu Darbininkų Centro. .Tai 
yra vienas iš reikalingiausią 
dalykų šiam mieste.

Prie palaikymo Darbininkų 
Centro, rodos, yra prisidėję 
apie 17 organizacijų, bet ka
da būna svetainės palaikymo 
komiteto susirinkimai, tai nuo 
visų organizacijų atstovai ne- 
pribūna ir nekurios organizaci
jos nei nežino, kokiam stovyj 
dabar Centras randasi. Drau
gės ir draugai, dabar vasaros 
laiku svetainės nieks neranda- 
voja, tai mes jau esam ir su mė
nesine randa užsilikę.

Todėl visos organizacijos, 
kurios esate prisidėję prie pa
laikymo Darbininkų Centro, tu
rėtų gerai apkalbėt šitą klausi
mą susirinkimuose ir imtis už 
darbo, prie kurio esat prisidė-

v Grigaitis mano plūdimusi nutrins savo 
dviveidiškumą, kurį mes aną dieną ši
toj vietoj iškėlėme. Mes ten nurodėme, 
koki veidmainiai tie social-fašistai: per 

- “Naujienas” jie atakuoja buvusią SLA 
pildomąją tarybą už laužymą SLA kon
stitucijos, už blogus investmentus, o pa
čiam seime, kur dalyvavo Grigaitis ir 
Ko., jie tuo reikalu nesakė nei vieno žo
džio! Ažuot kritikuoti, Grigaitis buvo 

’ vienas ;iš sumanytojų nupirkimo Gegu- 
žiuii dovanos “už puikų pasidarbavimą 
SLA!” Vėliau jis prakalbą išrėžė, gar- 

}bindamas Gegužį, laužytoją SLA konsti- 
*£ucijos! '

Dabar per “Naujienas” bandoma jau 
-neva Gegužis ir Ko. kritikuoti. Ko ver
ta tokia “kritika?” Kodėl “Naujienų” 
redaktorius nepradarė burną ten, kur 
reikėjo? Kuomet kairiųjų delegatas J. 

/Miliauskas davė įnešimą Gegužio rapor- 
! tą atmesti ir jį smarkiai kritikavo, tai 

Grigaitis, Bagočius ir Ko. tylėjo, kaip 
Gateriai ’. ! , ‘.

* ’ Kaip! kitaip tokius žmones galima pa- 
Zvadinti
* niais?!

jei ne dviveidžiais ir veidmai

Kitįį buržuazinių laikraščių korespon
dentai pažymi tą patį. Jie nurodo, kad 

‘keli sušaudytieji fašistai, Hitlerio bičiu
liai, nuvesti į šaudymo vietoves, prieš 
mirsiant, šaukė “tegyvuoja Hitleris.” 
Girdi' jie mane, kad juos šaudą Hitlerio 
priešai.

Tai įdomus dalykas! Jis parodo, jog 
budelis Hitleris su Goeringu ne tik var
tojo klastas prieš komunistus laike reich
stago budinko sudeginimo, bet naudoja 
jas ir prieš tuos, kurie padėjo januį vai
zdžią įeiti, prieš savo artimus sėbrus.

Nepaisant, kaip ten nebūtų, bet šis įvy
kis aiškiai rodo, kaip kratydamas kojas 
kapitaiizmas naikina ne tiktai savo prie
šus (geriausius darbininkų kovotojus, 
komunistus), bet net ir savo draugus. 
Šiuos naikina tam, idant nutraukus dar
bo žmonių domesį nuo to skurdo ir var
go, kurį dabartinis režimas atnešė.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year 
Brooklyn, N. Y., per year ........
Foreign countries, per year ..._. 
Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months _____ _
Brooklyn, N. Y.. six months .... 
Foreign countries, six months ...
Canada and Brazil, six months ..

Kuomet Prūseiką bėgo iš Komunistų 
Partijos, jis piktai spjaudė į tuos, kurie 
nurodė, kad jis ir jo pasekėjai negalės Į 
būti pavieniais, kad jie turės stoti į Lo- 
vestono arba Trockio kontr-revoliucines 
grupes. Prūseiką sakė, jog jis neisiąs 
su nieku, netversiąs atskiros partijos, bet 
būsiąs artimas J. V. Komunistų Partijai.

Dabar jau aišku, kad jis taip skelbda- ’ 
mas didžiai melavo, trokšdamas apgauti ' 
kuodaugiau savo pasekėjų.

Kodėl-gi Prūseika-Butkus vienijasi su ' 
Lovestonu ir Brandleį’iu? į Todėl, kad, 
jų Tikslai vienodi. ; Politiniai jiį! yra tie!. 
•patys. Vieni yra pašalinti' iš kdAiunisti-' 
nių partijų už oportunizmą ir kiti. Vie
ni dūbair turi tikslo ardyti Komunistų' 
Partiją ir visą judėjimą ir kiti. Vienų 
tikslas vilkti darbininkus- į spciąl-fašiz-- 
ifio kempę ir kitų, i Vieni nori Sulaikyti ; ' 
darbininkus nuo, krypimo į revoliucįnį 
darbininkų judėjimą ir kiti. Jų tikslai / 
vienodi, tai kodėl jiems būti atsiskyrus, J 
,kodėl nesivienyti? Kodėl nedirbti iš
vien? !

Tai logiška pasėka to ritimosi nuo ko
munistinio judėjimo, kurį visų kraštų re
negatai dare ir tebedaro! \

Bet ką dabar pasakys tie Prūseikos 
pasekėjai, kurie mums netikėjo, kad jie 
yra tempiami į kontr-revoliucinę balą, 
į tarptautinę kontr-revoliucinę organiza
ciją?

Greitu laiku LDD kuopos ir nariai bus 
bandoma apdėti nepaprastais mokesti- 
mis, kuriuos siųs į Paryžių ardymui ko
munistinio judėjimo. Jie bus verčiami— 
gražuoju ir prievarta—remti finansais 
tą judėjimą, kuris ardo revoliucinį judė
jimą, kuris piktai-puola didvyrišką Vo
kietijos Komunistų Partiją ir visą Ko
munistų Internacionalą.

Atsiminkit, jūs, darbininkai,,kurie dar 
sekate Prūseikas ir Ko.: tryš metai at
gal, kuomet jus Prūseiką ištraukė iš kę-į 
m u uis tin i o judėjimo, jis sake, kad jis te- 
koVojąs- tiktai!prieš d. Bimbą ir Angarie- 
tį. Paskui jis surado Brovvderį,- (dąrJyė" ) 
liau /Staliną ir šiuo tarpu,; ^nbfha^ Niką' j 
Komunistinį judėjimą. ’

Atsiminkit ir tai:
Lovestono-B randlerio, 
tautine papėde kovoti 
kurį kadaise rėmėte; 
kuriam dėka, šiandien smarkiai kyla So
vietų Sąjunga, kuriam dėka, šiandien 
Chinijoje darbininkai ir valstiečiai laimi; 
kurio vadovybėje viso kapitalistinio pa
saulio proletariatas ruošia galą kapitaliz
mui. Prisidedami prie to, jūs būsite nau
dojami kovai prieš tą judėjimą; jūs bū
site pastatyti kitoj barikadų pusėj.

Mūsų draugiškas patarimas jums, dar
bininkai, pasekėjai Prūseikos, mesti re
negatus ir stoti su revoliuciniu darbinin
kų judėjimu, ten, kur jūs buvote, ten kur 
jūsų vieta!

Vienas Hearsto, laikraščių korespon
dentą^ Berlyne, turįs artimų ryšių su 
Hįtlerįo augštais pasekėjais, pranešė sa
vo laikraščiui apie tai, ką jie mano apie 
tas žudynes, kurias Hitleris su Goeringu 
atliko virš savaitė atgal. Pasak kores
pondento, Hitlerio bičiuliai mano, kad 
Roehm ir kiti nužudytieji yra tiek kalti 
daryme suokalbio prieš Hitlerio valdžią, 
kiek komunistai buvo kalti padegime 
reichstago budinko. Kitais žodžiais, fa
šistai! pripažįsta, jog, kaip padegimas 
reichstago budinko buvo Hitlerio išgal
votas "dalyka s, taip lyginai ir šis sumoks-

Šiomis dienomis 
kėši sklokos tėvas 
seika. Sakė, kad 
važiavęs grįždamas 
seimo 
gavo su fašistais. Mat, mes čia 
turime, rodos, keturis fašis-

kad neužmirštumėt.
štai kaip darykite. Valgyki

te abelnai viso ko maželiam 
Ypač visai mažai tevartokite 
riebalų ir krakmolų: duonos, 
pyragų, blynų, makaronų, šal- 
tanosių, virtienių, košės bulvių; 

[visai mažai riebių daiktų ir ne- 
I daug saldymų. Bet valgykit 
\ sočiai žalių daržovių,’ vaisių, 
taipgi po truputį mėsiškų, kiau
šinių, žuvų. Druskos nedaug, 
ypač žiemą. Vasaros metu, kai 

Į daugiau prakaituojate, tai ir 
Į druskos reikia daugėliau. Ne
gerkite jokių alkoholinių gėralų, 
nes jie padeda žmogui nutukti.

žinoma, nutukimas nesveika. 
Jums sunkiau yra atsikvėpti, 
greičiau pridūstate. Ir prakai
tas labiau pilia, nes organizmas 
esti labiau užterštas nesunaudo
tomis maisto dalelėmis. Nuo to 
esi lyg apsinuodijęs. Ir nervams 
tai negerai.

Tai atminkite maistą. Be to, 
vartokite ir vėl “Thyroid Tab- 

Jets, P. D., gr. •/>, No. 100”, po 
vieną tabčtą prieš valgį. Bon- 
kutę užbaigę, trejetą dienų ap
stokite, o paskui ir vėl vartoki
te. Tik jau bent nepersivalgy- 
kite. Geriau nędavalgykite, bū
kite truputį alkanas. Giliai pa
kvėpuokite, kada tik užeiną ant 
minčių.

pietinių 
eikalais ’ Valstijų: kądmet, jinai' sugrį- 

žus apvažiuos su maršrutu 
po miestus ir kaimus, kur 
,monės beveik nėra girdė?

'ję apie Sovietų Sąjungą, 
apie komunistus, o jeigu gir
dėjo, tai iš blogos, melagin
gos pusės.
- Šiuo tarpu finansinė pa- 

vaidmenio. Bet raudojimas rama pasiuntimui moterų 
padėties nepataisys. Reikia 
imtis už darbo* nors šioje 
vienuoliktoje valandoje. Li
teratūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopos privalo susirū- 
'piųiL J Jeigu neklystu, tai 
Brooklyne LDS pirmos kuo
pos paskutiniam susirinki
me šis klausimas visai ne
buvo pakeltas. O kuopos 
valdyba turėjo laiškus ir at
sišaukimus tuo reikalu. Pa
našių neleistinų atsitikimų 
veikiausia atsirado kituose 
miestuose. Draugai mano, 
kad čia svetimas reikalas.(

maš moterių į. tąį kov.ą yra tus, kurie išskėstomis rankenas 
; toks svarbūs ir* didelis dar* 
:bas, jog kiekvieną lietuvių 
! darbininkų organizacija . ir 
I draugija turi būti įvelta.

Tegul kuri nors kita orga-1 
nizacija rūpinasi. Tuo tar-; 
pu LDS seimas priėmė re-' 
zoliuciją už dalyvavimą ko-; 
voje prieš karą ir fašizmą. I 
Seimas nutarė padaryti ini-' 
ciatyvą sušaukime visuotino i 
Amerikos Lietuvių kongre-l 
so, kada nors rudeniop, i 
prieš karą. Bet delegatai, i 
sugrįžę iš seimo, raportuo-! 
darni kuopose, užmiršo su
rišti seimo tarimą siu šiuo 
tarpu vedama kampanija 
už tarptautinį moterų kon
gresą prieš karą. Šitaip 
veikti negalima. Rezoliuci
jos ir jų pravedimas gyve- 
niman turi eiti ranka ran
kon. Tarimo palikimas ant 
popieros yra blogiau, negu 
nepadarymas jokio tarimo.
J” Teko nugirsti, kad Ame
rikos delegatės iš Pary
žiaus kongreso trauks į So
vietų Sąjungą. Ten pasi
viešės, susipažins su darbi
ninkių ir šeimininkių gyve
nimu darbininkų tėvynėje 
iy sugrįžę čia mums rapor
tuos. O tai daug reiškia del 
i/š populiarizavimo Sovietų 
Sąjungos vardo, ypatingai 
/tarpe amerikonų darbinin
kų. Todėl siuntimas delega- 

Paryžiaus kongresą

Permažai pas mus susirū
pinta darbininkių ir šeimi
ninkių judėjimu prieš grū
mojantį naujo karo pavojų 
ir prieš siaučiantį fašizmą. 
Štai rugpjūčio pradžioje, 
Paryžiuje, bus laikomas 
tarptautinis moterų kong
resas. Iš Amerikos va
žiuoja didoka; moterų dele* 

^gacija.. x Dešimt delegačių 
jau išrinkta apielinkių kon
ferencijose. Jas siunčia vi
sokios darbininkiškos ir li
berališkos organizaci j os.Ma
noma, kad dar penkios bus 
išrinktos ir pasiųstos. Ypa
tingų pastangų dedama, kad 
nors viena moteris iš pieti
nių valstijų būtų išrinkta ir 
pasiųsta. Bet susiduriama 
su finansiniais keblumais. 
Pietuose darbininkų judėji
mas toks dar silpnas, me
džiaginiai .taip nualintas, 
jog neištesi pasiųsti delega
tes. Atsišaukiama, kad vi
sos kitos organizacijos, visi 
kiti Amerikos kraštai padė
tų pietinių valstijų drau
gėms šiame svarbiame už
simojime.
Z Ka mes lietuviai darbiniu- v
kai esame padarę šiuo rei
kalu? Kol kas labai mažai.

( Pasitenkinta išsiuntinėjimui clJ°s 
į laiškų kuopoms ir atsišau-v pasic 
j kimais laikraščiuose. Siste-\vaizdinkime, kiek naudos 
' matiškos kampanijos ne- padarys darbininkų judėji- 
į p t a v tejdėme. Tarptautinio pui dėlegątė
moterų į kongresu -r< 

’ energingo darbo neparodė-;
me. . = . i P

V,. 1 < • 1 t ' ! X

/ Kuomi tas reikia išaiškin- 
ti? Tuomi, kad mūsų revo- 

/liucinis judėjimas;mūsų 
I spauda, mūsų organizacijos 

nedakainuoja karo ir fašiz
mo - pavojaus ir moterų

Nusižudė Bedarbis; Prūsei- npii n D 
ka pas Fašistus | 03^6, I 3

Mūsų, apielinkėje tebesiau- ’ 
čia ta baisi depresija. Dauge
lis žmonių labai suvargę ir da- 

j lykaj nė kiek nesigerina. štai 
i liepos 1 dieną čionai nusižu- 
idė bedarbis Franas Gikis, nu- 
šokdamas nuo augšto tilto. Pa- 

j liko žmoną ii
žus. Velionis buvo 
siuvėjas. Užstojus šiam 
šiam nedarbui, ilgai Gikis vai-

l kščiojo be darbo. O vėliau, kad 
i ir gaudavo ant mėnesio kelias 
dienas padirbėti, vistiek jokiu 
būdu negalėjo gyvenimą pasi
daryti. Franas vėliau buvo 
gavęs miėsto pašalpos darbą 
po kelias dienas į savaitę. Ma
žai apsirengęs, žiemos laiku, 
gavo šaltį, iš to džiovos liga iš
sivystė. Paskutines penkias 
savaites buvo džiovininkų na
me. Jis buvo Amerikos ka
reivis, dalyvavo pasauliniame 
kare, kariavo už turčių reika
lus, o paskui, verčiamas bado 
ir ligos, turėjo žudytis!

I

Franas buvo laisvų pažiūrų 
žmogus. Prigulėjo prie Gede- 
mino Draugystės. Bet jau du 
metai, kaip nebuvo mokėjęs 
duoklių. Vienok draugija pri
ėmė. ir- velionis buvo pašarvo
tas Gedemino svetainėje. Ly
dint į kapus drg. B. Černiaus
kas, Gedemino Draugystės pir
mininkas, pasakė trumpą pra- 
kalbėlę ir paprašė, kad susi
rinkę šiek tiek paaukotų dęl 
jo vaikučių užlaikymo. Surink-

';ta $15.71. , Likosi laisvai pa
laidotas su i kareiviškomis, 
apeigomis.

$5.50
$7.50
$7.50
$5.50
$3.00
84.00
$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

*■
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Nori Vyras Suliesėti •
!

Aš jūsų klausiau pirmiau apie | 
numetimą svorio, ir jūs man ’ 
patarėt vartoti Thyroid tabletė-! 
les. Jos man gerai paveikė ii 
aš pasidariau daug lengvesnis 

| Pabaigęs vieną buteliuką, savai 
I tę nevartojau, tai vėl man svo 
: ris pradėjo kilti. Aš vėl nusi 
| pirkau, bet jos jau netaip vei-

DARBININKU 
SVEIKATA • 1

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. 3.

Telephone: Humboldt 2-7964
*
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Iš Atsibuvusio Lietuvių Rymo Katalikų 
Susivienijimo Amerikoje Seimo

Turiu pasakyti, kad laike 
i raporto apdiskusavimo nė vie
nas kunigėlis balso neėmė ir, 
galima sakyt, mažai' kreipė 
atydą, nes tarp savęs kalbė
josi ir baikas krėtė, kad ir 
tiems, kurie norėjo girdėti dis
kusijas, jie daug periškadino.

Už raporto

(Nuo specialio “Laisvės”
korespondento)

Newark, N. J. — č ionai į- 
vyko Lietuvių Rymo Katalikų 
Susivienijimo Amerikoje sei
mas senoj bažnyčioj. Prasi
dėjo birželio 25 d. ir tęsėsi ke- 
lurias dienas. Pirmą dieną, 
kaip tik atidarė seimą, tuojaus} Už raporto priėmimą pa- 
prasidėjo maldos ir kunigų pa-j duota 36 balsai, o prieš 35. 
mokslai. Toliau sekė peržiū-lNors visi kunigėliai balsavo už 
rėjimas mandatų. Pasirodė, Į raporto priėmimą, tačiaus 
kad seime dalyvauja 97 dele-: abejotina, ar jie gavo tą vie- 
gatai, iš kurių gerokas 
čius kunigėlių. Seimo 
ninku buvo išrinktas 
Aleksas iš Waterbury, 
Taip pat išrinkta kita 
valdyba ir komisijos.

Antrą dieną, seimą 
rius, seimo i 
jaus pagrąsino, kad laike se-1 Buvo 
sijų nevalia delegatams gerti, j kad sutaupyti išlaidas ir 
Jeigu norite eiti gerti, tai te-: balansuoti tą nelaimingą lėšų 

SI seimas nubalsuoja ir eina fondą, kad sustabdyti lerdi- 
rti, o ne taip, kaip pereito-'mą organo “Garso” ir numušt 

se sesijose, kas norėjo, tas gė-; viršininkams algas. Tuojaus 
rė. (Turiu priminti, kad vie- šoko visi vadai, kaip svietiški, 
tinis kunigėlis turi įsitaisęs sa- taip dvasiški, prieš įnešimą, 
liūną savo senoj bažnytėlėj ir j Eiliniai delegatai pradėjo nu- 
gerai moka išnaudoti prie ba- rodinėti, kad organizacija taip

balsus ir naujas Krušinskas naujas, tūlas Rvietkauskas su į nulaužė kairę koją ir šiaip nebtiVo bariu Komunistų Par-

eina prie kito kunigo, šis svei
kina jį, laimina ir džiaugiasi, 
šoliunas sako : Kaip čia išėjo, 
kad aš turėjau gauti 70 balsų, 
o gavau tik 67? Tie prakeikti 
kitus nusuko.

Pasirodo, kad Rymo Kata- svarstymo tų nelaimingų fon- vena namie, Portage, Mildred 
antiškų Susivienijime dvi grupės du ir taip tą svarbų dalyką ir Monica gyvena Chicagoje,

Ir viskas, sako, būtų okey. 
Bet parapijonai nė krust iš 
vietos. Tada kitas kunigas 
duoda įnešimą, kad paimti iš 
apsaugos fondo tą $11,000 ir 
sulyginti lėšų fondą su pašal
pų fondu. Vadinasi, tas pats, 
nedavė pakelti duoklių, tai nu
mušė pašalpas, kaip tūli de
legatai išsireiškė, netoli i—- 
pusės. Dar sekretorius buvo 
padavęs pasiūlymą, 
mėnesiu neužsimokėję nariai 
būtų spenduojami. Bet vėl su
kilus eiliniams delegatams, bu
vo atmestas. ; ’

Beje, seime visą laiką buvo 
matyti aiškiai, kad yra dvi 
grupės—senajai valdybai pa
vydi kiti vadukai su Krušins- 
ku ir šimučiu priešakyje, j Vincentas Savukas, kuris mirė ■ vienas iš tų, kurie suorganiza-j jų tarpo. 
Rinkimams prasidėjus, dar i birželio 28 d., buvo gimęs Lie-ivo ALDLD kuopą. O kai kuopa' dalyvavo jo laidotuvėse.

..... ...  Išsirgęs de-'tijbž, bet partijos užduotis at-
1 šimt ir pusę savaites, drg. Sa-! likdavo geriausia pagal savo

4— i Drg. Savukas tapo

Po rinkimų šoliunas pri- 62 balsais prieš 58. Ir kiti vir-' sunkiai sužeidė, 
šininkai didžiumoje nauji.

Beje, buvo eilinių delega-,1 vukas mirė nuo to sužeidimo, i išgalę.
tų paduotas klausimas, kaip Į Dideliam nuliudyme paliko sa-1 palaidotas Lietuvių Tautinėse* 

Kapinėse.
Jo žmona, dukterys ir sūnai 

širdingai ačiuoja visiems, kurie 
pagelbėjo jiems jų nelaimės 
valandoje. Ypatingai esame 
dėkingi šeimynoms Kosečiunų, 
Norkų, Rožukų, Tolušių ir 
Kuzmitskų.

stovi draugijos nuosavybės ir'-vo gyvenimo draugę, Helen 
morgičiai. Vadai atidėjo tą I Savukienę, keturias dukteris ir

! klausimą ant toliaus po ap- du sūnų—Anna ir Mirriam gy-

vadų pešasi už šjltas vietas.! nutrynė, nieko nepranešė apie ( Raymondas gyvena namie, o 
jų stovį. lEdwardas gyvena Now Yorke.,

Seimas užbaigtas su maldo-1 Kadangi drg Savukas pW.
i klausė prie įvairių organiza- 
i ei jų ir buvo senas Portage gy
ventojas, tai labai daug drau- 
! gų ir pažįstamų dalyvavo jo 
i laidotuvėse, atlikdami pasku- 
|tinį atsisveikinimą su savo 

Draugas ’ Partijos. Kadaise jis buvo j draugu, išsibraukusiu iš gyvų- 
Mažiasia tūkstantis

Jis 
tuvoje, Smarlunų kaime, Seinų l pakriko del stokos spėkų, tai j buvo palaidotas taip, kaip gy- 
apskrityje. Mirė sulaukęs 60 jis pasiliko pavieniu nariu. Jis'veno—laisvai, be jokio kunigo 

bažnytinių ceremonijų, 
draugai sudainavo 

mo. Laike mainierių streiko' stuboje prieš išlydėjimą, o 
jis aktyviai dalyva- draugė E. K. Sliekienė pasa- 

Ji nurodė tuos 
24 gyveno Portage, Pa. Buvo te, net duodamas veltui savo! sunkumus, kuriuos reikėjo Vin- 

Dirbdamas kasy- stubos biznio vietą mainierių J centui, kaipo darbininkui, por- 
“mainierių dusu- šelpimo buveinei. Jis priklau- j gyventi, jo ištikimybę darbi- 

nuo kurio jis kentė per.sė prie trijų pašaipiųjų organi-' ninku klasei ir tt. Vietos be- 
Delei zacijų—dviejų lenkiukų ir vie- nas griežė lydint į kapines. 

.............  ’ SLA. jPašalpinių draugijų nariai 
šiose organizacijose jisai įnešė maršavo į kapines paskui kar

kad du Bet abiejų tas pats tikslas-
išnaudoti katalikus darbiniu
kus. i mis ir himnais.

Kasierium išrinktas irgi'
O. S.

M. D

skai- na balsą daugiau. Beje, bedis- 
pirmi- kilsuojant raportą pasirodė, 
tūlas kad daug pinigų prapuo-

Conn. lė užsidariusiuose bankuose ir aiškiau pasirodė tas pasidali-i 
seimo pirkime visokių bonų, ir taip nimas. T visas svarbesnes vie- 

' privatiškų morgičių; tas pats tas buvo statoma tik po du 
atida-!apie nuosavybes, už kurias tu-Į kandidatu. Kada į pirminin- 

pirmininkas tuo-' ri paėmę morgičius. 1 1
paduotas įnešimas, 

su-

nupuolus nariais, tai ir virši
ninkams mažiau darbo yra. 
Dabar sekretorius ir redakto
rius gauna po $200 į mėnesį,

ro savo parapijomis ir kas 
tik pasisuka).

Pirmiausia pašauktas Susi
vienijimo Centro pirmininkas, 
kad išduotų raportą iš dviejų įnešta, kad būtų mokama po
metų laikotarpio. Pirmininko ■ $175, o kasieriui kad būtų nu- 
Sutkaus raportas buvo išduo- mušta nuo $100 į mėnesį iki 
tas žodžiu, trumpas; gyrėsi $5.0, ir kad patys viršininkai 
Sutkus, kad viską atliko kuo- negalėtų sau algas 
geriausia ir tvarkė viską, kiek į kaip pereitą sykį jie padarė 
išgalėjo. Bet visgi buvo gero
kai kedentas ir vienbalsiai 
priimtas.

Iš eilės eina apkalbėjimas 
sekretoriaus raporto. Finansų 
sekretoriaus raportas buvo at
spausdintas knygos formoje ir 
be galo ilgas. Prieš šitą ra
portą sukilo ir pradėjo atak- 
kuoti dauguma delegatų ir 
reikalauti aiškesnio raporto. ’ puolęs, labai mažos vertės te-1 
Daug delegatų išsireiškė, kad .ro, tuo būdu darbininkai turi j 
jie nesupranta, ką tokiam sa-i streikuoti ir reikalauti algų j 
vo raporte sekretorius nori I pakėlimo už savo darbą dirb- i 
pasakyti, nes vienos'skaitlinės tuvėse ir fabrikuose, kad jūs 
prieštarauja kitom, kad sek- negalite pragyventi iš savo; 
retorius tik nori viską užglos-, uždarbio, kad jūs negaunate , 
tyti. Tūlas delegatas Kru- j nė pusės tiek, 
šinskas šaukia, kad jis per vi- L.R.K.S.A. viršininkai?). Vir-; 
są gyvenimą mokėjęs į draugi- | šininkams algos palikta tos 
ją, o senatvei atėjus, nieko ne-, pačios 
gaus, nes Susivienijimo finan
sai blogiausioj ] 
pašalpos ir lėšų fondai taip1 sugaištas dienas. Dabar mo- 
išsemti, kad net baisu pamisly- karna po $10 už dieną, o kad 
ti. Girdi, nors sekretorius gy- būtų mokama tik po $5. čia 
rėsi, kad lėšų fondą išbaigė vėl tas pats. Visi ponai šoko 
subalansuotą, bet skaitlinės j ginti viršininkus, kad negali- 
rodo ką kitą, kad padėtis eina, ma, kad jiems išvažiavus labai 
vis blogyn su tuo fondu. Štai daug kainuoja pragyvenimas 
kaip jis jį “subalansavo”: Iš- ir kad pigiau negalima pra
traukė $20,000 iš apdraudos j gyventi. Sekretorius pareiš- 
fondo ir įdėjo į lėšų fondą ir kė, kad jis nieko neima už su-

pasikelti,

Apie Vincento Savwko Gyvenimų ir Mirtį
Portage, Pa.

apskrityje.
metų amžiaus. i taip pat priklausė prie Tarp-■ bei

Draugas Savukas išgyveno tautinio Darbininkų Apsigyni-Į Vengrai 
ko vietą perstatė seną Sutkų ‘ Jungtinėse Valstijose 31 metą, 
ir naują šimutį, tai šalę ma-, Pirmus septynius metus gyve- 1927 m. 
nęs prie durų sėdėjo vienas' no Du Bois, Pa., o paskutinius' vo streikierių šelpimo komite- kė prakalbą, 
kunigas, prie kurio priėjo Ši
mutis. Kunigas klausė, ar iš- mainierys. 
rinks tave pirmininku, kiek tu klose įgavo 
manai gausi balsų ? Šimutis at-, Jį, 
sakė, kad svarbu išrinkti savo : paskutinius 16 metų, 
pirmininką, bet kad “tie s. b.” į nesveikatos negalėjo kasyklo-įnos lietuviškos, būtent 
labai susiorganizavę. Pasirodo, j se dirbti ir buvo bandęs už-p 
kad pas kunigėlius yra pasida-' sidėti biznelį, bet ir ten pasi- rezoliucijas už rėmimą bedar- stą. 
linimas—“jie” ir “mes.” Po ' rodė persunkti del jo. Apart, bių tarybos, už paliuosavimą I Ant kapinių draugas J. 
rinkimų, kada šimutis likos iš-1 dirbinėjimo apie namus, per j Scottsboro jaunuolių ir tt. Bu-’siunas pasakė prakalbą, 
rinktas, tai kunigai priėję svei-' paskutinius kelius metus jokio 
kino jį ir džiaugėsi, kad sena1 ypatingo fizinio darbo nedir- 
mašina tapo sulaužyta. Šimu- bo. 
tis gavo 71 balsą, o senas Sut-; Visą savo gyvenimą Vincen- 
kus 47. Į finansų sekretoriaus tas Savukas buvo su darbinin- 
vietą irgi buvo du kandidatai kų judėjimu. Jis buvo 
—senasis šoliunas gavo i

be seimo nutarimo. Tuojaus 
šoko prieš tokius įnešimus 
kalbėti kunigas Kasakaitis ir 
Šimutis. Ir svarbiausia nuro
dinėjo, kad dabar doleris la
bai nupuolęs ir labai mažą 
vertę turi (O pirmiau per savo 
“Draugą” ar Šimutis rašė ka
da nors katalikams darbinin
kams, kad doleris labai nu-.

kiek gauna

Buvo paduotas įnešimas,! 
padėtyj, kad j kad numuštų viršininkams už i

subalan-

pašalpos
Štai ką

pasirodo, kad da trūksta $11,- 
000 su virš. Gražus 
savimas.

Na, o kaip stovi 
fondas? Dar blogiau,
sako pats sekretorius. Jeigu 
netaisysite nieko, tai su 1 die
na liepos gal prisieis sustab
dyti pašalpos mokėjimus, nes 
tik $4,000 turime ižde, 
dar blogiau. Darbininkai per 
visą gyvenimą mokėjo, o jei 
dabar suserga, pinigų nėra.

O kaip su nariais? Gal pa
augo per šiuos du metu ? Prie
šingai. Skaitlinės parodo, kad 
iš suaugusių skyriaus nustota
yra 1,721 narys, iš vaikų sky- visokias jų išlaidas. Bet dva- 
riaus 663. Tai masinis nu
stosimas narių. O kiek dabar 
Susivienijimas turi 
augusių 11,144 ir 
Tai taip paaiškėjo 
riaus raporto apie 
stovį.

Prieš tokį organizacijos sto- Bet jie pamatė, kad delega
vę daug delegatų sukilo ir rei
kalavo, kad sekretorius paaiš
kintų, kas tame kaltas, kad 
taip nupulta pinigais ir na
riais. Bet kada tik buvo pa
statyta sekretoriui svarbesni 
klausimai, atsakymas 
vienodas: 
nepamenu

gaištą laiką, bet jam kainuo
ja $2.50 į dieną ir $3 už ho- 
telį ir da maistas keli doleriai. 
O namie, girdi, galima pragy
venti iš 50 centų. Ir čia palik
ta tas pats.

Vienas tur būt iš ilgiausių ir 
svarbiausių klausimų, tai buvo 
svarstymas, kaip tą lėšų fondą 
subalansuoti ir kaip pašalpų 
fondą atpildyti. Kaip pirma 
minėjau, darbininkai delega
tai davė sumanymus sustabdy
ti organą “Garsą” (tur būt 
mato, kad iš jo jokios naudos 
nėra, kad jis nenaudingas) ir 
numušti viršininkams algas ir

siški ir svietiški vadai užsima
nė pakelti nariams mokestis. 
O čia ir buvo griežtas pasi
priešinimas iš delegatų darbi-

narių ? Su
vaiką 860.
iš sekreto- ninku pusės. Pirmiausia svie- 
draugystės tiški vadai pradėjo varyti agi

taciją už pakėlimą duoklių.

tai neduoda jiems nė prasižio
ti. Tada puolėsi kunigai juos 
ginti. Tuojaus atsistoja, ro
dos, kun. Nonarta ir pradeda 
delegatus kolioti ir besarma
čiais vadinti, kad neužsideda

buvo '< po $1 specialių mokesčių. Gir- 
Neturiu čia knygų, di, tuojaus sudėtų vienuolika 
’ tūkstančių dolerių, su viršum.

Jis 
nie- 
pu-

vo nuolatinis skaitytojas “Lai-1 priminė, kad drg. Savukas 
svės,” “Vilnies” ir “Daily Wor-;kados nesvyravo, kurioje 
kerio.” išėję stovėti, visuomet buvo su

Balandžio 15, 1934, Vincen-' revoliuciniu darbininkų judė
tų sužeidė automobilius antjjimu. Jis darbavosi del gero- 

> labai i vieškelio. Tūlas Robert Mar- į vės visos darbininkų klasęs ir 
67 artimas simpatikas Komunistų tin iš Latrobe, Pa., užvažiavo,1 prieš kapitalistus. Nors jis

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviukai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424”

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 balsams- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N« Y.

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Laisvės Choras iš South Bostono ir LLR Choras iš Norwood©

Įvykf Sukatoje ir Nedėlioję, 21 ir 22 dienas Liepos (July), 1934
NATIONAL PARK, OFF WINTER STREET, MONTELLO, MASS.

Laisvės Choras iš Montello

■r*
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y 31 
>8
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Šokiams Grieš Bert Orris and His Musical Reviewers
Puiki dainų ir sporto programa. Dainuos sekanti chorai: Aidas iš Worcester, Liaudies—iš Lawrence, Laisvės—iš Haverhill, Jaunuome
nės—iš Gardner, Lyros—iš Stoughton, Liuosybės D. Ratelis iš Montello, LLR—iš Norwood ir Laisvės—iš South Boston. Sporte loš sekanti 
miestai: Worcester su Gardner; Lawrence su Montello; Stoughton su Haverhill. Sporte pasižymėjusiems bus duodamos dovanos.

21 d. liepos-July, šokiai prasidės 8-tą vai. vakare. Bus ir mažų paįvairinimų.
22 d. liepos-July, dainos, sportas, prakalbos ir šokiai.

Maloniai kviečiame kaip jaunuomenę, taip ir suaugusius atsilankyti. Bus visokių valgių ir gėrimų. Rengėjai.

r



Pranešimas
KAIP GAUTI

atsišaukia į

NESAKYKIT, ALAUS - SAKYKIT, RUPPERT'S
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SCRANTON, PA

Mes perkame geriausios rūšies miltus

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

KIT “LAISVĘ

♦*A>terauna

Sovietų darbi- 
garsiau šaukiu

universitetą rėmė ir lie 
socialistai

Liberalą Profesorių Išmetė 
Iš Universiteto

Muzi-
Kur eisi

Kaip Maskvos Proletariatas 
Sutiko Čeliuskiniečius

Užsisakykite iš arčiausio valgių 
prekej o

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

(Pabaiga)
Mes gyvenom ir laukėm tos valandos, 

kada būsim su jumis. Ir štai, kokis šian
dien šventadienis!

Kada mes atvykom į Vladivostoką, tik 
tada supratom, kaip, mūsų šalis pęrgvve- 
no ir jautė, turbūt dar sunkiau, i egu 
mes ant ledo.

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros i

GREAT NECK, N. Y.
Puikus piknikas ir linksmas išva

žiavimas, kurį rengia Dukterų ir 
Sūnų pašalpine draugyste įvyks 15 
plieną liepos, Turnpike Pikniko Par
ke, prie Jericho Turnpike, tarpe 
Westbury ir Jericho. Piknikas pra

išrinkus majoru. Daugo.is dar
bininkų patikėjo prižadais ir 
balsavo. Dabar patys mato, kad 
likos apgauti.

Tiktai Komunistų Partija bu
vo teisingai nusistačiusi. Iš
rinkus McNair majoru 
padarė platų pareiškimą, nuro 
dydama, jogei jisai yra Mel

' John Natwick, 34 metų am
žiaus, šiomis dienomis nusišovė 
savo namuose. Jisai jau keli 
metai be darbo ir niekur jo ne
galėjo gauti. Įpuolė beviltėn ir 
pasidarė gąlą. ’

Tokių saužudžių labai daug. 
Bet tai nieko tas negelbsti. Vie
toj pasidaryti galą, reikia be
darbiams organizuotis į bedar
bių tarybas ir iškovoti apdrau- 
dą, didesnę pašalpą.

Frank O’Keefe rastas ant 
gatvės visai išbadėjęs ir arti 
mirties nuo bado. Policija pa- 

: siuntė ligoninėn. Pasirodo, kad 
■jis nieko nevalgęs ilgą laiką. 
Darbo niekur negauna.

į O majoras McNair tvirtina, 
i kad Pittsburghe kiekvienas gali 
i gauti darbą. Tai didelis melas 
. ir įžeidimas bedarbių. Mes tu- 
' rime reikalauti, kad būtų įves- 
įta bedarbių ąpdrauda, kad būtų 
I priimtas bedarbių bilius H. R. 
i 7598.

CLEVELAND,’ OHIO
Lyros choras rengia milžinišką 

naktinį pikniką, kuris , įvyks subatoj, 
28 dieną liepos, ant Mičiuto farmos, 
ant Green Road. Piknikas prasidės 
8 vai. vakare ir tęsis iki vėlumos ar
ba geriau sakant anksti ryto, šo
kiams grieš' labai gera orkestrą, 
Rythm Kings. Taipgi bus gardžių 
valgių ir gėrimų, bus programa, ir 
kitokių žaislų. Įžanga tik 20 centu.

KELRODIS: Imkite Euclid
Rd. karą, ir važiuokite iki pabaigai 
karo linijos, eikite į pietus apie mai- 
lę ir rasite pikniko vietą po kairei.

Komisija.
(165-167)

pareiškė, jogei Pittsburghe tuo 
jaus bv ią kiekvienam darbiniu 
kui du larbai 
trustas kalba.

Plieno dirbtuvių 
ve kaip 
kams darbus 
nukapoja ir duoda dirbti po vie
ną dieną į savaitę. Dirbantie
ji niekaip negali iš to pragyven
ti. Jie gauna daug mažiau ne
gu bedarbiai pašalpos. Darbi
ninkai rengiasi streikam Unijų 
viršininkai tam priešingi ir lai
kinai streikas atidėta. Majo
ras prisirengęs streiką laužyti 
visokiais būdais. Jis nori visai 
nuo bedarbių atimti pašalpą, 
kad jie laike streiko, būdami 

Ve kodėl 
pri- jis ir sako, kad kiekvienas dar- 

Liepos 9 buvo bininkas gali turėti darbą, jei 
spe-' tiktai nori.

Pittsfielde randasi trys pa
šalpos Įstaigos: General Elec
tric, miesto ir karo veteranų 
pašalpa. Kareivių įstaigoj, 
rodos, duodama geriausia pa
šalpa. Bet vienas keistas daly-

Už dviejų valandų nuo laiko, kaip lai
vas nuskendo, pas mus jau radosi čielas 
kooperatyvas maisto produktų, čiela 
krautuvė drabužių, žmonės tu o jaus ap
sidengė geriausiais šiltais drabužiais; 
prie 30 laipsnių šalčio mes nešalom, vis
ko turėjom su savim nuo laivo. Drau
gai, ką tas reiškia? Tas reiškia, kad 
žmonės, apleisdami laivą, apleido pilnoj 
tvarkoj, buvo užtikrinti tuom, kad juos 
pasiuntė didelės milioninės masės, kad 
mes ne vieni.

Jeigu seniaus kalbėjo: laivas apleidžia 
prieplauką ir jis pasilieka vienas—tai tas 
buvo seniaus, o dabar, kur tai toli, laike 
vasario mėnesio, Šiaurės Jūros ledynuo
se mus gelbsti Sovietų orlaivininkai. 
Draugai, jeigu tik prisireiks Sov. Sąjun
gai tokių spėkų, jų bus milionai, tik rei
kia paliepimo.

Užbaigdamas savo trumpą prakalbą, 
sveikinu Raudonąją Armiją, partiją, val
džią ir d. Staliną.

Toliaus kalba orlaivininkai dd. Kama
ninas, Molokovas, Liapidevskis.

Molokovas sako: Mes nieko tokio svar
baus neatlikom, mes atlikom revoliucinę 
pareigą, pareigą del Sovietų Sąjungos, 
del Kompartijos ir valdžios. Draugai! 
Išgelbėjom čeliuskiniečius savo orlaiviais, 
savo motorais. Mūsų orlaiviai buvo iš
dirbti mūsų fabrikuose, 
ninkaisj Draugai, dar 
“ura” mūsų aviacijai!

Kalba d. Liapidevskis 
jaunuomenę, sakydamas: sėskite į orlai
vius, šturmuokite erdves, visad būkit 
prisirengę, nes matot, kapitalistai su kož- 
na diena rengias atplėšt kąsnius mūsų 
Sov. žemės. Būkit prisirengę dieną ir 
naktį, būkit gatavi ant šauksmo parti
jos suduot per dantis buržuazijai. Nėra 
tokių tvirtovių, kurių bolševikai negalėtų 
Užkariaut.

* nepasirašyti tą 
čios darbininkų 
pasirašyti. Jis 
Meliono trusto.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielmkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
I kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

C MBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte *

Šiomis dienomis iš Pittsburg
ho universiteto išmesta garsus‘kas šioj įstaigoj, tai tame 
liberalinių pakraipų profeso 
rius, Dr. Turner. Jisai išmes 
tas todėl, kad reiškė liberalines kad 
pažiūras, ir stojo už “žodžio lai 
svę.”

Išmestasis Tumei 
škime sako, 
universitetas 
to kontrolėj 
kad universitetas būtų naudoja
mas kokiam nors trustui. Pats 
Andrew .Mellon yra'tos įstaigos 
direktorius ir todėl diktuoja vi- I 
są politiką. Jisai nusako, kaip , 
turi būt mokinami studentai.

Delei tokio populiaraus pro-! 
fesoriaus išmetimo kyla dideli; 
protestai. Daugelis unijų pro-i 
testuoja, taipgi įvairios organi-1 
zacijos priėmė protesto rezoliu- i 
ei jas ir reikalauja atgal priim
ti Turnerį ir prašalinti kanclerį 
Bowmana/ir perorganizuoti di- 
TektoiiXs-trustistus. Studentai 
ir kyla, rengiasi prie streiko.

čia?) svarbu taipgi pažymėti, 
kad 
tuviški socialistai, tautininkai' turi dirbti 
ir kunigai. Buvo sudarytas ir 
dabar tebegyvuoja lietuvių kam
bario komitetas. Dr. Baltrušai
tienė daugiausia tuo klausimu 
rūpinosi. Mes seniau sakėme, 
jogei rėmimas to universiteto 
yra rėmimas Meliono įstaigos, 
nes Melionas jį kontroliuoja. 
Dabar pats profesorių? Turner 
tą patį pasako. Dabar tos drau
gijos, kurios finansiniai rėmė 
universitetą, turėtų priimti pro
testo rezoliucijas ir reikalauti, 
kad Turner būtų atgal priim
tas, o Melionas turėtų rankas 
atitraukti nuo universiteto.

Dcbrb.

Darbai audinyčiose kol kas 
eina vidutiniai, dirba trijose 
pakaitose.; algos gi sulig N. R. 
A. nustatytos normos, mini
mum pasilieka maksimum.

General Electric Co. aplai- 
kė užsakymą už $1,000,000 
padirbimui transformer!ų, tai 
nekuriuos darbininkus pašaukė 
į darbą, bet užmokestis už

Tūkstantinės inasės proletariato nega
li visos iškarto praeit Raudonąja Aikšte 
ir užgirst, jos laukia savo eilės 
ka, benai-orkestros griežia 
gatve ar aikšte, visur karnavalai, šokiai, 
dainos, o kas svarbiausia: pasigirdo kur 
tai toli, lytų linkui orlaivių baubimas, 
su kožna minuta vis garsiau ir garsiau 
artinos linkui minių ir Raudonosios Aikš
tės. Erdvių oras dreba nuo garso. Mi
nios sušuko: “štai, štai, atskrenda!” Or
laiviai užskrido visą miestą. Minios šau
kia: “Ura! ura!” Balsai “ura” susilie
jo su orlaivių balsais. Eskadronai dide
lių ir mažų orlaivių viens po kitam į gli
tą pasirengę skrenda, virš minių galvų ir 
pritaria minių balsams “Ura, ura, ura!”

O dar daugiau nustebino minias, tai 
orlaivis “Maksim Goykij”. Minioms dar 
nematytas milžinas, užskrido. Galuose 
sparnų skrenda du paprasto didumo or
laiviai, bet tie du orlaiviai išrodo lig 
žvirbliai prieš erelį. Minios nustebo, su
žiuro. “Maksimas Gorkis” apskrido ke
lis kartus aplink miestą ir pranyko. (Or- i 
laivis “Maksim Gorkis” sveria 42 tonus, I 
greitumas jo—260 kilometrų į valandą. į 
Gali skristi 2,000 kilometrų be sustojimo. 
Turi 8 motorus, abelnos spėkos 7,000 
H. P. Sparnų ilgumas—63 metrai. Kon- 
struktorium šio orlaivio yra A. N. Topo- 
levas. Visas orlaivis pastatytas visuo
menės lėšomis ir Sovietų fabrikuose iš
dirbtas.)

Minios, besidžiaugdamos savo orlaivi- 
ninkyste ir herojais iki pat tamsai nak
ties, ėjo per Raudonąją Aikštę ir sveiki
no čeliuskiniečius.

Daug džiaugsmingų vakarų pas mus 
būna, bet šis daug įvairesnis už kitus bu
vo tuomi, kad proletariato aviacija ir 
moksliniai tyrinėjimai Šiaurės su kožnu 
žygiu vis arčiaus ir arčiaus žengia prie 
galutino tikslo. Proletariato pergalė vi
suose kovos frontuose auga. Ir ji auga 
todėl, kad C. K. Partijos ir leniniška- 
staliniška'politika yra nepergalimai tvir
ta ir teisinga. '•

Staliniška politika nusiginklavimo ir . 
panaikinimo karo visam pasauly užko
vojo viso pasaulio' darbininkų klasę ir 
susipratusius intelektualus. Susipratę 
darbininkai net barikadas'stato ant ga-U^ 
vių ir pradeda kovot prieš karą, prieš 
fašizmą. Proletariatas paskutiniais lai
kais privertė Čechoslovakiją ir Rumuni
ją užmegst diplomatinius ryšius su Sov. 
Sąjunga, nes tų šalių kapitalistai mato, 
kad Sov. Sąjunga yra stipri, galinga, ne
nugalima.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14-ta kuopa rengia' didelį 

pikniką gražioj vietoj, kuris įvyks 
nedalioj 15 dieną liepos. Piknikas 
atsibus prie pat New Minersville, ša- 

>. Bus gardžių valgių ir 
gėrimų, taipgi bus gera orkestrą, 
kuri grieš visokius šokius. Iš Mi
nersville važiuojant cementiniu keliu, 
ant pirmo kryžkelio kampo matyt 
piknikas. Kviečiam visus ir visas at
silankyti ir praleisti linksmai dieną, 
ir kartu paremti darbininkišką or
ganizaciją. <

visados plieno trusto naudai 
darbuosis. Dabar viskas išsi- 

Taip ir Meliono pildo.
Darbininkai iš to turėtų dau- 

savininkai pasimokinti ir rinkimuose 
suteikia” darbinin- balsuoti už savo klasės kandida- 

Visiems algas Lis, Komunistų Partijos kandi
datus.

JACOB RUPPERT BREWERY 
BOTTLING DEPARTMENT

1639 Third Avenue New York City
ATwater 9-1000

Siunčia Delegatę į Pasaulinį 
Moterų Kongresų prieš 
Karų ir Fašizmų

Liepos 16, Irene Kaufmann 
Auditorijoj, 1831 Center Ave., 
įvyks išleistuvės delegatės į 
Paryžiaus kongresą. Bus gerų 
kalbėtojų. Kviečiama skaitlin
gai dalyvauti tose išleistuvėse. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Ko m.

buvusių kareivių
areštuotas,

prasikaltimo,
pašalpos ant

Rengėjai 
(164-165)

$1873?
Infliacija Nekenkia Turai į 

Sovietų Sąjungą

World Tourists
Incorporated

175 Fifth Ave. New York

šid§3 2-fą valandą 'po pietų ir 
tęsis iki vėlumos nakties. Bus gera 
orkestrą, kuri grieš ąmerikoniškufe 
ir lietuviškus šokius, taipgi bus gar
džių valgių ir gėrimų. Įžanga vi
siems dykai. Kviečiam visus ir vi
sas atsilankyti ir praleist linksmai 
dieną ir tuom pat kartu paremt or- 
ganiazciją.

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

(164-165)

> Darbininkų Kova prieš
P Majorų McNair i

Pittsburgh© miesto tarybos j 
nariai (aldermanai), darbiniu-!

. kų spaudžiami, priėmė bilių iš-1 
leisti pusės miliono vertės bo-! 
nūs bedarbių pašalpos naudai.! 
Kuomet tasai bilius pasiekė ma- . 
jorą< McNair, tai pastarasis pa
siuntė jį gurban (vetavo) pa- ■

•’ reikšdamas, j.ogei dabar Pitts
burghe kiekvienas darbininkas 
gali turėti darbą ir tik tinginiai 

bedirbą. . ' i
'J. . Toksai majoro elgėsis suju

dino plačias darbininkų mases.
.. ' Kasdien delegacijos buvo siun-

• čiamos pas majorą ir taipgi pas alkani, eitų skebauti 
konęilmenus reikalaujant

* imti tą bilių 
sušauktas miesto tarybos

; cialis posėdis, kuriame dalyva- 
i - vo keli šimtai darbininkų dele- 
*»■ "gatų, ypatingai nuo Bedarbių 
•į Tarybų. Majoras gavo ‘puikių’ 

komplimentų, išvadintas hitle
rininku ir tt. Jisai visai trum-

A pai ir buvo posėdy. Plačios ma- 
v sės spaudžiami aldermanai vėl 

nutarė priimti tą bilių.
Tokia darbininkų kova užda- 

f ve majorui didelį smūgį. Ji- 
sai jaučiasi keblioj padėtyj.

H&Btllono trustas jam diktuoja 
bilių, o čia pla- 

masės verčia 
vistiek klauso 
Nesenai jisai

BAYONNE, N. J.
T.D.A. vietinė kuopa rengia dide

lį balių, kuris įvyks subatoj, 14 die
ną liepos, Capital Hali, 10 West 22nd 
St., 7:30 vai. vakare. Įžangą tik 25 
centai, vaikams veltui.

Draugai ir draugės, kviečiam visus 
atsilankyti ir linksmai vakarą pra- 
lęisti, tuom pat kartu paremsite dar
bininkišką organizaciją, kurie visuo
met stoja už darbininkų teises, ir 
kovoja prieš kapitalistinę tvarką. Tai 
yra tik viena tarptautinė organizaci
ja, kuri dirba tokį naudinga darbą.

(164-165)

PATERSON. N. J.
A.L.D.L.D. 84 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj 15 liepos 3 vai. po pie
tų. Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
kalbėti. Nuo ano mitingo atsilikę 
daug senų darbų ir dalykų, todėl 

randasi tar- susirinkti laiku, ir visi, kad 
pe kalnų, ir ežerų, tai labai, < Sekretorius,
puiki vieta turčiams-parazi- j (164-165)
tams. Daug iš jų čia gyvena 
ant vietos, ir daug atvažiuoja 
praleisti vasaros laiką, čia 
randasi Country Club su 35; 
akrais puikios pievos visokiem i 
žaislam, ir ežeras maudynėms. ' 
Vargšams čia ne vieta. PaleiI 
ežerus turčiai įsitaisę kempes ‘ 
vaikams, puikiausiose vietose. [ 
Tik vienoj iš minėtų kempių į 
randasi 175 turčių vaikų. Šios į 
kempės ištaisymui išleista
$90,000. .

Kaip matyt, turčiams pini
gų nestok a, bet darbininkus 
verčia dirbti labai ilgas valau-1 
d as už visai menką atlygini
mą. Dauguma jaunų mergi-

PATERSON, N. X A
T.D.A. rengia draugišką . , 

rėlj, kuris įvyks subatoj 14 dlenąl^ 
pos, 8 vai. vakare, po numeriu ’ o 
Governor St. Įžanga tik 15 centų.

Visi lietuviai ir kitataučiai yr* 
kviečiami ateit, nes bus didelS pro
grama, taipgi rodys krutamus pa
veikslus. Tad visi į vakarėlį ir pa- 
remkim organizaciją ir patys gra
žiai pasilinksminkim.

Komisija.

Jacob Ruppert's Beer
KNICKERBOCKER fe l.i) —RU INER (dark) In BOTTLES

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaisaus dauf 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

Smarkiai Rengiasi prie 
Prieškarinės Demonstracijos

Liepos 6 įvyko bendro fron
to konferencija, sušaukta Ko
munistų Partijos, prisirengimui 
prie prieškarinės demonstraci
jos. Išrinkta platus komitetas 
ir nusitarta smarkiai prie ‘de
monstracijos rengtis. Nusitar
ta demonstracijai, Įuršti rugpjū
čio 1, West Parke. Maršuoti 
demonstratyviai iš visų miesto

Reikia priminti tiek pat, kad ; dalių. Viena paroda prasidės 6 
McNair laike rinkimų labai;vai. vakare ant Fifth Ave. ir 
daug darbininkams prižadėjo, i Dinvidie St., kita—eis Center 
Unijų viršininkai jį indorsavo Avė., trečia—prasidės North 
kaipo darbininkų prietelių. Lie- Sidėj, ant Belmont ir Reedsdale 
tuviški socialistėliai taipgi dar- i įr maršuos Western Ave. į 
bavosi ir garsino jį kad tiktai West parką. Visos parodos su

eis į West Parką vienu sykiu. 
Policijos leidimai demonstraci
jai ir parodoms—gauta.

Nusitarta dar viena konfe
rencija šaukti—liepos 20, Wal
ton Hall, Stanwix ir Liberty.

Partija [visos draugijos kviečiamos siųs
ti delegatus. Pereitoj konferen
cijoj lietuvių delegacija nebuvo SKAITYKIT IR PLATIN 

lono, plieno trusto agentas ir skaitlinga. Tiktai iš North

g u kuris
tampa kada nors 

be jokio
tai praranda teisę 
vienu metu!

savo parei-. mįestukas 
jogei Pittsburgho 
yra Meliono trus- 
ir jis nesutinka,

A.L.D.L.D. 39 kp. susirinkimas 
įvyks antradienį, 17 dieną liepos, 
7 vai. vakare, Leonard svetainėje, 
111 W. Market St.

Visi nariai ir narės yra kviečiami 
atsilankyti į šį susirinkimą, nes per
eitą mėnesį neįvyko susirinkimas ir 
todėl šį mėnesį daug svarbių dalykų 
yrą susirinkę, kuriuos reikia rimtai 
apsvarstyti. Todėl draugai nepamirš
kite dalyvauti ant mitingo ir laiku, 
taipgi atsiveskite ir draugų, naujų 
narių ir prirašyt.

Kp. Sekr. I. A. Klcvinskas.
(165-166) '

j darbą nuo šmotų liejykloj ant i ąžuolyno 
tiek sumažintas, kad nėra ga
lima uždirbti daugiau, kaip

. 65 centai į valandą. Nors labai

.mažas uždarbis, bet darbinin
kai jaučiasi laimingesniais, ne
gu tie, kurie turi gyvent be

i darbo ir maitintis iš .šios kom-
ipanijos “geradarystės.” ši 
kompanija duoda sayo bedar-

. biams pašalpą, kaip pieno ir 
grocery, iš kurių, suprantama, 
neužtenka gyvybės palaiky
mui, jeigu nei vienas iš šei
mos nedirba.

GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING
- 168 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

vaitę ir jeigu moka $25 į mė
nesį, tai reikalauja, kad žinotų 
valgius gaminti, o darbo va
landoms nėra saiko, nuo 5 :30 
iš ryto iki 10 vakare. Kamba
rius valant, turi keliaklups- 
čiuoti; dirbant tokiose aplinky
bėse ir ilgas valandas, mergi
noms kojos ištinsta ir turi mest 
darba.

Biržų Proletaras.

Sides visos darbininką di’Augi- Moop
jos buvo atdtoVaujamos ir vie- 1111511610^ WldSS 
nas .delegatas . iš Carnegies 
ir McKees Rocks. Soho ir S. S. 
visai neprisiuntę delegatų. Da
bar būtinai turėtų prisiųsti de
legatus ir tų vietų draugijos. 
Ar gi nesarmata tų kolonijų 
veikėjams taip apsileisti ir ne
siųsti atstovų? Kadangi konfe
rencija buvo šaukta labai ūmu 
laiku, tai ne visos draugijos ga
lėjo išrinkti delegatus. Bet jau 
tokiame atsitikime reikia valdy
boms pasiųsti atstovus.

Delegate.
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PASAULINES ŽINIOSChicagos Žinios vienas kareivis

Didžiausias Piknikas
Havana

512

Painters and Carpenters

Kalnietė Notary Public

Philadelphia, Pa MATTHEW P. BALTAS
(BIELIAUSKAS)CLEMENT VOKETAITIS

LIETUVIS ADVOKATAS LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. YNEW YORK

Kliubas turėjo birželio

Komitetas

Iš Jaunų Lietuvių Amerikos 
Tautinio Kliubo Susirinkimo

Atsiusime Medy 
Jums Į Namus

dabar galėjo panaikinti OG- 
PU, slaptą valstybės polici
ją, tai daugiausia todėl, kad 
liko sulaužytas pasipriešini
mas iš buožių-kūlokų pusės. 
Buožių klasė yra abelnai pa
naikinta.

dienomis 
vakarais

113 WEST 42ND ST

paėmęs 
t pažymėjus
dieną,

kad iš biznisko atžvilgio pasek
mės bus geros. Aš vėlinu nuo 
savęs, kad daugiau panašių pik
nikų būtų surengta ateityje.

Hudsonietis.

Tai Buvo Masės, Tai 
Buvo Svietelio

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

Žemės ir Vandens Au- Drg. Cowan Maršrutas 
Veteranų Reikalais

Sacramento, Cal. — Pra
deda prakalbų maršrutą va
karinėse valstijose Clair B. 
Cowan, marininkas, pasau
linio karo buvęs kareivis, 
dabar veiklus Komunistų 
Partijos narys. 1932 me
tais jis vadovavo pulkui 
Clevelando srities ex-karei- 
vių, maršuojant jiems į Wa- 
shingtoną delei bonų. Jie 
tada per 18 valandų sutu
rėjo traukinių judėjimą, kol 
priverto kompanijas veltui 
juos nuvežti į Washingto- 
na.

nuo 
nuo 

Sekm adieniais
84 Union

BROOKLYN

Kapitalistinė sistema netik 
išnaudodama darbininkus susi
krovė sau didžiusius turtus, 
bet prie sunkių darbų versda
mi dirbti su didžiausia skuba 
iščiulpė paskutinius darbinin
kų syvus ir pagaliaus nubloškė 
i sąšlavyną, kaipo daugiau 
nenaudingus, kuriems tik liko 
kelias be 

žinoma, 
raščiai po 
mato. Bet

ves- 
gmpių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

k sudarau su 
|L amerikoniškais, 
B Reikalui esant 
įS ir padidinu to- 
H kio dydžio, ko- 
M? kio pageidauja- 
W ma. Taipgi at- 
y maliavoju įvai

riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko

Šį sekmadienį, liepos 15 d., 
Office Workers Unija rengia 
šaunų pikniką. Įvyks ant kam
po 52nd St. ir Parkside Ave. 
Bus visokių valgių ir gėrimų. 
Turėsime sporto programą. 
Harry Raymond, “Daily ..Wor- 
kerio” redakcijos štabo narys, 
dalyvaus šiame piknike ir pa
pasakos daug naujo iš darbi
ninkų judėjimo.

Kviečiame Philadelphijos 
lietuvius dalyvauti šiame pik
nike ir paremti Office Wor 1 1 
kers Uniją, kuri stengiasi su 
organizuoti visus baltkalnįe 
rius darbininkus Philadelphi

Švelniai Tebaudžiami 
Hitlerio Bombistai

Austrijoj hitlerininkai 
nuolat sprogdina bombas 
prieš rymiško fašisto Doll- 
fusso valdininkus bei šali
ninkus 
korespondentas 
pastebi, jog Dollfusso vai 
džia juos už tai menkai te- 
baudžia. Jinai tik su komu 
nistais ir revoliuciniais so 
cialistais kruvinai apsidir

Jau 
yra 

tanku”,

Drg. Cowan stengsis pa
rinkti pinigų iki $5,000 ko
vai už ex-kareivių reikalus. 
Už tuos pinigus bus leidžia
ma karo veteranų laikraš
tis, siunčiama delegatai į 
septintą suvažiavimą Tarp
tautinės Ex-Kareivių Są
jungos ir kt. Suvažiavimas 
įvyks Brusselyj, Belgijoj. 
Šios veteranų organizacijos 
pirmininkas yra Henri Bar- 
busse, pasauliniai paskilbęs 
francūzų rašytojas.

tų, ir kaip vienas visi pripazi 
no, kad publikos buvo apie aš 
tuoni tūkstančiai 
anglų spauda, aprašydama pik
niką, pažymėjo, kad tokios 
skaitlingos publikos nėra buvę, 
kaip šis parkas yra Įrengtas.

Reiškia, mūsų draugai ir 
draugės teisingai sakė, kad di
delės masės rengiasi piknike 
dalyvauti. Taip ir buvo. Tik 
vien busų buvo-apie 26. O jau 
mašinų, tūkstančiais buvo nu
statytas visas parko pakraštys. 
Man vaikštinėjant po parką, 
mačiau, visur svietelis tik juda, 
tik mirga, tartum kokia jūra. 
Vieni diskusuoja apie dienraštį 
“Laisvę“, kiti apie kitus gyve
nimo reikalus ir sunkumus. Ir 
taip laikas bėgo, tarytum iš vi
sos dienos pasidarė tik pora va
landų. O jau gaspadoriai su 
darbininkais dirbo sušilę, kad 
tik publiką patenkinus valgiais 
ir gėrimais iki pabaigos.

Tiktai visa bėda tame, kad to 
parko valdybos yra nustatyta,' joje 
jog 9 valandą vakare turi būt 
uždaromas visas biznis, nepai
sant

kas prasidės 10 vai. ryto, o pro 
grama prasidės 5 vai. po pietų.

Puiki Dailės Programa

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

tomobiliai Sovietuose
Maskva. — Pastatyta du 

pavyzdiniai automobiliai, 
kurie galės ne tik sausuma 
važiuoti, bet ir vandeniu 
plaukti. Vienas modelis tu
ri propelerius, kurie orą ka
bindami traukia mašiną pir
myn; antras modelis turi 
propelerius vandeniui stum
ti. Daroma bandymai ant 
Maskvos upės, katrie geriau 
tarnaus, ar vadeniniai ar 
oriniai propeleriai.

Šie vanden - automobiliai 
turi 450 arklių pajėgos mo
torus ir gali vežti po 25 
žmones, kuriem įrengta pa
togūs minkšti krėslai, 
nuo pirmiau . Sovietai 
pasistatę kariškų 
kurie ir žeme ritasi ir van 
deniu plaukia.

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

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

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

ėmė šaudyti. Kulka atsimu
šus į geležinį stulpą, lėkdama 
atgal įstrigo vaikučiui į kaktą. 
Vaikutis tuoj nugabentas į 
St. Paul Hospitalį, sako, kad 
pasveiksiąs. Vaikutis taipgi 
lenkų tautybės.

Vien tik Chicagoj 4 liepos 
6 žmonės neteko gyvasties, o

50 tapo sužeistais. Tūks
tančiai dolerių paleista dū
mais. Tai bent žmonių “pro
tingumas.“

laiko į kapus.
kapitalistiniai laik- 
savo nosimis to ne
kas kita, jeigu jie 

tik ką nors pamato Sovietų 
Sąjungoj. Tuoj ima šaukt, 
kad milionai badauja, nors 
t6n to ir nėra.

Taigi darbininkai turi skai
tyt ir platint savo laikraščius. 
Tik per juos sužinos tikrąją 
tiesa.

Besivejant Plėšikus Tapo 
Nušautas Bankininkas

Miami, Okla. — Du plėši
kai pasigrobė $300 iš Ket
chum banko ir pabūgo į kal- 

Juos nusivijo banko, 
prezidentas Ealum Gregory 
ir keli detektyvai. Užklup
ti plėšikai nušovė bankinin
ką, bet abudu žuvo nuo de- 

PASTAĘA: Jeigu kartais įektyvų kulkų, 
lytų, tai parengimas įvyks uni- 

kas nori, ar nenori, 'jos buveinėje, 130 South 8th 
buvo nepasitenkinimo St.

kaip iš rengėjų, taip iš publi- ■ 
kos pusės. Kuomet pats geriau-1 
sias laikas yra biznis daryti ir! 
publikai paūžti, tai turi be lai-. Newark, N. J. — Areštuo- das mokslininkas 
ko visi į namus važiuoti. Bet j-a įryS fmongs, kurie pikie- 
tai visi pripažino, kad ši vieta Bambergeiio sankrovą, 
del piknikų labai tinkama. ! Protestuodami, kad čia 

Piknikas galima pripažinti vi-' davinčjama Vokietijos

Liepos 6 d. Chicagos Lietu
vių Auditorijos mažoje svetai
nėj J.L.A.T. Kliubas laikė mė
nesinį susirinkimą. Narių da
lyvavo nedaugiausia. Nieko 
tokio ‘ naudingo ir nebuvo ta- 

. . , . m *• 1 virs narna susirinkime. Nors sis 
kliubas yra susiorganizavęs 
grynai iš lietuvių darbininkų, 
išskiriant vieną kitą smulkų 
biznierį, kurių gyvenimas taip
gi. priklauso nuo darbininkų, 
bet gi kliubąsz nedirba nieko 
naudingo dei darbininkų labo. 
Žinoma, kliube randasi vienas, 
antras aklas socialfašistų se
kėjas, /kurie pritaria socialfa- 
f’stų’ SKymams. Ir kliubo su

trinkimuose deda pastangas, 
kad pervarius tų skymerių at
sišaukimus. Žinoma, nekurie 
kliubo valdybos nariai taipgi 
tam gelbsti.

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

HUDSON, Mass 
d. Maynarde įvyko dienraščio 
“Laisvės“ piknikas, kurį rengė 
Massachusetts valstijos 
darbininkiškų organizacijų ap 
skričiai. Svietelio buvo iš visos kalus. ' 
plačios apielinkės—buvo tiek, didelės platformos 
kad šis parkas nebuvo matęs Zeikų orkestros.

į tiek publikos. Man, kaipo ar 
ičiau būnančiam prie surengimo bar pradeda planuoti, kad pik- 
[ pikniko, teko užklausti parko nike būtų įvalias skanių, na- 
i prižiūrėtojų ir taip pat policis- mie darytų valgių, kad nereiktų 

atsilankiusiems būti alkaniems.
Todėl liepos 29 d. visi traukite į 

Net vietinė i Laudaman parką.

PIKTADARIAI PAGROBĖ 
10 MOKSLININKŲ

Shanghai. — Nežinia, kur 
dingo Dr. Sven Hedin, šve- 

devyni 
jo draugai-tyrinėtojai. Ma
noma, kad juos pasičiupo 

par-‘ piktadariai, kurie tikisi 
dir-'gaut didelius išpirkimo pi

nigus už tų vyrų paleidimą.

Įvykiai Nepriklausomybės 
Dienoj liepos 4

Chicagos nepriklausomybės 
dienoj 4 liepos teko matyt vi
sokių įvykių. Važiuodamas į 
Komunistų Partijos pikniką 
ant 63 gatvės mačiau visai ap
sivertusį automobilį ir iš visų 
pusių apsuptą žmonėmis. Kiek 
buvo sužeistų, neteko patirti. 
Tai vis neatsargus važinėjimas 
automobilistų.

Vakare vienas lenkas, ma
tyt, dar geras patriotas, gal kaip buvo girdėtis iš publikos 

ant drąsos turėjo ' 
žinoma, kad geriaus 

nepriklausomybės,
išsitraukęs revolverį sapusiai pasisekusiu ir manoma, 1 biniai

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI fl??’

Bedarbių Gyvenimas Baisus | 
Kuomet tokioj turtingoj ša-j 

l lyj matai išbadėjusius ir tie-1, 
i siog į skeletonus panašius be- 
Į darbius, tai šiurpu darosi.
, Man anksti rytais einant į 
i darbą ne sykį teko matyti be- 
i bedarbius gulint eilėse tarp vi
sokių išmatų. Kaip kuris ap
sivyniojęs skudurais kojas,

1 matyt, kitokio apavo jau ne- 
Keli mėnesiai atgal jiems beturi.

susirinkime pasisekė pervaryt 
’ socialfašistų atsišaukimas an

tro skridimo į’ Lietuvą. Jie 
taipgi iš kliubo iždo tam skri
dimui paaukavo 15 dolerių.

Dabar jau daugeliui kliu
bo narių paaiškėjo tas social
fašistų antrojo skridimo sky- 
mas. Nekurie kliubiečiai da
bar jau sarmatinas ir prisi
minti apie pirmesnį savo pri
tarimą tam skymui.

Socialfašistai naudojasi, pas
lėpdami savo skymus patriotiš
kuose obalsiuose. Jei vienas 
nebesiseka, griebiasi už kito ir 
vis puošia patriotiškais obal- 
siais, kad geriaus lengvatikius 
prigavus.

Dabar socialfašistams antrojo 
skridimo karvutė ima užtrukt. 
Dėlto, kad daugelis žmonių ima 
suprast tuos jų skymus. Da
bar jie bando pasinaudot* kito
kiu skymu, neva lietuvių diena 
pasaulinėje parodoj ir karalai
čių kupčiavojimu del to dienos.

£ Socialfašistai išsiuntinėjo lai
škus draugijoms, žinoma, nesi
gailėdami patriotiškų obalsių, 
kad geriaus remtų tą jų sky- 
mą. Tokį laišką turėjo ir J.L. 
A.T. kliubo valdyba, bet paslė
pus laikė visą susirinkimą. Vi
sai uždarant susirinkimą, kuo- 
met didelė didžiuma kliubiečių 
išsiskirstė, liko tik keli fašis- 
tuojanti nariai ir valdyba, vie
nas socialfašistėlis pakilęs davė 
sumanymą, kad kliubas prisidė
tų prie socialfašistų skymo rė-

. mimo ir maršuotų su kliubo 
tautiška vėliava pasaulinėj pa
rodoj po p. Grigaičio komanda, j 
Vargšas, nutarimų raštininkas,; 
subruzdo jieškot to laiško, kur , 
visą ’’ susirinkimą paslėpęs lai-i

• ke. Šiaip taip suradęs, perskai-1 
te. Kadangi buvo likę vien so- i 
cialfašistų šalininkai, jie leng-1

«vai pervarė tarimą susirinkime. į
Taigi visi kliubo nariai ture-1 

tų susidomėti tuo klausimu ir! 
ateinančiame kliubo susirinkime 
apsvarstyt ir atmesti tokį netei
sėtą tarimą. |

* Šiuo .sykiu kliubas ligonių tu- 
frėjo daug, kai kurie ilgos ligos

ligonys.
17 d. išvažiavimą, kuris pavyko 
labai gerai. Kliubui liko pelno 
virš 100 dolerių.

Senas Kliubietis.

Beslopinant i
armijai visuotiną streiką, i

Gen. Johnson Užmiršta 
Žudymus Šioje Šalyje | 
Waterloo, Iowa. — N. R.

A. administratorius p’e-

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St. 

N. Abington; Mass.

Brisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos: 

5 Svarai už $1-25 
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

l'elephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue

KŪLOKAI NUGALĖTI
SOVIETŲ SĄJUNGOJ
Maskva. — Kad Sovietai

'rius Minneapolyj ir du To-| 
, ledoj; o kiek dar kitur, dar-1 
1 bininkų nugalabinta ir neg-1
■ rų nulynčiuota? O į reika-1
■ lavimus sustabdyti šias am-'
I c I
i erikmes žudynes nekreipia i 
, nei mažiausios domės nei Į 
i gen. Johnsonas nei jo bosas
1 Rooseveltas.
! Neva smerkdamas Hitlerį, 
Johnson vien tik garbino

na-

SHENANDOAH, Pa. — Lie
pos 29 d. Laudaman parke 
įvyks darbininkų dienraščio 
“Laisvės“ naudai piknikas. 
Kaip girdėt iš vietos ir apielin
kės draugų ir draugių, tai šis 
piknikas bus toks skaitlingas, 
kokio ši apielinkė dar nėra ma
čiusi. Iš tolimų ir artimų, di- 

Reporteris. i dėsnių ir mažesnių miestų bei 
kolonijų draugai ir draugės ma
siniai rengiasi dalyvauti, čio
nai suminėsiu tik keletą koloni
jų, iš kurių draugai tikrai suor
ganizuos dideles grupes auto
mobiliais bei trokais važiuoti 
į “Laisvės“ pikniką: Bingham
ton, Forest City, Wilkes-Barre, 
Easton, Hazleton, Reading, Mi
nersville, Mahanoy City, Mc
Adoo, Frackville, St. Clair, Gir
ardville, Kulpmont, Lost Creek, 
Wm. Penn, Port Carbon ir iš 
kitur.

Vietos lietuviai irgi rengiasi 
masiniai dalyvauti — rengiasi 
kaip prie kokios didžiausios iš
kilmės, nes ištikrųjų ir bus pui
ki iškilmė. Mat, čia tikrai su
sitiksi shvo senus pažįstamus iš 
tolimų kolonijų ir sykiu pralei
si linksmai laiką ir tuo tarpu ( 
paremsi savo klasės kovos gink-1 nerolas Johnson savo pra- 
lą, dienraštį “Laisvę“. Pikui-' kalboj aštriai smerkė Hitle

rio padarytus bei daromus 
žudymus Vokietijoj. Sakė, 
kad Jungt. Valstijose nie- 

, šiame “Laisvės“ piknike bus kados taip nebūsią; bet jis 
tikra naujienybė visiems ilnainų nutylėjo, kad jau dabar pa- 
apielinkės lietuviams. Yra už- na§įaį yra> juk Californi- 
kviesta ir pasižadėjo programos; • • mi|įcija h. licija nu. 

no garsusis Aido Choro mergi-. ?ude trls laivakrovių streiko 
nų sekstetas. O iš Wilkes-Bar-; pikietininkus; pirmiau mih- 
re atvažiuos visas Aido Choras cininkai nužudė du streikie- 
dainuoti piknike. Taip pat dai
nuos vietinis Shenandoah Lyros 
Choras, kuris rūpestingai ren
giasi pasirodyti su naujomis 
dainomis. Taipgi dalyvaus vie
tinis Jaunųjų Pionierių Choras, 
kurį publika labai myli. Kur 
tik tie jaunuoliai dalyvauja pil
dyme programos, publika neno
ri nuleisti juos nuo estrados, nes 
savo dainomis jie užžavi klau- 

trijų sytojus. Bus geri kalbėtojai, 
kurie išaiškins darbininkų rei-

Taip pat bus šokiai ant NRA tvarką, kuri tuos 
i prie geros mj§kius žudymus tyliai • •

Mūsų gi gaspadinės jau da-

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisninotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

MX
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Newyorkietis.

Jaunuolių “Laisvės
Į , . . 7 I
; Sekcija, šaukia demonstraciją j vakare, įvyks .virš minėtas su-!

kalbomis, tai jie visus išdau-l pakvėpuoti, su pažįstamais su- 
žys. Pažiūrėsime, ką jie parsieiti, gražių žaislų pamatyt ir j 
darys sekantį antradienį. Visi į puikią programą išgirsti, 
southbrooklyniečiai darbinin-

Akinime Vadai Iminlp Dncnnrariinn Rianrina ' sllk-v<lami; kad iei«u dar sykį rengkitės į virš minėtą pikni- 
univnUd T dUdl ĮĮJUUię l/vopvl avlJUll DJdUI 111a j mes ten pasirodysime su pra-' ką, kur bus galima tyru oru

Savo Pasekėjus

faitaa Puslapis

sylvania ir Sutter Avės., Bro-! 
oklyne, susirinko su virš tūk
stantis darbininkų. Ten atlaikė 
trumpą susirinkimą. Kalbėto
jai pakartotinai pabrėžė poli
cijos pastangas padėti na-' 
ziams. Po susirinkimo apie! 
400 darbininkų iškėlė iškabas! 
bei vėliavas ir numaršavo gat-i 
vėmis net iki Howard ir Pit-Į 

Į kin, kur įvyko didelis masinis' 
į mitingas.
I I

giečius. Aš manau, kad ta
vęs, Leonai, neklausys kriau- kai turėtų ateiti į prakalbas ir 
čiai, ką tu jiems proponuoji, pagelbėti atmušti tų 
nes tu, ponuli, nieko nežinai puolimus ant mūsų prakalbų. 1, 
apie unijistų darbininkų reika-i Jeigu mes ‘nusileisime jiems j 
lūs ir tu juomi niekuomet nesi i dabar, tai tuojaus jie pradėsi 
buvęs. Kriaušiai jau yra pa-'ardyti prakalbas bei šiaip pa-, 
tyrę viską ant savo nugaros Į rengimus ir svetainėse.
ir nesiklaus tavęs, kaip loka-į Reporteris.

: lą valdyti,- ką rinkti delegatu,1----------------
i ką į valdybą. Nusišpicavę po- lęa'if’clrNf'p VpllSlllClIlC 
litikieriai negali pas kriaučius idgnonilv TvliauolUo 
Įkišti savo snapą. Dabar gali, 
sau eiti pas V. Michelsoną iš 
viso gyvenimo išpažinties, per- 

^jsiprašyk jo, gal ir tau atleis,:
111 *

i i kad nemokėjai varyt už jį va- 
‘ jaus. ;

|
K

(Baiga)
Prieš pat kriaučių 54 sky-' 

riaus susirinkimą pats Michel-! 
sonas, atėjęs į kriaučių unijos 
ofisą, vaikštinėdamas po sve
tainę, kiekvieną tik sveikina ir 
kepurę prieš moteris nusiim- 
dinėja, prašydamas: “Poniute, 
pabalsuotum už mane, tai aš 
taip sutvarkysiu mūsų distrik-i 
to reikalus, kaip dar nei vie
nas “biznio” agentas to nepa
darė.” O per dvi dieni už dy
ką suko kriaušiams Prūseikos 
barabanščiką, nes ten buvo 
prirašyta visokių nesąmonių 
apie K. Jankaitį. Jie kėlė į t 
padanges V. Mjchelsoną per 
“Naują Gadynę”, “Keleivį”, 
“Vienybę”, o niekino visokiais 
būdais K. Jankaitį. Kriaušiai,! 
žinodami viską apie Jankaičio 
darbuotę, numojo ranka ant. 
visų tų plepalų ir balsavo už, 
Jankaitį, neklausė nei But- 
kaus-Prūseikos kolionių.

Dar to negana, Prūseika sa- į Trečiadienį, liepos 11 d., 
ko, būk Buivydas tempė kriau- ' Penktos Avė. ir 23

fašistų .. n ... . J Didžiojo New Yorko Draugi- i
i Šiandien Demonstracija pries

Nazių Konsulatą
Amerikos Lyga Kovai prieš

i Karą ir Fašizmą

Vokietijos Įvykius!
Vokietijoj šiuo tarpu visi 

kalėjimai ir koncentracijos . valo skaitlingai dalyvauti 
stovyklos yra prigrūstos kovo-! demonstracijoj, 
tojais prieš fašizmą. Naziai; 
pasigamino taip vadinamą 
“Liaudies Teismą,” kuris bus 
niekas daugiau, kaip tik prie
danga nazių budeliams. Teis
mas pradės veikti pirmadienį, 

■ liepos 16 d. Pirmąją auka 
bus Vokietijos darbininkų žy-, 

! miausias vadas, d. Ernst Tha- 
elmann. Po jo seks tūkstan
čiai kitų. Yra žinių, kad po 
to teismo priedanga 6,000 fa
šizmo priešų atsidurs po kir
viu pirmose to teismo dienose.!

New Yorko darbininkai ruo
šia savo teismą, kuriame bus 
iškelti nazių kruvini darbai ir 
“Liaudies Teismo” budeliškas 

senuką Norkevičių, gyvenantį! dėsiant prakalbas buvo būrys tikslas. 
No. 4th St., kviečia jį ateiti į i fašistuojančių 
susirinkimą ir balsuoti už Mi-į 
chelsoną. (K. Piešinis— 
chelsono draugas).

Michelsonas prašė pačių 
kriaučių kontraktorių, kad bo- ch'ąsi ir gabi kalbėtoja, drau
sti varytų už jį vajų savo dir-;#ė Winter. . _ _ _
btuvėse ir jiems žadėjo duo-is^an4 k«rv p«wjų piemc-. ouvęs teisaarystes mmisreriu 
siąs visokių maTbnių, kuomet (dantį augti fašizmą šioje ša-. Prūsijos kabinete ir preziden- 
būsiąs išrinktas “biznio” agen-|lyj> aPie Roosevelto naują d a- tu užrubežinių reikalų komisi- 
tu. O kriaučiai, kaip skToki-pybą, kuri darbininkams netik jos reichstage, 
ninkai, taip eiliniai sąjungie- < nieko nedavė, bet 
čiai ir lygiečiai tą viską žino-’i daugiau jų gyvenimą apsunki-! L 
jom prieš susirinkimą. Va del-Įno- Nurodo visą eilę streikų, j vakare, 
ko nerinko Michelsoną į dele-!kaiP tai: laivakrovių, r1’“"" ' '
^ato vietą ir net dalis skloki-' farmų ir kitų. Nurodo žiauru-j Kiekvienam darbininkui svar- 
ninkų ir ratelninkų balsavo už Vokietijos fašizmo ir kvie- bu dalyvauti ir išgirsti gyvu
RL Jankaitį. Tik Prūseika- darbininkus, kad dalyvau- žodžiu tuos drebinančius įvy-
Butkus nuduoda nieko neži- tų demonstracijose ir kad vi-1 Liūs, kuriuos tie liudininkai 
nančiais ir per savo barabaną s°se darbininkų organizacijose patys pergyveno, 
seiliojasi ant kriaučių. ! išneštų protestus ir siųstų Vo-

Prūseika, po didžiusiu ant- į kietijos. ambasadoriuj ir kon- 
galviu, šaukia: “Bimbiniai Už-'šulam, 
ėmė Brooklyno Kriaučių Lo-!v’mo draugo 
kalą.” Jisai bando kriaučiams, kitU politinių kalinių, 
įkalbėti, būk tie, kurie nepri-. Laike prakalbos tie fašisti- 
klausą “buivydinėj lygoj, vai- niai padaužos kėlė didžiausį 
kščios su tuščiais skilviais” ir lermą. Automobilių trūbomis 
pataria rezignuoti iš Pild. Ta-!trūbino, 
rybos visiems ne “bimbi-' birkštis leido 
niams”. Lygiečiai neverkė ir į net ir

Kriaučius A. L-tas.

Fašistiniai Gaivalai
Ardo Darbininkų

Prakalbas
SOUTH BROOKLYN.

ant 
gatvės 

č'ius į susirinkimą, bet, Prūsei-J Prieškarinė-priešfašistinė Ly- 
ka, priparodyk, kurį tempė. O£a ir Jaunųjų Komunistų Ly- 
Michelsono vajininkai, tai' ga turėjo savo prakalbas. Pra
tempė. Va vienas, iš daugelio, Į.kalbų tikslas: prieš karą ir 
pavyzdžių: Birželio 29 d. K. I fašizmą ir už paliuosavimą 
Piešinis nueina į stubą pa^ Į Thaelmanno. Jau prieš pra-(

t
E

*

t

Draugė S. Bedermanienė

ryto

Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED
, -I t » » . I . 1

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

ir

STEPHEN BREDES, JK
TIKRAS BIČIŲ MEDUS Lietuvis Advokatas

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Evergreen 7'1516

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

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23 rd St.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

. Ofiso valandos nuo 
nuo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*1

rugpjūčio turi įvykti Sąryšio 
piknikas Forest giraitėje.

Draugai, nepamirškite!
DNYDS sekretorius,

S. J. B.

A. PETRIKĄ
St., Brooklyn, N. Y.
Stagg 2-9105

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
Idem 
402

VALANDOS:
9—12 f y te
1—8 vakare 

Penktadieniais • Uždaryta
Tel. Stagg 2-910,5 ; ‘

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris virėja į res- 

taurantą; turi būt patyrus tame 
darbe. Būtų gerai, kad galėtų gyVent 
ant vietos. Su mokesčiu susitaiky- 
sim kaip pasikalbėsim. Kreipkitės ’ 
greitai šiuo antrašu:
72 Columbia St. Brooklyn, N. Y.

jų Sąryšio Svarbus i
Susirinkimas I

Trečiadienį, 18 d. liepos,' 
kambariuose, 8 vai. j

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

Laisvės” įstaigoje galite

rų medžių; taipgi mažas upelis bėga 
per laukus. Viską sutraukus, tai 
farma stovi apie 12 mylių nuo Sea
side Oregon, farma turi 160 akrų, 
20 akrų ariamos žemes, apie 20 ak- 

; rų arba daugiau gero miško, ir kitas | 
ir prastesnes že-j

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

prieš nazių konsulatą, 17 Bat-1 sirinkimas, kuriame turėsime 
tery PI., N. Y. Demonstraci- kelis svarbius klausimus ap- 
ja įvyks šeštadienį per pietus.1 svarstyti; tai kiekvienas, drau-i 
Kadangi daugelis darbininkų į gai, priklausantis tos organi-l 
šeštadienį nedirba, kiti dirba1 zacijos valdyboje, būtinai tu-Į 
tik iki pietų, tai galėtų ir pri-1 ri dalyvauti susirinkime. 12 d J

šioj

Brownsvilles darbininkų 
- monstracija, reikalavimui 

liuosuoti Thaelmanną, 
"/įvyks šeštadienį, 5 Vai. vakare, 

Pennsylvania ir Sutter Avės.’ 
Brownsvilles, East New Yor- 
ko ir East Flatbush sekcijų 
darbininkai raginami pribūti 
laiku, nes po trumpo susirin
kimo paraduos gatvėmis ir už
baigs mitingu prie Rutland 
Rockaway Parkway.

de-
pa- 
irgi

ir

Bendro Fronto Unijų 
Piknikas

Bendro
Teisme liūdys nesenai kas įvyks 

atvykę iš Vokietijos žymūs 1 Pos 15 d., 
liudininkai, kurie liudijo ame
rikinės Tyrinėjimo Komisijos 
posėdžiuose apie nazių terorą. 
Jie jį pergyveno ir matė savo 
akimis. Vienu tokiu liūdinin-

• Aiškina apie grę-'ku bus Dr. Kurt Rosenfeld, 
žadėjo duo-js’anfį karo pavojų ir prade-, buvęs teisdarystės mįnisteriu | Įvairių ųnijų

jaunuolių ant
i gatvės kampo ir zurzėjo ant 

Mi-1 darbininkų, besirengiančių ati- 
i daryti savo masinį /- mitingą.
Prasideda prakalbos. Kalba

ALDLD 1 kuopos narė, d. 
S. Bedermanienė, senokai jau 
negaliavo, skundėsi kojos šu
lę i m u-sk a u d ė j imu. Pastaru o j u 
laiku pablogėjo ir priversta 
atsigulti lovon.

Draugė Bedermanienė da
bar išvežta St. Catherine li- 
gonbutin. Draugės ir drau
gai, aplankykite sergančią Į 
draugę. *

dari Tasai įdomus teismas įvyks 
pirmadienį, 16 d. liepos, 8 vai. 

St. Nicholas Arena, 
laivakrovių, plieno, i 69 West 66th St., New Yorke.

Fronto unijų pikni- 
šį sekmadienį, lie- 
North Beach Picnic 

Parke, Astoria, L. L Čia su
sirinks unijistų iš visokių uni
jų, neatsižvelgiant kokiai uni
jai jie priklauso, žadama la
bai žingeidi programa, kurioj 
žymią vietą užims sportas.

“į sporto grupės 
lenktyniuos viena su kita so
cialistinėj kbmpeticijoj.

Kalbės l^red Biedenkapp, 
Ben Gold, Louis Hyman ir 
Andrew Overgaard.

Įžanga 25 centai. Važiuo
jant reikia imti IRT, ar BMT, 
arba 2nd Avė “L.
Ave., Astoria. Ten rasite pik
niko busus. Taip privažiuoti 
galima už 5 centus. Iš Wil- 
liamsburgo galima važiuoti

PARDAVIMAI
PARSIDUODA farma, kuri yra apie 

12 mylių nuo Seaside Oregon. Že
mė yra labai derlinga; yra apie 160 
akrų, 20 akrų dirbamos žemės, o kitą 
galima naudot kaipo ganyklą. Tvar
tas naujai pabudavotas; maža šlu
belė, su malkine, yra geras plotas 

iki Ditmars - miško, kuriame randasi didelių, sto-

VALANDOS:
Dr. BLADAS K. VENCIUS 9-12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) Penkta^Į^’uždMS^

499 GRAND ST. MTeL Spaggw^%™on,n
Namų, Republic 9-^040

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

1
6

Ignition Specialist

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day ąnd.Niąht

Artinas L.D.S. 3 Apskri
čio Moth’s Piknikas

Daugelis LDS kuopų, esančių 
III Apskričio ribose, rengiasi 
prie pikniko. Iš Brooklyno ren
giasi net du busai važiuoti į 

Apskričio pikniką
Piknikas įvyks 22 d. liepos, 

neverks, jei rasis tokių, kurie į stumti į klausytojus, bet ir tas! P. Vaičionio farmoje, Cran- 
rezignuos iš P. T., arba į ją i nieko negelbsti. Mūsų drąsi j ford, N, J. Vieta graži, pagi- 
neapsiims. O kuris apsiims ir: kalbėtoja tęsia savo prakalbą! ryje ir geras privažiavimas, 
liks didžiumos išrinktais—ly-1 toliaus. i Programą bus puiki, nes aps-
giečiai neves prieš jį jokios) Matydami, kad negali nie-įkričio valdyba gana smarkiai 
diskriminacijos; dirbsime visi ko padaryti, pašaukė ugniage-J rengiasi prie pikniko progra- 
iš vieno, tvarkysime kriaučių sius. Ugniagesių ] 
reikalus visi, nepaisant ką sutraukė dar daugiau žmonių J nio pikniko. ---------- —
Prūseika kauškina. taip, kad galėjo būti apie pus- apielinkės chorai, kiek tik jų
.Prūseika ragina visus sklo- antro tūkstančio. Pribuvo ir, yra šioj New Yorko-New Jer-j

kininkus (šiaudadvasius, kaip policijos. Pabuvę kiek, prasi- , sey, apielinkėj. Taipgi bus
jis juos vadina) suremti visas šalino. j įvairių žaislų, kaip tat:‘virvės
jėgas ir kovoti prieš lygiečius.! 
Mat, Prūseika-Butkus ir nema-j 
to reikalo daugiau prieš ką j 
kovoti, kaip tik prieš kovin-j 
gus darbininkus arba komu
nistus, tai jau jų toks princi
pas. Būtų gerai, kad Prūsei
ka šauktų: suremkim savo jė
gas ir kovokime prieš darbda
vius fabrikantus už bundulius, 
kad iš mūsų, lietuvių, neatim
tų bundulių. Bet jam rūpi, 
kad susivieniję kriaušiai nepa- 
'kenktų kapitalistams, tad ra
gina kovoti vieniem prieš ki
tus.

Draugai kriaušiai: kovokim 
prieš fabrikantus, kovokim 
prięš Hillmano mašiną, bet ne 
prieš tokius pat darbininkus 
lygiečius, nes vesdami vieni 
prieš kitus kovą ines nieko ne
laimėsime.

Sklokos “naČalninkai” kur
sto savo pasekėjus užpulti ly-

, reikalaujant paliuosa- 
Thaelmanno ir

motorsaikelio” ki- 
į susirinkusius, 

automobilių pradėjo

Grand St. gatvekariu iki gat-1 kas, tai yra geros i
vekarių stoties Maspcthe. Ten; mSs\ bet labai gera del ganyklos, Į 
paimti North Beach gatveka- 
rį.
10 centų.

nes ten yra upelis. Aš esu jau se
nas žmoguj ir negaliu užlaikyti to

šis važiavimas kainuoja kios didelės farmos, todėl noriu par- 
| duoti greit ir už žemą kainą. Par

duosiu visus laukus, stubą, už $2,000. 
Kreipkitės sekamu antrašu:

KAZYS WASILIAUSKAS
, (arba JOHN SMITH) 

davo Prieš Nazius Oregon.I (163-175)
Nežiūrint, kad policija ne-į_____________ _____ _________

buvo davus leidimo' demons
truoti prieš nazius, prie Penu-

Brooklyno Darbininkai Para-

pribuvimas i mos ir kaipo prie savo meti-j 
au žmonių. ‘ nio pikniko. Dainuos visi,

BEER WINE LIQUOR
Brewers . Wholesalers .

Retailers
Li-NOTICE is hereby given that 

cense No. CL 1031 has been issued 
to the undersigned to sell beer, wine 
and liquor at retail under section 

, . . . . , 132 A of the Alcoholic Beverage
I FĮorS' tai yra ■ sekretAs,; bet Control Law at 80 Union Avenue, 

darė gana skaitlingas būrys ir aš, kaipo newyorkietis, nega- City of Brooklyn, County of Kings, 
, i.. v, to be consumed on the premises.

Tada, po vadovyste tų fa-į traukimas ir tt. 
šistinių padaužų lyderio, susi-l (

pradėjo stumdytis tarpe savęs i liu užtylėti ir pranešu new- 
ir pulti artyn platformos. Ka-' yorkiečiam, kad nesnaustų,
dangi darbininkai nebuvo pri- bet apsižiūrėtų. O tai vienas 8o Union Avenue

• • • . - . ' . . ! 1 1 1 v J 1 -• •

sirengę prie tokio įvykio, tai elizabethietis man kukštelejo 
fašistam 
kalbėtoją 
platformą 
ja dar ir

pasisekė nustumti į į ausį, kad jie rengiasi new- 
nuo 
sulaužyti. Kalbėto- 
ant šalygatvio tęsė

savo kalbą. Tada tie fašisti
niai gaivalai dar daugiau pra
dėjo vilko balsais rėkti ir 
rengtis prie muštynių. Kad iš
vengus muštynių, prie kurių 
darbininkai nebuvo prisirengę, 
darbininkai prakalbas užbai
gė.

Nežiūrint fašistų puolimo 
ant darbininkų prakalbų, ren
gėjai nenusimena. Ant to pa
ties kampo vėl bus rengiama 
prakalbos sekantį antradienį. 
Fašistiniai padaužos grąsrno,

LITHUANIAN AMERICAN CITI
ZEN’S CLUB

> Brooklyn, N. Y.

i PRANEŠU
I

Savo Pacientams

Kad laike liepos (July)
rugpjūčio (August) mėnesių 

! mano ofisas bus atdaras penk
iadieniais (pėtnyčiomis), o už- 
' darytas šeštadieniais ir sekma
dieniais.

D-RAS
221 So. 4th

Tel.

NOTICE is hereby given that Lic
ense No. B 283 has been issued toplatformos ir ( yorkiečius virvės traukime nu-

~ galėti ir iš Cranfordo parsi- the und^rsigned_ to sell beer at retail
traukti į Elizabethą.

Bet aš manau, kad newyor- 
kiečiai ir gi ne pelų maišai ir 
jie apsižiūrės. Ką newyorkie- 
čiai ir greatneckiečiai ir kitos 
kolonijos mano, tai dar neteko 
girdėti. Bet aš manau, Kad ir 
jie nebus atsilikėliai, bet kad 
ir- jie rengiasi prie to virvės 
traukimo, tik tylomis, kad ki
tus lengviau nugalėtų. Taigi, 
matote, gerbiamieji, kad prie 
šio pikniko rengiasi visi ir bus 
daug svietelio. Taigi ir jūs, 
drauge, nepasilikite * namie;

under Section 76 of the Alcoholic 
I Beverage Control Law at 208 Stagg 
Street, City of Brooklyn and County 
of Kings, to be 
premises.

STANLEY
208 Stagg St.

consumed on the

ADOMAITIS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thąt Lic
ense RL 8077 has been issued to the 
undersigned to sell beer, wine and 
liquor under Section 76 of the Al
coholic Beverage Control Law at 
1063 Belmont Ave., City of Brook
lyn and County of Kings, to be con
sumed » on the premises. <

BARNEY DE CARLO 
1063 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

■. 'į

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

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau timiau ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligaa kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapume

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

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

Telephones MEdallion 3-1328

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

197 HAVEMEYER STREET

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligo?, 
Chroniški Skaų- 
d u liai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšlą- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Cronii- 
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
rumų ir čiepų Išmirkštimai,

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

parėm, krikštynom ir Jrito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

DR. ZIN8
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—• A. M. Iki B 
O sekmadieniais 9 iki 4




