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^krTsTa! 
Sukakus 20 Metų. 
Streikų Banga. 
Ledlaužis “Litke”. 
Dirižablis “Pravda”.

Rašo D. M. š.

Birželio 28 dieną, 1914 m., 
Sarajevo mieste buvo nušautas 
Austrijos sosto įpėdinis. Ly
giai už mėnesio laiko, tai yra,

r

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite 
Pasauli!
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£<^|TERORAS PRIES GENERALIO STREIKO KOVOTOJUS
2 d. Austrijos senis imperato-' 
rius Franc-Josef raže kaizeriui i 
laišką ir reikalavo sunaiki
Serbiją.

imi i Mirties Spinduliai Yra [
Tinkami Karui

C

llj.

Rusijos caras pasiuntė Aust- 
. rijos imperatoriui apgailestavi
mo laišką del įvykių Sarajevoi 

p mieste. O su užsienio reik'tl ’ 
ministeriu Sazonovu slapta pa
siuntė Serbijai 120, 000 šautuvų 
ir prie jų 120,000,000 patronų. 
Gi caristų laikraštis “Novoje 
Vremia” 4 d. liepos rašė: “Mes 
jau senai laukiame karo su Au
strija. Jo laukėme 1909 ir 1912 
metais ir pilnai natūralu, kad 
mes rengėmės prie jo.”

Paryžius.- — Nematomi! / 
mirties spinduliai yra prak-| 
tiškas karo įrankis, sako 
francūzų mokslininkas Dr.. 
Eugene d’Arsonval, ir jie i 
bus naudojami sekančiame ' 
kare. O kaip inžinierius iš
radėjas Nikola Tesla Ame
rikoj tvirtina, tokiais spin
duliais galima bus nemato
mai ir negirdimai sunaikin
ti milionus kareivių.. Vieną imperialistai kalba, o 

kitą daro. Leninas mokino: 
“Reikia aiškinti liaudžhii realę 
padėtį to, kaip didelė yra salp- i 
tybė, kurioje karas ruošiamas.” |

“Pravda” per visą liepos šie-1 
met mėnesį spausdina dokumen
tus ir ištraukas įrodymui, kaip . _ . . _ .. ,v. j
imperialistai suruošė 1914-1918 Pos 17 d- atsidarė didžiau- i 
metų karą. slas pasaulyje povandeninis .

--------  'tunelis po Mersey upe. Jis;
San Francisco darbininkų ge-' jungia Liverpoolį SU Birken-, 

neralis streikas supurtė visą headu
kapitalistinę Ameriką Jungti- ' Di.džiausi Amerikoj po- 
auga. Jeigu 1933 metais sau-! vandenims tunelis yra Hol- 
sio-kovo mėnesiais, kaip pati i land Tunnel New Yorke, po 
valdžia pripažįsta, streikavo 70,-1 Hudson upe. Jo ilgis—vie- 
438 darbininkai ir bendras kie- į na jr trys penktadaliai my- 
kis buvo 796,543 neišdirbtų die-ipQS. įune]įs turi 29 ir 
nų, tai 1934 metais tais pat mė- . auffščio-oločio*
nesiais streikavo 187,562 darbi-.P ( ę pcCl0S aUgSC 0 pi0cl0‘ 
ninkai, ir neišdirbtų dienų kie-!
kis pasiekė 3,567,70.3. Darbinin-[ dviejų mylių ir vieno sep
■> ...v i •• • • i :i„,:„ t., a r*

Didžiausias Pasaulyje 
Tunelis po Vandeniu

Liverpoolyj, Anglijoj, lie- j

Politinių Kalinių Apgynimo Komitetas: Martin Rus- 
sack, “Textile Workers Voice” redaktorius: Winifreda 
Chappell iŠ Metodistų Socialės Tarnybos Sąjungos, ir 
žymus dramų rašytojas John Howard Lawson. Jie ty
rinėjo bylas ir kankinimus Scottsboro negrų jaunuolių 
ir Angelo Herndon, įkalinto jauno negro bedarbių orga
nizatoriaus; taipgi tyrinėjo valdžios ir kapitalistų terorą 
prieš streikierius pietinėse valstijose. Law&n už tą 
veiklą buvo du kartu areštuotas.

MILICIJA PRIEŠ TROKININKŲ STREIKĄ

Didelis Kviečių Derlius 
Sovietų Sąjungoje

i Maskva. — Nors; karščiai 
pakenkė pietrytinėje šalies 
dalyje, tačiaus kviečių der
lius šiemet bus didelis. Ge
riausio derliaus laukiama 
Uralu srityje ir rytiniame 
Sibire. Grūdų derliui daug 
patarnauja užsėtas kur kas
didesnis laukų plotas. Šie-1 POGROMAI PADARYTI PAGAL GEN. JOHNSONO 
met Sovietai stato 1,373 
naujus didžiokus grūdų san
dėlius, kurie įtalpins dar 
2,448,000 tonų grūdų.

JUODAŠIMČIAI, POLICIJA IŠDAUŽĖ 
KOVINGU DARBININKU CENTRUS IR 
AREŠTAVO 300 KAIPO KOMUNISTŲ

Visuotinam Streikui Apėmus ne tik San Francisco, bet ir 
Kitus Miestus, Darbo Federacijos Vadai Skubinasi Pa
smaugti Didžiąją Darbininkų Kovą

IR FEDERACIJOS VADŲ PLANUS

San Francisco, Cal.—Va-[šalis kariautų prieš Ameri- 
dinami “tvarkos sargai” ką.” 
(vigilantes) ir policija už- Klastingas Nutarimas Delęi 
puolė miesto Darbininkų 
Mokyklą, išmušė visus lan
gus, įsibriovė vidun ir vis
ką išlaužė, išdaužė. Tokį 
jau pogromą jie padarė L., . .v, v v, .x. 
leidykloje komunistinio lai-! ,f , . .[gaudys kovmgiausius strei- 

! ko veikėjus, tuomet ir ga*- 
[lės sulaužyt visuotiną strei? 
i ką. Todėl jie sušaukė atsto
jus miesto unijų centro ir 
! prašmugeliavo neva “207 
! balsais prieš 180 nutarimą”, 
I reikalaudami štai ko: Cali
fornijos, Oregono ir Wash- 
ingtono valstijų gubernato
riai ir įvairių prieplaukų 
miestų majorai turi kreiptis 
į prezidentą Rooseveltą, kad 
jis pareikalautų iš laivų 

[ kompanijų tuojaus eiti į su- 
Gaujas tų piktadarių su-1 sitaikymo derybas su unijų 

organizavo pats San Fran-1 vadais,—o pačias derybas 
cisco majoras Rossi ir jo po- komanduos prezidento pa- 
licija, šaukdami “pareigon skirta komisija, 
žymius piliečius ir pilietes” 
ir ginkluodami juos prieš 
streikierius. O Darbo Fe
deracijos vadai tuos padau
žas apsagstė unijiniais žen- 

| kleliais, idant žmonės many
tų, kad jie yra darbininkai 
ir dargi unijistai.

Per tuos pogromus desėt- 
kai darbininkų buvo žiau
riai apdaužyti bei sužeisti.

Įkalintus ateivius grūmo
ja deportuoti iš Jungtinių 
Valstijų. Ypač dantį grie-į 
žia prieš Harry R. Bridges, 
žymiausią laivakrovių kovo- 

publikos Preziden. adjutantas toją, kuris paeina iš Austr.a- 
ir nuvedė jį toliau. lijos. Šiuos žodžius bera-

Pasikalbęjipi^s j L i e t u vos pant, jis dar nesuimtas.
Prezidento su pulk. Aleksa^ Federacijos Vadų, Generolo 
dru Prystoru trūko 45 minu
tės.” 2 : .

, . VKur, Pokari,” pažymi, kad 
“Bi?ž’elib 20 <h; kurią ĖietuVds

ŽINIOS IŠ LIETUVOS Streiko Baigimo
Darbo Federacijos vadai 

Ed. Vanderleur, Kidwell jr 
kiti panašūs tikėjosi, kad

kraščio “Western Worker” 
Industrinės Marininku Uni-i i 
jos raštinėje ir penkiuose; 
kituose kovingų darbininkų; 
centruose San Franciscoj, ’ 
Oaklande ir Richmonde.! 
Juodašimčiai veikė sykiu ir i 
išvien su policija. Tą pačią į 
liepos 17 d. buvo areštuota 
300 kovingų darbininkų, ku
riuos įtaria kaipo komunis
tus. Juos visus bendrai kal
tina ir teismui laiko, kaipo 
“valkatas.”

i

Jesutį Nužudę Klaipėdos 
Hitleriečiai už 10,000 Litų

Kaunas. Elta. Lietuvos teis
mų prokuratūra galutinai nu- 

i statė, kad Jesutį, buvusį Lie-
Apart 7,000 Minneapolio Trokų Vežikų, Sustreikavo 800 I “vos '-■.•iRlininkelį, nužudė 

Tiokininkų Baltimoiej į politiniais motyvais. Vyriausie-
Minneapolis, Minn. — Va- kietuoja ir stabdo skebi-IB Jesučio nužudymo kaltinin- 

dinamas “farmerių - darbo” nius trokus. ; kai ir dalyviai yra suimti ir
partijos žmogus, guberna-. Vežikai streikuoja uz um-i Jų pavaiJ5s tuo tarpu neskeI. 
tonus Olson atsiuntė bata-ijos pripažinimą ir už mokė-;biamos '

į Byla dar nebaigta. Kalti- 
..- • < "v * " * * 'ninku prisipažinimu, jie Jesu-

: ir kitais karo pabūklais mesnio streiko gegužės mė- [&0 nužudymą įvykdė už pini
ngus, gautus iš užsienių. Pa-

. Baltimore, liepos 17 d,‘ mais jau dabar nustatyta> kad 
streikan išėjo 800 trokinm-į jie gavo per 10,000 lity. Kai 
kų, reikalaudami, kad kom- kurie kiti kaltininkai yra pa- 

1 ' * SU- sišalinę iš Lietuvos.
va- ______

lioną valstijos kareivių su jimą<. tokios, v/algos,-kurią!
O Liverpoolio tunelis yra kanuolėmis, kulkasyaidžiais samdytojai padėjo po pir- i

kai į išnaudojimą ir pavergimą | tintadalio ilgio ir 46 pėdų Į prįeš 7,000 streikuojančių nesį. 
atsako streikais. I augščio-pločio. Jo pastaty-1 tr0Ru vežiku. Darbo Federa-1

_____________ i T _ v 4 n • i 1 i • *" v Iimas lėšavo 40 mil. doleriu.
Sovietų Sąjungoje į pirmus ! ______________

šešis mėnesius 1934 metais pa- v, .
gamino 34,211 automobilių ir Gal Žuvo rasistai, Norele 
Y0k-ų;o min11 Grki0 t“16 pa; U’žlipt ant Himalajų Kalno dare 22,900 mašinų. Tuom pat. r 
laiku Stalingrado Charkovo ir' Kalkutta.-Nėra ž i n i os, į visuotina streiką, Iš Wash- 
čehabinsko traktorių fabrikai kas atsitjko su Vokietijos ';no-tnnn "ntvažinoin kimio-is 
riUt j fašistais Mei kliu, U.Wielan- > p j }jaas> buvęs Roosevelto

--------  i du ir Dr. Welzenbachu,. ku- _ parbo Komisijos narys, kai-
Sovietų Sąjungos ledlaužis ; rie mėgino užlipt ant Hima- p0 “taikytojas.” Streikie- 

“Litke” išplaukė iš Vladivosto- lajų kalno viršūnės Nanga rįaį įr pritariantieji jiems 
ko. < 
aplinkui 
ke” nori apiplaukti tuom keliu, 
kuriuom plaukė “Čeliuskinas”, 
tik iš priešingos pusės. “Litke” 
nėra naujas laivas, bet gana dar 
tvirtas.

ei jos vadai stengiasi iškrik-' 
dyti streiką ir leidžia vežio-

1 ti gazoliną, alų, ledą, ir kt 
Prakaituodami darbuojasi, 
kad kiti darbininkai neitų į,

kui SibkV I edKužh “^ I’arbat’ j!:u'mcl°s 26,629 į darbininkai skaitlingai pi-
kui Sibirą. Ledlaužis Lit ^as augScio. Du jų darbi- ■

.’ panijos padarytų naują 
tartį del algų ir darbo 
landų.

Duhithe, Minn., trokų 
žikai balsuoja streiko klau
simą. Kaip juos, taip St. 
Paul trokininkus stengiasi 
Darbo Federacijos vadai su
turėti nuo streiko.

ve-

ninkai palydovai jau žuvo Į 
šalčiuose ir audrose; vei-j 
kiausia bus žuvę ir keli kiti.

22,000 AUDĖJŲ STREIKAS ALABAMOJ
Birmingham, Ala. — Lie

pos 17 d. prasidėjo Alaba- 
mos valstijoj visuotinas au
dėjų ir verpėjų streikas už 
unijos pripažinimą, už bent 

laivui1Tus ^duotas I austrU fašistas, nušovė vie- 12 dolerių algos per savaitę, 
;ną hitlerinį fašistą,ėjusį per už staklių skaičiaus suma-' 
i sieną į Austrijos pusę. Už žinimą darbininkui ir už 

Ukrainos Sovietų respublikos tai dabar hitlerininkai už- ! priėmimą atgal visų, kurie 
sostinė perkelta atgal į Kijevą, taisė bombą po jo lova. Prie I buvo pavaryti kaipo unijos 
Laike atvykimo valdžios į mies- bombos buvo pataisyta lai- šalininkai. ' '1 : ’ 1' ‘
tą, buvo masinis paradas. Pra- mašinerija, kad trū- .... '—------- - ' —
dalys: pastininkai, raiteliai, ka- ^mas Įvyktų paskirtu lai- 
nuolės, tankaf ir ore skrajojo j ku. Bet Strehle išgirdo 
orlaivių pulkai. Po to buvo 1 takšėjimą, sugadino mašine- 
masinis Kijevo darbininkų ja-! riją ir taip išsigelbėjo nuo 
radas. mirties.

Sovietų Sąjungoje padarytas 
planas budavoti “V-8” zeppeli- 
ninį oro laivą. Jo gondola bus 
50,000 kūbiškų metrų 
šiam oro 1 
“Pravdos” vardas.

Nazių Laikrodinė Bomba
Innsbruck. — Keli mėne- 

.. . šiai atgal Anton Strehle, įtalpos.' ...

Į Maskvą atvyko bulgarė Ma
rija Taneva, draugo Tanevo mo
tina. Drg. Tanevą kartu su Di- 
mitrovu ir kitais draugais Vo
kietijos fašistai norėjo nužudy
ti. Bet pasaulifiiai darbininkų 
protestai ir SSSR privertė juos 
paleisti.

Montreale, Kanadoj, susi- 
dūrus trokui su gatvekariu 
liepos 17 d., liko užmušta 
penki vyrai ir viena mergi
na.

Prieš Gaisrininkų Uniją
Atlantic City, N. J.—Mie

sto majoras Bacharach te
legrafavo New Jersey vals
tijos Darbo Federacijos vir
šininkams, reikalaudamas, 
kad jie sustabdytų Atlantic 
City gaisrininkų organizavi- 
mąsi į uniją. Federacijos 
vadai tokius kapitalo valdi
ninkų reikalavimus papras
tai pildo.

Jau streikuoja 22,000 dar
bininkų, organizuotų į Unit
ed Textile Workers Uniją, 
priklausančią Darbo Fede- 
racijai. . Prie jų dedasi ir 
neunijistai.

Tariamas “švaresnis” ka-j 
pitalištų dienraštis. ^Times’’ 
šaukia, kad ‘Govėda uždarė 
Alabamoj dirbtuves!!’ ■ 1 •

Lenkų Fašistų Agento Gar
bingas Priėmimas Kaune

“Iliustr. Kur. Codz.” apra
šo, kaip A. Prystoras, buvęs 
Lenkijos ministeris pirminin
kas, artimas Pilsudskio drau- i 
gas, perėjo Lietuvos sieną ir Į 
kaip nuvyko į prezidentūrą.

“Privažievęs sieną, p. Prys
toras išlipo iš automobilio ir 
pėsčias perėjo Lietuvos sieną.

Lietuvos pasienio žandaras 
ranka baltoje pirštinėje atida
vė garbę p. Prystorui. Paso 
neklausė.”

“Prie rūmų durų sargyba 
pagerbė ginklais. Salėje Pry
storą pasveikino Lieuvos Res- 
1 * . r-,

ir nuvedė jĮ toliau.

Čia yra atviras pasimoji- 
mas sulaužyti visą šią strei
kų bangą. Del to sumany
mo kilo smarkiausia kova 
minėtame unijų atstovų su
sirinkime. Federacijos va
dai, kad gauti didžiumą, 
prisivarė visokių pašalinių 
žmonių. Bet ir tai ištikrtį- 
jų nesudarė didžiumos, kaip 
kad ten pat pareiškė kovo
tojas H. Bridges, smerkda
mas tuos monelninkus.

Ypač laivakroviai yra pa
sipiktinę prieš tą federaci
nių vadų daromą pardavys-

Šunimis Išvadino ir Nuteisė Streikierius iį:
Newark, N. J.—Teisėjas,pareigas, nepaisydami teis-. 

M. L..Berry liepos 17 d. pa
siuntė mėnesiui į kalėjimą 
Johną Campbellį ir Martiną 
Nee už tai, kad jie pikietavo 
Fink and Sons mėsos kom
paniją, prieš kurią eina 
streikas. Pirm nuteisiant 
Campbellį, teisėjas šitaip 
atidarė burną: “Jūs esate 
kaip tas šuva ėdžiose: nei j

Imiįško indžionkšino, ku- 
riųom buvo uždrausta pikie- 
tuoti.

Japonai Atsiprašo Ameriką
Washington. — Japonijos 

vyriausybė atsiprašė Ame
riką už tai, kad Japonų; ka
reivis liepos 16 d. nuplėšė iš- 

patys dirbate nei kitiems i kabą nuo Amerikos konsu- 
neleidžiate dirbti.” Tie “ki- lo raštinės Mukdene ir dur
ti” gi yra streiklaužiai. Šie- tuvu grūmojo konsului. Ja- 
du pikietai tapo pasiųsti ka- pęnijos valdžia sako, 
lėjiman už tai,, kad ėjo savo tas kareivis buvo “pamišęs.”

būk

Johnsono ir Kapitalistų 
Sumoksiąs

Kad pogromai padaryti
Respublikos Prezidentas prie- j ben(j Sumokslą Dar. 
mė valandos pasikalbėjime t v, , .. , . ",miikininkn Prvstor., _ viekie|bo Federacijos vadų ir kapi- 

; talistų, apie tai niekas nega- 
| Ii abejoti. Prie žvėriškų žy- 
gių prieš kovingus streiko 

tų jis dar vizitavęs gr. VI. ,Zu- darbuotojus tiesioginiai pa-, 
bovą, maršalo Pilsudskio pus- kurstė pats NRA administ- (' 
brolį Lietuvoj. . ratorius, generolas Johnso- 

“Laisvė” iš sykio pasakė, nas* liepos 17 d. kalbė-. 
kad Prystoras atsilankė Lie- damas Californijos Univer- 
tuvon ne šiaip paviešėti, o 
kaipo Pilsudskio fašistų pa
siuntinys pas Smetoną. Jo 
žygio tikslas dabar jau vi
siem aiškus—tai patraukt Lie
tuvą, į vienybę su Lenkija, kas 
iriSmetoiiai patinka.

pulkininką Prystorą,— viešoje 
nuomonėje tapo istorine die-i 
na.” . |

Be žinomų, p. Prystord vizi-

Pačių kapitalistų laikraš
čių pranešimais, San Frąn- 
ciscoje, Oaklande ir Alame- 
doj streikuoja 127,000 dar
bininkų. Prieš juos pasta
tyta 9,000 milicijos ir tūks
tančiai pogromščikų. Bet 
pavojingiausi darbininkams 

I priešai tai yra judošiški 
Darbo Federacijos vadai.

sitete, šaukė “gerąsias uni
jas” apsivalyti nuo komuni
stų; vadino juos “piliečių 
marintojais b^idu” per vi
suotiną stręik
priešais, negu \ kad svetima

,, “didesniais

J 
" 
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LDS CENTRO RAŠTINE 
PERKELTA NAUJON 

VIETON
LDS Centro rasinė per

kelta į naują vietą.
Visais LDS organizaci

niais ir “Tiesos” reikalais 
dabar kreipkitės nauju 
antrašu: 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.
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Už San Francisco Proletariatą, 
Prieš Valdančiosios Klasės Terorą

Valdančioji klase paleido darban visą 
savp viešpatavimo aparatą laužymui San 
Francisco visuotino streiko. Streikas 
laupomas iš vidaus ir iš lauko pusės. Vi
suomet tokia buržuazijos taktika. Kada 
jinafb kerta, kerta abiem rankom.

Isluo pat streiko pradžios San Francis
co ir visos Californijos valdžia nuodus 
leido,'keike, bjauriojo komunistus ir kur
stė -’gaujas prieš juos. Californijos gu
bernatorius Merriam savo prakalboje pa
reiškė, kad komunistai pagimdė San 
Francisco streiką ir kad jisai jiems nedo
vanos. San Francisco majoras Rossi kas
dien ugnim spjaudė ant komunistų savo 
prakalbose. Visa buržuazinė spauda vie
nu jjalsu šaukė prieš komunizmo pavojų 
šiame streike. Vietos buržuazija po po
licijos' komanda suorganizavo teroristų 
gaujas, pasivadinusias “sargybininkais” 

į^Mligantes”). Tai vokiško tipo smogi-

Liepos 17 d. šitie teroristai-smoginin- 
kai įc -policija pradėjo savo prakeiktą 
darbą..’prieš: komunistus ir šiaip revoliu
ciniu^’darbininkus, kurie sudaro šio ge^ 
neraitė streiko nugarkaulį. Išdraskė, iš
daužė- “Tlįe 'Western Worker” spaustu
vę, Darbininkų Mokyklą ir Mąrįne Work
ers Industrial Unijos ofisą. Suareštavo 
apie jti’is šimtus darbininkų ir sukimšo’į 
kalėjimą. Keli draugai bjauriai sumuš- 

—tt. Visi suareštuoti darbininkai yraweik- 
liausi (Streikieriai. Kruvinoji San Fran
cisco valdžia ir buržuazija mano, kad ši
tuo tęroristiniu žygiu nulauš streikui nu
garkaulį ir paskui sudaužys patį streiką.

Roosevelto federalė valdžia tiesioginiai 
įvelta į terorą prieš San Francisco prole
tariatą. Kaip tik tą pačią dieną NRA 
administratorius generolas Johnsonas 
savo prakalboje pareiškė, kad jeigu Wa- 
shingtono valdžia nepadarys užpuolimo 
ant komunistų, tai “San Francisco žmo
nės numalšins komunistus”. Vadinasi, 
gen. Johnsonas, Roosevelto ištikimas šuo, 
žinojo, kad San Francisco policija ir chu
liganai rengia kruviną užpuolimą ant ko
vingų streikierių.

I
Matote, kaip visas buržuazinės valsty

bės aparatas, pradedant miestų policija 
ir majorais ir baigiant prezidentu Roo- 
seveltu, veikia išvien, sutartinai prieš 
darbininkus. Visa valdančioji klasė pil
niausiai suvienyta.

❖ * $

‘ Bet, deja, darbininkų fronte nėra to
kios vienybės. Tiesa, San Francisco dar
bininkai parodė stačiai stebėtiną klasinį 
solidarumą. Tiesa taip pat, kad revoliu
cinės darbo unijos, Komunistų Partija, 
revoliucine spauda, klasiniai sąmoningos 
organizacijos išreiškė pilniausią užuojau
tą San Francisco generalia'm streikui. 
Bet kur Amer. Darbo Federacija? Kur 
Geležinkeliečių Brolijos? Kur Amalga- 
meitų Rubsiuvių Unija? Tos unijos pre
zidentas socialistas Hillmanas yra Roose- 
velto valdžios aparate, kuris, kaip ma
tėme, laužo San Francisco streiką. i

Kur Socialistų Partija? Jos vadai ne
mato net reikalo atsakyti į Komunistų 
Partijos pasiūlymą sudaryti bendrą fron
tą prieš karą ir fašizmą. O štai fašizmas 
jau pilnai žydi San Francisco mieste. 
Areštai, įkalinimai, mušimai kovingų 
darbininkų. Ar ne taip Vokietijos ir 
Austrijos fašistai maršavo į galią?

William Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas, Įgauna apie $20,000 
algos' į metus. Jam hlgą moka unijistai Į
darbininkai-r-tie,' kurie šiandien strei
kuoja Pacifico pakraštyje. Bet šitas rie-, 
biai šeriamas Federacijos prezidentas^ei 
žodelio i dar nėra pasakęs už San Fran
cisco generalį streiką. Jis nei žodeliu nė- 

. rą užprotesįayęs prieš policijos, ir .chuli- 
'ganų ’■ terorą.

Naujas Sovietų tavorinis orlaivis, kurio įtalpa siekia 5 tonus ir gali skristi 250 mylių į valandą. 
Jis tuojaus pradės lekioti tarpe Maskvos, Londono ir New Yorko.

Lietuvos Komumsty Part. Atsisaukimas
. ■ £ . i i tą kovą, tuo sunkiau bus fa-

. ____________ ■ šistams traukt Lietuvą į karą
ir tuo 

nuversti 
nuo savo sprando skurdo ir ba
do fašistų valdžią. Netikėkit

Atmink Pasaulinį Kar, ir Sink j bn Prieš Ruošiam,; ™ n< v,s, daebo jjjj ; 
m ♦ i •!•••• v in Eb I otOKite plačiai i kova ,

111 OHIO IninAVIO liorini K QVO *" mm caxm Gnvannn clriTTv4/-iNaują Imperialistinį Karą prieš Lietuvos fašistų ruošimą-
Darbo f pasmaugti revoliucinį darbiniu- s* užklupt kartu su Vokietija ir tiems fašistams, kurie pasisakoDvaugai Darbininkai, ___ ____ ___________ t ______

Valstiečiai, Kareiviai ir Visi | kų judėjimą ir kylančius į kovą
Daųbo žmonės j valstiečius. Visų šalių imperia-

šiemet sueina 20 metų nuo 
didžiojo imperialistinio karo. 20 
metų atgal įvairių šalių impe
rialistai paruošė milžinišką 
skerdynę. Imperialistams buvo 
ankšta savo tėvynėse, ir kiek
viena imperialistų šaika rūuiuo- 
si užgrobti svetimas žemes ir 
kartu dar labiau pavergt savo į siu kalnus ir kraujo upes. Ka-į 
šalių liaudis. Lietuvių patrio
tai, dabartinieji tautininkų, ka-! naudotojai, visos to naujo karo 
dėmų ir liaudininkų vadai 
Smetonomis, šleževičiais, Tumė- žmonių, 
nais priešakyj garbino Rusijos berialistų naudai,

! Lenkija ant Sovietų šalies. Sto
kite į kovą prieš tautininkus,{valstiečius.

Įlįstai mano, kad be karo jiems'■ kademus ir liaudininkus ir prieš 
! • z* w • . • « . 1

nėra išeities. Karė paskutinė jų'visą fašistų valdžią^ kurie jau 
viltis, kad nors laikinai sustip-' senai nutarė visą Lietuvą impe
rini savo galybę. Į rialistams parduot, kad tik Hit-

. v . _________ __ Į leriai-Pilsudskiai greičiauDRAUGAI ir DRAUGES. Ką . mug^u govjetų Sąjungą ir 
atneštų L.etuvos liaudžiai impe-■intu' Lietuvos naudotojus „uo 
rialistinis karas? Naujus lavonų prole‘tarinės revoliucijos.
kalnus, ligas ir badij.-gnuve-^kovoj neklausykite SOcialdem0- 

. ... , . j kratų partijos, nes ji padedarui pasibaigus, jei jame laimėtų , fašisįams ruoštis j kara. visi 
,V1 . . , , , , , ikaip vienas stokite į kova po
išlaidos bus suverstos ant darbo ■ raudonomis vgiiavomiS( ..,km.ias 

Karui pasibaigus im- kelia Lietuvos Homunigtų parti.
Lietuvą uz- Į 1 ' ■ ■

grobs Lenkija ar Vokietija, ar-'
rui užgrobt Rytą. Prūsus. Kada ba jos padalys Lietuvą tarp sa-

• vokiečių kaizerio'arm i ja sumušė vęs. .Fašistinis jungas tuomet
Rusijos caro arĄfiją, tie patrio
tai mjeįėai.į kaizerio glėbį ir lin- ... _

' kėjo kaizeriui užgrobti visą Lie- j i mas—dar didesnis/Jei naudo-
. tuvą. Socialdemokratų gi vadai

sų-
ap-

Toj

su

caro pradėtą karą ir linkėjo ca
rui užgrobt Rytų Prūsu

liktų dar žiauresnis, darbo žmo
nių pęrsekiojimas ir jų išnaudo-

. tuvą. Socialdemokratų gi vadai, tojai dabar dar bijosi kylančio 
su ICai'r i u priešakyj, pūtė į lie- revoliucinio judėjimo, tai kare DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

371 Lake St., Newark, N. J.
Telephone: Hurpboldt 2-7964

prieš Hitlerį, nes jie * Lietuvą 
atiduoda Pilsudskiui. Netikėkit 
ir tiems fašistams, kurie pasisa
ko prieš Pilsudskį, nes jie Lie
tuvą atiduoda . Hitleriui. Visi 
jie, visi fašistai, vis vien ko
kiomis plunksnomis jie dangsty
tus!, ar tautininkai, ar kademai, 
ar liaudininkai,—visi jie mūsų 
priešai, visi jie imperialistų ag
entai.

KOMUNISTAI ir VISI RE
VOLIUCINIAI DARBININ
KAI! Neškite kovos prieš karą

(Tąsa 3-čiam pusi.)

DARBININKU 
SVEIKATA

Bei’streiko laužymas eina taip pat iš 
. vidau?. Pakėlė galvą valdžios ir buržua

zijos agentai, kurie stovi priešakyje visos 
eilės Ireformistinių senų unijų, per kurių 
galvas eiliniai nariai išėjo j streiką. Tuo 
laiku;.; kuomet teroristai ir policija darė 
kruviną užpuolimą ant revoliucinių dar
bininkų, juos areštavo iiLgrūdo į kalėji
mą, tai taip vadinamas “generalis strei
ko kpmitetas” laikė susirinkimą, kuria
me vadai parodė savo veidus, kaipo dar
bininkų neprieteliai ir streiklaužiai. Jie 

į .pravarė streiklaužišką rezoliuciją, kurioj 
streiko likimas pavedamas arbitracijai, 
kreipiamasi prie prezidento Roosevelto 
įsikišti į streiką, raginama Californijos, 
Washingtono ir Oregono gubernatoriai 
ir miestų majorai reikalauti, kad Roose- 
veltas arbitracijos keliu pabaigtų streiką. 
Už šitą rezoliuciją paduota 207 balsai, o 
priešį-i-180. > Kairiojo sparno vadas, Haf- 
ry Badges pareiškė, kad šita rezoliucija 
neatštovauja streikierių sentimento. Tas į 
tiesai- ši strikląužiška rezoliucija yra 
buržjifezijoš Agentų, Reakcinių vadų smurį. 
gis generafi&m stpeikutykuris iki šiol bu
vo taip sėkminga^ < J f H G U i

Dabar aiškų,' kad puolimas ant komu-: > 
nistų ur jų areštavimas buvo daromas 
sutartinai ^u tomis spėkomis, kurios .-iš* 
vidaįs užsimojo streiką sulaužyti. Unijtj . 
reakciniai vadai būtų nelaimėję, nepra- 
Varębtos rezoliucijos, jeigu būtų galėję 
dalyvauti susirinkime keli desėtkai drau
gų, kurie priklauso prie generalio strei
ko komiteto ir kuriuos chuliganai suareš
tavo ;ir sumušė. Tie vadai ir valdžia taip 
pat mano, kad suėmus tris šimtus geriau
sių streikierių, geriausių kovotojų, bus 
lengva apsidirbti su eiliniais nariais, pri
versti juos grįžti į darbą nieko nelaimė-

Kig TąT toks yra reakcinių vadų, policijos, 
teroristų, valdžios ir visos valdančiosios 
klasės judošiškas skymas.

-

Kur link eina patsai generalis strei
kas? Ką pasakys San Francisco ir ki
tų Pacifico pakraščio miestų proletaria
tas? Ar eiliniai darbininkai sutiks pri
imti generalio streiko komiteto daugu
mos pasimojimą streiką sulaužyti?

Tik ateitis pilnai atsakys į šiuos klau- , 
simus. Iš vienos pusės, aiškus dalykas, 
tie masiniai areštai ir generalio komite- , 
to reakcinių lyderių rezoliucija užduos 
skaudų smūgį pačiam streikui, sudemo- 
ralizuos silpnesnio politinio nusistatymo 
darbininkus, pasės pusėtinai daug demo
ralizacijos į streikierių eiles. To reikia 
laukti ir tikėtis. Panašiais judošiškais 
būdais jau buvo Amerikoje sulaužytas ne 
vienas darbininkų streikas.

Iš antros pusės, generalio streiko idėja 
plečiasi j kitus miestus. Jau prasidėjo 
streikai Oaklando, Berkeley ir Alameda 
uostuose. Streikieriams užuojauta auga 
visuose Amerikos kampuose. Štai Wis- 
čonsiho valstijos Amerikos Darbo1 Fede- 
racijos konvencija priėmę užuojautos re- t 

1 zo liucij ą streikieriams if drąsina juos J 
f laikytis; kovos Jauke .ir.priverkti laivų 
kompanijas išpildyti da^įininkij i 

įvijus, ••r*’* ’
laikbmi masiniai mitingai; 'kurie 'siupęią 

i Savo sveikinimus San Frahdisčo-proleta- 
,J riatui. Tai visą prisideda prie su^ipri- - 
• hipio generalio streiko dvasius.- G-f; j"'? t

sjr s|c • • 1 • i ■

Ką turi daryti mūsų darbininkiškos or
ganizacijos? Jos turi ištiesti streikie- 

vriams solidarumo ranką.' Reikia priimti 
ir pasiųsti streikieriams užuojautos re
zoliucijas/^ Tuojaus reikia siųsti protes
tus priės teroristinį užpuolimą ant “The 
Western Worker”, Darbininkų Mokyklos 
ir Marine Workers Industrial Unijos raš
tinės. Protestus reikia siųsti Calįforni- 
jos gubernatoriui Merriam į Sacramento, 
Calif., San Francisco miesto majorui 
Rossi ir prezidentui Rooseveltui į Wash
ington ą.

tuvišką patriotų dūdą; visi jie laimėję jie drąsiau viską daiys, 
dirbo karo rcikalĮims, visi jie: kad žiauriausiai numalšinti ma- 

• atsako ir už tu^sJavonų kainus,• žiausią darbininkų ir valstiečių
kurie 1914-1918 metais • klojo' pasipriešinimą. Jei dabar fašis-.
Lietuvos žemę, už tas nelaimes, tai įveda tikrą vergovę, tai kare Sunku NusiŠlapint Dėl Prosta-(gyt, 
kurias atnešė karas Lietuvos imperialistams laimėjus darbi-' 
liaudžiai. j ninkai ir valstiečiai liktų tikrais |

Kada 19ią;feętais Lietuvos |fabrikantų, dvarininkų ir buo- 
darbininkai "orį valstiečiai po ;*ių vergais, surakintais kator- 
komunistų partijos vadovavimu ' £os retežiais.
sukilo prieš vokiečių okupantus, I Kas šiandien padeda imperia- Į 

• kad greičiau išvaryt juos iš Life-Jistams į karą ruoštis, kas Lie-1 
i tuyos ir įkurt Lietuvoj Sovietų . tuvoj remia Pilsudskį ir Hitlerį, j 

respubliką su darbininkų ir vai-' kas siundo prieš SSRS ir prieš j 
stiečių vyriausybe priešakyj, tai ■ komunistus, tas jau šiandien ka- 
tautininkai, kademai ir liaudį-1 la naujus darbininkams ir vals- 
ninkai kreipėsi J vokiečių oku-■ tiečiams katorgos retežius.
pantus ir prašė jų ne tik neiš-Į
eiti iš Lietuvos, bet dar daugiau ; Komunistų partija 
kareivių atsiust. Socialdemokra- Į darbo žmones be tautybės skir
tai gi rėmė tuos parsidavusius tumo į kovą prieš imperialist!- t • v • j _ • 1 y __ 1 • 1 _ _ _ y • __ _ * _ Y 2_i - - . _ - ~ “ ~ ~ ■ - - -- — —• — -— —

Kada 1919 ir 1920 metais Leh-' perialistinio karo ruošėjus ir jų 
kijos okupantai grobė Vilnių ir tarnus. Komunistų partija aiš- 

j Vilniją, o darbininkai ir vals- kiai sako: niekados dar taip aš- 
I tiečiai po komunistų vadovavi- Į triai karo klausimas nestovėjo, 
I m u su ginklu rankose gynėsi kaip dabar jis stovi. Ir buržua- 

nuo naujų okupantų, tai tauti-' zinė spauda jau nieko neslėpda-1 
i ninkai, kądemai, liaudininkai ir mą sako: karas neišvengiamas.' 

socialdemokratai ne tik ardė tą1 Jei imperialistai dar vis nedrįs- 
gynimąsi, bet dar padėjo Pil-Įta užklupt Sovietų šalį, tai tik 
sudskiui pagrobi Vilniją. I todėl kad bijosi užklupt. Jie bi- 

šiandien, kada imperialistai i jos Sovietų raudonosios armi- 
" ........ . jos, jie .įijjoį.^'ykytijičio revo

liucinio judėjjifio^isbse buržua
zinėse sąlytį įĮL $• aikį: Sovietų 
Sąjungos pblJtikUc’j'bš <-kova del 
taikos,; keliR'; lĮįnk: i Sovietų Šą- 

, juį^bs Mmpatij ąą ' ypiates- 
aiiuoš įdarboĮžiūdųių" slųbgsniuos. 
;Vis didėja ir‘.daijįipiiikų ir val
stiečių persekiojimas ir smau
gimas visose ■buržuazii\ese šaly
se ;"vis kyla neap^kdnta link im

, žinoma, ir civiliuzotų 
i migdolų. Tai Jums bus nau-

• ! dingą keletą dienų pabadauti
1 ant vaisių sunkos. Tris, ke- 
! turiąs ar penkias dienus •nie-
■ ko nevalgykite, kaip tik apel-
■ sinų sunką ar limonadą: citri- 
nos sunką su vandeniu,\trupu-

kana-i^ saldytą medum ar ruduoju 
: cukrum. Kitą dieną vietoj Ii- 

Greitai kreipiausi Irkite pomidorų sV-
i kos. Vaisių sunkos per dieną

- _ . J’Įgalite ir tuziną stiklų išgerti?\
i Be to.» da ir vandens, dadė- 
j darni po truputį druskos, dėl 
išsiprakaitavimo.

Per tas “badavimo” dienas 
galite šiaip užsilaikyti, kaip 
nieko nebūta. Eikite gerokai 
pasivaikščioti. Giliai pakvė
puokite. Ant oro daugiau bū
kite, ant saulės. Per tą laiką 
truputį sumažės Jums svoris, 
ir pasiliuosuos iš organizmo 
dalis žalingų medžiagų.

Paskiau pradėkite valgyt vi
so ko, bet netaip daug. Ypač 
visai mažai tevartokite krak
molų, skrobylų. miltinių, javi
nių valgių. Daugiausia gy
venkit vaisiais, daržovėmis, ža
lėsiais, pieniškais, kiaušiniais; 
po truputį žuvų, šviežios mė
sos. Tai yra pats gydymo 
pamatas.

Skydinė liauka padeda kar
tais ir tokiais nuotakiais, kaip 
Jūsų. Imkite “Thyroid tab
lets, gr. 1, P. D., No. 100,” po 
vieną tabletę prieš valgymą, 
kelis mėnesius, žinoma, ir 
minėt n e r e i k ia : imkite 
po lašą iodo, su vandeniu, du
kart kas savaitė, per visą savo

Imkite po šaukštą 
, “Cod liver oil,” 

Arba “Haliver oil

tynės Liaukos

Ar pagydoma striktūra
kit kas? Esu vyras 51 metui 
amžiaus, 5 p. 8c. aukščio, sve-1 

'riu 190 sv. Apetitą turiu la-Į 
įbai gerą, viduriai gerai dirba, • 
i šiaip jaučiuos neblogai 
Į man užtino šlapinimos
las, taip kad sunku buvo nu-; 
sišlapint.
daktarą, slaptų ligų ’ žinovą. Į 
Gydė jis mane 6 .mėnesius, at- 

v ,. . llupo $195 ir visa tai iškalno
S) U K1 \ 1S VI Si _ • * tv i v' • *i turėjau sumoket. Ispradziųi 

........ pasidarė geriau, bet paskui 
, . v. , , ..v... v. . . v . i permainė gyduoles, matyt, dėlvokiečių okupantams niekšus, nio karo ruošimą ir pries im-:1 . . ... 17 _ ’ _ _ .

tz i A-m • iAaa 4 • t 1 • v 4- • i v_. • . Ipasipelmiimo. Po 6 menesiųk'irb 1 Qi Q ir 109(1 mni nic I ,pn- ■ iwialishnin knrn riinspins ir m lK 1 ' ,
vėl reikalauja 100 dol. Likęs 
be darbo, to neturėjau, tai ir 
kankina mane.

Jaučiu didelį karštį rietuo- 
se ir šlaunyse iš vidaus. Daž
nai traukia šlapintis. Ir man 
kojas skauda. Kai pasikeliu 
eiti, tai kojos sustingę, kaip 
medinės. Į vakarą sutinsta 
sa pėda iki pusei blaudzos. 
nakčiai ir vėl atslūgsta.

Atsakymas 

ar pagydoma strik- 
Jūsų aprašymo ma- 
Jums nėra striktūra, 

kanalo už- 
padidėjusios

ruošiasi į k^įrą^ieš SęvietųLSą
jungą, kad nuversti tenai dar
bininkų .ir valstiečių valdžią ir 
■Atstatyt kapitalistų valįžiąį tai

tautininkų, liąudjntnkiį Social
demokratų, si^hisiJų-^-^odiaįistų 
partijos dalyvauja tame Vddši- 
mesi. Tos visos partijos; Įgei
džiu karo, kaip išganymo lnuo; 
revoliucijos. Tos visos ■ partijos’ 
remia ir Pilsudskį, ir Hitlerį 
nors jos gerai žino, kad ir. Pil
sudskiui ir Hitleriui rūpi pa
grobti visą Lietuvą ir dar la
biau pavergti Lietuvos liaudį. 
Tos visos partijos remia Hitlerį 
ir Pilsudskį, nes jos gina nau
dotojų reikalus, nes joms rūpi 
suturėt Revoliuciniu darbininkų 
judėjimą ir dar labiau smaugti 
darbininkus ir valstiečius.

Visų šalių kapitalistams rūpi

•Komunistę; Bartljdrf‘vądofybėjO‘ n(? tik fašistų vyriausybę, įet ir 
__ „'ih’i__________ J-LlLAja *• -'tautininku. liaiidininkiK ^social-

DRAUGAI IR DRAUGĖS!

vi-
Po

Sakot: 
tūra? Iš 
tyt, kad 
bet šlapinamojo 
brinkimas dėl 
prostatos.

Užėjot gerą monelniką, šar
lataną, kad Jums pirma išgy- 

perialistų, link visų buržuazinių dymo didelę sumą išlupo. Jei 
Visose šalyse auga Jums būtų striktūra, tai ji pa- 
komunistams, nes j eina dažniausia nuo' netikusio 

besigydymo, sergant triperiu 
—gonorėja. Su Jumis, ma-i gyvenimą, 
tyt, to nebuvo. Bet—Jūsų am-Į žuvų aliejaus, 
žiuj dažnokai pasitaiko, kad! ]<as diena. .‘_ 
prostatinė liauka v. perauga. 250 D,” po 3 kapsules arba po 
didelė pasidaro, ir ji užver- to lašų kas diena, 
žia pūslės apačią ir neduoda 
gerai išsišlapint.

Pasigydyt galima, daugiau- dės sunormalėt. 
šia gamtiškai, fiziniu būdu.
Jūs nemažas vyras, sveri&te prostata, geriau bus ir 
nemažai, mylite gerai pasival- jom ir su kitais galais.

valstybių, 
simpatijos 
darbo masės vis plačiau mato,, 
kad tik komunistai tikrai kovo
ja prieš naujus imperialistinius 
karus, kad tik komunistams rū
pi apsaugot viso pasaulio darbo, 
mapes nuo naujų Skerdynių,’iš 
kurių naudos teturi Vien tik 
naudotojai, kad tik komunis
tams rūpi išvesti viso pasaulio

vis daugiau krizio sunkenybių liaudį iš vargo ir skurdo.
suversti ant darbo žmonių, jiem

Karšti kompresai, maudy
nės, vonios, masažai ir gi pa

Nuo viso to geriau bus 
suLIETUVOS DARBININKAI 

rūpi fašistinėmis priemonėmis IR VALSTIEČIAI, KAREI-
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Ketvirtai, Liepos 19, 1934

Draugo Juliaus Daubaro Laiškas iš
Soviety Sąjungos

litinę reikšmę, ją reikėjo 
jums išvystyti ir patiems pa-j šiuose.

Amerikos lietuviams darbi- Dar daug mes trūkumų ir 
ninkams gerai žinomas kovo-; dateklių turime. Nekurie, .... 
tojas ir veikėjas drg. Julius rie nemato toliaus savęs, kei-! 
Daubaras rašo iš Maskvos lai- j kia mus. Kiti kad ir amerikie- Į 
šką drg. šolomskui, kuriame, | čiai atvažiavę susidūrė su mū-i 
tarp kitko, sako: sų trūkumais ir sunkenybėmis!

Aš dabar turiu daug laiko, [ir vietoj atsiraityti rankoves ir j 
tai ir rašau atsakymus, ant j griebtis darbo, padėti išgyven-■ 
drg. laiškų. . j dinti, tai pabuvę kiek spjauna,!

Nuo 15 VI iki 15 VIII-34 m. j bėga į vergijos ir imperialistų j 
du mėn.
nai del daugybės darbo nega-; visokiais 
vau> tai šiemet prijungė per
nykščių metų atostogas—pa-1 bus ir tas milžirtiškas pastan- §ySju plačiau, 
sidarė du mėnesiai.

Matote, kultūros darbo at- 
sakomingiems darbininkams 
duodama po mėnesį atostogų.

Mano draugė—žmona dirba 
Vakarų Tautų Mažumų Ko
munistiniam Universitete už 
Lietuvių Sekcijos bibliotekos- 
knygyno vedėją, ji irgi gavo 
mėnesį atostogų, nuo 
1 VIII—34 m.

Aš atostogas turiu 
k vos 20 kilometrų, 
kaime, pas vieną kolektyvietį. mušti ne tik nuo Baltųjų ir

3-jų mė- Juodųjų jūrų, bet ant visų
rub. už 3 mūsų rubežiaus vietų ir gink-

aprūpinti |<0

ne-!
k u-l

ir Nekurie dar randasi ligonbu
Ir taip beveik kožną 

remti, nežiūrint to, kad ir pas; dieną yra susirėmimų su peli
jus nemažai įvairių kampani
jų ir aukų. Patriotai fašistai 
I Lietuvos fašistų J 
tarp jūsų varo, bet L. K. P.1 
proletariato 
pas

turiu atostogas. Per-i valdomą kraštą, keikdami ir, 
( .k.U.LUj būdais šmeiždami i 
mūsų sunkiai nuveiktus dar-'

1 VIr iki

už Mas- 
viename

i 
f

i

• .■ 
fh' streikieriai visuomet policiją j Šalin Bado ir Skurdo Fašistų 

nugali. ■ I Valdžia! > Tegyvuoja Kova del
Jeigu streikieriai taip tvir-,: Sovietų Valdžios Lietuvoje!

tai; Tegyvuoja Tarptautinė Rau- 
'donoji Diena — Diena Kovos 
prieš Imperialistinius Karus!

Visi 1 Rugpjūčio Dieną į 
Gatves, Į Prieškarines Demons
tracijas !

Tegyvuoja Lietuvos KomuniSj 
tų Partija—Lietuvos Proletari
nės Revoliucijos Vadas!

Tegyvuoja Komunistinis In
ternacionalas — Viso Pasaulfo 
Proletarinės Revoliucijos Va
das !

Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro gomitetas. r

1934 m., liepos m.

$40. . .
Tas reiškia, kad mūsų, drau

gai nemiega. Buvo nuvažiuo
ta į Oregon City, kuris ran- tai ir vienybėj laikysis, 
dasi už 15 mylių nuo Portlan- 
do, pas lietuvius farmerius, iš 
kurių nė vienas neatsisakė ir j 
su mielu noru davė, kas ką tu-, 
rėjo del streikierių. Gautai 
kiaušinių, vištų, mėsos ir pini-! 
gų. Dar buvo nueita ir pas 
tautininkus ir jie neatmetė, da
vė, kas ką turėjo.

Dar girdėjau, kad Lietuvių šauksmą po visą Lietuvą, į 
Darbininkų Susivienijimo 106 i sus miestus ir kaimus. Teskam- 
kuopa iš Oregon City yra au-!ba visoj Lietuvoj mūsų kovos 

, '----- J pinigų streikieriams, I šauksmai:
Laisvėj jau buvo ^^^yta|jęja streikuoja su laivų krovi-j^®^ negaliu pasakyti, kiek.] Ruoškime visoj Lietuvoj, mie- 

apie šitą streiką. Dabar para- kajs> unija stipriai laiko-1 Taip pat mūsų A.LDLD nariai j stuose ir kaimuose, fabrikuose 
Įsi vienybėje. Jeigu visi taip Ii gelbsti Marine Workers In-Į ir dvaruose protesto mitingus ir 

Kaip jau žinoma, šis strei-, laikytųsi,, kaip tos naujos uni-! dustrial Unijos streikuojan- demonstracijas, skelbkime pro- 
;jos darbininkai, tai būtų ge- tiems jūreiviams.
: rai. ši darbininkų organiza- ( 1 # - - -- - - ,

l<as Į cija jau turi apie 200 narių. Stupurienė) kai kuriose vieto-{sų^kovos^ obalsiai: 
)_'se buvo sustabdyti policijos, 

Yra -vienas lietuvis, se- ale nieko negalėjo prisikabin- 
jūreivis, kuris priklauso! . „ „

j cija, taip pat ir areštai.
šiems specialiams policis- 

kampaniją įams moka po $5 į dieną. Iš 
K. P. jų yra daugiausia jauni stu- 

frontą stiprinti( lentai.
jus mažai tesimato.

Julius Daubaras.

streiką gali laimėti.
Jaunuolis. 'O

4

■r

Portland, Ore
Apie Laivų Krovikų ir 
Jūrininkų Streiką

Tai matote, darbininkai ir 
darbininkės, kokiems reika-

I lams jie turi užtenkamai pini
gų, o bedarbiams pašalpai ne
turi. . Matote, kaip kapitaliz
mas atbulai dirba.

Čionai yra susiorganizavus 
j nauja Marine Workers Indus- 
; trial Unija, kurios nariai sy- j kavus

Lietuvos Komunistų 
Partijos Atsišaukimas
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

vi-

■<>

i gas, kuriomis mes laužiamės ■ ................ ..............
pirmyn! Dar metai kiti, mes kas tęsiasi apie 62 dienas vi-
parodysime tiems silpnadva- sam pacifiko pakraštyje. Taip

Įsiams, kad mes pergalėjome, ir mūsų mieste pakol
I visus •trūkumusj;ir kliūtis, :ku- darbininkai • laikosi tvirtai.1 iLjuUaugiausia'yra jaunuo
irios stovėjo pries’mus... ■1 1 -

žiūrėkite, kaip
imperialistinis pasaulis.
negalime nuošaliai būti ir žiū
rėti, kol jie mums už gerklės j unjjos A.F.L. vadai irgi nori j 
pagriebs.
mo reikalus taip pastatyti,
kad mes galėtumėm priešą

testo streikus.
Šie du draugai (Šlyžius iri Visoj Lietuvoj teskamba mū-i

laikosi
'Miesto valdančioji klasė de-. pap 

ginkluojasi c|a visas pastangas, kad strei-i nas 
Mes ka kuogreičiau sukriušinti, bet prje

nepajėgia. Taip pat senosios trial Unijos.

Paėmiau kambarį ant I 
nėšių, moku 175 
mėn. Susisiekimas su Maskva; lais ir žmonėmis 
geras, eina elektros traukinys i taip, kad ant kelių metų už- 
ir autobusas. Traukiniu kai
nuoja 75 kap., autobusu 1 
rub. 40 kap.

Apie kaimą miškai, grybau
ju, uogas renku, skaitau įvai-j 
rias apysakas, rašau laiškus— ekonominiai stipresni, 
straipsnius ir atsiminimus... | kolektyvai sutvirtės,

Per savaitę sykį važiuoju į 
Maskvą. Matai, prisiperku 
duonos, nes korčiukė del gavi
mo duonos prisegta vienam iš 
Maksvos kooperatyvų.

Tam kaime, kuriame apsi
gyvenau, yra kliubas, buvusioj, statyba, 
cerkvėj, kuri dabar paversta į lies gynimo fabrikas, 
kolektyviečių kliubu... Patys; sargyba stovi... Abelnai, kur7 
valstiečiai nubalsavo tą bažny-Į nevažiuok, visur akmenys, ply

tos, kalkės, smėlis, medžių ir 
geležies krūvos, visur 
darbininkų, taip, kad 
dadarbių trūksta, 

žinai, drauge, kaip

Mes turime gyveni- Į streikierius kaip nors apgauti, | resnę būklę. 
,,c +n,n j streikieriai jų neklauso ir i j giyžius.

' jų įsakymus trenkia žemyn.
Portlando' miesto valdžia 

paskyrė $20,000 delei specia
lės policijos sulaužymui strei- 
__ Miesto majoras ponas
Carson su policijos čyfu Law-

tektų ginklų, žmonių ir mais- sonu mobilizuojasi 500 specialūs
to... Juo mūsų taikos politi
ka ilgiaus karą nustums į ša
lį, tuo jis reikalaus mažiaus 
aukų-žmonių ir mes būsime 

mūsų 
, užsienio | 

proletariatas sustiprės organi-j 
zaciniai.. . Taigi, dirbkite, 
draugai, kiek kuris galite 
prieš karą, stiprinkite partijos 
darba... dirbkite masėse!..

čia apie kaimą eina didelė 
Statomas didelis ša- 

Visur i

policijos del sulaužymo strei
ko ir jau turi 350 tų šunų pa
samdę. Dabar tie specialiai 
policistai yra laikomi ant 
vandens, nes namo bijo par
eiti, nes daugumai jų streikie
riai jau yra sprandus apdaužę.

<♦>

<♦>

<♦)

Šalin Imperialistiniai karai!
Šalin Karo Kurstytojas Hit- 

priklauso! nes draugas J. šlyžius yra leris! šalin Lietuvos Darbo 
Marine Workers Indus-' komiteto išrinktas aukas rink- žmonių Skerdikai Pilsudskis ir 

visus ! Smetona!
Šalin Japonijos Nagai nuo 

Chinijos ir Sovietų Sąjungos! 
šalin Vokietijos Nagai nuo Lie-

_ Jis sykiu kovoja ti streikieriams ir turi 
su kitais darbininkais už ge-; paliudijimus prie savęs.

Jo pavardė yra j Šiandien Labor Temple sve- 
Kaip žinoma, drg. I tainėje buvo visų unijų susi-■ 

šlyžius jau gerai yra pasidar- rinkimas ir 105 unijos nubal-|tuvos ir Visos Pabaltės! 
bavęs darbininkų 
Taip ir šiuo tarpu 
darbuojasi sušilęs, 
dieną po miestą ir pas farme- dai neparduos, tai įvyks, 
rius, rinkdamas aukas ir vai-1 Miestas jau neturi aliejaus 
gį del streikierių. Taipgi ir hoteliai turi malkomis pe- 
draugė Stupurienė irgi vaikš- čius kūrenti, nes streikieriai 
tinėja po štorus ir kolektuoja neleidžia nei aliejaus, nei ga- 
ką tik gauna del streikierių. žolino į miestą įvežti. Aliejus 
Tie du draugai jau yra daug laikomas už kelių mylių nuo 
surinkę maisto, kaip miltų,1 miesto Lintone. Tai toj vie- 
cukraus, mėsos, daržovių ir tt. toj beveik kožną dieną. įvyks-1 
Taip pat ir pinigais surinkta ta susikirtimų su policija. Bet i

judėjime.' savo už generalį streiką, ku- 
draugas ris turėtų įvykti šią savaitę.

Eina per žiūrėsime, ar įvyks. Jeigu va-.

Šalin Fašistų Parsidavėlių 
Valdžia! r

Šalių Karo Ruošimas 
SSRS! Tegyvuoja Sovietų Są 
junga!

Prieš

Čia

8701

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS ;

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

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

šaukite dieną ar naktj 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

%’tJHi

: 1 »
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DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

■ž

I

čią paversti į kultūros ir ap- 
švietos žydinį.

Kaimuose daugelio valstie- 
čių-kolektyviečių kambariuose 
dar daug yra įvairių dievų ir 
panelių švenčiausių ir visokių! gyventi—kas diena vis nauji 
šventųjų, kampuose nuo žemės laimėjimai socialistiniam ko- 
iki lubų šventųjų paveikslai ir vos fronte ir mūsų statyboj, 
lemputė prieš juos pakabin- Kitą dieną prisieina trumpa su 
ta. Vyrų retas kuris tam tiki, valgiu—riebalų stoka. Bet ži
bėt moterų dar daug... i nodamas, kodėl taip stoka, ir

Namų šeimininkai, pas ku- matydamas darbo vaisius, pa- 
riuos aš gyvenu, žemės netu- manai, kad kitaip ir negalima 
ri, turi namelį ir daržą. Vyras būt, jei nori išvesti šalį iš im- 

fabrike pus-, perialistų neprigulmybės ir 
kaimo,1 pastatyti šalies gynimą taip,.

čigūno, 
nuosa-j plieno, geležies, naftos ir iš- 

že-

trūksta 
ir juo-

linksma

ko-

<t>

<♦>

<!>

<♦>

dirba tekstilės 
antro kilometro nuo 
nepartinis, bet susipratęs. Pati kad būtų užtektinai 
dirba kolektyve, turi 
vą karvę, skaitosi biedniokas eiti iš smulkburžuazinės
kolektyvietis, turi tris vaikus, mės ūkio valdymo formos. Rei- 
Iš jų vienas jau lanko mokyk- kia perorganizuoti visos šalies 

Gyvena neblogai, pavalgę žemės ūkis ant socialistinio! 
Pieno atlieka ir pamato—kolektyvizacijos... O\ 

i tas reikalauja daug aukų, J 
retkarčiais bėga į energijos ir pasišventimo. j 

Jei mes būtumėm paklausę J 
ir ėję d. Bucharino ir visų de-1

I šiniųjų rodomu keliu, nėra < 
i abejonės, kad mes jau būtų-; 
mėm turėję restauraciją kapi
talizmo. . .

P a s i s k a itykite dešiniųjų 
dęs. Tai prietarų lizdai buvo: platformą ir jų raštus, tuomet. 
Juos auklėjo popas, žandaras, bus aišku, prie ko jie būtų 
karčiama ir spekuliantai—eksj privedę visą šalį... 
ploatatoriai. i Birželio 19 d. mes sulaukė-

Sovietų valdžia ir partijos me savo 
politika linkui kultūros ir ap- , vairininkus ir 
švietos kaime labai atsargiai, Visa Maskva buvo 
vedama, ne priespauda ir te- Nuo 4 vai. po pietų ikj 11 valJ 
roru linkui prietarų ir religi
jos, bet nenuilstamu, laipsnis- demonstravo. Kaip Pirmą Ge-Į 

kultūros—politikos—ap- gūžės, taip ir dabar milionai!
i ! žmonių sveikino socializmo 

kul- karžygius. Niekad Maskva 
toj 

Demonstrantai eida-
sto- 
Bet 

j apie tai jūs dasižinosite iš mū-

lą.
ir apsirėdę.
ir parduoda.

Moteris
cerkvę į kitą kaimą už 4 kilo
metrų.

Dar vis tiki į dievą, kad ir 
popams nelabai taiko.

Nesistebėkit, draugai,
sijos kaimas buvo kada tai 
milžiniškoj tamsybėj pasken-'

Rll-

didvyrius, lėktuvų 
čeliuskiniečius.| 

išpuošta. |

vakare, Maskvos proletarai!

ku
švietos darbu.

Visa bėda, kad stoka
tūros darbininkų. Tokia mil- , tiek gėlių nematė, kaip 
žiniška šalis, su tiek daug
mų. ir įvairių tautų: reikalin-Įmi pro šalį bėrė gėlėmis 
ga milionų lavintų proletari-, vinčius 
nes kultūros darbuotojų.

Tiesa, dabar Rusijos kaimas sų spaudos, 
nebetas, kas buvo caro-popų ir’ Kodėl jūs nepildote mano 
spekuliantų Rusijoj. Dabar[ iššaukimo per “Raudonąjį Ar-! 
kaimas milžiniškai proletari-'tojų“ kaslink aukų Lietuvos 
zuojasi, visi dirba, vieni kolko-'Komunistų Partijos naudai?! 
ze, kiti fabrike. Visuose kai-Į Tūli draugai atsiliepė ir auka-! 
muose mokyklos, skaityklos, i vo, “Vilnies“ redakcija pažy- 
knygynai, kliubai, apšvietos mėjo^ bet laisviečiai nutylėjo, 
kampeliai ir tt.

Bet dar didelis švietimo dar- ti.
bas stovi mums priešakyje.'sukaktuvių kampanija turi po-

< >

<

kai-' dienoj.

čeliuskiniečius.

Juk nekuris visgi galėjo auko-'
Juk L. K. P. 15-kos metų!

o 
<♦>

(> 
< >

:><i

o

o 
<*>

o
< >

o

DIDELIS PIKNIKAS

Laisves Choras, Montello, Mass.

Rengėjai.

y’ r

Rengia Laisvės Choras iš South Bostono ir LLR Choras iš Norwoodo

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

<♦>

(♦>

<♦)

<!>

<t>

<♦>

<♦>

<t>
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o

>

o

o

o 
<J>

<p

kHBeFU -H ■ • A* • ■’ ’ 4

■9 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, dailios, sportas, prakalbos ir šokiai.

• • • i , . *
Maloniai kviečiame kaip jaunuomenę, taip ir suaugusius atsilankyti. Bus visokių valgių ir gėrimų.
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KeMMa* Puilapte BAISV8 Ketvirtai, Liepoj

P. Kapelhodorskij POPO MIRTIS
’ •> i • ....

Verte Petras

žodžiai. - Ji išėjo šluostydama kvartūko 
skvernu šlapią savo nosį.

—Štai, dukrele, kame dalykas... Jūs 
nešaukit popo Jeronimo ir nei vieno iš 

noriu numirti dorai,

ĮJarbininkų Kliube, kąmpas Bagley 
įr W. Grant’ Blvd., 7:30 vai. vaka- 

i re. -Driatigai ir draugės* būtinai da- 
I lyvaukite šiame susirinkime ir atsi- 
i veskite naujų narių.

Sekr. R. Beniušienė.
( (169-170)

—Sąmoningam stovy'aš esu; dukrele, 
sąmoningam... Jūs juk jau ųesate ma-; 
ža. Jum galima sakyti... Aš noriu nu
trenkti veidmainystę, nors prieš mirtį. 
Kam ji man dabar reikalinga?

—Bijok dievo... 80 metų jūs pragy- 
venot...

—Na ir kas? 50 metų aš apgaudinė
jau pats save ir žmones... Palik dabar 
mane ramybėje.

Paulinai ašaros ant veidų džiūvo. Jos 
veidas rodė didelį nustebimą.

(Daugiau bus)

fekitų popų. Aš 
vienas.

4 •tROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kuopa rengia pikniką 22 

dieną liepos pas A. Arlauską (Glenn- 
Edith). Prasidės 12 vai. dieną ir 
tęsis iki vėlai nakties. Bus gera or
kestrą. Visi dalyvaukite.

(169-170)

(Tąsa)

Ir atiduos jis jus priešams, kad pasta
rieji jus nužudytų: jūs vienu keliu eisit 
prieš juos, o septyniais keliais trauksitės 
atgal. Ir baus jus ponas ligomis, šašais, 
votimis, brudu, pamišimu, kurtumu ir 
aklumu. Apsivesit jūs moterį, bet su ja 
gulės kitas; pasistatysit jūs namą, bet 
patys jame negyvensit... Taip pat jūsų 
vaikus jis baus iki septintos gentkartės. 
Jis baus juos...”

Taip yra ant žemės. O ateityje—po 
mirties pragaro ugnis ir verdanti sma
la per amžių amžius, be galo be ribų. 
Tokios baisybės, užtaisytos visogalio mie- 
laširdingo dievo, laukia bilionus nelai
mingų dūšelių... Del ko? Del vieno 
stiklo pieno, kurį išgėrėt penktadienyje... 
Del neatbūtinai reikalingo darbo, kurį 
atlikot sekmadienyje... Del nepaklus m- 
mo savo ponams ir pavergėjams...

“Kas suduos jums per kairį žandą, at- 
sukit taip pat jam ir dešinį. Kas pri
vers jus eiti paskui jį vieną kilometrą, 
eikit du syk tiek.”

Ne, tos sensacijos, to dieviško-teisė j o, 
dieviško-budelio popas Nikodemas nepri
pažino savo prote. Bet gal ekzistuoja 
dievo meilė ir mielaširdystė?

Ha!.. Laike bado matė popas, kaip 
dešimtys ir šimtai vaikų, išdžiūvusių, 
kaip šakaliai, stengėsi pagauti orą ir bu
vo mirštanti ant motinų rankų, bet sotūs 
žmonės ėjo pro šalį į cerkvę, nusukdami 
akis į šalį. Ir štai rezultatai: kas tiki— 
tas kenčia, bet kas išjuokia visus “die
viškus testamentus”—tas gyvena pertek- 
Įiuje...

Netikėjo popas Nikodemas nei į baus
mę, nei į mielaširdystę. Bet jis jau bu
vo mirštantis ramiai ir paprastai; jis už
tektinai gyveno... pailso... Jis tad pa
ilsės...

Paprastoje savaitės dienoje jis staigiai

įsakė virėjai Ulitai prirengti karšto van
dens maudynei, paduoti švarius marški
nius ir pašaukti Pauliną.

—Pasakyk jai, kad aš rytoj mirsiu.
—Dievas su jumis, pope... Gal dievas 

davė jums ženklą?
Popas Nikodemas linksmai nusišypsojo 

ir atsakė:
—Taip, dievas...
Ulita persižegnojo, apsiverkė ir pra

dėjo rengti maudynę. Po to, ji nuėjo pas 
Pauliną pranešti naujieną.

Nuo to laiko, kada valstiečiai atėmė 
dvarą, Paulina gyveno prie tėvo beveik 
be sąmonės. Ji miegojo beveik iki pietų, 
vaikštinėjo tarsi nesavomis kojomis; ji 
bandė skaityti, bet viskas buvo tiek nuo
bodu, neįdomu... Ir kaip tais nieknie
kiais žmonės džiaugiasi skaitydami? Ji 
laukė. Ji netikėjo, kad ant visados taip 
pasiliks: kokie tai chamai galės valdyti 
jos tikrą tėvo nuosavybę—dvarą!

Pranešimas apie tai, kad tėvas blogai 
jaučiasi, ją sujudino; kur ji tada gyvens, 
jei tėvas mirs?

Popas Nikodemas gulėjo savo kabine
te švarus, baltai pasirėdęs ir galvojo ką 
tai tokio ramaus. Jo veidas atrodė pa
tenkintas. Paulina sustojo prie jo.

—Tėvuk, kas jums yra? Jums skau
da kas?

—Ne, dukrele, paprastai, aš ketinu 
mirti. Jau yra laikas.

—Gal... pašaukti gydytoją?
—Nėra vaistų prieš mirtį. Geriau at

sisėsk arčiau, mes pasikalbėsim, nes ma
no gyvenimo užbaiga prisiartino.

Paulina pradėjo verkti.
—Pavelyki t, aš pašauksiu bent popą 

Jeronimą iš Milinčių.
—Paskiau. Išeik, Ulita, aš noriu as

meniškai pasikalbėti su Paulina.
Ulita visą laiką varvino ašaras. Labai 

liūdnai atsimušė į jos ausis seno popo

tėve?
Jei jūs galit, tai ir pa-

Bet jei tas jus
Bet

—Tą aš sakau.
laidokit mane be popų.
kliudytų, tada pasikvieskit juos.
aš jų nenoriu daugiau. %

Net apvalios akys Paulinai pasidarė 
nuo bailės.

Plymouth, Pa
Svarbiais Lietuvių Kapinių 

Reikalais

vertės $3.50. Tai draugai ma-, 
tote, jeigu nesiranda iš vidaus j 
iškaščių, tai padaro iš laukinės j 

I pusės.
Kapinių organizacija pinigų 1 

banke neturi.
draugai užsimokėt, kaip ases-1. 
mentus, taip ir už lotus, kurių > 
mokestis yra užsivilkus. Už-' 
silikimas skolos per ilgą laiką 
daro daug nesmagumų iš abie- •

. Turite atsilyginti Į 
i kuogreičiausia.

J. Staskevičius,
; L. K. K. Ras. i

nimą, pasakykite savo drau
gams ir patys būkite.

J. St.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kuopa rengia smagų iš

važiavimą 22 d. liepos (July) ant d. 
Mureikos ūkės, Roses Mill Rd., Mil
ford, Conn. Pradžia 1 vai. dieną. 
Šis išvažiavimas rengiamas paminė
jimui sujungimo ALDLD ir LDSA. 
Bus gera muzika apart programėlės. 
Įžanga 10 centų.

Kviečia Visus Rengėjai.

i

A
Tai malonėkite ; PRANEŠIMAI Iš KITUR

WORCESTER, MASS.
lų,

raą naktinį pikniką subatos vakare,

(169-170)

i i

rugojo, kad niekas nepranešė. 
Katrie skaitysite šitą pagarsi-

. Liepos 29 d., 2 vai. po pietų, 
Įvyks svarbus lietuvių kapinių 
korporacijos susirinkimas sve
tainėj po num. 40 Ferry St. 
Turime svarbių dalykų del or-

Komitetas.
(169-170)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, 21 d. liepos (July),

reiktų gailėtis. Praeitą me-

M Wl MŲMMMMMMM MMMM MM M

1 1 * 1 n 1 c lankyti ant šio linksmaus pikniko ir , 
praleisti smagiai laiką. Bus gera 

Įžanga

Waterbury, Conn.
Dviejų Dienų Piknikas Su 

Įvairia Programa

dien statyti buvo, 
nos blogos “šandės 
mėnesį išvogė žolei pjauti dvi tą daugelis nežinojo, paskui 
mašinas, kurios kainavo virš 
$30. Pereitą metą pavogė vieną

Važiuokite Broadview iki

B. D. O. Komitetas rengia links- valgių ir. gėrimų apart geros pro-

1

1UL11DU w a . ’

ganizacijos gerumo apkalbėti. I ^US1^.‘
žinoma, kad šioj mainų ■ 

apielinkėje darbininkai labai, 
slabnai dirba, po 2 ar 3 dienas i 
savaitėje. Tad visi supranta-; 
me, koks sunkus yra darbiniu- • 
ko pragyvenimas iš tokio dar- 
bo! Bet kapinių organizacija' 
maloniai prašo draugų, kurie 
galite, užsimokėti asesmentus 
už lotų apvalymą, po vieną do-' 
lerį ant metų. Nekuriu drau
gų mokestis yra užsilikus nuo 
1928 metų. Iki šiai dienai da 
nemokėta.

Kapinių organizacija iškaš
čių turi labai daug. Turi mo
kėti darbininkui kas mėnesis 
po $35 per keturius mėnesius. 
Ir šį mėnesį pastatėme naują jos Choras iš Waterbury, 
“šandę” del įrankių sudėjimo.; Pikniką rengia Tarptautinio 
Kainavo daugiau kaip $300. ! Darbininkų Apsigynimo latvių

Mažum draugai pasakysite,; sekcija. Įžanga už abidvi die- 
kad nereikalingas darbas šian- nas 25c. Taigi, visi įsitėmyki-

Bet iš se- te dienas ir būkite, kad ne- 
’ pereitą

liepos 21 d. A. Baukaus parke, Buck-
Liepos 21 d. vakare ir 22 d. j land Corner, 7 vai. vakare. Drau- 

per visa diena, vadinasi suba- Sai, draugės, kviečiame visus atsi- 
1 *• € 7 lnnl/xrri nnr oia lin Iromaiio Lryi i Lr iv

tos vakare ir nedėlios dieną, 
Lietuvių parke bus piknikas SU Į orkestrą ir skanių valgių, 
įvairia programa. Dalyvaus 3 |tlk 25 centai- 
chorai ir grupė teatrų lošėjų, i 
kurie suloš gražų veikalą. 2 
chorai dalyvaus: latvių ir Vili-

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57-ta kuopa rengia didelį 

pikniką nedėlioję, 22 d. liepos, Wilk’s 
Grove Darže, Seven Hill’s Village. 
Tai bus paranki vieta jaunuoliams, 
nes yra gera base-ball vieta. Pra
džia 10 v. ryte, šokiai pine geros or-

NEW KENSINGTON, PA.
APLA 9 kuopa rengia pikniką ne

dėlioję, 22 d. liepos (July), • Sam 
Scrugg farmose, New Kensington, --------  •• -j—, —

Pa. šokiams grieš jaunuolių orkes- i kestros iki vėlai nakties; įžanga tik 
tra iš Pittsburgh, Pa. Trokas iš- 15 centų.
važiuos nuo APLA 9 kuopos kamba- Meadow Brook Rd. ir rasite pikniko 
rių, 1126 3rd Avė., 1-mą vai. dieną, vietą.
Visi kviečiami dalyvauti, nes bus 
visokių valgių, gėrimų, sporto žais- 

tat visi būsite patenkinti. , 
(169-170) ‘ TDA d’strikto piknikas įvyks nedė- 

------------- < lioje, 2., d. liepos (July), Olympia 
UADTmon rciMM ! Parke. Piknikas prasidės anksti ryto HARTFORD, CONN. ir tęsis iki vėlumos. Bus gardžių 

gramos, kurią išpildys dramos gru
pė, sulošdama veikalėlį, Richard 
Moore iš New Yorko kalbės, bus vi
sokių žaislų ir gera orkestrą šo- 

Kviečiame visus atsilankyti 
ir praleisti linksmai dieną ir tuomi 
paremti organizaciją.

Rengėjai.

COLLINSVILLE, ILL.
ALDLD 49 kuopa rengia išvažiavi

mą su programa 22 d. liepos (July), 
F. Bakaičio farmoje, R. R. 2, Col
linsville, 10 vai. ryte, šis išvąžia- 
vimas bus paįvairintas prakalbomis 
ir įvairiais žaislais, tat visi dalyvau
kite.

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

<>

Trys Dideli Piknikai Pennsylvanijoje
Naudai Dienraščio “Laisvės”

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

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

Šiuose piknikuose dalyvaus tūkstantinės mases žmonių. Juose daugelis nustebs netikėtu pasimatymu su senai nematytais, pasiilgtais žmonėmis
• • . 1 . , I

Kas gi nenori susipažinti su naujais kovingais už savo klasės reikalus draugais? Šiuose piknikuose tai proga įsigyti plačios pažinties.
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Ketvirtai, Liepos 19, 1934

AMERIKA IR JOS GYVENTOJAI
Amerika arba Naujas Svietas. pusės priplaukė prie Indijos,

\ Ją atrado Kolumbas 1492 me-; kuri yra Azijoje, tuos gyvento
mis, nors, tiesa, jis priplaukė | jus pavadino indijonais, nes jis 
tik^prie*salų Kubos srityje ■ marlė, kad tai yra Indijos gy- 

Amerikos 
gyventojai 

indu-

pačioje Amerikoje niekados ne-! vehtojai Musai 
buvo. 1497 metais kitas ke-1 \ .liauninkas Cabot pasiekė New ! bronzines spalvos 
Foundlanda, o Amerigo Vespuči I nle^° bendro neturi su 
tarpe 1499 ir 1502 m. atliko'sais.
keturias keliones, ir jis pirmas 
pasiekė Brazilijos ir Venezue- 
los, Pietų Amerikoje, kraštus.

viso yraDabar Amerikoje 
230,000,000 gyventojų — balti, 

VSliaus niio vardo Ameriffo bu- negrai, indijonai, ir eskimosai. 
vo ir visas kontinentas pava-1 Indijonai dalinasi j keturias 
dintas Amerika. i skirtingas, bet daug maž tu-

Amerika yra didelis kontinen-'rinčias sav0 tarPe bendro, gro
tas 42,756,000 keturkampių ki-:Pes'. šlaureje gyvena eskimo- 
lometru arba 16,212,000 ketui-jsa* jie bus persikėlę į Ame- 
kampių mylių. Amerika kaipiriki> ,ia Azij'os Per Beringovo 
ir pasidalinus į dvi dalis—šiau- ! Per^aJ^ i Alaska. Negrus į 
rių Amerika ir Pietų Ameriką, j Ameriką, atvežė b^alti europie- 
kurias abi jaungia siaura saus- i 
žemio juosta tarpe Atlantiko ir j 
Ramiojo vandenynų, kurią vadi-! .
na Centraline Amerika. Į ry- ia> Didžiausį Amerikos gy- 
kus nuo Centralinės Amerikos ■ vęntok kiekį sudaro balti žmo- 
yra visa eilė didelių salų, už n^s’ kuiie anksčiau ai vėliau 
Karibiniškų jūrų, Cuba, Jamai-|*vra a^vykę iš Europos.
ca, Haiti, Porto Rico ir t. t. Į ‘ 
rytus nuo šiaurinės Amerikos, 
ties Kanada, yra labai didelė sa
la—Grenlandija, 827,300 ketur
kampių mylių plotis, bet ji veik 
visa padengta storu ledu.

Andes kalnai tęsiasi iš šiau
rių į pietus vakariniu kraštu 
Šiaurinės ir Pietinės Amerikos. 
Vietomis jie pasiekia 7,000 me-1 
trų augščio. šiaurinėje Ame-1 
rikoje dar yra dideli Allegheny Į 
kalnai ir Pietų Amerikoj visa 
eilė kalnų.

Pietų Amerikoje yra didelės 
upės—Amazonka—ilgiausia pa-1 
šaulyje, Orinoco, Rio 
Tocantis, Xingu, Araguaya, Pa-' 
rana, S. Francisco ir kitos.; 
Šiaurinėje—Yukon, 1_______ ,
St. Lawrence, Colorado, Missou-1 Bolivijos, gyveno tautelė čibsa- 
ri, Rio Grande ir iš jų visų ii-; ryt , 
giausia Mississippi. | Są, turėjo savo liejyklas.’ Ko-

fivne I lombijoje aviara ir kečura tau-’ v/lcl-S 11 vjVuIlal ii teles taipgi jau gaminosi varį.
Šiaurinėje Amerikoje, Kana-' Dabartinėje Peru respublikoje 

doje, šalta ir jos pačiame šiau- ( gyvavo inki indijonai ir jie tu
riniame krašte šalčiai pasiekia, rgj0 augštą kultūrą, dalis jų 
60 laipsnių žemiau zero, tuom1 jau užsiėmė žemdirbyste. Vie- 
kartu kaip Californija savo! tomis Pietų Amerikoje tų laikų 

# karščiais neužsileidzia Afrikos > gyventojai dar naudojosi ak- 
Sacharai. _ Pusė Meksikos ir di-1 mens įrankiais. Tokia tai bu- 
desnė pusė Pietų Amerikos yra į v0 kultūra Amerikoje, kada ją 
tropiškos šalys nuolatos šilta. (SUrado europiečiai.
Argentina, Chile ir eilė kitų vai- i 
stybių guli .vidutiniai šiltoje ge
ografinėje juostoje.

Šiaurėse yra daug girių, apie
400 skirtingų medžių. Ameri
koje auga visi medžiai, kaip šil
tų, taip ir šaltų kraštų.

Šiaurėse veisiasi 'baltos meš
kos, šiauriniai briedžiai, vilkai, 
lapės, kiaulės, toliaus į pietus 1 
bizonai, ’ o pietų kraštuose kro- i 
kodiliai, aligatoriai, tigrai, 
tai, leopardai ir t. t.

, f

žmonių, gimusių nuo baltų ir 
negrų tėvų—maišytų.

Baltoji Amerikos rasė yra ki
lusi iš ispanų, portugalų, ang
lų, franeuzų, vokiečių, italų ir 
kitų europiečių. Centralinėje 
ir Pietų Amerikoje balti paeina 
daugiausiai nuo ispanų ir por
tugalų. Kanadoje daug nuo 
francūzų, Jungtinėse Valstijose 
anglų, vokiečių ir kitų.

Ekonominis Amerikos
Stovis

Krautuvių Darbininkai Pradeda Susipras!

Jie neapkentė dar- 
judėjimo 
visoms

ir buvo 
darbininkų 
kurios tik

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

<t>

<t>

<t>

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABOR1US

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

NEW YORK, N. Y.

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

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N
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Čechoslovakijos Socialistai 
Bijo Vieningo Veikimo su 
Komunistais

į Praga. — čechoslovakijos 
[Socialistų Partija atmetė 
į Komunistų Partijos pakvie- 
f tima eiti į bendras demon- t c
stracijas, kuomet bus mini
ma 20 metų sukaktuvės nuo 
pasaulinio karo pradžios.So- 
cialistų Partijos vadai bijo, 
kad komunistai nepatrauk
tų eilinių socialistų į savo 
pusę.

Telephone? Evergreen 7-0072

DR. /. CO///V
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue

dienomis 
vakarais 
ikidarbininkams nėra vietos, at

sakė štai ką: “Jeigu jums ne
gerai, tai eikit sau kitur, o mes 
pildom NRA. įstatymus ir mo
kam valdžios nustatytą mo
kestį $14.50. Jūs dirbkit 
smarkiau ir pasidaiysit tiek.”

Komunistų Obalsiai Teisingi

Negalėdami kitur geresnių 
uždarbių gauti, darbininkai 
laukė toliau, pakol pasibaigė 
sutaupyti pinigai. Tada pra
dėjo protauti ir priėjo prie iš
vedimo, kurį skelbia Komunis- 

■ tų Partija, kad tik per 4rgani- 
; zuotą spėką darbininkai gali 
pagerinti savo gyvenimo sąly
gas.

Na ir šiomis dienomis aude
klinių ir vyriškų drabužių 
krautuvių pardavėjai pradėjo 
organizuotis į uniją irvjau a- 
pie 15 štorų (krautuvių), kur 
susidaro netoli 200 pardavėjų, 
yra susirašę. Atrodo gera 
pradžia kovai už būvį. Pla
čiau sužinoti nebuvo galima, 
nes viskas daroma slaptai, kad 
darbdaviai negalėtų atkeršyti 
gabesniems organizatoriams.

P. K.

Washington, D. C.— Krau- i Tuomet tarnautojai ir par- 
tuvių darbininkai tarnautojai davėjai išėjo iš kantrybės ir 
ir pardavėjai per visą laiką į pradėjo reikalauti daugiau pi- 
pasidarydavo gerą pragyveni-1 nigų. Bet bosai, būdami po 
mą ir buvo dideliais patriotais, mėlyno paukščio sparnais, kur 
kapitalistų agentų valios pil
dyto jais, 
bininkų 
priešingi
demonstracijoms, 
atsilankydavo į Washingtona. 
Jie sakydavo: “Kam siųsti vi
sokias delegacijas, kuomet 
valstijų atstovai čia sėdi, čion 
randasi kongresmanai, senato
riai ir visokį atstovai, tai kam 
daugiau reikia.” Nepajėgė 
suprasti, kad tie ponai atsto- 

per Panamą tuo pat vardu ka-|va^a didžiuosius kapitalis-
Erie kanalas suteikia ga- ,^us» 0 ne darbininkus.

laivams per I 
net Chicagą. | 

Pietų Amerikoje Amazonka upe ■ 
laivai plaukia . 3,700 kilometrų 
gilyn į šalį. Atlantiko prieplau-

Ameriką plauja keturi didjū
rini, šiaurinis ir Pietinis—šal
ti; Ramusis ir Atlantiko. At- 
lantikas ir Ramusis vandenynai 
niekados neužšalanti, teikia ge
riausius vandens susisiekimus, 
tas dar daugiau padidėjo pra
kasus Centralinėje Amerikoje

ičiai, gaudydami Afrikoje ir pa- nala. 1___
'darydami juos vergais, parduo- j limybę dideliems 
darni Amerikos rinkose J vergi- ežerus pasiekti Kas Atsitiko Prie NRA?

i Kuomet tapo įvesta Nauja 
Dalyba-NRA, tai visi krautu
vėse dirbanti darbininkai dar 

i komis yra: Philadelphia, New, daugiau nusidžiaugė, nes ma- 
Europiečiai atvykę į Ameriką I York, Boston, Baltimore, New! kad kus daugiau pinigų ir 

Orleans, Galveston —- šiaurinė- trumpesnės darbo valandos.
Ivedi-

. . . . ; JU1U uuilipvoiuv IKUUV Įnik©

Pietų Amerikoje. Ramiojo van-, darbdaviai pasinaudojo, padė- 
denyno prieplaukomis yra:, dami tris pardavėjus į vieno

i vietą už tą patį vieno mokestį,
i , „ ,. . nes visi dirba ant nuošimčio,.gėlės, Portland — šiaurinėje m j • i- , , • •ii ... . , _» . / .Tada ir pasirodė, kad nei vie-1 Amerikoje; ir LaPass, Acapulco ; . . .. .,I -n/r • • n -A • iias, nei kitas negali pasidaryti i—Mexicoje, Callao—Peru ir tt.1 . 'I pragyvenimo. 

Gamtinių turtų kiekis ir emi-1_________________________

indijonus atrado ant įvairaus 
laipsnio kultūros. i 
Amerikoje indijonai gyveno va
rio amžiuje, jie jau iš vario 
gaminosi ginklus ir pasidabini- 
mus. Seattle, Tacoma, Olympya, Van- j

Centralinėje Amerikoje jau [ couver, San Francisco, Los An-' 
buvo augštesnė kultūra, ten bu-1 
vo apdirbamas ne vien varis,' 

| bet auksas, sidabras, švinas,! 
budavojami piramidiŠki namai, į 
jau turėjo iragrifišką rašliavą, 'gTantų darbo jėgos leido pasta-] 
kalendorių ir tt. Ypatingai Ameriką ant augšto tech- Valcfnne lonmiA
augštame laipsnyje tos kultu- jp ekonominio laipsnio iš- ” doiljvd Jdufllilv
ros buvo Mexicos ir Jukatano sjVystimo. Amerikoje yra du

Negro,' gyventojai maja ir acteki tau- [ trečdaliai viso pasaulio anglies
- ’j teles. | kiekio ir apie 30 nuoš. aliejaus.'

ir kitos. į Pietų Amerikoje, Atlantiko Turtingiausi gamtiniai šaltiniai' 
Mackenzie,: pakraštyje, nuo Kolombijos iki \ --- _ 1

Jie jau gaminosi varį, auk- iemigiacijai yieta.

Šiaurinėje j je Amerikoje;-Rio de Janeiro, 
-------Buenos Aires, Bahia-Blanca— ’ Bet neilgai džiaugėsi.

m u trumpesnio darbo

Rakandų Streikieriai 
Laužo Indžionkšinus

Jersey City, N. J.—Nors 
teismas yra išdavęs in- 
džionkšiną prieš streikuo
jančius baldų (fornišių) 
darbininkus, tačiaus jie kie
tai pikietuoja užstreikuotas I 
dirbyklas. Už tai jiems 
gręsiai kalėjimas; bet dar
bininkai yra pasiryžę, ir ka
lėjimo šmėkla negali jų nu-

liū-

yra 
ap-

Valstybės
Šiaurinėje Amerikoje 

Jungtinės Valstijos, kurios 
jungia 48 valstijas; Kanada,
kuri yra po Anglijos imperia
listų vėliava, ir Mexico.

Centralinėje Amerikoje Ang
lija turi dalį Honduras©, neva 
“neprigulmingos” valstybėlės 
Guatemala, Honduras, Salvador, 

.Nicaragua, Costa Rica ir Pa
nama, bet faktiškai jos yra po 
Jungtinių Valstijų imperialistų 
letena.

A Pietų Amerikoje yra 10 val
stybių : Ecuador, Colombia, Ve
nezuela, Brazilija, Bolivija, Ar
gentina, Chile, Paraguay, Peru 
ir Uruguay. Brazilija ir Ar
gentina didelės. Brazilija yra 
didesnė teritoriniai už Jungti
nes Valstijas. Pietų Ameriko
je turi oficiales kolonijas Ang
lija, Francija ir Holandija; jos 
pavergę Guianą. Taipgi Jung
tinių Valstijų ir Anglijos im
perialistai per savo kapitalą 
nusako politiką ir visai eilei ki
tų valstybių. Jau keli metai 
eina karas tarpe Bolivijos ir 
Paraguay. Boliviją remia 
Jungtinių Valstijų imperialistai, 
o Paraguajų—Anglijos.

Amerikos Gyventojai
Ameriką kada atrado, tai čio

nai atrado ir gyventojus—Uron- 
jjinėa spalvos žmones.

Iš karto Amerikos gyvento
jai europiečius pasitiko drau
giškai, bet nauji “svečiai” at
vykę pradėjo tuoj aus pulti se
nus Amerikos gyventojus. Pra- 

isidėjo baisūs kruvini karai. 
Europiečiai, suradę Naują Svie
tą, pradėjo čionai siųsti vis 

i daugiau savo jėgų, būdami ge- 
j riau ginkluoti, turėdami paraką, 
ko nebuvo pas senus Amerikos 
gyventojus, išžudė ištisas indi- 

jjonų tauteles, sugriovė jų pa
muš, išnaikino kultūrą! Kruvi
niausi istorijos lapai, kaip buvo 
užkariauta Mexica per ispanus, 
dar kruvinesni 
kultūros dabartinėje Peru res
publikoje. L

Dabar indijonai laipsniškai 
nyksta, dalis jų žūva, kiti susi
maišo su baltais žmonėmis. Ka
da Kolumbas atrado Ameriką, 
tai apie tą laiką Amerikoje bu
vo virš miliono indijonų, dabar 
yra tik apie 400,000. 1910 me
tais Jungtinėse Valstijose dar [ 
jų buvo 265,000, o 1920 metais 
jau tik—244,000.. Pietų Ameri
koje, vietomis dar giriose yra i 
užsilikusių indijonų su savo se
na kultūra, bet europiečiai vis 
labiau ijr ten juos suranda.

išnaikinimo

denyno prieplaukomis
baidyt nuo kovos del duonos 
kąsnio. BEN GERSOVITZ .

NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. H Arbour 3424

i akis, kaipo darbininkus žu- 
I dantiems kapitalo šuny- 

liy Mokyklos Reikalais-eiams-
Dienraštyj “Laisvėj” jau bu- Vokiečių Bado Riaušės

yra Jungtinių Valstijų teritori
joje ir čia buvo patogiausia 

. Tinkamos ir 
galingos upės ir turtingos gi
rios teikė visas reikalingas me
džiagas. Industrija pasiekė 
augštą laipsnį, išsiplėtė galinga 
gamyba, taip, kad 1930 metais 
iš 34,878,837 pasaulio automo
biliu, busu ir troku 
Jungtinės Valstijos 
26,501,443. Pramoninė

vo kalbėta apie jaunuolių mo
kyklą, bet viskas nebuvo išaiš
kinta. Rodos, vienas iš

Varšava. — “Gazeta Pols- 
svar_ ka” praneša, kad Silezijoj, 

biausių dalykų buvo pamirštą Vokietijoj, buvo pakilę žmo- 
paminėti. Aš buvau New Ha- llių 
vene 8 ir 14 d. liepos mokyk-: brangenybę, 
los susirinkimuose ir j*--1 
do užtektinai darbininku, ku-l 

(rie turės dirbti laike mokyk-] 
kiekio j ]os—gaminti valgius; ji’ prižiū-] 
turėjo | reti studentus. Taigi, drau-j 
garny- gak kurie galite padirbėti ke-i

riaušes prieš maisto 
Bulvių svaro 

nesira-j kaįna įen pasiekė jau $2.

Bijo žinių Apie Visuotiną 
Streiką

Chile respublikos valdžia,

KONČIAUS BITININKYSTĖ [ 
57 Battery St.

N. Abington, Mass.

Prisiunčiamo jums į namus ir ! 
mes apmokame persiuntimo i 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1-25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome J 
prisiųsti ir pinigus

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

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

Viena didelė dėžute 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.

......  Kūne genite pdunucu n.u-j vinie 1 e&jjuuunutt vuiuaiči, 
ba ant 90 nuoš. visos Amerikos ]jas dienas ar savaitę, ateikite! pietinei Amerikoj, uždrau-i 
yra Jungtinėse Valstijose. mokyklai talkon. O gal kuris! d? ]aikra&Xiarn= cnall«dinti 
vystyta ant augšto laipsnio ma-1 iš draugu ar draugių nedirba-]^0, . . .asc,a spausdintu 
šinerija. Baisi paskuba ir iš-1 te h. ga]6tumete padirbėti visą | į,et koklas zl“as aP?e San j 
naudojimas suteikė , kapitalis-! mokykios laikotarpį? Kurie i FranciscG streiką. Bijo, kad 
tams didžiausius pelnus, taip, | ga]ėsite dirbti ir kiek ir kokio-1 tas nepakurstytų Chiles# - 1 t e gCUUOllC vili M VI 11 1Y1V/1Y 11 I\VI\LV Į ~ ~ j - -------

kad jie miliardus dolerių kapi- mig ^jenomjs galėsite, malone-1 darbininkus i smarkesnes' 
talo pelkelė į kitas sa is. Bet. panešti mokyklos komi-' kovas.
viešpataujantis kapitalistiniame [ 
pasaulyje jau penkti metai eko
nominis krizis labiausiai supur
tė Jungtines Valstijas. Kas me- ! 
tai tūkstančiais bankrutijo ban-■ 
kai ir dešimtimi tūkstančių už- 
sidarinėjo ir bankrutino įvairios 
kitokios įmonės. Bedarbių dar
bininkų padėtis baisi ir kartą 
jų kiekis jau buvo pasiekęs 17 
milionų. Kapitalistinė tvarka 
stovi kaip kokis užtvaras tech
nikos besiplėtimui ir abelnam 
visuomenės gyvavimui. Tik re
voliucinis darbininkų veikimas 
suteiks Amerikos darbininkams 
galimybę išeiti iš šio krizio ir 
progą toliau vystyti techniką.

D. M. šolomskas.

Shu-1
Avė., |

tetui šituo antrašu: J.
kaitis, 96 Quinnipiac 
New Haven, Conn.

Ilgai nelauki
1 matysite šitą a&išaukimą, taip 
i greitai praneškite. Mokykla 
j prasideda 23 d. liepos, 243 
i Front St., New Haven, Conn., 
Lietuvių svetainėj. Baigsis su 
18 d. rugpjūčio.

J. Strižauskas.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

greitai

4,000 Darbininkų Daly
vavo Šermenyse Dviejų 
Nušautų Bedarbių Vadų

Tai Didysis 
Atbudavotojas
JŪS, suprantama, norite, kad jūsų 
vaikai pasinaudotų iš visko/ką jūs 
žinote apie išsilaikymą sveikais ir 
drūtais.

Todėl visaip kaip tik galite steng- 
kitės, kad jie gertų daugiau pieno! 
Nes piene yra faktinai visi elemen
tai, kurie reikalingi kūnui. Jis su
teikia kūrą veikliems vaikams. Jis 
pagelbsti berniukams ir mergaitėms 
tapti drūtais ir stipriais.

viršenybę ant tų vaikų, ku- 
tevai neduoda

Notary Public Tagg 2-5043

Jis duoda
jiems 
riems 
pieno.

Per
* ! m n l • • 1 I Cleveland, Ohio. — 4,000! į Auka larp. IJarbininkŲ baltų ir negrų darbininkų

A i atlankė kūnus Salvatore Ar- kados

užtenkamai

Apsigynimui izentio ir Vinnie Williamsie- 
, ;nes, kurie buvo pašarvoti' dingą’ 

. G^b'V Bedarbi u Tarybos Centre,!1ja: šiame laiškelyje pnsiunciu - ’
“money orderį” ant $5.10. Tai, 3631 Central Avė. lieduj ... —

visą savo gyvenimą jie nie- 
negaus geresnio patarimo apie 

maistą, kaip šis: GERKITE DAU
GIAU PIENO—TAI JUMS NAU-

Negrai į Ameriką buvo at- auka Tarptautiniam Darbininkų I kovotojai UŽ bedarbių šelpi-i 
vežti vergais, jų varginga pade- Apsigynimui. Aukavo ’
tis yra ir dabar. Lygybė su mai: Amerikos Lietuvių Darbi-] viduj 
baltais tik ant popieros. ninku Literatūros p—— 

1800 metais Jungtinėse Vals- 144 kuopa $3 ir Georgetown, 
tijose šiam’. Amerikoj negrų m., Piliečių Kliubo draugai su- 
buvo 1,000,000, gi 1920 metais I 
jau 10,463,000. — - ' 1
tiniu laiku negrų mirtingumas 
viršija jų priaugimą, kas yra 
pasekmė vargingo gyvenimo. 
Negrai ir dabar prie žemės ap
dirbimo dar yra veik vergų pa
dėtyje.

Pietų ir Centralinėje Ameri- 
kojie negrų padėtis yra geresnė. 
Centralinėje Amerikoje, kaip ve 

, Haiti respublikoje, negrai suda- 
_ Kolum- r0 didžiumą gyventojų, o Pietų
bas manydamas, kad jis iš kitos Amerikoje yra daug “žambo”—

Aukavo seka-'mą buvo policijos nušauti, 
j pačiame pašalpos1 

Draugijos I punkte.

Pereitą antradienį 4,000 
aukojo $2. Pinigus perduokite ■ darbininkų, susirinkę prie 

i City Hali, kovingai demon-
- - . - • . . jstravo, protestuodami prieš

, darbininkų žudymus. Bu
vo pasiųsta 200 darbininkų 
delegacija ą miesto valdybos 
kambarį; bet valdininkai tik 
tris teleido įeiti vidun. A. 
Onda, bedarbių vadas, ko
munistų kandidatas į apsk- 

£a ir perduota .TarptautiniamIrities komisionierius, savo 
Darbininkų Apsigynimui. įkalboj svilino tiems ponams

Vienok pasku- j įen, kur nurodyta ir malonėkite ' 
} mirtingumas pranešti per “Laisvę”, kad I

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

tas ir už prieinamą kainą.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krąjavus 
sudarau su 
amerikoniškaia 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadwaj 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

512

draugai matytų, kurie aukojo, I 
kad jų auka yra pasiųsta ten, • 
kur buvo skirta .

Su draugiškais linkėjimais,
A. Gudauskas, 

Georgetown, Ill.
NUO “L.” ADM.—Penki do

leriai ir dešimts centų ųaplaiky-



Jauti Žmoniškų Sąlygų!

Pulaski Skyway, Jersey Ci-'.

PRANEŠU

(169-171)

Minėkite Ateinantį Sekmadienį (169-170)

i ■ 1
—Minėk, drauge, ateinanti į nustoti šalpos laike ligos. O irai *■«••• 1

(167—170)

Graborius (Undertaker)156

Puikus Piknikas

1

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Evergreen 7’1516

Carmel, ir Liberty, taipgi

Sugrūdus šimtus kovingų ei
linių darbininkų vadų į kalė-

pietų, 
Plaza, 
stiebo, 
priren-

Brooklyn, County of 
off the. premises.
ROETH

Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

A.L.D.L.D. 185 KUOPOS 
NARIAMS

STEPHEN BREDES, JR.

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

pasiaukavimui nueiti 
Jų laimėjimas bus ir 
laimėjimu. Išeikime

Dėlto visi
darbininkai privalo paremti

;Tačiaus net despoto kaizerio pasižadėjo organizuoti i___ .c
(režimas neišdrįso kėsintis ant paramą išliuosavimui Angelo 
! žymaus teisininko gyvybės, bet! Herndon ir Scottsboro vaikų, j

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

Johnnie Orman Serga
Johnnie Orman, LDS Nacio- 

nalio Jaunuolių Komiteto se
kretorius; keletą pastarųjų sa-| 
1Gydytojas

Vaičionio darže, Cranford,

raštinę, ;
, malo- I 

Rašykite d. i 
antra- 
Drau- 
malo-

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.

i PARSIDUODA RESTAURANTAS.
: Vieta gera, ir galima gerą pragyve-

. Biznis per ilgus me-1 
tus gerai išdirbtas. Priežastis par- ; 
davimo—išvažiuoju Į Lietuvą. Grei- 1 
tai kreipkitės sekamu antrašu: 735—

nierių gynėjas priverstas bu-i 
vo apleisti Vokietiją.

Svarbus Pranešimas (New ■ 
Jersey) {

Tas draugas, kuris kelios nedėlios { 
atgal atsišaukė i “Laisvės” 
jieškodamas draugo Purvėno 
nėkite parašyt laišką. 
Purvėno vardu ant “Laisvės” 
šo, nes jūsų laiškas prapuolė, 
gas Purvėnas sugrįžęs, todėl 
nėkite parašyt.

j* ’ >/
4

nepriklausai, bet vis 
esi nariu savo klasės, 
kad visos kruvinos 

gaujos susivienijo

ma-
kri-

po i 
tik
gy-

NOTICE is hereby given that License No. 
A 527 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 278 
Evergreen Ave., City of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the Dremises.

ANTQN FRENCH
728 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos j 

| arba moteries ne senesnės, kaip ! 
45-50 metų, šeimynos nėra, geistina i 

. kad būtų be vaikų. Gyvenimas už-!
ŠIS teismas taip pat tikrintas geras. Iš miestų važiuoti j 

i masių I nereikalauju, tik iš anglinių distrik- | 
K. Rosh, P. O. Box 503, Elmora,

premises.
BENJAMIN PAVILIUNAS
GEORQE ANDRUKAITIS J *•

Scholes St., Brooklyn, N. <Y.

BEER WINE LIQUOR 
Brewers . Wholesalers .

■ Retailers
xrnan I NOTICE is hereby given that License No. 
y pac i Ą.J684 has been issued to the undersigned

I to sell beer at retail, under Section 75 of 
! the Alcoholic Beverage Control Law at 485 

, City of
' Kings, to be consumed 

HENRY
485 MyTtle Ave.,

tas vardu “Liaudies Teismas.’’ L
To teismo užduotis kuo grei- Į;e]1 ję j

. KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau hmiaa ir chroniikas vyrą ir 

moterų ligaą kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
VV. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo >

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

Telephonas MEdallion 3*1328

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1307 has been Issued to the undersigned 

'to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 Ą of the> Alcoholic Beverage Con
trol Law at 284 Sqholes St., City of Brook
lyn, County of Kings, to be Consumed on 
the

Telephone, EVergreen 8-9.70

J. GARŠVA

■ratas Puslapis

......  I "'"I1 I -------1L.. J.' ..

NEW YORKO IR AP1EL1NKES ŽINIOS
Visi Šiandien į Union Square! Už General; ( Iš Protesto Prieš Thaelmanno Žudymą 
Streiką! Už Teisę Organizuotis ir Reika-

Šiandien, 4:30 vai. po pietų 
Urtion Square, New Yorke, tu 
ri’ įvykti didžiausia vieningu- i jimus, pardavikiški AF of L 
iho demonstracija, kokia yra ; unijų vadai tuojau užvedė de
kada nors buvus. Jinai šau-; rybas su bosais. Jie deda vi- 
kiama parėmimui istoriško Š. į sas pastangas parduoti streiką 
Francisco darbininkų genera-, ir už jo pralaimėjimą suvers- 
Jio streiko. |ti kaltę ant pačių darbininkų,

I ant kovingiausių streiko vadų, 
{kurie dabar kankinami polici
jos stotyse ir kalėjimuose.

Draugai: Neduokime mūs 
j vakarinių valstijų draugų ko- 
{vai ir 
i veltui.
i mūsų 
i šiandien į demonstraciją. Už- 
■ tvenkime lyg tvanas Union Sq.
i ir jo apielinkes. Pareikškime 
j savo protestą prieš darbininkų 
I terorizavimą ir prieš pardavi- 
kus vadus. Mūsų masinė jė-1 
ga prispirs kruvinus valdonus j 
skaitytis su darbininkų reika
lavimais ir sustiprins mūs 
draugų įtemptas jėgas.

Drauge darbininke: Nežiū
rint kurią partiją tu remi, ku
rios unijos nariu esi, kokiai 
organizacijai priklausai, ar net 
ir visai 
vien tu 
Matant, 
juodos 
prieš mūsų draugus darbinin
kus, argi ne aišku, kad ir mes 
visi turim stoti ranka rankon-, 
petis petin prieš savo išnaudo-j 
tojus? šiandien, drauge, kaip j 
tikHąikaą ir vieta tau parodyt Į 
salsvo soiidal-unią kovojantiems 
[Vakarų broliams.

*• Draugai darbininkai ir dar-, 
bininkės: San Francisco darbi-! 
•ninkai išėjo į generalį streiką, 
.kad paremti didvyrišką laiva- 
krovių darbininkų kovą, kurie j 
n e b e p akęsdami nežmoniškų i 

ir bado išėjo į streiką.! 
Prieš juos fabrikantai ir rie 
biai apmokami Darbo Federa 
cijos vadai. Prieš juos su-! 
trauktos gaujos profesionalių 
smogininkų-mušeikų, policijos 
ir ..milicijos. Kiekvienas or-j 
ganizuotų darbininkų priešas, 
kiekvienas niekšas dabar ap
ginkluojamas ir statomas prieš 
streikierius.

Vėliausios žinios praneša, 
kad ten darbininkų vadų 
ainiai areštai. Fašistinių 
minalistų gaujos siaučia 
miestą ir terorizuoja ne 
streikierius, bet ir ramius 
ventojus, patys rėkdami, būk 
raudonieji tą darą. Tuo pat 
laiku kiekvienas kovingas dar
bininkas apšaukiamas raudo
nuoju ir areštuojamas. AF 
of L vadai pasirūpino, kad po
licija prirengtų jiems darbi
ninkų pardavimui kelią, pra
šalinant iš}to. .kelio tikruosius 
eilinių darbininkų vadus.

sekmadienį! , !išbadėjusiems bedarbiams tan-j
-Tai kodėl aš jį turėčiau | kiau ir ligos pasitaiko, žo- 

ntfnėti? Pirma Gegužės praė-' džiu, LDS visur stoja už dar-, 
j$, pirma rugpjūčio dar tik; bininkų reikalus, 
tfž dviejų savaičių, vedybų su- 
kąktuvių neapvaikščioju, ba LDS, atsilankymu į jų pikni- 
pačios dar neturiu, o gimta- ką šį sekmadienį, 22 d. liepos, 
4l?enį noriu užmiršti, nes jau 
senokai ilgas kelines dėviu. .
,—Daug ką suminėje!, bet, 

diug ir praleidai. Argi LDS; 
Trečio Apskričio metinis pik-' v,
nikas menka šventė, kad galė- Puola Mažiukus Prekiautojus 
jai pamiršti? \ .

—Taigi apie tą LDS aš jau I Coney Islande begėdiškai 
nemažai girdėjęs? ale man pa-i PradgJ° Persekioti mažiukus 
šakojo, kad tai yra pašalpinėiPrekiaut°jus (Peddlers). Dau- 
organizacija, kaip ir kitos, tik!«e,is biedmokų pasidarydavo 
sako, kad ten ponų valdyboje Į šioki tok» Pragyvenimą, bet. 
nesą ir už vietas nesivaržo, 
kaip kad SLA, tarsi bėk.. .
prie lovio.

-—Ot ir pasirodo, kad tu kai 
ką girdėjei, bet ne viską gir
dėjai. Tai tiesa, kad LDS ne 
tik merą varžytinių už vietas, 
bet r reikia nemenkai padis- 
kusuoti kol apsiima/ čia, mat, i

Ketvirtai, Liepos 19, 1934

I

di d eiėję 
šimtai I

Pereitą pirmadienį, St. Ni-| Hitlerio režimas pralenkė kai-! 
cholas Arena, įvyko masinis j zerizmą ir senukas revoliucio-| 
darbininkų teismas išklausy
mui žymių liudininkų, 1 kurie 
asmeniškai pergyveno Hitlerio 
terorą Vokietijoj ir savo aki
mis matė daug istoriškų įvy
kių. Vienu iš vyriausių liudi
ninkų buvo Dr. Kurt Ros,en- 
feld. Jisai gindavo revoliu
cionierius dar kaizerio laikais.

bo įsikūrimo. Tam piknikui Į 
buvo ruošiamasi apie pora mė
nesių ir stengtasi viskas pa
ruošti sulig publikos norų, kas 
pilnai ir pasisekė.

Piknikas Įvyks 
Klaščiaus salėje, kur

• žmonių gali šokti tuo pačiu 
laiku. Taip pat publikos my
limi p. Jozavito ir p. Rich or-Į 
kestrai be paliovos grieš pub-i 
likos pageidaujamus šokius.

Kadangi numatoma, kad ti- 
kietų gali pritrūkti, pataria
ma gerb. publikai tikietus įsi- 

Nera Žinios Apie Thaelmanno' gyti iŠ anksto. Iš anksto per
kantiems — nuolaida.Likimą

Pereitą šeštadienį pradėjo 
Vokietijoj veikti kruvinas na
zių budelių teismas, piideng- automobilių susidūrime už-!

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Dr. Kurt Rosenfeld, žy
miausias Vokietijos politi
nių kalinių gynimo advo
katas ir buvęs Prūsijos ka
bineto teisdarybės socialis
tas ministeris, išvytas iš 
Vokietijos už gynimą ko
munistų. Jisai buvo vienu 
iš vyriausių liudininkų Am
erikinės Tyrinėjimo Komi
sijos posėdžiuose ir darbi
ninkų suruoštam masiniam 
teisme St. Nicholas Arena, 

pereitą pirmadienį.

Williamsburgo
Darbininkams

čiausia apsidirbti su Thael- 
mannu ir su tūkstančiais kitų 
revoliucinių darbininkų. Pir
miausia to teismo auka buvo • se];madienį 
nuskirtas Thaelmannas.' Jau j 
kelinta diena, kaip teismas' 
prasidėjo, tačiaus iš to mir
ties paslaptimi apgaubto teis
mo neišėjo jokia žinia. Mirti
na tyla. Ten neleidžiami gy
nėjai, neigi liudininkai, nei 
klausytojai. Fašizmo priešai 
palikti fašistinių budelių va
liai. O jų valia—mirtis ko
votojams.

Pasmerkė Nazių Budelišką 
Teismą

Darbininkai klausė su di
džiausia atyda liudininkų, ku
rie gyvai perstatė baisų Hit
lerio teroro paveikslą ir nuro
dė, kad tik ūmus ir stiprus 
darbininkų veikimas padės iš
plėšti Thaelmanną iš krauge
rių nagų. Išklausę liudytojų, 
dvitūkstantinė minia teisėjų iš 
fabrikų, bedarbių ir beduonių 
linijų, iš mokyklų ir raštinių, 
vienu balsu „pasmerkė nazių 
teismą ir pareikalavo paliuo- 
suoti Ernst Thaelmanną, Torg- 
lerį ir 6,000 kitų anti-fašistų, I 
kuriems fašistų teismas graso 
mirčia.

" ' ■ c ■ i
muštas vienas vyras iš Hobo*-)

. Kiti septynį žmo
nės sužeisti. Vienas mirė New 
Yorke ir 1 Brooklyne nuo au
tomobilių nelaimių pereitą i

Mėnesinis susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, liepos 19 d., 
pas drg. Mockų, 411 Autumn 
Ave., Brooklyn.

Yra daug svarbių reikalų. 
Visi nariai pribūkite.

Sekr. M. Misevičiene.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, <Nd Yj
_____ Telefonas: EVergreen 7-1661

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Phone, Evergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
tVelding-Straighteriing-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

Šaukia Liudyti prieš Policijos! PARDAVIMAI 
Brutališkumą

Visi mačiusieji LaGuardijos „imą padaryti, 
policijos brutališkumą prieš 
darbininkų susirinkimus ir de
monstracijas bei pikietus yra 'Ave.^So. Brooklyn" N? Y. 
raginami raportuoti tuojau! 
Tarptautinio Darbininkų Apsi-‘ , _ .... . T . PARSIDUODA farma, kuri yra apie 
gynimo advokatui, Joseph; J2 mylių nuo Seaside Oregon. Že- 
Tauber, 401 Broadway, Room mė yra labai derlinga; yra apie 160 

i akrų, 20 akrų dirbamos žemės, o kitą 
■ galima naudot kaipo ganyklą. Tvar
tas naujai pabudavotas; maža stu- 
belė, su malkine, yra geras plotas 

i miško, kuriame randasi didelių, sto- 
... .. . ..... rų medžių; taipgi mažas upelis bėgaAteinantį sekmadienį, liepos per jaui<us. Viską sutraukus, tai ‘ 

22 d., įvyks LAP kliubo di- farma stovi apie 12 mylių nuo Sea- 
džiausias piknikas koks kada I «i(le farma turi 160 akrų,
nors yra buvęs nuo šio kliu- . rų arba daugiau gero miško, ir kitas 

 kas, tai yra geros ir prastesnės že- 
l mes, bet labai gera del ganyklos, 

-1 ” ......  .... ' nes ten yra upelis. Aš esu jau se-LICENSES I ! nas žmogus ir negaliu užlaikyti to- 
L 1 b L 11 u L u ■ Adelės famaos, todėl noriu par-
i.i ' ■ i I duoti greit ir už žemą kainą. Par

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

KAZYS WASILIAUSKAS 
(arba JOHN SMITH)

Seaside, Oregon.
(163-175)

Šiandien, 2 vai. po 
Williamsburgo Bridge 
prie pat vėliavinio 
streikuojantieji mėsos 
gėjai-bučeriai, šaukia demons
traciją. Visi, kas tik nedirba, 

{taip pat dirbantieji prie tokių) 
j darbų, kuriuos galima atidirb- 403, New Yorke, 
ti kitu laiku, kaip kad namų 
šeimininkės ir t. p., privalo 
atidėti savo darbus ir dalyvau
ti šioj demonstracijoj.

Stahl-Meyer ir Hygrade 
Provision Co. darbininkai 
streikuoja jau septynias sa- 

masių skurdui didėjant mažė- (vaites. Prieš juos išimtas 
ja ir prekyba, tad stambių draudimas-injunetion. Streike 
krautuvių savininkai pradeda (yra įtraukti Mėsos Prirengėjų 
jausti nuostolius ir su policija j įr Kapotojų Unijos 211 ir 174 
susitarė pravyti mažus pre
kiautojus.

Pereitą antradienį policija 
areštavo jaunuolį prekiautoją, 
bet čia susitiko audrą protes- 

Turejo 
šauktis “ekstra” policijos. Sue 
Bershak, jaunuolio motina,! ir 
Bella Folberg tapo areštuotos 
už gynimą areštuoto jaunuo
lio. :

reikia saugoti žmonių sudėtą j JU 
turtą, o SLA viršininkai tik 
briežia ir briežia šimtines, tai 
į nepaprastas išlaidas ponams, 
tai į sugaištis, ir vis iš darbi
ninkų sudėto iždo.
dar ne viskas, delko LDS 
svarbi.

—Tai papasakok, juk 
ant šio svieto gyvenu ir 
žinoti.

—LDS, kaip- jau sakiau, yra
pačių darbininkų organizacija i Vaičių sirginėja.

oačiu labui, pripažino krūtinės plėvės įde-[! .
So- girną (Pleurisy) ir liepė ilsė-jlr P>''Paz'n'm°

Bet čia 
mum

ir aš 
turiu

ir tarnauja, jų pačių Ja 
LDS užgyrė Be.dferbėfl fr 
dialės
7598, ko nepadavė jojrią ki
ta nacionalė lietuvių pąŠalpi- 
hg organizacija. LDS kuopos 
paremia streikierius. LDS 
įsteigė bedarbių fondą, iš ku
rio kiekvienas bedarbis narys 
gauna paskolą apsimokėjimui 
savo duoklių, kad' nereiktų ‘iš- 
sibraukti iš organizacijos ir

lokalai. Mėsos išdirbystėje, 
prie žarnų atrinkimo ir valy
mo, taip pat prie dešrų dirbi-; 
mo ir kitų darbų, dirba daug' 
ir lietuvių darbininkų) 
mdterų. Jie*.dabar randasi vnu „1WI1U11V 
sunkioje padėtyje ir jie krei-1 {Jynl*£ t£vbce’ 
piasi prie visų kitų darbiniu- Į 
kų, kad dalyvautų jų demon-j 
stmei-'oi nrotosilli nripš dran-1 NOTICE is hereby given that License No.obldCl.i JJ piQUCSLUl piles UldU i A 2.32 has been issued to the undersigned

. dima ir padėtų jiems streiką I to sell ^r at retail, under Section 75 of
. 1 “ J - 1 the Alcoholic Beverage Control Law at 728laimėti. ! Lorimer St., City of Brooklyn, County of

’ i Kings, td be consumed off the premises.
o , __ . - • ' JOSEPH EHRLICHSąlygos mėsos pnrengejų ■ 422 Lorimcr st> Brooklyn, n. y.

buvo taip blogos , mokestys 
, ant tiek menkos, kad darbi
ninkai pritrūko kantrybės ir 
priversti buvo streikuoti, rei- 

i kalaudami pragyvenimo algos

Apdraildos Bilių HR tis lovoje. Draugas Johnnie
Origan dšvyko,* Vas savo tūnoti- Frank iFirbr dirbtuvės, New 
nėlę j West Vįew, Pa., kur jis 
tikisi greičiau pasveikti ir su
stiprėti. Iki jam sugrįšiant, jo 
vietoj dirbs d. Aldona Kazo- 
kyte. • ■' •. t ‘ !

, Linkime draugui Ormanūi 
greit 'pasveikti ir sugrįžti prie 
savo ątsakęmjngo darbo.

Yorke, turi ryšius su virš mi
nėta Provision Co. ir jų dar
bininkai, skaičiuje 700, taip 
pat išėję streikan ir tik 40 su
grįžo atgal. Streikieriai* pilni 
vilties Įaimėti, jei. tik kiti dar
bininkai jiems pagelbės.'

St.

284

jfaOTICE .iB hereby given that License No. 
B 527 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retai), under įsection 76 of the 
Alcoholic Ęeveragę Control (Law at .13 Moore 
St., City, Of Brooklyn, County of .Kings 'to 
be consumed on the premises. ’

LEON BERL
13 Moore St.,, , , . Brooklyn, N.. Y.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
>

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję D r. Raškiau čia us 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kąinos 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.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos *

Gydęma Odos 
Išbėrimai, Krau- 

■ jo NęsveikUmai, 
Ner^iJ Lagos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų (Įde
gimai ir Cronii- 

--------- k i Nesveikavi- 
mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vytų 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

DR. ŽINO
110 East 16 ST. N. Y

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

New York
Valandos—» A. M. Iki g P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

z




