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nauji karo laivai ir 1,184 ka- į 
Ne juokais! 

ruošiasi naujoms skerdy-1 
nėms.

Renegatas K. Kautskis parašė ! 
keturių tomų knygą “Karas ir 1 
Demokratija“. Jos pirmas to
mas išėjo dar 1928 metais.

Beveik 200 darbininkų siu-
Sovietų Sąjungos Komunistų j vėjų, dauguma iš jų jaunuo- 

Partijoje dar vis eina valymas liai, išmėtyti mažose įmonėle-

Šiuom kartu tas senas darbiniu- rėš būt pradėta statyt 24 j 
kų judėjimo niekintojas nori iš
teisinti II Internacionalo išda-|rjnjaį lėktuvai, 
vystės pereito imperialistinio 
karo metu ir socialdemokratų 
niekšystes po karo. Taipgi jis 
nori įrodyti, kad karas prieš So- ! 
vietų Sąjungą yra reikalingas; 
ir pateisinamas. To renegato Į 
dėstymu, imperialistų 
prieš Sovietų Sąjungą būtų | Kovojo ir Laimėjo 
“progresyvis karas”. ’

KRISLAI
300.000 T Metus.
Šaudo už Knygą.
Senis Kautskis.
Partija Valosi.
Pogrominė Agitacija.
Aukos Centrui.

Rašo D. M. šolomskas

Sovietų Sąjungoje didžiausias 
automobilių gaminimo fabrikas, 
Gorkij mieste, šiemet pagamins į 
17,000 pasažierinių ir 32,000 ! 
trokų ir autobusų. Jis yra didi
namas. 1938 metais tas fabri- I 
kas išleis 150,000 pasažierinių ■ 
mašinų' ir 150,000 trokų. Tai | 
didžiausias pasaulyje fabrikas. : 
1938 metais ten bus 16,000 įvai
rių mašinų ir dirbs 70,000 dar
bininkų.

--------- '
Atėjo žinios, kad išleista ant-. 

ra knyga apie Vokietijos fašis
tų žiaurumą—“Brown Book". 
Hitleris įsake šaudyti tuos, kas | 
ją Vokietijoje bandys platinti, j

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Telephone STagg 2-3878

Ameriką Smarkiai Varo 
Pirmyn Lėktuvų ir Karo į 

' Laivų Statybą j
Washington. — Jungtinių j 

i Valstijų laivyno. ministerisį 
Swanson liepos 18 d. paskel-1 
be, kad už mėnesio kito tu-!

i IŠ KAUNO DIRBTUVIŲ
karas Į ----------------

jos eilių. Iki partijos XVII 
Suvažiavimo per valymo komi
sijas perėjo 1,058,153 nariai ir 
kandidatai. Iš to kiekio 17% 
buvo prašalinta iš partijos ir 
6% pervesta į pritarėjų eiles. 
Po partijos suvažiavimo dar 
745,360 narių ir kandidatų tu
rės pereiti per valymosi komi- cinej prof-sąjungai 
sijas.

Kada. į New Yorką atplaukė 
Jungtinių Valstijų karo laivy
nas, tai tą dieną “Evening Jour- 

, nal” išspausdino prieš komunis
tus pogromišką editorialą. Im
perialistų organas šaukė, kad 
jūreiviai parodys “raudonie
siems”, “komunistams”, kad 

. “geriausi Amerikos jaunuoliai 
yra patriotai”. Ypatingai ka
pitalistų organas dūko prieš tai, 
kad iš vakaro New Yorke buvo 
labai sėkmingos jaunuolių de
monstracijos prieš karą ir fa
šizmą. Ir dabar tas kapitalisti 
nis lapas kasdien puola komu 
nistus.

IN TWO PARTS

PART ONE

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Liepos (July) 20, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXJ.V, Dienraščio

VADU, NORS DARBO FEDERACIJOS 
GALVA GREEN SMERKIA STREIKĄ \
NRA Generolas Johnson Rėkia, kad Visuotinas Streikas, tai 

“Sovietų Valdžia” ir Žada Jį Sulaužyti ?

se, kur darbo sistema yra ak
ordas ir norma. Tos įmonės 
beveik visos dirba krautuvėm- 
konfekcionam. Konfekcionų 
darbininkų siuvėjų padėtis 
buvo nepakenčiama, prisieida
vo už 10-30 lit. savaitei dirbt 
12-15 vai. į dieną. Revoliu- 

vadovau-
jant, pasisekė organizuot Vi-į 
sus darbininkus ir 10 vasario 
paskelbt streiką. Darbininkų n * * D I J
reikalavimai buvo: 1) 8 vai. OOVietlIllS KCKOrflaS 
darbo diena; 2) padidint atly-i 
ginimą; 3) ant 50 nuoš. padi
dint atlyginimą už viršvalan
džius; 4) reguliariai išmokėt 
užmokestį. Streikas užsitęsė 
virš mėnesio, bet visi darbinin
kų reikalavimai buvo laimėti. 
Policija ir žvalgyba neduoda- 

i vo susirinkt streikuojantiems;
areštuodavo aktyvesnius iš jų, 
bet darbininkų vienybės ir pa
siryžimo kovai negalėjo su- I triuškint, kaip ir negalėjo jo 
sutriuškint social-fašistai, ku
rie parodė savo tikrą veidą. 
Jie neduodavo susirinkt strei-

Jaunas San Francisco streikierys neša į ligoninę pikietininką, kurį pa
šovė policija. Tame policininkų pa darytame užpuolime du streikieriai 

buvo nušauti ir kėli desėtk'ai sužeisti.

Šokimo iš Orlaivio
Leningrad. — Sovietų ar

mijos lakūnas Nikolai Evdo
kimov parašiutu nušoko iš 
lėktuvo 26,575 pėdas žemyn, 
sumušdamas visus pasauli
nius rekordus.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Drg. V. Globičienė iš Wilkes-'
Barre, Pa., prisiuntė $10.00 j Įjojantiems ir skelbė jų tarpe 
ALDLD centrui. Tai auka nuo■savo teoriją “jei streikas už- 
buvusių LDSA 48 kuopos drau- Į sitęsė,^tai jis bus pralaimėtas.” 
gių. Jos bendrai su ALDLD 43 į 
kuopa turėjo parengimą ir nuo £Yboj savo reikalų, 
jo liko gražads pelno. -----
jums, draugės!

Drg. C. šaltys iš Freehold, N. 
J., prisiuntė nuo ALDLD 235 
kuopos $5.00 ’aukų. Aukos pu
siau skiriamos LKP ir VKP po
litiniams kaliniams. Labai ge
rai, kad draugai neužmiršta kla
sinių kovotojų.

šiuom kartu ALDLD centre 
duoklės gauta už naujus narius 
iš sekamų kuopų: drg. J. Kand- 
rotas iš Forest City prisiuntė už 
2 narius.’ Drg. J. Kvietinskas 
iš Westville, Ill., prisiuntė už 2 
narius. Drg. J. Julius iš Mo
line, Ilk, prisiuntė už 3 narius. 
Drg. L. Bekešienė iš Rochester, 
N. Y., už 3, ir drg. A. Žukaus
kas iš Seattle, Wash., už 6 nau
jus narius. Nuo visos eilės 
kuopų gauta po vieną naują na- 
n-

darys viską, kad užbaig
ti šį “ermyderį”. Tai grū
mojimas sulaužyti strei
ką centrinės valdžios jėgo
mis.

Amerikos fašistų vadas 
Hamilton Fish liepos 18 d., 
kalbėdamas republikonėm 
moterim New Yorke, kurstė 
Darbo Federaciją, kad išvy
tų iš San Francisco visus ? 
komunistus, tai yra visus 
kovingus darbininkus; o val
džia, girdi, turi deportuo.t j 
iš Amerikos visus “raudo-; I 
nūs” ateivius.• ■ < -Juodašimčiai “sargai” (vi
gilantes), veikdami išvien su 
federaciniais vadais, išdau- 
žė jau vienuolika darbi
ninkų centrų ir dar toliau 
medžioja “raudonuosius.”

Tie vadai įsakė streikie- 
riams taisyti sugendančius 
policijos automobilius, kurie 
naudojami prieš darbinirt-

Darbo Federacijos Vadai 
Liepia Darbininkam Tai
syt Policijos Automobilius
San Francisco, Cal. — 

Darbininkų pardavikas Ed. 
Vanderleur, įsiskverbęs į 
visuotino streiko komitetą 
kaipo pirmininkas, turėjo 
slaptas derybas su NRA ad
ministratorium g e n e r o lu 
Johnsonu. Vanderleur, Mi
chael Casey ir kiti vadai iš 
Darbo Federacijos reikalau
ja tik vieno dalyko, — kad 
laivų kompanijos sutiktų at
eiti į derybas, kurioms va
dovaus prezidento Roosevel- 
to paskirta streiklaužių ko
misija. Tuomet federaci
niai vadai iš tos jau dienos 
lieps streiką užbaigti.

Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green liepos 18 
d. Chicagoj padarė viešą 
pareiškimą, kad ši organiza- 
cija “nedavė teises eiti Į vi-| kus. jie leidžia išnauj0 aįį. 
suotiną streiką,” kad jis yra daryti šimtus restoranų; 
“neužgirtas” ir “vietinis ,laužydami valgyklų darbi- 
dalykas, neturintis reikšmės. ninkų streiką. Sulig Darbo 
visai šaliai.” taip šneka,pederacijOs vadų patvarky- 
generalis streiklaužis Green, mo streikieriai turi ramiai, t • XZ i • 1 • . '

Kraujas Parodo, Kiek 
Žmogus Galės Gyvent
Cambridge, Mass. — Pro

fesorius Calvin B. Coulter 
išrodinėjo Mass. Technologi
jos Institute, kaip su moks
linio įrankio spektroskopo 
pagelba galima ištirti žmo
gaus kraują ir pasakyti, ar 
ilgai jis gyvens. Pav., gy
dytojai ligoninėse tikrino, 
kad tas bei tas ligonis dar

Nuo Karščio Serga Gyvuliai
Vašakienų dvaro pievose 

(Panevėžio ap. Troškūnų vai.) 
del nepaprastos kaitros pradė
jo sirgti gyvulių banda. Vie
nas grynakraujis Švicu veislės 
bulius ir 4 maišytos veislės 
karvės per pusvalandį išgaišo. 
Iškviestasis veter. gydytojas 
padarė skrodimą ir konstata
vo, kad del stiprių saulės spin
dulių gyvuliai pradėjo sirgti .
smegenų uždegimu. Jo pata- ilgokai gyvens. Bet spek- 

Dakotos gubernatorius W. rimu, likusiems susirgusiems troskopiškai ištyrus kraują 
H Langer pagal valstijos gyvuliams buvo uždėtos šaltu mokslininkai pasakė, kad už 

vandeniu sušlapintos skepetos dienos kitos turės mirti, 
ir bendrai gyvuliai buvo api- rpajp įp kuvOt

Gubernatoriy “Karas”
Bismarck, N. D.—North

• augsciausio teismo nuo- Darbo jaunimas stovėjo sar- > -- - ,• • - ’ „„ V1-pn l sprendį, turi pasitraukti įsipilti šaltu vandeniu, nuo ko i
, 11 V 1 xx 1 1 C. V O I A W A. * |

Ačiū i streiklaužis buvo jų nurimtas.; vietos. Jis buvo nukaltin- gyvuliai pasveiko.
! Įdomus dar cholucų vadų par- ta kad apiplčšė pašalpos 
davikiškumas. Į kairiųjų dar- ,
bininkų jaunuolių pasiūlymą. darbininkus, naudodamas 
stot į bendrą, kovą su išnau-' pinigus republikonų parti-1 
dojimu, darbininkai cholucai jai. Gubernatorium teis-j 
teigiamai atsakė, bet jų vadai . _ . . . -
uždraudė jiems aktyviai daly- Bias paskyrė buvusi Vice-gu-, riausybėms įteikto 
vauti ir jie nevirto streiklau- bernatorių O. H. ____ _
žiais, tik bijodami gerai or- peį iLanger vietoj! ■ paSi 
ganizuotos streikuojančių paskelb5 liepos 18 d. |

I Pabaltijo Sąjunga Kuriasi
į Kaunas. VI 28. Elta. Lietu- 
ivos balandžio 25 d. iniciatyva 
i trijų Pabaltijo valstybių vy- 

™---- ~ memoran-
Olsona. i durno pavidalu, kuria siekia-

i ma įkurti solidarų bendradar- 
L I biavimą tarp trijų valstybių 

jų užsienių politikos srityje,

į Portlande Tebegręsia
I wva * /m

t

kuris už tarnavimą kapita
listams gauna iš darbininkų 
$20,000 algos per metus.

Rooseveltą atstovaujantis 
generolas Johnson šaukia, 
kad ‘visuotinas streikas tai 
yra Sovietų valdžia” ir nie- j nistai drąsina lapeliais, gy- 
kur jis negali būt Amerikoj i vu žodžiu ir tiesioginiu da- 
pakenčiamas. Johns onas j lyvavimu pikietuose ir viso- , 
sako, jog šalies valdžia1 se kovose.

praleisti skebinius trokus, 
vežančius gazoliną ir kitas 
reikmenas.

Viso to nežiūrint, 127,000 
streikuojančių darbininkų 
drūčiai laikosi. Juos komu-

“T.,,“as! 5 AMERIKONAI LEKIA J SOVIETU SįJUNGį J

Šiemet Sovietų Sąjungoje 
sėkmingai atlikta pavasarinių 
pasėlių sėja. 157 draugaj vedė
jai traktorių ir kitokių mašinų 
stočių apdovanoti Lenino orde- 
nu. Jų tarpe yra ir drg. Ka
zys A. Bangaitis, Slucko, Balta
rusijoje, stoties vedėjas.

K o n f e k c iono darbininkų Valstijoj karo Stovį ir pašau- priimta Latvijos ir Estijos. Pa
ke 1,200 milicijos,' kad1 žiū- sikeitimas pažiūromis, 

' retų tvarkos. Dabar milici- i vyk° diplomatiniu keliu tarp 
ja nežino nei katro koman- trijų vyriausybių tuo reikalu, 
dos klausyti. Galimas daik- į 
tas, kad Washington© vai-! 
džfa turės atsiųsti savo kar
eivius maišinį karą tarp 
dviejų gubernatorių.

laimėjimas buvo nepripuola- 
mas. Jie laimėjo todėl, kad 
nepasidavė social-fašistų įta
kai ir nebijojo fašistų teroro;

Dabar dirbama 8 vai., už
darbis padidėjo 15-20 nuoš., 
o kai kur 30 nuoš. Streiką 
laimėjus, darbininkų ūpas pa
keltas.

kė 1,200 milicijos,' kad'Žiū- sikeitimas pažiūromis, kuris

privedė prie to, kad jau gali- 
į ma numatyti galimumą susi
tarti. Tarp trijų vyriausybių 
susitarta tam reikalui sušaukti 
savo atstovų 
Kaune liepos 7 d.

“Specialiai Policininkai 
šaudė į Sen. Wagnerio 

Automobilį
Portland, Ore. — Policija 

padarė . kratą komunistų 
centre, užgrobė nemažai 
knygų ir lapelių ir areštavo 
40 darbininkų.

Prezid. Rooseveltas at
siuntė į Portlandą senatorių 
Wagnerį, kad jis pakrikdy- 
tų judėjimą, einantį prie vi-

konferenciją suotino streiko, kuris dar

Chicago. — Iš čia liepos vo pavėžintas tuom lėktuvu 
18 d. išlėkė į New Yorką, o ir palinkėjo lakūnams lai* 
iš New Yorko lėks į Mask- aringai pasiekti Maskvą, 
vą penki amerikonai didžiu
liu Sikorskio vanden-lėktu- 
vu. Jų komandierius yra 
Wm. H. Alexander. Lekia 
pareikšti draugiškumo So
vietų šaliai. Sovietų amba
sadorius Al. Trojanovski, 
būdamas Chicagoj, pats bu-

Seattle Streikieriai Atmušė Policiją
Seattle, Wash. — 1,200 

laivakrovių liepos 18 d. štur
mavo prieplauką ir suturėjo 
streiklaužius nuo devynių 
laivų prikrovimo. Virš 200 
policininkų užpuolė streikie-

rius nuodingomis bombomis 
ir buožėmis.

Neribotas Vyry Daugis 
Francūzy Armijai

Paryžius.—Franci jos val- 
. Darbininkai, džia panaikina pirmesnius 

prisidengdami s k e p etaitė- apribavimus, kiek imt naujų 
mis veidus nuo dujų, kovo- kareivių į armiją. Dabar ims 
jo akmenimis ir nuvijo po- tiek, kiek tik galės gauti, 
liciją ir skebus. Taip eina prie “taikos..

tebegręsia. Liepos 19 d. 
specialiai policistai apšaudė 
senatoriaus Wagnerio auto-j 
mobilį ir Darbo Federącijos 
vadų automobilį, bevažiuo
jant jiems nuo prieplaukos. 
Nežinia, ar čia buvo klaida 
tų “tvarkdarių” ar jų ban
dyta padaryt provokacija 
prieš kovingus darbininkus. 
Del visko šovikai areštuoti.

LDS CENTRO RMhNe 
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.

“Penkiukės” Išgyveno 
Jau 50 Dienų ir Auga
Corbeil, Ont.—Dionnų šei

mynai vienu kartu gimusios 
penkios mergaitės išgyveno 
jau 50 dienų; yra sveikos ir 
gerai auga.

Išvogė $225,000 čekių
C h i c a go. — Nežinoma 

kas išvogė $225,000 vertes 
čekių iš Chicago, Milwau
kee ir St. Paul gelžkelio raš
tinės. Tuos čekius esą bile 
kam lengva iškeisti pini* 
gaiš- W
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Jaunas Darbininkas.

Darbininkė.

niežėjimas negali susilaikyt, jums jr gį reikia ir po truputį 
n m rl nn Ir 11 'l'CT 1 >> rvi 1 O r -

mėnesių._ Žuvų aliejaus, po 
lodo, po

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

Telephone: Humboldt 2-7964

•-v--- r vr ■-,-<wjjĮiyįwpi 1

Penktai, tleItofc

Šančių “Stikolit” Fabrikas

&

Atsakymas

*

liepos.' 
trantų 
įstaigą

■ 
$
1

Dėl 
šia jų 
tokio

'if,m 
#*• 
w

policiją ir žuvusių šeimynoms 
duoti pilną užlaikymą—kom
pensaciją.

žymi 
buvo 

jie

ranką,
1 ap- 

Nuvežė ligoninėn ir iŠ 
išskaitė už pagalbą. Tie 
rodo, kokį fašistai so- 
apdraudimą davė dar- 

Pinigus iš darbi-

tiesos” kapitalistinėj 
Todėl skaitykime ir 
savo komunistinę

alpo, 
jo vėl 
faktai 
cialinį 
bininkams. 
ninku į ligonių kasą išplėšia, o 
už gydymą vėl ima.

Dabar fašistai visai atėmė iš 
jaunuolių teises dalyvaut li
gonių kasos linkimuose, kad 
mes negalėtume kelti jokio 
protesto prieš naudotojų puo
limus. Mes turim griežtai pro- 
testuot prieš teisių atėmimą ir 
reikalaut balsavimo teisių, kad 
ten galėtume kelt aikštėn sa
vo padėties pasibaisėtinus fak
tus.

SUBSCRIPTION RATES: 
United States, per year ...___ _

Brooklyn, N. Y., per year ........
Foreign countries, per year ..._. 
Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months ...._. 
Brooklyn, N. Y.. six months .... 
Foreign countries, six months ... 
Canada and Brazil, six month? ..

kalai gali sujaudinti odą ir iš- vandens, 
policija stovi? Pradžio- šaukti išbėrimus.

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
The Laisve Inc.

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

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

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

of March 3, 1879

sų savo žuvusį kovotoją. Ir 
pamatę, kad žuvusių sargai 
nejuokauja, išsinešdino. Bu
dėtojai žuvusių žinojo, kad 
bus daromi panašūs žingsniai, 
todėl buvo visuomet prisirengę 
atmušti juodą žygį.

■"ils KAUNO DIRBTUVIŲFabrikas

Žudynių Surengė jai Traukiasi į Savo 
Purvinus Urvus; Masės Verda Kerštu 

Prieš Dviejų Bedarbių Nužudymą

Tūkstančiai demons- 
ujo to didlapio 

maršuodami į Public

nusidraskau. Taip gi ir ant 
krūtinės atsiranda ir žemiau 
alkūnių.

pusėj barikadų “geroji” ir “ne
kaltoji

Mažakraujingumas. Niežinti
: Spuogai

je šmeižtų kampanijos bosų Į ligonių kasą, bet fabrikantas 
■spauda tą dalyką pamiršo, kad ■ atkirto, kad karo ligoninė nie- 
ir tuomet, kad. ir visose tose į ko bendro neturi su ligonių 
darb. kasdieninėse kovose ji ’ kasa.
melavo ant tų tūkstančių darbi- j Antras atsitikimas. 
nmkų ir visaip kėlė į padanges | Jaunuo]is sužeidė 
žudikus darbininkų-policiją. j kraujui bg t dirb k , 
O visaip niekino tuos, kurie gy-1 
nė savo šeimynas nuo bado ir 
kruvinais centais įsigytą pasto
gę.

Todėl pravartu tarti žodis 
tiems Tamošiams, kurie pasitar
nauja bosų klasei, ypač sūkiai-: 
dintiems renegato Prūseikos 
darbininkams. Jūs prasižengia
te prieš savo klasę, klausydami 
to renegato, dar labiaus jį rem
dami, kuomet jis savo Šlamšte 
visaip puola komunistų spaudą.

I Jūs nors ir nesužiniai patampa
te vienan suolan su fašizmo pra
vedė jais šioje šalyje. Jei esate 
sąžiningi, meskite rėmę bosų 
agentą Prūseiką, Butkų ir Ko. 
Stokite kovon prieš fašizmą!

> Š.

Ką Reiškia Lietuvio Jaunuolio 
Pasiuntimas į Sovietų Sąjungą ir 
Paryžiaus Kongresą?

Amerikos lietuvių jaunuolių nacionalė 
konferencija nutarė pasiųsti jaunuolį de
legatą į Paryžiaus sportininkų kongresą 
prieš karą ir fašizmą ir į Sovietų Sąjun
gą. Jis dalyvaus kongrese ir pridės bal
są varde Amerikos lietuvių jaunimo 
prieš karo pavojų ir prieš siautimą kru
vino fašizmo. Jis aplankys darbininkų 
tėvynę ir susipažins su jos jaunimo gy
venimu, darbais ir kovomis. Tai bus pir
mas Amerikos lietuvio jaunuolio aplan
kymas Sovietų Sąjungos ir raportą vimas 
Amerikos lietuvių jaunimui apie Sovietų 
jaunimą.

Iš to jau aišku, kaip svarbus yra mūsų 
revoliucinio jaunimo pasimojimas. Na- 
cionalis Jaunuolių Komitetas dabar suši
lęs darbuojasi, kad sukelti pinigų pasiun
timui jaunuolio į Paryžiaus kongresą ir 
į Sovietų Sąjungą. Bet vieni jaunuoliai 

,to didelio tikslo neatsieks. Mūsų suau- 
tgiisių organizacijos ir draugijos turi at
eiti talkon. Pernai mes gana lengvai šu
kelėm pinigų pasiuntimui draugo Stri- 
žausko į Paryžiaus kongresą. O šiemet 
tikslas dar platesnis.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
savo seime užgyrė jaunuolio siuntimą ir 
pasižadėjo finansiškai paremti. Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Literatūros 

-Draugijos Centro Komitetas taip pat už- 
'gyrė tą gražų žygį ir paskyrė iš iždo 
$25 tam tikslui. Tai gera pradžia. Da
bar reikia tų didelių organizacijų kuo
poms pasijudinti. Kiekviena iš jų gali 
paaukoti delegato lėšų padengimui nuo 
vieno iki dviejų dolerių. Nei viena kuo
pa negali pasiteisinti neištesėjimu tokios 
mažos sumos tokiam dideliam tikslui.

Dienraštis “Laisvė” karščiausiai remia 
šį mūsų jaunimo pasimojimą ir šaukia 
visus skaitytojus, visas darbininkiškas 
organizacijas ir draugijas tuoj aus ateiti 
jaunuoliams talkon. Labai mažai laiko 
yra. Pasiskubinkime, draugai!

Aukas delegato pasiuntimui siųskite 
Lietuvių Jaunuolių Nacionalio Komiteto 
vardu, 46 Ten Eyck St.

kriminuojami.
Prieš šitas bjaurias samdymo sąlygas 

laivų ir uostų darbininkai sukilo. Jie rei
kalauja panaikinimo Visos tos sistemos. 
Jie reikalauja, kad samdymo svetaines, 
(agentūras) kontroliuotų organizuoti 
darbininkai ir darbą duotų tiems, ku
riems ištikrųjų priklauso, o ne tiems, ku
rie eina per graftą, arba kurie yra pasi
žymėję skebai.

Baltimorės uosto darbininkai šitą sam
dymo sistemą yra laimėję. Unijos kont
roliuoja samdymo agentūras. Tapo iš
šluotas baisus graftas. Džiaugiasi dar
bininkai. Jų visa gyvenimo būklė žy
miai pasigerino.

Šiuo reikalavimu negali nusileisti San 
Francisco ir kitų uostų ir laivų darbinin
kai. Jų reikalavimas yra teisingas. Jų 
kova yra kova prieš baisią vergiją, iš
naudojimą ir graftą. Jų kova turi rasti 
pritarimo visoj Amerikos darbininkų 
klasėje.

Jie laikosi vienybėje. Jie randasi kovos 
lauke. Prieš juos atkreipta brutališka 
valdančiosios klasės spėka. Keli streikie- 
riai jau nužudyti, desėtkai sužeistų, de- 
sėtkai pūdomi kalėjimuose. Bet jų pasi
ryžimas tebėra nesulaužytas. Generalis 
simpatijos streikas paklupdys laivų kom
panijas, jeigu jis laikysis. Bet generalis 
streikas jau laužomas. Vyriausiais 
streiklaužiais, kaip ir paprastai, pasirodė 
senų reformistinių unijų reakciniai va
dai. Amerikos Darbo Federacijos pre
zidentas Green jau prakeikė generalį 
streiką. San Francisco Federacijos biu
rokratai iš vidaus savo aštriais dantimis 
drasko darbininkų eiles, ardo vienybę. 
Valdžia, bosai, reakciniai vadai—štai ko
kia spėka prieš generalį streiką.

| Vž Ką Kovoja San Francisco
L Laivą Darbininkai? 

jr •
Šis generalis streikas yra streikas sim

patijos Pacifiko pakraščio laivų darbi- 
' ninkams, kurie jau kelios savaitės stovi 

kovos lauke. Kiti darbininkai, paskelb
dami visuotiną streiką, atėjo jiems tal
kon. Šis įvykis supurtė visą Ameriką. 
Jis sukėlė džiaugsmą ir viltį milionuose 

. darbininkų, o iššaukė kerštą ir baimę 
valdančiosios klasės krūtinėje.

Bet už ką San Francisco ir kitų mies
tų laivų ir uostų darbininkai streikuoja? 
Ko jie nori? Už ką kilo tokia didelė 
audra?

Tiesa, darbininkai reikalauja algų pa
kėlimo. Bet tai nėra centralinis streiko 
reikalavimas. Svarbiausias reikalavimas, 
tai unijų pripažinimas ir kontrolė ant 
darbo agentūrų bei samdymo vietų. Šian- 

; dien laivų savininkai kontroliuoja sam
dymo svetaines (vietas). Tos agentūros 

. paverstos lizdais baisaus grafto, išnaudo
jimo ir diskriminacijos. Darbai perka- 

’ mi už pinigus. Samdytojai, natūralu, 
samdo verčiau neunijistus, negu unijis-

- tus. Kurie dar turi pinigų, šiaip taip 
| per bosų agentus įsiperka darban. Są- 

žiniški, organizuoti darbininkai .vaikšti- 
3 nė j a be darbo, yra persekiojami ir dis-

•

Ar Bus Šiemet Visuotinas 
Amerikos Lietuvių Kongresas 
Prieš Karą ir Fašizmą?

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
seimas priėmė labai svarbią rezoliuciją. 
Jis nutarė pasiūlyti Lietuvių Susivieniji
mui Amerikoje, Rymo Katalikų Susivie
nijimui ir Augščiausiai Prieglaudai Lie
tuvių Amerikoje bendromis spėkomis su
šaukti šį rudenį bei žiemą visuotiną 
Amerikos lietuvių kongresą prieš karą ir 
fašizmą. LDS valdyba įgaliota tokį pa
siūlymą formaliai padaryti anų organi- 
zacijų valdybom. Siūloma visoms orga
nizacijoms sudaryti bendras kongreso 
šaukimo komitetas.

Mes sveikiname LDS šitą žygį. Mes 
manome, kad toks visuotinas kongresas 
turėtų didžiausios reikšmės, šiandien 
tik paskutinis politinis neregys gali ne
matyti karo pavojaus arba kruvino fa
šizmo siautimo Europoje ir jo augimo 
Amerikoje. Lietuvių visuomenė negali 
šaltai, bešališkai žiūrėti į šitą apsireiški
mą. Ji turi įsitraukti į kovą prieš karą 
ir fašizmą. Toks visuotinas kongresas 
būtų milžiniškas žingsnis ton kovon.

Bet kaip į šitą klausimą atsakys SLA 
ir Rymo Katalikų Susivienijimo vadai? 
Ar jie priims LDS pasiūlymą? Į šiuos 
klausimus pats gyvenimas atsakys. Lauk
sime tų organizacijų valdybų oficialio 
nuosprendžio.

Tuo tarpu mūsų pareiga visur kongre
so idėją skleisti ir už ją darbuotis. Tai 
nėra darbas vien organizacijų viršūnių— 
valdybų. Reikia plačias lietuvių darbi
ninkijos mases išjudinti. Reikia, kad 
minėtų organizacijų nariai ir kuopos pra
dėtų kongreso klausimą diskusuoti ir iš- 

’sireikšti. Be to, yra šimtai vietinių pa- 
šalpinių organizacijų, kurias svarbu 
įtraukti į tą judėjimą.

Matote, darbas labai didelis. Klasiniai 
sąmoningi darbininkai turi tuoj aus grieb
tis už jo.

Bet jeigu, daleiskime, SLA ir R.K.S. 
valdybos atmestų pasiūlymą bendromis 
spėkomis šaukti kongresą, ar jau kong
reso idėja turėtų būti padžiauta ant tvo
ros ? Lietuvių Darbininkų,Susivienijimo ■ 
seimas atsakė, NE. Tada visos progre- 
syvės organizacijos šauktų kongresą ir 
eitų pas visų lietuvių organizacijų kuo
pas ir narius su kongreso idėja. Vis 
tiek, vadinasi, kongresas įvyks. Prie jo 
reikia pradėt uoliai rengtis.

Darbininkai Tūkstančiais Lan
ko Žuvusių Karstus; 4,000 Rei
kalavo Nubausti Kaltininkus.

CLEVELAND, Ohio. — 17 
d. liepos, išvakarėse laidotu
vių žuvusių aukų nuo polici
jos kulkų dd. Sam Ąrsentinio 
ir Vinnie Williams, Clevelan- 
do miesto valdininkai, suren- 

!gėjai.šių žudynių, norėtų, kad 
tas visa būtų pamiršta ir vis- 

; kas eitų į “normales” vėžes, 
j Šiandieną toji plėšrioji bankie- 
| rių interesų globėjų šaika-— 
miesto valdžia su Federalės 
Pašalpos valdininkais, kurie 
yra’ kaltininkais tų dviejų dar
bininkų mirties, prispirti dar- . 
bininkų masių protesto, trau
kiasi į savo juodus urvus, kaip 
daugiau ir geriau prisirengti 
ant darbo masių puolimo.

Įvykių dienoje juodo teroro 
sumanytojai manė atsieksią 
savo fašistinių užmačių: su- 
kriušins darbininkų pasiprieši
nimą pašalpos sumažinimui ir 
Komunistų Partiją pavarysią 
po pagrindu, padarysią ją ne- 
legale. Dienoje padaryto: p;ųo- 

llimo vietos kapitalistinė spau
da plačiausiomis špaltomis žy- • 
mėjo, kaip ant “nekaltos” po-, 
licijos komunistų sukurstyti! 
bedarbiai padarę puolimą,! lieijos terorą sudaužys, 

i kaip Arsentinį būk “slaptai”! ^el šitų priežasčių tie 
priėjęs, iš policisto ištraukęs1 tl-1 dviei« aukl-‘ tikri kaltini«- Pasiryzmru kovojo ir tą kovą 

| revolverį ir atidaręs ugnį i: kak P- Shapiros, p. Matovitz laimėjo, i 
“blogą” nemanančius “t__  .
darius”; kaip bedarbiai api-!^’ 
puolę policiją ir tose grumty-j^ĮOO E. 40th St. stoties, 
nėse revolveris atimtas iš poli-! ^ien (

leisto. Rašė kitas didlapis. |siai šmeiž«s ŽUVUS1US> 
! Trečias dadūrė : “Arsentini! mioJ ,viet°J id^° aPie demon“ 
patsai nušovė Vinnie Wil-j Naciją ii jos įteiktus miesto
liams.” Visi trys rašė kitaip. |valdžiai reikalavimus, kad Be- 
Taip buvo įvykių dienoje. Ant'darbi^ Tar^ba rengiasi prie 
rytojaus ir nedėldienį jau bu-'d^de^s demonstiacijos 24 d. i 
vo kas kita. Pirmadienį taip- 

i gi. čia jau buvo sutartinas f 
vienodas puolimas ant Komu-!1 
nistu Partijos, būk ji esanti i ^quaie’ *0J0 m€dus ard; ^°" 
kaltininkė tu žudynių, o poli-‘mums^ PartiJ°s ir ZUVUS11^ 
cija—nekalta, nekaltukė! | draugų. “Pressas” įdėjo, kad 

: komunistai rengia daugiau de-
Bet pirmadienio popietį ir monstracijų ir reikalauja nu- 

vakare prostitutės, bosų tar-. bausti policiją, 
naitės atsimainė tonas. Pas-; Ko bosų ir bankierių tarnai 
kelbia, kad Sam Arsentini po- ]abiausia bijosi, tai masių ker- 
licija surado esantį “krimina-'§to ir jų protesto. Tie, kurie 
listu” ir “holdoperiu.” Bet kad iš karto sielvartavo prostitu^ 
tikri kaltininkai esą jieškomi tės spaudos aprašymais, kad 
ir busią nubausti (turint ome- bedarbiai “blogai” pasielgė' 
nyje Komunistų Partiją), nei “puldami” policiją, šiandieną! 
žodeliu nebeprisiminta. Ko- gavo patirti, kiek yra “tiesos” I 
del taip permainyta visas to-!ir buvo 
nas iš puolimo ant Komunis-' spmidoj. 
tų Partijos ir Bedarbių Tarybų ! remkime 
ant asmens Ąrsentinio, kad jis spjiuda. 
“k r i m inalistas” ? Atsakymas j 
yra tame, kad tūkstantinės

4,000 Reikalavo Nubausti 
Kaltininkus-Policiją ir jos 
Siuntėjus

Pirmadienį, 16 d. liepos bu
vo surengta didelė demonstra
cija prie miesto tarybos namo, 
kur tarybos nariai turėjo po
sėdį. 10 vai. ryte jau tūks
tančiai buvo susirinkę demons
tracijom Demonstracijos iš- ; 
rinkta komisija įteikė miesto! 
tarybai griežtą reikalavimą:!

1) pašalinti teroro surengė- Į -----
jus; 2) nubausti kaltininkus- ^fttSlUViy KoVS

Ilga darbo diena 12-13 vai. 
ir menkas užmokesnis padarė 

Laikinas majoro Davio už- batsiuvių padėtį nepakenčia- 
vaduotojas, Shapiro ir tarybos ma ir jie 
komisija priėmė reikalavimus | dalis

| ir sakėsi, pavesįą ištyrimui i jaunuoliai, 
i kaltininkų. Draugas Ande ! išstatė : 1)
I pareiškė, kad darbininkai ko-^2) pakelt 
I vos už didesnę pašalpą ir po-Į nuošimčių.

i įmonių su

Trikotažo fabrike “Silko- 
lev,” dirba apie 30 darbinin
kų, dauguma jaunuolės. Ke
letą dirba akordinį darbą ir 
uždirba 4-5 lt. dienai. Liku
sios darbininkės uždirba 1.50 
-4 litus dienai. Sezono metu 
(maždaug 3-4 mėnesiai) dir
bam 14-15 valandų dienoj. Už 
viršvalandžius atlyginimas ne
pakeltas, kitoms samdytojas

sustreikavo, 
streikuojančiųjų 

Reikalavimus
8 vai. darbo diena; 
užmokesnį ant 30 

Sustreikavo 17
55-60 darbininkais, j net visiškai nemoka už virš- 

Darbininkai vieningai ir su (valandžius. Likusį laiką dir- 
  bam tik 3-4 dienas į savaitę, 

Social-fašistai norėjo,0 vasaros metu keletą mėnesių 
jie, visiškai nedirbom. Mes ne

streikuojantiems gaunam atostogų ir už šventa- 
! dienius mum nemoka. Dau- 

valdyba. I guma pas mus neturim darbo 
xuu.u J.c U«. parodė,,knygučių, ligonių kasai prisiei-
kad gina ne darbininkų, bet na mokėt, atsižvelgiant į mūsų 
išnaudotojų reikalus.

Batsiuvis.

gni i ’ 1 r- ■

tvark-1 *r P* Laimonai norėtų pamirš- batsiuvių kovą sutrukdyt.
m ]iep0S prie neduodavo

šian- susirinkt ir pagaliau suspen-.
“Plain Dealer”, daugiau- davo prof-sąjungos

Tuom jie dar kartą

] uždarbį didelį nuošimtį.
Nors fabrike yra du venti- 

jliatoriai, bet oras vis gi tvan- 
■ kus, nes tie ventiliatoriai ne
veikia.

Mūsų padėtis dar apsunkin- 
3 ta tuom, kad fabrike yra iš-Nelaimingi atsitikimai:

mėn. atgal sprogdamas stiklas | davikės (dvi seserys choluces 
sužeidė vieną jaunuolį. Jį nu-;—Ema ir Genia Ašaitytės). 
vežė į karo ligoninę ir suteikei Tos dvi viską, kas tik atsitin- 
jam pirmą pagalbą. Stojus į ka fabrike, atpasakoja samdy- 
prie darbo iš pirmos savaitės I tojui, o del jų jau buvo kelis 
uždarbio jam atskaitė 17 lt. už kartus nuimta akordininkėms 
suteiktą pagalbą. Jaunuolis algos, 
protestavo, kad jis įrašytas į

mases didžiausiai pasipiktinę J)arbitiinkai Turėjo Karčių 
budelių darbais, kad lankyda-1 _ , J v
mos karstus žuvusių nuo poli-1 Prityrimų 
cijos kulkų sugniaužę kumštis' Į Į

1 vo eilės prie lapelių dalinimo; per 
, spaustuvės nespėja gamin- 
i ti. Masių užuojauta kuoplačiau- 
sia žuvusiems ir kovos vadui 
prieš badą Komunistai Partijai. 
Nežiūrint kiek nesistengė vietos 
kapitalistų spauda juodinti žu
vusius ir Komunistų Partiją, 
bet ji mažai ką peėusi, permai
nė taiktiką, pamačiusi, kad ma
sės darbininkų, kaip dirbančių, 
taip ypač bedarbių ir mažų na
mų savininkų per šiuos 5 metus 
nedarbo ir vargo patyrė, keno 
reikalus “nekalta” policija gina, 
būtent turčių, fabrikantų ir 
bankierių?

Bedarbių tūkstančiai patyrė, i 
kovodami su badu ir už pasak 
pa, kaip policija atsineša linkui 
jųjų. Mažų namų savininkai, 
kurių tūkstančiai neteko savoI 
namelių, arba prie evikcijų—vi
si jie gavo policijos buožes, ar- 
f>a nuodingų dujų į plaučius pa
ragauti. Tas pats ir su kitais 
desėtkais tūkstančių darbiniu-

prisiekė atkeršyti žudikams, I
Desėtkhi ir šimtai išpildė 

aplikacijas į tas organizacijas, 
kuriose žuvusieji priklausė. O 
toji masė be persto j imo nuo 
ankstybaus nedėldienio ryt
mečio iki. šios dienos popiečio, 
traukė be persto j imo atiduoti 
paskutinę pagarbą žuvusiems 
už darbininkų klasės reika
lus. Tas baimę varė fašistinio 
teroro prieš bedarbius suma
nytojams : Shapiroms; Matovy- 
čiams, Cannonams ir jų tar
naitei, prostitutei, bankierių 
spaudai.

Negana melų ir provokacijų, 
|buvo suplanuota labai juodas 
puolimas , išvogti Ąrsentinio 
lavoną iš laidotuvių svetainės. 
Per italų republikonų kliubą 
turėjo būt pravestas šis Musso- 
linio-Hitlerio aktas. Pirma
dienį, anksįti ryte, govėda 
gangsterių, pasirodo svetainė-; 
je pasiimti Ąrsentinio kūną. 
Maioribo gengė pareiškia, 
kad jie savo kom-patrįoto ne
leis laikyti šalę nigerkos. Bet 
darbininkų sargyba pareiškė: 
fašistą i-juodarankiai, šalin 
mes mokėsime apginti nuo jū-

DARBININKU 
SVEIKATA &

Drauge gydytojau! Vieną 
šimtai liuosnorių laukia sa-,]<arta jau man davėt patarimą 

Laisvę,” ačiū. Dabar 
prašytau kito patarimo. Esu 
moteris 29 m., sveriu 115 sv. ir 
esu silpno kraujo. Daugelis 
moterų nusiskundžia, kad per
daug turi lašinių, o aš de
juoju, kad mažai, ale čia ma
ža bėda. Bet man ant rankų, 
aukščiau alkūnių išberia spuo
gai ir labai niežti. Spuogai nė
ra dideli, raudoni, biskį kaip 
ir viršūnės baltos. Išberia 
kaip kada ir ant šlaunių, ant 
sprando, ale nedaug. Bet jau 
tos rankos tai mane vargina, 
tiek vasarą, tiek žiemą. Tas

Gaukite vaistinėje šitą mi
šinį :
“Phenol liquef. T drachm, 
Zinc oxide 1 oz., 
Lime water 6 ozs.”*

Suplakite buteliuką ir val
gykite niežinčias bei spuoguo
tas vietas keletą kartų per 
dieną. Ant nakties lengvai 
aptepliokite koldkrėmu arba 

I alyva.
Kraujui atgauti ir dalinai 

svoriui, maistą pasirinkite, kad 
ir paprastą, bet gamtinį, neiš
dailintą, nenualintą, denatū
ruotą perdaug. Visokių dar
žovių, vaisių, pieniškų, kiau
šinių, žuvų, šviežios mėsos. Po 
truputį gerai Jums vartoti ke
penų, taip gi dažniau kiauši
nio trynių. Saldymų, riebalų

rupesnės duonos ar šiaip javi
nio maisto: tatai padės Jums 
gauti daugiau svorio.

Į puskvortę virinto vandens 
ištarpinkite “Iron ammonium 

1b.“ ir paskui
Im«

pačių spuogų. Dažniau- • citrate
atsiranda dėl šiokio ar “Copper sulphate 1 gr.
trūkumo organizme, kite to skysčio po šaukštuką 

nors išorinės, paviršutinės pfie- po valgio, į vandenį, keletą 
kų, kurie turėjo progos -kovoti | žastys ir gi turi intakos; saky- 
už unijas, prieš algų kapojimą, sim, kokie erzinanti skysčiai, šaukštą kas diena.
Jie irgi pilnai prityrė, kurioj muilai, milteliai, kokie chemi-Jašą dukart savaitėje, į stiklą

Pasilsėkite dažniau 
pamiegokite ilgiau.'




