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FEDERACIJOS VADAI ATŠAUKĖ VISUOTINĄ STREIKĄ
a.'

2,000 NAZIŲ SLAPTA TEISIAMA, 0 I 
TŪKSTANČIAI JŲ ĮKALINTA

Slaptas Karo Teismas Veikia nuo Liepos 4 d.; Gandai apie 
Naują Sukilimą prieš Hitlerį

Berlynas. — Dachau kali- j 
nių stovykloje yra vietos i 
27-niems šimtams žmonių. 
Dabar gi ji kimštinai ir ku
pinai privaryta nazių štur- 
mininkų, kurie įkalinti už

Gandai Sukilimo Prieš 
Hitlerį

LDS Protestuoją prieš Streikierių 
i Terorizavimą San Franciscoj

BET LAIVAKR0VIA1 IR MAR1NINKA1 
TOLIAUS TĮ-SIA SAVO STREIKĄ ■

nistų Partijos Centro Komi
tetas išleido atsišaukimą į 
darbininkus, kad prieš ka
pitalistų terorą remtų savo 
Partiją, tai yra Komunistų 
Partiją.

Buržuazija persi gando, 
kad visuotinas streikas iš 
San Francisco gali pasisklei- 
sti ir ąpimti visus Pacifiko: 
vandenyno prieplaukų mies
tus. Todėl kapitalistai ir jų 
fašistėjanti valdžia užkūrė 
žiauriausią terorą prieš Ko
munistų Partiją Californi- 
joj, Oregone- ir Wash, vals
tijoj, Roosevelto NRA gene
rolui Johnsonui bešaukiant, 
kad visuotinas streikas tai 
esą “kruvinas sukilimas.”

Vanderleurai, Greenai ir 
kiti Darbo Federacijos gel
toni vadai, smeigdami peiliu 
iš už pečių San Francisco 
streikui, pervarydami strei-' 
ko atšaukimo rezoliuciją,'
stofo petys petin su valsty-• neištikimybę Hitleriui. Nuo 
bes pajėgomis delei Komu-, liepos 4 d. veikia slaptas ka- 
nistų Partijos sunaikinimo.' ro teismas. Šiuo pradėjimu 
Kodėl? Todėl, kad jie nori jis varo per šerengą bent 
nukirsti galvą ištikimiau- 2,000 nazių. 
šiam, kovingam darbininkų1 ..... -...—
vadui—Komunistų Partijai;, 
todėl, kad jie pasimojo iš-! 
vyti komunistus iš darbinin- * .
kų tarpo. Ir jeigu jiems tas I Minneapolis, Minn. Pre- 
pavyktų, tuomet šie ponai zidentas Rooseveltas atsiun- 
galėtų kur kas lengviau par-! tė katalikų kunigą Fr. J. 
davinėti darbininkus kapita- į Haas monyti 7,000 streikuo- 
listams su jų Roosevelto ko-! frnkn vpžikn Knni. 
misijomis.

Komunistų Partija savo 
atsišaukime nurodo, jog ko
munistai nėra kokie “pašali
niai, atėjūnai,” kaip kad 
juos apšaukia kapitalistai ir 
valdininkai. K o m u n istai 
yra tie patys Amerikos dar
bininkai iš dirbtuvių, ir jie 
neturi kitokių reikalų, kaip 
tik darbininkų klasės reika
lus.

Kom. Partija, todėl, šau
kia visus darbininkus remti 
San Francisco streikierius 
ir Komunistų Partiją, kad 
jinai galėtų juo sėkmingiau 
kovoti už darbo žmonių rei
kalus:

“Apginkite Kom. Partijos 
teisę gyvuoti ir kovoti už 
darbininkų klasės reikalus!

“Stokite į Komunistų Par
tijos eiles”, ir būkite užtik
rinti, kad

“Amerikos d a r b i n inkų 
bendras frontas visoj 
sudaužys išnaudotojų 
rą prieš darbininkus!”

šalyj
tero-

Liepos 19 d. pasklido gan
dai, kad vice-kancleris von Į 
Papenas areštavo Hitlerį ir 
kad prasidėjo Vokietijoj ne
paprastas sumišimas. Tie 
gandai dar nepasitvirtino.

Brooklyn, N. Y.—Liepos 19 d. vardu Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo buvo pasiųsta protesto teleg
ramos San Francisco majorui Angelo Rossi ir Jung
tinių Valstijų darbo ministerei Fr. Perkins. Protes
tuojama prieš kruvinų streikierių terorizavimą ta
me mieste ir žadama pagelba darbininkams kovojan
tiems už sąlygų pagerinimą ■ ir unijos pripažinimą. 
Kitos lietuvių organizacijos bei kuopos taipgi priva
lo mušti protesto telegramas atitinkamiems valdinin
kams prieš streikierių budeliavimą. LD'S telegramos 
angliškai skamba sekamai:

July 19, 1934.

MINN. TROKŲ VEŽIKŲ STREIKAS TĘSIASI
gauti darbininkus ir iškrik- 
dyti jų streiką. Tiems po-į 
nams padeda Darbo Federa
cijos vadai. Jie leidžia ne
kliudomai streiklaužiškais 
trokkis vežioti alų, ledą, ga
zoliną ir kitas reikmenis. 
Ypač tie vadai darbuojasi 
suturėt kitus darbininkus.

Mr. Rossi,
Mayor of San Francisco,^Calif.

In name of 5,000 members Association of Lithua
nian Workers we prptest the brutal terror and fas
cist methods used in San Francisco against militant 
strikers. We pledge support of heroic struggle of 
workers fighting for better working conditions and 
right to organize.

Roy Mizara, President.

Komunistai Reikalauja, kad Patys Uniją Nariai 
i Visuotino Streiko Atšaukimo Klausimą

San Francisco, Cal.—Van- 
i deleur, visuotino streiko ko- 
imiteto pirmininkas, Mike 

’ i Casey ir kiti Darbo Federa- 
icijos unijų vadai liepos 19 d. 
(apgraibomis sušaukė komi
teto susirinkimą ir pasiūlė 
1 atšaukti visuotiną streiką. 
’ Susirinkime kilo didelė ko-

■ ' f ‘ '

Balsuotų

Už nusmeigimą visuotino 
streiko iš už nugaros karš
tai tuos judošius pasveikino 
ir jiems padėkavo NRA ge
nerolas Johnsonas ir San 
Francisco miesto majoras 
Angelo Rossi. Sykiu jis 
prižadėjo nenuleisti rankų 
tol, kol bus išvyta iš miesto

1

...Jį’f

ijančių trokų vežikų. Kuni
gas kalbėjosi su gubernato
rium Fl. B. Olsonu ir Roo
sevelto darbo komisijos at
stovu Dunniganū, kaip p.ri-’riu'o Visuotino "streiko.'

. ' • ' ‘ , I ) J * L ‘ ' ' , I
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Šaudo Alabamos Au
dyklų Pikietininkus
Decatur, Alabamoj, poli

cija užpuolė streikuojančių 
audėjų pikietininkus. Su
žeidė vietinį .darbininkų lo- 
kalo prezidentą Monroe Ad- 
cocką ir du kitus. Valstijoj 
streikuoja 22,000 audėjų 
verpėjų. Reikalauja 36 va
landų darbo savaitės, mokė
ti bent po $12 savaitei ir 
pripažint uniją.

Baus už Protestus prieš 
Šturmininkus

Berlynas. — Kasdien su
plaukia tūkstančiai protestų 

1 Viktorui Lutzei, naujam na- 
izių šturmininkų komandie-

Naziy Smogiku Pajėga 
Naikinama Vokietijoj
Berlynas; —-’Kąda užsi

baigs 2,500,000 nazių štur- 
mininkų, arba smogikų “va- 
kacijos,” jų būsią palikta tik 
apie 800,000. Jiems, neleis 
jokių ginklų nešioti. Hitle
ris bijo, kad šturmininkai 
išnaujo ir tikrai nesukiltų 
prieš jį.

Pirmiaus nazių komiso- 
riai buvo pastatyti į bankus, 
fabrikus ir kitas įmones, da
bar jie iš ten pašalinti. Ka
dangi nazių pulkai pasirodė 
neištikimi, tai Hitleriui pri
sieina paremti savb viešpa
tavimą tik ant armijos ir 
juodosios policijos. < (

Miss. F. Perkins,
Secretary of Labor, 
Washington, D. C.

In name of 5,000 members Association of Lithua-, 
nian Workers we protest the brutal terror and fas-

• cist' methods Used.’in San Francisco against militant 
strikers; t We pledge support of heroic struggles of

, workers fighting for better working conditions and
right to organize, n’ ■ , lit

’ ' Roy Mizara, -President, <<
----------------------------------------- . .LA.«

Lavinasi Šaudyt Farmų Streikierius
Bridgeton, N. J.—Stam-1 buvusio valstijos senato- 

būs farmų savininkai bijoUiaus Al. McAllisterio. Nes 
savo darbininkų streiko. 
Juos nugąsdino Eastbrook 
laukų darbininkų, kova, kur 
darbininkai atmušė savinin
ko pasimojimą pusiau nu
kirsti jiems algas. Todėl 
šios apylinkės buožės dabar 
organizuoja juodašimčių 
komitetus, vadovaujamus

darbininkai daugiau rašosi 
į Industrinę. Uniją ir ren
giasi plačiam streikui. Kad 
išanksto prieš jį prisirengti, 
keturių miestelių policija: 
Bridgeton, Milville, Vine- 
land ir Salem, tam tyčia’la
vinasi šaudyti ir nuodingų 
dujų bombas mėtyti į būsi- 

I mus streikierius.

| 4.11^ ovui jLiiiiiiiixYu nuincuruit!“

6,066 Žmogvagiai Yra;7 . ° ° darystes. Jis ketina baustJungtinėse Valstijose I protestuojančius, ' kaipo 
“šmeižikus.”

f

Washington. — Jungtinė
se Valstijose yra bent 6,066 
“kidnaperiai,”" arba žmog- 
vagiai, kurių pirštų ant
spaudai nutraukti ir laiko
mi teisdarystės ministerijos 
archyvuose. Išviso ten ran
dasi 4,^00,000 pirštų nuo
traukų įvairių nusikaltėlių. 
Tarp jų yra antspaudai pir
štų ir areštuotų darbininkų 
kovotojų, kuriuos kapitalis
tinė valdžia, mat, priskaito 
prie paprastų prasižengėlių.

Baltąją Areštai už Draugavi
mą su Negrais

Chicago. — Pereitą sek
madienį policija suėmė 11 
baltųjų darbininkų už ■ 
kad jie sykiu su negrais žai
dė ir broliavosi Jackson 
Parke.

Hitlerįečiai Perdaug Vaišina _ 
Užsienių Reporterius

! Berlynas.-^Naziai ruošia' 
nuolatinius bankietus Užsie
nių laikraščių1 koresponden
tams.' Nobi juos fudm pu-- 
pirkt, kad nerašytų tiesos 
apie - hitlerizmą. ° Del to 
skundžiasi ypač Šveicarijos 

, VI laikraščių korespondentai, tai, I • , <; .

Nariai Grūmoja Sukilti 
prieš Dollfusso Valdžią

Viena. — Rymiško fašis
tų diktatoriaus , Dollfusso 
Vyriausybė1! paskelbė, / kad 
bus mirčiai baudžiami hitle- 
rjninkaų > ū Kurie sprogdins 
bombas £rba pas kuriuos 
bus yasta-ginklų^ i Bet jeigu 
Dollfuss: mižudys bent. vie+ 
ną hitlerininką, tai jie stosią 
į atvirą kovą del> jo nuverti
mo, i kaip į kad grūmoja Alf
red Frąuenfeld, pabėgęs į 
Vokietiją1 Austrijoj hitleri
ninkų vadas.

Judžiy "žvaigždės” Gauna 
Daugiau negu Rooseveltas?

Washington. — Pernai

!va. Pagaliaus, per gudry-įvisi komunistai, supranta- 
j bes ir klastas tie vadai per- ma, sykiu ir visi revoliuči- 
|varė nutarimą užbaigt vi- njaį darbininkai. Bet mes 
i suotiną streiką, bet tik 191 (žinome, kad jis nepajėgs į- 
: balsu prieš 174. Streiklau- j Kūnyti ta fašistinį savo pa- 

vadinasi, vos pajėgė | simojimą.

Washington, 
buvo 110 judamųjų paveiks
lų aktgrity di^to.rių4r ra-, 
sy to jų, kurie gavo (Jfde'snes 
algas, negū' šalies' preziden
tas .Ręęseveltas. O j p .-metinę 
alga jyrą $75,00Q.Ęoosevęlr 
ias pykį iš; pavydo prąsitarė 
ląikrąšęių korespondentams, 
kadtVbesmeg.eniams” jųdžių 
aktoriams; perdąug moka
ma.- . ■ (

Perdaug Polit. Pabėgėlių
Praga.

jos valdininkai skundžiasi, 
Berlynas. — Fašistų vy-! kad perdaug jau į tą šalį su- 

riausybė uždraudė valdžios bėgo žmonių nuo fašistinio 
tarnautojams duoti aukų persekiojimo iš Vengrijos, 
bet kokioms nefašistinėms Vokietijos, Lenkijos ir Ajis- 
1''UJ'irybėms. trijos.

Čechoslovaki-

Meksika Pripažiiis Sovietus
Varšava.

stovas Lenkijai pareiškė So
vietų Sąjungos ambasado
riui Davtianui, kad Meksika 
nori sumegsti diplomatinius 
ryšius.-su Sovietais. . „■

- ------------- „ ,,,,

Hitlerio valdžia įsakė'Su
naikint visas knygas ąmeri- 
kono socialistinio rašytojo 
Upton Sinclairio. . >, t ■ -

Meksikos at- Padaužos .Užpuolė Seattle > 
Marininkų j Unijos Centrą

Seattle, Wash. —/ Patrio
tiškų gengstęrių govėda iš
daužė Industrinės Marinin
kų Unijos Centrą. Laiva- 
kroviai demonstruodaminu- 
maršavo į‘City, HalL ReL 
kalavo paliuosudt i areštuo
tus streiko vadus. . o L

Darbo mi-

STREIKŲ, LOKAUTŲ 
į ^UOSTQUIAr i

; Washington, i
nisterija apskaito, kad šiais
metais šalies darbininkai 
per streikus iy lokautus 
“prarado” išviso 15,000,000 
darbo dienų ir turėjo $50,- 
000,000 nuostolių. Tomis 
skaitlinėmis streiklaužystės 
ministerija ■ nori atgrąsinti 
darbininkus nuo' kovų už 
geresnes sąlygas.

žiai, 
gaut 17 balsų perviršį už 
streiko atšaukimą.

Komunistai atsišaukė į 
darbininkus, kad priverstų 
vadus leist visiems unijų na
riams balsuot, ar atšaukt 
streiką ar jį toliaus tęst.

Laivakroviai ir jūrininkai 
dar tebestreikuoja. O Dar
bo Federacijos vadai jiems 
bruka pasiduoti sprendimui 
štreiklaužiškds 7 Roosevelto 
komisijos. . .

Pardavikai vadai savo re
zoliucijoj del visuotino 
streiko baigimo gąsdina, 
kad visuotini streikai gali 
suardyt pačią šalie^s valdžią.

Portlandui Tebegręsia Vi
suotinas Streikas

PORTLAND, Ore.—Ore
gono gubernatorius sumobi
lizavo valstijos „ kareivius 
laužyti laivakrovių streiką 
ir užkirsti kelią visuotinam .^, 
streikui.

Darbo Federacijos vadai 
kol kas supainiojo dalyką 
taip, kad darbininkai lauk
tų, kol Roosevelto atsiųstas 
senatorius Wagner pasidar
buos delei laivakrovių strei
ko “sutaikymo”, tai yra su
laužymo.

AUDROS LIETUVOJE PRIDARĖ PUSANTRO 
MILIONO LITŲ NUOSTOLIŲ

Ledai Sunaikino Didelius Javų Plotus; Išmušė Daug Nami
nių Paukščių; Griovė net Ūkininkų Daržines

KAUNAS. — “Rytas” se-, vietoje likusi vien juoda dirva 
kančiai paduoda žinias apie I Sodai ir ypač lapuočiai miške- 
smarkių audrų siautimą Lietu- Į liai taip pat sunaikinti, 
voje liepos 1-2 d.

Pandėlio valsčiuj per kilu
sią audrą ledai krito balan
džio kiaušinio dydžio. Pandė
lio miestely išmušė 75 gyv. na
mų langus, o iš Pandėlio vals
čiaus 54 ūkininkų sunaikino 
ą.pie 1 217 hektarų pasėlių. 
Audra tęsėsi tik 15 minučių, 
įj Apie audrą Šiaulių apskri
tyje. gauta tokių papildomų ži
nių :

Joniško v. Jonkūnų, Rimše
liu įr Trumpaičių kaimų lau
kuose Visai Sunaikinti pasėliai 
apie 900 hektarų ploto. 5 ūki
ninkų sugriautos daržinės ir 
išversti soduose medžiai. Dar 
rytojaus dieną apie 11 vai. 
grioviuose buvo rastos ledų 
krūvos, nors audra prasidėjo 
iš vakaro apie 6 vai.

Papilės valsčiuje audra pa
lietė 20 kaimų, čia nukentė
jusių ūkininkų skaičius siekia 
190. Sunaikinti ir sugriauti 
28 trobesiai. Užmušti 28 na
miniai paukščiai. Pasėlių nu- 
naikinta 1625 hektarų, šiam 
valsčiuj viso .nuostolių apie 
380,000 litų.

Rugiai,, kviečiai, pievos, va
sarojus ir debiliai taip sumai
šyti su žemėmis, kad negalima 
nupjauti nei kraikui. Daržų

Panašus vaizdas ir Skaisįd- 
rio, Kruopių, Gruzdžių ir 
Meškuičių valsčiuose.

B e n d r ai, išskaičiuojama, 
kad liepos 1-2 d. audros Šiau
rės Lietuvoj išviso pridarė M* 
pie pusantro mil. litų nuosto
lių. Nukentėjusiems padėti 
organizuojama pagalba; Adį

J j-?-L

ANGLAI STATO 460 . J 
karo Lėktuvų h h 

Anglijos valdžia paskyrė 
$100,000,000, už kuriuos bus 
pastatyta 460 naujoviškiau- 
sių karo lėktuvų. Tuomet 
Anglai turės 1,440 augš- 
čiausios rūšies karinių lėk
tuvų ir, kaip sako, “susiljjj 
gins” ore su Francija, kuri 
turi 1,650 armijos lėktuvų.

HITLERIO TYLA
Berlyno katalikų vysku

pas Bares pasiuntė Hitleriui 
užklausimą, kodėl juodoji jo 
policija sušaudė Katalikų 
Akcijos vadą Erichą Kląu- 
senerį. Hitleris nieko ne
atsako. . L

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)K ■

N* ■



-‘■a-*- .

' t'A'fSVfc'!

I

F

i.iX,

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

•<! of March 3, 1879

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... .............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year $7.50
Canada and Brazil, per year ............. $5.50
United States, six months $3.00
Brooklyn, N. Y„ six months ...........   $4.00
Foreign countries, six months ...__ $4.00
Canada and Brazil, six months ........  $3.00

Knfria Tuslapfe

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
The Laisvė Inc.

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

4

f

f

f,

Prūseika Nesuranda Komunistų, 
Nesuranda Revoliucinių 
Darbininkų

Oportunistas Prūseikk irgi prasišiepė 
apiet San Francisco generalį streiką. Tik 
krislus tepajėgė sulipdyti apie tą istorinę 
darbininkų kovą. Savo “Gadynėj” (lie
pos 3'9 d.) jisai tikrai renegatišku būdu 
streiko progą panaudoja išniekinimui ko- 
muipstų ir šiaip revoliucinių darbininkų. 
Visa—San Francisco generalio streiko 
prasmė ir reikšmė Prūseikai susiveda į 
dar 'vieną išgarbinimą Amerikos Darbo 
Fedęracijos pardavikų vadų, kurie dan
timis drasko generalį streiką, ir į pašiepi
mą komunistų.

“Kas vadovauja tiem streikam?” klau
sia tasai žmogus. “Amerikos Darbo Fe
deracijos vietinės organizacijos”, atsa
ko patsai. Ir toliau traukia:

3 Tūli karštagalviai mums, būdavo, sako, 
ka'd Federacija amžinai supuvus oportuniz- 
mle ir kad del to reikia organizuoti naujas 
“fėvoliucines” unijas. Gyvenimas skau
džiai supliekė tų karštakošių teorijas. San 
FJrancisco streiku vadovauja Amerikos Dar
bo Federacijos žmonės. Vadinasi, jie moka 
kovoti, vadinasi, ir senos unijos gali būti ir 
yja kovos įrankiai. Naujų dualinių unijė- 
liį tose kovose mes nematome, nes jos tik 
afit“popierio. i ■ •
Šitokia giesmė. “Federacijos žmonės”, 

štai-’kas jam prie širdies ir ką jis kelia į 
padanges. Temykite, jis kalba apie strei
ko vadus, kurie, girdi, “moka kovoti”. O 
tie japonės, tie vadai, tie Prūseikos gar
binami prieteliai, piestu stojo prieš gene
ralį. streiką, o kuomet eiliniai nariai pri
vertė streiką paskelbti, tai iš pirmos die- 
nos?pradėjo streiką laužyti. To Prūseika 
nepąsako savo skaitytojams. Jis tą fak
tą paslepia. Vadinasi, Prūseika sąmo
ningai apgaudinėja sklokos narius.

Ąr tiesa, kad Federacijos “žmonės”- 
vadai buvo prieš generalį streiką? Taip, 
tiesa. Taip pat tiesa, kad antroj dienoj 
po ptreiko paskelbimo tų žmonių genera
lio streiko komiteto dauguma nutarė pa
vesti* streiką valdžios arbitracijai ir at
sišaukti pas prezidentą Rooseveltą. Jei
gu; Streikas dar neatšauktas (šiuos žo
džius rašant), tai ne dėkui tiems Prūsei
kos žmonėms; bet todėl, kad jie bijo ei
linių darbininkų, eilinių narių. New 
Yotk “Times’o” korespondentas Porter 
rašo (liepos 19 d.):

j Šią naktį nėra jokios abejonės, kad didelė 
dauguma dvidešimts penkių komiteto, ku- 

' rjs- veikia už gėnėralį streiko komitetą, nori 
apšaukti generalį streiką ir vilkina tik to- 

| dėTj kad dar nėra persitikrinę, • kad eilinių 
narių dauguma užtenkamai pasviro jų 'pu-, 
sėn ir klausys jų pašaukimo grįžti į darbą.

Tai šitokie Federacijos “žmonės”, ku
rie Prūseikai moka kovoti! Tik bijo eili
nių narių, kurių, beje, nemato Prūseika.

Prūseika pasigenda revoliucinių “uni- 
jėlių” šiame streike. Nemato, nes neno
ri matyti, nes nori apgaudinėti “Gady-. 
nes” skaitytojus. Bet faktai štai ką sa
ko: Laivų darbininkų streikui vadovauja 

& bendromis spėkomis Federacijos unijos ir 
L revoliucinė “unijelė” Marine Workers 

Industrial Union. Laivų darbininkų 
fe streiko komitetas susideda iš atstovų iš 

'tų unijų. Prūseika to nemato. Jis ne- 
įįnato, jis paslepia tą faktą, kad fašisti
niai chuliganai ir policija išdaužė Marine 
JRTor.kers Industrial Unijos raštinę ir šu- 
treštavo šimtus revoliucinių unijistų, su 

tikslu sulaužyti streiko nugarkaulį.

■f

&

1 ■Visi ^komunistai Prūseikai tikrai “karš
takošiais” yra. Prūseika,. kuris pabėgo 
iš revoliucinių eilių apsaugojimui saVO 
kailio, karštakošiais vadina mus—mūsų 
draugus San Francisco mieste, kurių ke
li šimtai sugrūsta į kalėjimą už stovėji
mą pirmosiose streikų eilėse! Pi-ūseiką 
visai apžabaldėjo neapykanta prieš ko
munistus. Visoj savo “Gadynėje” jis nei 
žodelio nepasako už mūsų San Francis
co draugus. Jis gi net tiksliai paslepia tą 
faktą, kad Californijos komunistų dist- 
rikto leidžiamas “The Western Worker” 
yra paimtas už streikierių organą. Jis 
taip verda tuo kerštu, kad net “Gadynė
je” tiksliai slepia tą baisų terorą, kurį 
chuliganai ir valdžia paleido prieš komu
nistus San Francisco mieste.

Bet valdančioji klasė žino, kas sudaro 
šio streiko nugarkaulį. Štai kodėl jinai 
padarė generalius puolimus ant komu- [ 
nistų ir visų revoliucinių darbininkų. ! 
Štai kodėl jinai sudaužė Komunistų Par
tijos, Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo ir revoliucinės jūrininkų unijos bu
veines ir suareštavo apie keturis šimtus 
draugų.

Bet kur sklokos žmonės? Kur love-- 
stoniečiai, kurie dergia komunistus? Ką 
jie veikia San Francisco mieste? Nesi
girdėti. Valdančioji klasė baisią audrą 
kelia prieš komunistus, o nei žodeliu ne
prasižioja prieš lovestoninius renegatus, 
prieš Prūseikos armijos žmones. Jeigu 
jų ten bent vienas yra, tai, matyt, jie irgi 
taip “moka kovoti”, kaip tie Federaci
jos “žmonės”.

Beje, tie Federacijos ‘žmonės” lankėsi 
pas generolą Johnsoną, NRA galvą, puoš
imam hotelyje ir prižadėjo jam streiką 
sulaužyti taip greitai, kaip tik pamatys, 
kad eiliniai darbininkai užtenkamai su- 
demoralizuoti.

Prūseika laužiasi per atdaras duris, 
kuomet jis bando mums įkalbėti, kad 
‘senos unijos gali būti kovos įrankiai.” 
Kiekviename mūsų darbe senose unijose, 
kiekvienam atsišaukime į senų unijų na
rius, komunistai sako, kad tas unijas dar- • 
bininkai turi paversti į kovos organus. 
Jeigu jie netikėtų, kad tos unijos gali bū
ti kovos organais, tai visai jose nesidar- 
buotų.

Prūseikos ir Butkai netikės tam ir ne
svarbu, bet faktas yra, kad San Francis
co senos unijos tik tiek šiandiep ir yra 
kovos organais, kiek jose jau spėjo pa
sidarbuoti komunistai ir šiaip revoliuci
niai darbininkai, kurie priima Komunis
tų Partijos vadovybę. Jie veikia tose uni
jose. Jie turi suorganizavę jose opozici
jas, eilinius narius prieš vadus. Štai ko
dėl tos apačios sukilo prieš vadus ir pri
vertė juos paskelbti streiką.

Tai pasidarbavimas ne lovestoninių- 
prūseikinių oportunistų, kurie savo bal
są prideda prie valdžios ir bosų balso 
prieš Komunistų Partiją, bet Komunis
tų Partijos, mūsų draugų, mūsų fronto 
kovotojų. Prieš tuos kovotojus Federa
cijos žmonės-vadai, laivų kompanijos, po
licija, majoras Rossi, gubernatorius Mer
riam, generolas Johnsohas, Prūseika, 
Lovestonas! Bet tie kovotojai maršuoja 
pirmyn, bet Komunistų Partija gyvuoja. 
Tas kruvinas valdžios ir chuliganų tero
ras San Frahcisco’fmieste, tAš buržuazi-' 
nes spaudo^ staugimas; tas Prūseikos 
dantų rodymas prjęš Komunistų Partiją, 
jai kėlio nępa$tos.į Įlsiihtų Suareštuotų 
ir įkalintų draugų vietas stęs.tūkstaričiai 
naujų kovotojų. Nestos jų vieton Prūr 
seika ir Butkus, bet stos darbininkai iš 
dirbtuvių ir' kasyklų. < '(

Kuomet sklokos pati galva, pats Vadas, 
tepajėgia duoti tik viso labo kelių eilučių 
krislus (išniekinimui komunistų) apie 
San Francisco visuotiną streiką ir apie 
tas didvyriškas uostų ir laivų darbininkų 
kovas, kuomet savo šlamštely vos randa 
vietos viso labo tik aštuoniolikos eilučių 
žinutei apie Cleveland© policijos terorą 
ir nužudymą dviejų bedarbių, o beveik 
visus aštuonis puslapius pašvenčia nieki* 
nimui mūsų komunistinio judėjimo—tąį 
tas tik parodo, kaip giliai į buržuazinį 
purvyną yra nuklampoję Prūseikos ir 
Butkąj. Sklokos eiliniams nariams vęr 
tk ^pie tai rimtai pagalvoti/

Kiekvieną mėnesį už pre
są reikia mokėt po $70.00, 
Kaip dabar aukos plaukia, 
tai nesurenkam nei pusės 
reikalingos $unioš 'mėnesi
nėm mokestim. Šiuo kartu 
gaunam laiškų tik keletą, 
kurie skamba:

“Draugai Laisviečiai: Aš 
prisiunčiu $5.50 už A. Skrę- 
būnas prenumeratą. Man 
priklausytų pasilikti 50 cen
tų nuošimčio, bęt aš to nuo
šimčio neimu, paaukojų pre
so užmokėjimui. Draugiš
kai, P. Tidikas, Raymond> 
Wash.”

Iš suvargusio Pennsylva
nia os miestelio, New Ken
sington, draugas J. Yesada- 
vičius rašo sekamai:

“Gerb. Draugai: šiuomi 
prisiunčiu $5.50 už “Lais
vės” prenumeratą ir vieną 
dolerį aukoju preso išmokė
jimui. Taipgi drg. A. Shei- 
ris aukojo $2.00 preso išmo-

Preso Fondas Lėtai Kyla

'>1?.’.'L*' Am. .....

M. D. ’

užtat dabar yisus išei- 
krato.

Fabrike dirba 80 darbinin
kų. Uždarbis mažas, nuo 15- 
30 lt. savaitę. Nors yra 8 vai.

I darbo diena, bet prisieina dirbt 
ir daugiau, nes kitaip ir tiek 
negalima uždirbt. Ir jaunuo
liams prisieina tiek ilgai dirbt. 
O oras visuomet tvankus, nes 
nėra ventiliacijos, o langus ati. 
daryt uždrausta. Kad tas ken
kia sveikatai, o ypač jaunuo-

šeštadienis,

IS LIEfŪVOS
ninkės neša iš fabriko saldai 
nius, 
nant

/

aukojo $1 preso išmokėji
mui. Taip pat drg. K. Yok- 
šas pridavė už prenumeratą 
ir $1 aukojo preso išmokė
jimui.

Iš New Jersey dovarių 
gauname gana dažnai, šiuo 
kartu gražiai pasirodė mer
ginos. Drg. A. Bakutytė pa
aukojo preso fondan 50c., o 
drg. Vera Mikutaitytė užsi
mokėjo pusei metų “L.” 
prenumeratą ir paaukojo 
25 centus.

aukojo $2.00. Viso pinigų 
yra $10.50.”

Kur yra norų, ten yra ir 
būdų surasti paramos dar-; 
bininkiškai spaudai. Drau
gai new kensingtoniečiai 
labai yra slegiami bedarbės 
ir yra turėję ilgų streikų, 
kas irgi labai apsunkina jų 
ekonominę padėtį. Tačiaus 
aukomis pasirodo gana gra
žiai.

Trumpas, bet skambus 
laiškutis:

“Stoughton, Mass. Bran
gūs ' draugai: A.L.D.L.D. 
62-ra kp. aukojo “Laisvės” 
preso išmokėjimui $5.00. 
Draugiškai, J. Petrukaitis.”

Laike “Laisvės” pikniko 
Brooklyne drg. Surviliutė 
u ž s i mokėjo prenumeratą 
metams ir paaukojo 50 cen
tų preso fondan.

Šiom dienom Brooklyne 
lankėsi dd. Galeckai iš Phi- 
ladelphijos. Drg. M. Galec- 
kierfė yra plačiai žinoma 
dienraščio skaitytojam, kai
po dalyvė “Laisvės” vajuo
se. Šiuo tarpu jie užėjo pa
matyti naujo “Laisvės” au
tomatiško preso ir to preso 
išmokėjimui patiesė dolerį 
aukų.

Laike sensaciškojo spau
dos pikniko Mass, valstijoje 
drg. E. Freemont užsimokė
jo “L.” prenumeratą ir pa-

“Aškinazi” Saldainiu 
Fabrikas

Streikas “Folksblato” 
Dirbtuvėje

šį kartą streikas praėjo 
daug geriau negu pirmiau. 
Samdytojas paskelbė, kad nori 
visiems sumažint algą, nes gir
di, blogai su fanansais, o jei
gu nesumažins, tai bus privers
ti uždaryt spaustuvę. Bet dar

bų, samdytojui negalvoj. Vai-1 bininkai nesutiko, nes jeigu 
gomojo nėra, 'muilo ir rank-J sumažins algą, tai nebus daug 
šluosčio^taipogi nėra, gerti ar-j geriau, kai bedarbiams.' Nes 
batos neduoda. Daug prisiei- j dalis darbininkų uždirba 15-30 
na kentėt nuo samdytojo šu-jlitų į savaitę. Judel'Mark ir 
nų G’oldbergo, kuris visus ko-'dar du iš redakcijos ėmė atgi- 
lioja. Vieton, to, kad visiems tuot, kad reikia pasidūo't, nes 
kartu kovot už geresnes dar-[sunkus laikas ir duodamas pa- 
bo sąlygas, darbininkės tarp [vyzdį pats sumažino algas, 
savęs, o ypač kurios dirba' nes daug uždirba — Judel 

nešautai-i Mark 1000 lt., o likusieji du 
Viena dalis skundžia ( po 300 litų į mėnesį. Mes pas- 

samdytojams. neprileidžia kit-jtatėm sekančius reikalavimus: 
tų prie darbo, o ypač dirba I) nemažint algos; 2) nieko 
net 16 vai. ir tuo rodo samdy- neatstatyt nuo darbo; 3) pun- 

Per tojui, kad jos paklusnios ii’ ktualiai išmokėt algos ir 4)

Rockford, Ill., atvyko į “Lai
svės” , pikniką į Brooklyną. 
Čia padėjo mums darbuotis 
ir preso išmokėjimui prime
tė $2. Brooklynietė drg. 
Depsienė šiuo kartu $3 au
kojo preso išmokėjimui. Ši 
draugės Depsienės stambi' 
auka yra ne pirma; iš ank- akordiniai, gyvena 
sčiau ji' žinoma, kaipo gera 
darbininkiškos spaudos rė
mėja. i

Iš Nashua, N. 
draugą Vilkauską nuo LDS kad galima daugiau uždirbt, išmokėt skolas. 
128 kuopos gavome auką 
$10. Tą sumą jie sudarė iš 
laimėjimų “Tea set’o.” Kieki 
anksčiau preso išmokėjimui ! 
d. K. Karpavičienė, brook-j 
lynietė, aukojo $1 ir jos au-j 
ka dar nebuvo,spaudoje pa-' 
skelbta. Tą reikalą dabar 
atliekame. .

Kadangi buvom gerai orga-Samdytojas tą žino ir tuomi 
patenkintas, nes tas jam atne- nizuoti ir mūsų kovai vadova- 
ša nemažai pelno. Kai įti- vo kairiosios profsąjungos, po 
kit šeimininkui, keturios dar-j 4 streiko dienų, samdytojas 
bininkės, kurios dirba prie i pasidavė, 
pakavimo praneša, kad darbi- Tankas.

U

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATAŠiuom kartu aukų aplai-[ 

kerne $30.75, iš anksčiau 
įplaukusių aukų yra $1074.-' 
28. Viso aukų sulig šiąja 
diena turime $1105.03, sko-'
los už presą dar yra $777.21.1 MažaJ

Presas - dirba labai gra- i 
žiai. ' Pėrėitą savaitę > auto- • 
matiškasis pres’as išvarė' 
tiek darbų, kiek du žmonės! 
nebūtų galėję išvaryti. ^To
dėl šiemet turime daugiau 
darbų, negu pernai, nes 
greičiau juos padarome; tad 
draugijos ir iš toliau pri
siunčia “Laisvei”

Bet Skaudžiai Eina 
Mėnesines

būčiau dėkinga, jei 
duotumėt atsakymą 

Esu
sveriu 182 sv

»l .......... H' , ii i-n-wJM——

nių gyduolių strėnos lyg kad i 
aptirpę. Manau, kad tos gy
duolės yH savo rūšies svaiga
las (“dope”), tik skausmui r 
apraminti ir nervams atbukin
ti—tam kartui. Bet jos ne
prašalina priežasties, tai skau
dėjimas ir vėl grįžta.

Jums kojos šąla ir gi dau
giausia dėl tos pačios priežas-

Labai 
i ir man 
per “Laisvę.” Esu moteris 
42 my sveriu 182 sv., ūgio 5 
p. 3 c. Turiu vieną dukterį jau 
paaugusią. Nuo mažų die
nų esu riebi ir nesu sirgusi | 
sunkiomis ligomis. Mano mė- . _ , .

, i nešinės pirma būdavo neskau- Bes: dėl tų liaukų silpnėjimo.
. spaudos, d?jos ir daugiau būdav0. ale Mat, šitos liaukos reguliuoja 

darbus. Kitas labai svarbus ■ dabar ketvirti -metai tai pra-! arteri^ susitraukinėjimą ir ne- 
4.^., --------- I .. ! mažos turi intakos į kraujo

apytaką.
Pakeiskite kiek savo dijetą: 

mažiau valgykite 
ypač visai

so-

nevartoti.

No.

Conn.

. i

■M

1 ju.
I nas
j per ;
dą. ,

Aš dėl švarumo, visada sau 
išsiplaunu vidų, ar su druska 
ar su sode, ir, atsitūpus, ( pa- 

' siekiau gimtuvės kakliuką ir 
ten biskį spustelėjau, kad ne- 

i kokio nešvarumo.

ir skydinė liauka nebėra to-|^^ena»

abelnai, 
mažai skrobylų, 

krakmolų, riebalų, saldymų, 
javinio maisto. Daugiausia 
gyvenkite daržovėmis, žalė
siais, taip gi vidutiniai varto
kite kiaušinių, pieniškų, žu
vų, šviežios mėsos.

Kas diena gerai pasimankš- 
tykite, p a g i m n a s tikuokite,

liaukos pasidaro silpnesnės, 
moteris gauna palinkimo būti 
riebi. Ir mėnesinės tada pasi- 

. Jaro mažesnės, mažiau krau- 
j juojaj bet labiau skauda.

Sakote, Jums nuo paskuti-

. v-*-

dalykas yra tas, kad nepai- džioj dvi dienas negalima pa 
sant kainų pakilimo ant vis- ■ kęsti. Kai užeina tarpais 
ko, “Laisvė” ant spaudos nūs gelti, tai atrodo, kad su- 
darbų nepakėlė kainu. Kaip i sir#au ant gimdymo. Ir ne- 
matote, “Laisves įsigijimas j £ ku].is ]abaj skaud_.........
naujo preso yra ant nau-i];ja a§ būnu labai pikta. Dvi 
dos visom <" 
rios duoda “Laisvei 
dos darbus.
iš draugijų primeta po do- 
leriuką kitą preso išmokėji
mui, savęs nenusiskriau- 
džia. P. Buknys.

Atsišaukimas į Connecticut Valsti jos 
Draugus Farmerius

Draugai, jūs jau esate tikimės, kad draugai ūkinin- 
matę dienraštyje “Laisvė- Į kai prisidėsite priekio taip 
je”, kad Connecticut valsti
jos jaunuolių mokykla įvyks 
šį sezoną New Havene. Pra
sidės liepos 23 d. ir . baigsis 
rugpjūčio 18.

Be jūsų, draugai ūkinin
kai, pagelbos būtų sunku iš
laikyti tą visą periodą jau
nuolius ir aprūpinti juos 
tinkamu maistu. žinote 
gerai, kad vašardis taikli rei
kalinga daugiausia daržovių 
del maisto. Bet neapsako
mas daržovių brangumas 
mums neleis mokinius aprū
pinti tinkamu maistu, jeigu 
jūs nėprisidėsite, nepaauko
site po šiek tiek daržovių.

Atės, mokyklos komisija,

gėlimas,
- - - i ir kulšis labai skauda, ir to- 

__ ____ _____ ...... _ J 
draugijom, ku- • dienas turiu visai lovoj gulėti. 
‘Laisvei” spau- Ir mano blauzdos net vasarą

Užtat, kurios ! sala, o žiemą tai nėr ir kal- 
i bos. Aš manau, kad blauzdas 
pėršaldžiau, o gal ir strėnas 
skauda ntio pertempimo.

Buvau pas kelis gydytojus, NPač per pusiaują, per juoz- 
bet man nepataisė, tik nuo pa- meni: pasilankstykite, pasisu- 
skutinių gyduolių strėnos lyg kabokite, kad liemens ir strė- 
kad aptirptų, kolei tebevarto- niI raumenys pasidarytų tvir- 

O, nustojus vartoti, strė- tesm. T---- -- -------T—
ir vėl pradeda gelti, ale 
sirgimą, tai labiau skau-

svarbaus darbininkų klasės i. ... - . .
reikalo ir prie mokyklos pa-'pasiliktų kokio 
laikymo ne tik su daržovė- Ar gi tas galėtų kenkti? 
mis, bet ir su šiaip maistu.

Draugai, kurie aukosite

Tada mažiau skaudės ' 
• strėnas, ir lengvesnės bus mė
nesinės.

Pasikaitinkite ant saulės ge
rai, ypač" strėnas, pilvą, kojas. 
Galima ir po atdaru langu.. 
Karšti kompresai ant strėnų, 
arba karšti ir šalti pakaito
mis, yra labai gerai.

Gaukite, “Thyroid tablets, 
gr. 1, P. D., No. 100.” Imki
te po vieną prieš valgį, per 
mėnesių mėnesius. Per pačias 
mėnesines galite 
Neužmirškite iodo: imkite po 
lašą dukart kas savaitė, į van-

Atsakymas

. . . _ . . Ne, Drauge, nemanau, kad
maisto, teiksitės ir pristaty-jai Jums ką kenkia. Juk Jums 
ti, nes komisija nepajėgs skaudžios mėnesinės jau ket- 
mokyklą tvarkyti ir aukas [virti metai. Viena priežastis 
surinkti. Mokyklos vieta: !ty skaudžių ir nebetokių krau- 
243 Front St., New Haven, I j“18^ m®"eslniM- y,a'7no' ta, kad Jūsų ovarmes liaukos 

ir .
Tikimės, kad į šitą atsi- kios veiklios. L

Šaukimą ątki’eips ^ atydą svoris „tatai ir;-gi patvirtina, vieną tabletę ir po pusę šaukš- 
tik lietusiai ūkininkai, bet nes tokiais atvejais, kai tos 
ir šiaip draugai bei simpati- 
kai biznieriai. Lai šis mūsų 
balsas, (fraugai, nebus bal
su giridje. . v J ' ‘ 

J. Shukaitis. !

Gaukite taip gi “Triple bro
mides, grs. 15, tablets

Imkite po vieną kas 
vv, prieš gult eisiant. Į

Jūsų nemažas | stiklą vandens ištarpinkite po 

tuko sodės miltelių.
Da vienas svarbus daiktas: 

pakvėpuokite giliai pilvu, bent 
po 100 kartų kas diena. Ne 
ant karto, bet bent keliais at
vejais. Bus geresnės mėnesi
nes ir visai bus geriau.



Šeštadieni^ LtejkHržl, i 1934

D. Grebenščikov

Vabalas

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST

atkirto Pa

Kaip Gauti

JHEOB RUPPERTS

Jacob Rupp^

NESAKYKITE

Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus

CBWTtMt

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

pikniką, kuris bus 2 d. rugse 
go, Vytauto’ Parke, Philadel 
phia, Pa.

Sklokininkų Blofas Juomi 
Pasiliko

su savo kaimynais, kaip ir jie, lygina prie 
išsivežė
kolektyvus ir daugybę nurody
mų ir instrukcijų.

Draugijos Praeitį ir Kitką 
Prisiminus

Nuskandintas Vokiečių Ka 
ro Laivas Pakilo ir Vėl ' 

Nuskendo

Šį draugų laišką apsvarstė 
Raudonos Armijos kuopa. Drau
gai labai aštriai kritikavo el
gesį Jurgio Pachomovo, bet vė
jo gavo ir apšvietos vedėjas d. 
Linkovas, kuris nepastatė tinka
mai bedievybės darbo mūsų kuo
poje. šis susirinkimas pavirto 
į patikrinimą priešrelįginio vei
kimo mūsų kuopoje, v-' Surasta, 
kad mūsų kuopoje bedievybė ne
pakankamai buvo skleidžiama ir 
atsakant į Pachomovo žygį, 1-ji 
kuopa nutarė taptijąlOO% be
dievių kuopa. Iš tikro ji ir buvo 
bedievių kuopa, bet del silpno 
veikimo Bedievių Susivienijimo 
kuopelės, raudonarmiečiai nebu
vo įtraukti į bedievystės skleidi
mo darbą.

Pasekmėje to laiško kuopoje 
bedievystės klausimas pastaty
tas gerai, atsakyta draugams 
laišku, pasiųsta jiems kelios 
knygos, taipgi mūsų raudonar
miečių kuopa užrašė tų drau
gų Bedievių Susivienijimo kuo
pelei bedievių laikraštį “Bezbož- 
niką.” Štai kokis artimas ryšys 
yra tarpe Raudonosios Armijos 
ir darbo masių.

Vertė D. M. šolomskas.

nuo 
nuo 
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mems 
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pu Sabecku

Kada rengdavo! piknikus,' tavo gudrus manevras 
tai prieš pikniką už tą dieną pastatomas klausimas 
po $4 paimdavot, kaipo už su- paremti darbininkų 
gaištą laiką. Nors į%faktinai kovas, visuomet išstoji 
niekur nereikėdavo ^’sugaišti.; jei tik matai 
Dabar yra daromi toj, pat vie- turi pasekėjų 
toj piknikai ir niekam nemo- , šistinį darbą, 
karna nei cento už 
Sabeckas iš piknikų išduoda 
m as raportus

Rengdami pikniką garsino 
“Naujoj Gadynėj” mėnesį lai
ko, kad būsiapti didžiausia ir 
geriausia programa, net drū- 
tuolio Juozo Komaro paveikslą 
įsidėję į lapelius turėjo. Pu
blikos buvo apie 300, kaip 
Prūseika sako, “iš viso pasau
lio.” Iš tų trečdalį sudarė 
svetimtaučiai. Mat, garsino ir 
svetimtautį ristiką šnyderį, tad 
tuom ir sutraukė svetimtau
čius. Bet kada atėjo laikas 
pasirodyti prieš publiką, tai 
drūtolių ristikų nė su žiburiu 
nebuvo galima surasti. Tai 
va, kaip renegatai publiką 
mulkina.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

DAiSiVi;

raudonarmiečius jūsų kuopos: 
Joną Bokovą, Jokūbą Selivano- 
vą, Simą Šitovą, Miką Efgra- 
fovą,—tai jais mes ir esame, 
kurie visi būdami.iš vieno mies
telio ir tarnavome 1-je rotoje 
jūsų pulko. Dabar mes veikliai 
darbuojamės kolektyve, mieste
lio Soviete ir kooperatyve. Jo
nas Bokovas yra pirmininku 
kolchozo, į kurį apsijungė dau
giau, kaip pusė miestelio. Ef- 
grafovas,’ kaipo baigęs trakto- 
risto kursą, sugabiai dirba prie 
traktoriaus ir yra mūsų komu
nistinės kuopelės sekretorium. 
Selivanovas užima Sovieto pir
mininko vietą, šitovas vadovau
ja kooperacijai. Mes savo veiklu
mu įgavome visame miestelyje 
autoritetą ir užimame šias at- 
sakomingas vietas. Dirbame 
vikriai, kiekviename klausime 
disciplinuotai, raudoparmietiš- 
kai. Pavasarį mes tokį, mūšį 
turėjome už kolchozą, kad nei 
dieną, nei naktį nebuvo miegoj 
o ir mūsų gyvastims buvo pa] 
vojus iš buožių pusės. Bet apię 
tai veikiausiai jūs esate jati 
skaitę laikraščiuose.

Mes norime jums parašyti 
apie Jurgį Pachomovą, kuris 
taipgi tarnavo 1-moje kuopoje 
ir kartu su mumis paleistas iš 
Raudonosios Armijos. Jis ati
trūko nuo mūsų ir eina negeru 
keliu. Iki šio laiko jis nenorį 
įstoti į kolchozą, ir net agitaci
ją prieš jį veda. Mes kalbėjo
mės su juomi, aiškinome jam 
partijos liniją ir jo uždavinius, 
kaipo buvusio raudonarmiečio, 
bet jis mums atkirto:

—Aš savo darbu tinginius 
kolchoze nešersiu ir, abelnai, aš 
nieko bendro nenoriu turėti su 
jumis ir jūsų “komunija”.

Mes, suprantama, atsakėme 
jam, kad jo tokis pareiškimas 
atsiduoda kūlokų dvasia. Tada 
jis užreiškė:

Mininge vaikai |ti virš minėto pikniko tikietus.
I Geras darbas. Reikėtų ir ki- 
i toms 2 apskričio kuopoms mo- 
I bilizuotis, kad piknikas būtų 
sėkmingas.

Dar rengiamės organizuoti 
busą važiavimui į “Laisvės”

Prūseikos “čyfas” J. J. Dul- 
kis-“Korespondentas” pateko 
praston atmosferon Piliečių 
Kliubo piknike. Mat, tas “čy- 
felis” prirašęs “Naujojoj Ga
dynėj” visokių nesąmonių a- 
pie moteris, tad moterys tą 
korespondentą sučiupo, kores
pondentui akis badydamos ne 
visai jam maloniais žodžiais: 
“Melagius buvai, melagium ir 
pasilieki.” ‘.‘Vot, tai ir ‘Naujo
ji Gadynė,’” ir tū

! žus ir
'miestelio kunigas tokis gudrus, 
j kad jis neva kalba apie dūšią ir 

nos Armijos jis paleistas kartu ■ dievą, bet tikrumoje tą viską 
Sovietų valdžios, 

nemažai knygų apie kursto prieš ją savo suklaidin
tus pasekėjus.

Mes jam padarėme pastabą 
už tokius “gudrumus”, pareikš- 

—Sveiki 1-mos rotos draugai darni, kad jeigu daj^ka-d/ą iš- 
ir vadai, Sovietų Sąjungos ir girsime tą, tai ūg^galės melstis 
mūsų socialistinio budavojimo< ant SoloveckcLsalos. Mes visas 

•Taip prasidėjo laiš- aktyvas išėjome iš Sovieto namo 
ir visi nužygiavome į demons
tracijų vietą.

Ir kokis mūsų buvo nustebi
mas, kada pamatėme, kad prie7 
šakyje visų, tiesiog prie popo, 
eina buvęs raudonarmietis Jur- 

duodame žinių gis Pachomov, ir kaip tyčia ap-

Patinka ir tau, nes bandai Pa- 
jšelpinę Dr-ją nutempti į fašis- 
į tinę balą. Kaip tu nedirbsi ir 
kaip tu neorganizuosi, bet savo 
tikslą jau neatsieksi, nes šian
dieną ųebe-1929 m.

Kas čia parąšyta, tai gryni 
faktai, ir jūs to ištrinti negalė
site. Darbininkams, dirban- 

i tiems savo klasės darbą, dirva 
I yra plati, kurioje jie pašvenčia 
i savo (visą liuoslaikį ir gabu- 
| musg$
j Darbininkams, einantiems ti- 
i kruojų Markso-Lenino mokslo 
j keliu; užteks jėgų ir ištvermės 
I nugalėti fašistų agentus ir vi- 
■ są fašistinį režimą.
I MSDPD Narys.

kad nešiorganį- 
nes, girdi, lietuvių dar

bininkų organizacijos tiek te- 
jreiškia, kiek lašas į jūra. Jis 
save persistatė, kaipo Mokyto
jas, ir dar kai kam .sakėsi esąs 
Panavėžio “Balso” bendradar
bis. Jiš puikiai supranta, kad 
iš tų “lašų” susidaro “jura,” 
kuri maitina parazitų ir jų a-, 
gentų klasę, tame skaičiuje ir 
p.' Janauską. Apie Lietuvą 
nupasakojo, kad ten neblogai 
gyventi. Bet priminus, kaip 
gi ten neblogai, juk patys lie
tuviški laikraščiai rašo, kad 
varžytinės ir varžytinės smul
kių ūkių, pats pripažino, kad 
valstiečiai nebeperka iš varžy
tinių parduodamų ūkių. • Jis 
kaltino žydų bankus, kad, jie 
superka iš varžytinių parduo
damus ūkius.

Čia jam beesant, atėjo ži
nios, kad Lietuvoje Voldema
ras susipešė su Smętona, tai 
abudu Janauskai biiyote susi
rūpinę įvykiais, kad nepasi
keistų Lietuvoje valdžia, nes 
gaŲ ir Janauskui gerai apmo
kamas darbas dingti, o, be to, 
“kanadijonui” Janauskui ne
bebūtų perspektyvų grįžti į 
Lietuvą ir užimti “aukšto” vaL 
dininko vietą. Viską sudėjus, 
aiškiai matosi, kad jūs p. Ja- 

1 nauskai esate tikri smetoniniai 
fašistai.

čionykštis Janauskas, kar

dei kas užklausdavo, tai 
gaudavo atsakymą, kad daug 
svečių buvo. T.įį^riąu pasa
kius, daug kišenių būdavo. 
Sabeckas kiekviename piknike, 
savo sūnui sumokėdavo po ke
lis dolerius, neva už butelių 
surankiojimą. Tuo laiku ne- 
kurie nariai pasisiūlė už dyką 
butelius surankioti, bet jūs bi
jojote arčiau prisileisti teisin
gus armenis, kad nepastebėtų 
jūsų “atsidavimą Dr-jos la
bui.” Taigi, tuomet pas p. Ja
nauską, Šnipą . Sabecką ir ki
tus jų sėbrus,’ būdavo noro ir 
energijos’dirbti “Dr-jos” labui.

Kuomet šnipas Sabeckas į-j 
skundė DLKV Kliubą, ir tuoį 
kliubiečiams padarė keletą! 
šimtų dolerių nuostolio, tai 
pats p. Janauskas suorganiza- 

devynių 
kliubą 
esate, 

žinojo, 
padaryti,

Lietuvys Kraustytojas
(Moving)

Už labai prieinamą kainą 
perkrausto namų rakandus? 
Tuojau kreipkitės šiuo antrašo':'

PETER BANES 
449 Grand Street 

Skersai Republic Teatro 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3152

—Na, lai būsiu ir aš kūlokas, 
darykite ką norite. Naikinkite i 
valstiečius, bet į kolchozo bau- . 
džiavą aš nenoriu ir neisiu.

Kūloku mes jį neskaitome, 
nes jis juomi nėra, jis viduti
nis valstietis, bet pastabas pa
darėme.

Labiausiai mes ant jo supy
kome tai už tai. “Elijošiaus 
dienoje”, pagal religinius pa-j 
pročius, mūsų miestelyj tai ne
paprastai didelė “šventė” ir po
pas nusprendė suruošti kaip ir 

jis buvo pavyzdingas demonstraciją—bažnytinę eise- 
! na miestelyj. Tas ceremonijas 
j religiniai apgavikai tą dieną at- 
. likinėja kiekvieną metą. Popas 
j krapina laukus “šventu” van- 
[ deniu, pasakodamas, kad del to 
į geriau sudygsta žieminiai pasė- 
■ liai. Tikintieji tą dieną eina 
sėti, nepaisant, kad tam yra ir 
netinkamas oras. Tiesa, mes 
biskį pramiegojome: būtume už
draudę popui tas ceremonijas ir 
viskas baigta, bet jau kada gru
pė su vėliavomis išėjo iš baž
nyčios, tada jau buvo pervėlu 
kas daryti.

Mes matėme, kad apgavo po-! 
suruošė masinę demons-!

Tat nuėjome prižiūrėti.

apsivilkus raudonarmiečio- dra
bužiais. Selivanovas, kaipcf So
vieto pirmininkas, ant vietos 

i areštavo Pachomovą, paėmė iš 
jo bažnytinę vėliavą ir perdavė 
kitam iš bažnytinės demonstra- 

i cijos. Pachomovą mes pasiun- 
' tėme į rajoną, bet jį iš ten grei
tai paleido. Į bažnyčią jis ir 
ant toliaus vaikštinėja, bet rau
donarmiečio drabužius jau rie- 
drįsta užsivilkti. Vienok mes i 

i nepaliekame jį ramybėje—hu-1 
sprendėme ištraukti jį iš re-1 
liginių nuodų. Kad sėkmingiau ' 

j tą atlikus, tai mes taktiškai, bet1 
nuolatiniai traukiame jį į visuo-J 
meninį darbą, rodome jam So
vietų ir kolchozų atsiekimus. Jiš 
anksčiau ar vėliau bus mūsų, 
mes tame neabejojame. , > 

Tat pranešame jums draugai, 
raudonarmiečiai, komandieriai 1 
ir apšvietos vedėjai,' apie tokį 
begėdišką pasielgimą buvusio 
raudonarmiečio Jurgio Pacho-! 
movo ir prašome, kad jūs Rau
donoje Armijoje daugiau pa- 
spaustumėte teikdami priešre- į 
liginės apšvietos. Bus labai blo
gai, jeigu paleisti iš Raudonos 
Armijos buvę kareiviai taps vei
kėjais bažnyčių ir kunigų nau
dai. Kad ir pas mus, bažnyčia 

i labai kenkia kolchozui ir mums 
i su ja tenka vesti kovą.

pas ir suruošė masinę demons-! Prašome apsvarstyti pasielgi- 
traciją. Tat nuėjome prižiūrėti j mą Jurgio Pachomovo. Taipgi 
ir paklausyti, kad tas kunigas ' prašome pagelbėti mums prieš- 
nevestų agitacijos prieš kolcho-; religine literatūra, nes mes su- 

Sovietų valdžią. O mūsų tverėme bedievių ratelį, kuris ; 
aiškina religijos kenksminguma i 
darbininkams, bet tam reikalin- į 
ga laikraščiai ir knygos.

P. Janauskas per spaudą ir 
Dr-jos susirinkimuose bepul
damas sau nepatinkamus as- 

nepajėgsi užtrinti savo 
kokius esate padarę tais primeni apie Austrijos so- 
su savo draugu, šni- cialistus-komunistus, nukentė

jusius nuo fašistų, bet tai tik 
Kada 

rimtai 
vedamas 

prieš, 
kad užtektinai 
Kad dirbi’fa

ir atiduodi savo 
sugaištis.' lojalumą fašistams, tai dauge

lis darbininkų gerai supranta, 
pažymėdavo, i Tavo draugas, šnipas Sabec- 

kad prekių keliolikos dolerių J<as, fašistų kliubo pirmininku, 
vertės dingavo kožname pil 
nike. . . ,rl

£ Užsisakykite iš arčiausio val
gių prekėj o

Jeigu del kokios priežasties jis 
negali jums pristatyti, telefo- 
nuokite arba raštu reikalaukite 
tiesiog iš mūsų, o mes pasirūpin
sime greitai pristatyt jums į 
namus.

i Seni Šoviniai Užmušė 
i Tris Vaikus Austrijoj

Viena
viename name ant augšto 
rado kelis nuo karo užsiliku
sius kanuolių šovinius. Pra
dėjo jais žaisti. Šoviniai 
trūko ir užmušė tris vaikus.

Rengiamės Spaudos Piknikui
ALDLD 84 k p. susirinkime 

išrinko 4 darbininkus 2 aps
kričio piknikui, kurio pelnas 
skiriamas “Laisvei,” “Vilniai” 
ir “Daily Workeriui.” Taipgi 
nutarta rengti autingą. Orui 
atvėsus bus rengiamos diskusi
jos. Draugai išsidalino platin- SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 

NENUSTOKIT VILTIES! ‘

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

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

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

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Pamenu Jurgį Pachomovą. 
Mes su juomi kartu buvome 
vienoje raudonarmiečių rotoje. 
Tai buvo nepaprastai ramus, 
tartum visų bijantis žmogus. 
Negalima buvo matyti jį žai
džiant arba besikalbantį su 
draugais. Kokis tai jis buvo už
sidaręs ir tartum visų bijojosi. 
Laikraščių veik neskaitė ir visą 
atydą jis sukoncentravo į savo 
dėžę, kurioje taupino pinigus, 
atliekamus nuo raudonarmiečio 
algos.

Tiesa 
raudonarmiečio veikime ir dis
ciplinoje, bet jo disciplinos pri
silaikyme buvo kokis tai nema
lonus ypatingumas—pataikavi
mas, prisibijojimas. Nesupran
tama, apie ką jis nuolatos ir 
galvojo. Niekam iš mūsų ne
pavyko iššaukti jį į nuoširdų 
pasikalbėjimą. Ir aš, kaip ir 
dabar, matau prieš akis jo dik- 
tą figūrą, apvalą, paplokščią, 
tartum suplotą, veidą, didelę no
sį. Nedidelė burna ir mažas nusi
šypsojimas darė jį juokingu.

Jis kalbėjo povąliai, lėtai, iš
tiesdamas žodžius, tartum dai
nuodamas. Rodos visuomeninis 
gyvenimas tartum jį nelietė ir 
jis vengė jame dalyvavimo. Le
nino kampelyje tik tada daly
vavo, kada visiems buvo versti
nas dalyvavimas arba ten sėdė
damas laiškus rašė. Iš Raudo-

sipirkau už savo pinigus, pirm < diskusijų 
apleisiant armiją

Apsistojo visa 
grupė. Pachomovą ir Selivanova 
Apstojo. Kunigas su savo pa- 
gelbininku atsistojo kiek toliau 
ir laukė skandalo. Religiniai ap
gauti žmonęs pradėjo rėkti ir 
grūmoti.
; Tada mes pagal karinį būdą 

apsupome kunigą ir jam sako
me :

—Kunige, sulaikyk savuosius 
nuo skandalo, kitaip karšta tau 
bus. **

• Kunigas? nusigando ir nusis
kubino tarpan tikinčiųjų. Su- 
sikimšusieji atidarė jam kelią, 
paskui jį į vidų įėjome ir mes. 
Tikintieji pradėjo trauktis. Ku
nigas atsikreipė į savuosius, kad 
jie nekeltų jokio skandalo. Pas
kui mes ėmėme vienas po kitam 
balsą ir aiškinome jiems, kad j 1 e ž n i n k a i 
mes nedraudžiame jiems mels
tis, bet neleistina yra į bažnyčią 
vaikštinėti

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

vai šaiką (rodos iš 
asmenų) ir vedeisi į 
teisintis, kad nekalti 
nors kliubiečiai gerai 
bet nieko negalėjo 
nes dabar šnipų gadynė. Tei- 
sinotės, bet jūsų nelaimei vie
name suėjime prie alučio šni
pas Sabeckas išsiplepėjo, kiek 

algų gauna.
pokilio” dalyvių 

kad tu 
iš valdžios gauni ko- 
už įskundimą, tai šni- 
atsakė taip, ką kliu- 
“įkinkiau,” tai. gavau 

Janauskas sėdėdamas 
už to paties stalo, mynei S. 
ant kojos, kad tik tas sustotų 
kalbėjęs, ir bijodamas, kad S. 
neišduotų visos lietuviškos’ šni
pų gengės, nekuriuos išsivedei 
iš karčiamos, palikdamas šni
pą su vienu asmeniu.’ Jei p. 
Janauskas skaitaisi darbininkų 
draugu, pašelpinės, dr-jos bu- 
davotoju ir nieko bendro su 
šnipijada neturintįs, tai kodėl 
taip uoliai gynei šnipą Sabec
ką, kuomet ėjo kalba apie jo 
išmetimą iš pašelpinės dr-jos? 
Paėmus, kad ir jūsų brolio 

neza-į (Janausko) vizitą iš Lietuvos 
renegatiškąę į Kanadą-Ameriką. Ar gi ne 

fašisti- fašistiniais šnipinėjimo tikslais 
— so- jis buvo čia atvykęs? Prie 

progos susitikda-

jti, kad Dr-jos valdyboj esanti atkalbinėjo 
<tasnlehys -ką nors turi bendro zuotų 
su aferizmu ir graftu. I 

! Šiam pabaigus kalbėti, visu 
.smarkumu šoko social-fašistas 
(save reklamuoja socialdemo
kratu), p. Janauskas, sakyda
mas, kad šios korespondenci
jos yra teisingos ir net galima 
jąsias skaityti. Protokolų se
kretoriui, dr. K. K., tinkamai 
atmuŠus jų pasakytas nesąmo
nes, visas kvartetas, net nepa- 
siėmę balso, ir vėl pradėjo 
rėkti. Už nesilaikymą tvar
kosi p.; Janauskas buvo pasiū
lytas suspenduoti. Pirminin- 
kas’kla'idą padarė neleisdamas 
tuo klausimu toliau diškusuoti 
ir nušviesti bariams dalykų 
stovį. Kadangi daugelis narių, 
aiškiai nesuprasdami dalyko, 
susilaikė nuo balsavimo. • r ' I

Reikia pastebėti, kad minė
tas kvartetas nuduoda dide
liais Dr-jos budavotojais, bet 
darbais nenori prisidėti. Tą 
galėjo nariai pastebėti ir šia
me susirinkime. Jų vienas irj 
pamatinis tikslas, tai kiršinti 
Dr-jos narius vienus prieš ki
tus.

Klampynę,” antras — 
ię “Vienybę” ir du 

dar daugiau daly- cialfašistinį “Keleivį.” Kiek kiekvienos 
vauti bažnytinėse ceremonijose, nekalbėjo, bet negalėjo įrody- mas su lietuviais darbininkais,

LONDON. — Anglai ban* 
do iškelt viršun Vokietijoj 
karo laivą “Bayern,” kuris 
buvo nuskandintas 1919 Itę 
mūšyje. Liepos 18 d. tas lai
vas kaip tai lengvai nuo 
dugno pasikėlė, virš van
dens pasirodė ir vėl nugrim
zdo. Jis turi 28,000 toniį 
svorio.

Rengiasi Numušti Algas
Patersono audinyčių fabri

kantai, su ponu Kęleriu prieš
akyje, pilnai sutinka, kad au
dėjam algos būtų nemuštos iki 
$17. savaitei. Tad kompanija 
pasidarys gražaus pelno. O 
iš kitos pusės, daugiau? audė
jų turės badauti. Džekerinių 
fabrikas jau pradėjo tą siste
mą vykdinti nuo 9 d. liepos. 
Tai vis Prūseikos išgirti Ame
rikos Darbo Federacijos unijos 
vadai prie to vedą.

Kaip girdėti, tai ir dažų fa
brikantai rengiasi numušti mo
kestį iki 45c. į valandą. Net 
dažų unijos, esančios dalimi 
UTW of A. unijos, žurnale 
“Worker,” liepos 6 d., rašoma, 
kad daugely Pennsylvanijos 
valstijos vietų tebemoka nuo 
35 iki 45c. valandai. Grei
čiausia, kad ir Patersone ban
dys tą įvesti. Dažų darbinin
kai turi budėti ir organizuotis 
i kovingesnę NTW Uniją.

Telephone: Evergreen 7-0072 į

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: .

11 iki 1 dienomis 
5 iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

Dar Apie Sūnų ir Dukterų Pa 
šalpinės Dr-jos Pusmetinį 

Susirinkimą
Pirmieji dienotvarkės punk 

tai praėjo paprastai, be jokių daug į savaitę 
_ i ir įdomumų. Drau- vienas iš to 

gijos sekretorius perskaitė vai-, Sabeckui pastebėj 
maršuojančių | dybos posėdžio protokolą, ku- !turbūt 

z'1”’ ris tapo priimtas su paklausi- mišino 
mais. , Bet antram protokole1 pas s. 
buvo pažymėta, kad “Klam- biečius 
pynėj” ir 4‘K^lęiyyj” esamoji 
Dr-jos valdyba išvadinami 
grafteriais, aferistais, i^nordn- 
tais ir 't.t. '

Pabaigus skaityti protokolą, 
pasigirsta siūlymų protokolą, 
priimti be pataisų, taipgi parė
mimų pasiūlymo.

Ima balsą Prūseikos agentas 
ir bando įrodinėti, kad minėtos 
korespondencijos, neliečia Dr- 
jos, o yra taikomos vien tik 
asmenims ir tuo užkomandavo 
šokt ir rėkt iš vietų visą savo 
štabą, kurį sudaro keturi as
menys, atstovaujanti šias poli
tines srioves: vienas

jnCOB RUPPERT BREUIERV
BOTTLING DEPARTMENT

1639 Third Avenue New York City
ATwater 9-1OOO

sargai
kasw gautas Raudonos Armijos | 
kuopoje nuo paliuosuotų, atsi-; 
tarnavusių toje kuopoje draugų, j 
kurie dabar dirbo kolektyve,1 
stovėdami jo priešakyje.—Siun- • 
čiame jums, draugai, karštą pa-; 
sveikinimą ir
apie mūsų veikimą. O kodėl mes įsirengęs raudonarmiečio drabu- 
rašome šį bendrą laišką, apie j žiais, su mūsų pulko ženklais ir 
tai jūs surasite žemiau. į neša* bažnytinę vėliavą. Paskui 

Draugai, jeigu jūs pamenate’jį seka moterys ir senelės su 
“šventųjų” paveikslais. Visi gie
da bažnytines giesmes. Su jais 
gieda ir Pachomov, o kada'bu
vo armijoje, tai nenorėdavo ati
daryti burną.

Kada mes pamatėme tą, tai 
mus tartum karštu vandeniu 
apipylė. Prądėjome tartis, kaip 
padaryti, kad taktiškai, bet 
griežtai padarius tam galą. Su
pratome, kad Pachomov ne taip 
paprastai apsivilko Raudonos 
Armijos drabužiais, bet kad ku
nigas jį primokino, kad tai yra 
jų politinis žygis. Kol mes ta
rėmės, draugas Selivanov patsai 
vienas priėjo priė Pachomovo ir 
griežtai įsakė:

—Tuojaus turi nusivilkti rau
donarmiečio drabužius!—Ir pa
ėmė Pachomovą už krūtų.

—O, tu nelysk 
chomovas ir atstūmė Selivanovo 
ranką.—Tuos drabužius aš nu-

BOTTLE BEER
KNICKERBOCKER (light)—RUPPINER (dark)

Tuojaus parsitraukite tikrd 
bičių medaus iš pagarsėjusio' 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĘ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1*25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus



P. Kapelhodorskij POPO MIRTIS Verte Petras

BXtSVA

(Pabaiga)
—Bet kaip ? O pone...
Popas gi tvirtu tėvišku balsu įsakė:
—Sėsk ir išklausyk... Nesmerk tėvo 

Aš padariau tą, ką turėjau 50 metų at-

—Kada vaikas verkia, jam duoda žais
lą. Kada jis išdykauja—jį tuomet baido 
/‘baubu”... “Tylėk, nes baubas tave pa
gaus.” Žmonės geidžia žaislų ir tiki į 
baubą. Aš jų neverčiau, aš jiems tik 
tarpininkavau tarsi vaikams. “Tebūna 

" jums pagal jūsų tikėjimą”... Bet dabar 
jau tie tas. Nauji laikai pastojo, 
žmonės atėjo. Štai kaip.

—Bet ką valstiečiai kalbės?
Popas ramiai nusišypsojo:
—Štai, žiūrėk, dukrele! Todėl jūs abe

jojate, kadangi tik apie jų kalbas galvo
jat. Taip pat aš visą laiką apie žmones 
maniau. Kiek kartų, man sakant pamok
slą, mano galvoje buvo mintis: “Broliai! 
Užmirškit didįjį ‘baubą’. Meskit prie ta- • 
rus, meskit bajlę prieš šį gyvenimą.Jūs, 
žilaplaukės meųgifibs, kristaus sužieduo
tinės, užtenka jums kovoti prieš gamtos 
įstatymus. Eikit ir nors vieną sykį su- 
griešykit! Jūs atsiduokit linksmybei šio 
.gyvenimo, kuris yra žmogui vienintelis. 
įTen nėra jokios nuodėmės susitepimo, 
’.kur yra gamtos/statymas. O tu, dora 
ijašlė, pasninkauto j a, pakabink pasnin- 
;.Kus ir juodus drabužius ant gembės, ka
dangi tas viskas yra apsigavimas. Val
gykit, gerkit pagal saiko ir linksmai gy
venkit, o tame pranyks nuodėmės. Nuo
dėmė yra, kad jūsų parapijos popas per 
visą savo gyvenimą kalba, mokina apie 
dievą, dorą ir teisingumą, ir tuo pačiu 
laiku vagia pinigus iš bažnyčios dėžių, 
lupa primygęs koja iš biednųjų valstie
čių ir duoda juos kitiems paskolos pavi
dale, kad gavus gerus nuošimčius...” 
Gal taip kada nors ir būčiau, sakęs, bet 
juk žmonės manęs nebūtų 'supratę' ir

Hhtltų manę, kad pamišo senas popas.
Paulina žiūrėjo į jį dar šit didesne 

baile.
! Pastebėjęs tą, popas uždėjo savo sausą 

ranką ant jos baltos riebios rankos:
—Tu, dukrele, nebijok,—aš esu sąmo

ningas. Kada aš numirsiu, tu tą apgal
vok gerai viena. Tavo prote irgi yra įsi- 
šaknėjęs “baubas”. Bet jo nors kartą ne-. 
bijokit. Jūs darykit ne tą, ką jis sako,

kiti

bet tą, kas jums naudinga ir reikalinga. 
Išmeskit jį iš gilumos jūsų proto... Kad 
nebūtų tuštumos. Na ir ką? Tegul bū
na tad pagal tavo valią. Jūs galit mane

bar nieko nešaukit—aš nepriimsiu. Ir 
neneškit mano lavono į cerkvę tarp žmo
nių. Tegu atsibūna viskas greitai ir pa
prastai.

—Gerai, tveli.
—O jums aš patariu: savo dvarą už

miršk. Didelė kova prasidėjo ir blogai 
jums bus, jei jūs priešinsitės.

—Mes paliaukim apie tai kalbėję.
—Jei jūs to geidžiat, tegu būna taip. 

Jūs juk jau esat ne vaikas. Aš viską pa
sakiau. Raktus rasi stalo stalčiuj. Te- 
nais yra maža suma pinigų palaidojimui. 
O dabar—pasilenk, mes atsisveikinsim... 
Leiski man pailsėti... —Karšta vilnis už
liejo Paulinos širdį ir ji prisilenkė verk- 
damaf glausdamosi prie tėvo baltos iš
džiūvusios rankos. Žilaplaukis popas 
glostė jos galvą ir ramindamas pratarė:

—Na, na... Nusiramink. .. nusira
mink. .. Aš jau savo atgyvenau. Užten
ka. Pasakyk Ulitai, kad ji ateitų atsi
sveikinti.

Naktį popas Nikodemas mirė. Jis už
migo ir nepabudo. Jo mirties nepaste
bėjo niekas. Palaidojo jį Paulina su 
dviem popais ir su įnešimu į cerkvę: ki
taip nebuvo galima!

Prisikimšo žmonių pilna cerkvė ir ka
pai. Jie kalbėjo, kad jau apie 15 metų 
popas Nikodemas net musės nėra įžeidęs. 
Jie apsupo iš visų pusių jo grabą, verkė, 
klūpčiojo:

—Na, tikrai—kaip šventasis...
Paulina pro verksmus žiūrėjo į tėvą, 

žiūrėjo, kaip kaimiečiai bučiavo jo ran
kas ir galvojo:

—Yra didžiausis nesusipratimas!
O senas baltas popas, popiškuose dra

bužiuose, su kryžium rankoje, šypsojos, 
tarsi patvirtindamas.

—Taip, taip.. . Mūsų visas gyvenimas 
buvo komplikuotas nesusipratimas ir di
džiausia klaida.

Į langus žiūrėjo pavasario saulė. Už 
atdarų durų linksmai čirškė žvirbliai ir 
švilpavo špokai. Naujas, jaunas gyveni
mas sužibėjo po visą kraštą, apšviesda
mas giliausius tamsybių urvus ir išliuo- 
suodamas imliomis žmonių iš bjauriau-, 
sios vergijos.A. L D. L D. ŽINIOS

Mirė Drg. Ch. J akas-Jakaitis
Liepos 7 d. liūdna žinia pa

siekė,'kad Los Angeles miesto 
ligoninėj, nuo inkstų uždegimo 
mirė drg. Chas. Jakas, sulau
kęs vos 42 metų, palikdamas 
nuliūdime savo draugę Anną
Jakienę, du brolius, Kurie gy
vena Amsterdame, N. Y., mo
tiną, gyvenančia Lietuvoje, 
Kaškulenų kaime ir didelį 
skaičių draugų ir pažįstamų.

Kadangi velionis Jakas pri
klausęs prie darbininkiškų or
ganizacijų, kaip Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo, ĄLD 
LD 145 kp. ir LDS 35 kp'. ir 
turėjo daug draugų, tai skait
lingai jį lankė ir susirinko ant 
palaidojimo, kad atiduoti pas
kutinį patarnavimą. Namuo- 

I se, pas graborių, draugai M. 
Pūkis, J. Petrauskas ir Shultz 
trumpai išsireiškė apie vėlio- 

' nio gyvenimą. Ant kapinių 
I drg. M. Pūkis pasakė tinka
mą prakalbėlę. Taigi, drg. 
Jakas tapo gražiai palaidotas 
(Inglewoode), kur jojo karstą 

i ir kapą puošė astuoni dideli 
Į gėlių vainikai. Ilsėkis, bran- 
įgus drauge, jūs jau savo ke
lionę užbaigėt. O mums lie
kasi tęsti gyvenimo kova!

M. P.
PADĖKA

Visiems draugams ir drau
gėms, kurie prisiuntė gėlių de- 

l lei mirusio mano mylimo vy- 
įro, Ch. Jako ir skaitlingai at- 
isilahkė laidotuvėsna ir pagel- 
įbėjo man nuliūdimo valando- 
jse, tariu širdingą ačiū. Taip
gi ačiū velionio broliams Ja- 
kaičiams, kurie prisiuntė $20 
delei' gėlių, kas prisidėjo prie 
papuošimo karsto ir kapo.

Anna Jakiene.

Baltimore, Nd,
j Vietos ALDLD 25 kp. įvy
kęs mėnesinis susirinkimas lie
pos 2 d. davė geras pasekmes, 
nes draugų-draugių atsilankė 
vidutiniai.

Kuopos finąpsų sekretorius 
pranešė, jogei 8 nariai užsi
mokėjo pagalba draugų, ku
rie buvo apsiėmę matyti. Tai 
geras tarimas, kuris įvykintas 
gyv'eniman duoda puikias pa
sekmes.

Nors ir karštos vasaros die
nos, bet, įvertindami skaitymo 

nutarėm parsitraukti
egzempliorių knygutės

--------- y------------------- --------- j naudą
naujas. Prakalbų ir prelekci- 30
jų turėjo 4, biznio parengimų “Kodėl Turės Įvykti Komu- 

Kuopa, kaip ir kitos Mi- nižmas?”
Griežtai reikalaujame pa-

Laisves Choras iš 
iš [Hartford yra pasirengęs vi- 

Hartfor- 
kaip ir jų

pos, Narijauskienės darže, lie- pareigas 
tuviams nuo senų laikų žino
moj vietoj. I sus kitus pralenkti

Laukiama svečių iš Phila-! diečiai energingi, 
delphijps daug ir labai daug,’jauna mokytoja, 
nes filadelfiečiai baltimorie-1 
čiams tame klausime yra daug į 
skolingi. Įsitėmykite tą, Phi- 
ladelphijos ir apylinkės drau
gai ir draugės.

Sekantis 25 kp. mėnesinis ,

Vilijos Choras iš New Bri
tain ruošiasi visu smarkumu. 
Choras Daina iš New Haven 
ruošiasi su naujomis dainomis. 
Vilijos Choras iš Waterbury

susirinkimas įvyks 6 d. rugpjū-, šakyje rengiasi geriausiai at- 
čio, Lietuvių svetainėje. Vi- likti savo pareigas ir atsižymė
si, kaip vienas, draugai ir 
draugės, lankykimės sekan- Iš Bridgeporto draugai 
čiame susirinkime.

Kuopos Sekretore.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

DETROIT, MICH.
Tarptautinis Moterų Kongresas 

prieš Karą ir Fašizmą rengia išleis
tuvių vakarienę, 23 d. liepos, 7:30 
vai. vakare, 1775 West Aores Avė. 
Bus ne tik skani vakarienė, bet bus 
jvairi programa su prakalbomis.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kuopos draugiškas iš

važiavimas įvyks 22 d. liepos, Pax- 
inosa Inn, tarpe College Hill ir 
Chestnut Hill. Nuo College Hill 
reikia važiuoti kokia pusę mylios j 

Taigi, kiek mali teko i kainJ keliu J?2 ir P?sukti „deši"‘n
pusę my-

ti dainomis Dainų Dienoje.
ruo

šiasi prie šios darbininkų pra-
i mogos. Taigi, kiek man teko i z! ,. . . . , , , . . . i pro baltus stulpus miškan,patilti, tai bus labai geių dai- vus farmersku keliu kokią------,---------------- ------------ ,
nų ir jos tinkamai bus atliktos,1 nOs ir pikniko vieta.
nes vįsi chorai lavinasi. J Kas kylėtų važiuoti

Prie to, kalbės drg. _____
ba
daktorius. Jis daug naujo pa
sakys apie- Amerikos ir kitų 
šalių darbininkų reikalus.

Draugai ir draugės, šių me-
Apskričio vardu atsišaukiu į,tų Dainų Diena bus turtin
ius, drauges moteris, dienraš-1 ginusia iš visų iki šiolei buvu- kiams ir kitų sporto žaislų, 
čio “Laisvės” pikniko reika-' šių. Rengėjai iš savo pusės --- ----- -- - -

Shenandoah, Pa.
Atsišaukftnas j Drauges 

Moteris 
0 ■

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 9-to

o nežino
T Siu - ka’P» pribūkite prie Easton Baking 

' * ' Co. svetainės, kaip 10:30 vai. ryte
[ ir gausite informacijas. Bus uŽ- 
! kandžių ir gėrimų.

Laudaman parke. Jeigu ku- vykusius svečius aprūpinus ge
rtos išgalite, paaukokite ką riausiu patarnavimu ir pramo- 
nors iš valgomų daiktų del gos 
pikniko, kaip tai, keiksų, pa
jų ir tt. 
duosite ką nors auka, tai ma-'lje prieš išnaudotojų 
lonėkite pranešti šiuo adresu: Kiekvieno

E. Matuziene, 212 Schuyl- teiks 
kill Ave., Shenandoah, Pa.

PATERSON, PA.
1 Lenkų Darbininkų Kliubas rengia 
linksmą pikniką 22 d. liepos, 11 vai. 
ryte ant Glinka Farmos, / Warren , 
Point, N. J. Bus gera muzika šo-

Specialiai Žemom Kainom 
reikmenimis. Atminkite,' Tūros į

kad mūsų chorai nuolatos tar- - - -
Jeigu kuri draugė j nauja darbininkų klasei kovo-

i tvarka.
atsilankymas su- i 

daugiau padrąsinimo1 
darbininkų chorų nariams ir 
duos medžiaginės pagalbos > 
kovai prieš pūvantį kapitaliz- Infliacija Nekenkia Turai į 

j mą. Dainų dieną rengia net Sovietų Sąjungą 
i penki Conn, valstijos chorai, o' 
.jau vien tas pasako, kad šis ( 

Visi Chorai Smarkiai Ruošiasi i parengimas bus vienas iš ge-
Prie Dainy Dienos į riaušių ir smagiausių. Tat vi-!

Conn, valstijos darbininkiš- . . . 
ki chorai kiekvieną metą turi ( „ f 
dainų dieną, šiemet dainų j ' 
diena bus sekmadienį, 5 d. 
rugpjūčio, Lietuvių darže už 
Lakewood ežero, Waterbury, 
Conn. Pikniko pradžia lygiai 
12 valandą. Įžangą į tą pui
kiausią pikniką tik 25 centai 
ypatai.

Visi darbininkų chorai smar
kiai rengiasi, kad atlikus savo

Sovietų Sąjungą
$187-3^

Waterbury, Conn.
World Tourists

Incorporated

New York
i riaušių ir smagiausių. __ _ _
'si ir visos, 5 d. rugpjūčio, m a- 175 Fifth Ave. 

ateikite į .Lietuvių dar----------—.—

T. L. Chorietis.

Cleveland, Ohio. — Buvo ' 
užsidegęs lėktuvas, kuriuo' 
W. H. Alexander ir keturi j 
kiti amerikonai pasinešė 
skristi į Sovietų Sąjungą. 
Jis dabar taisomas.

Jaunuolių Mokykla Dviem Savaitėm

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų . ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
li'ų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

Iš ALDLD 10-to Apskričio
Kuopų Stovio

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
10 Apskričio delegatų konfe
rencijoje kuopų sekretoriai 
pridavė raštiškus raportus. Iš 
tų raportų pasirodo, kad seka
mas buvo kuopų veikimas.
. 52 kuopa, Detroit,
1933 metais, įeigų turėjo! parengimus. Muskega- 
$171.83. Į centrą pamokėta' - ...
duoklės už 98 narius. Kuopa remja darbininkų judėjimą 
išaukavo darbininkų reikalams aukomis
$15.00, į apskritį metinių duo-! 188 kuopa, Hamtramck,
kliu $8.10. Prie kuopos 1933jkuopa ižde turi $93 j cent_ 
metais prisirašė penki nauji ;rą paSimokėjo 12 senų nąrių 
nariai. Prakalbų ir prelekcijų i ir gauta 2 nauji nariai Pra_

- ^yvo surengta keturios. Bjz" j kalbų ir prelekcijų turėjo 6, 
•** . parengimų turėjo . še-;bizniškų parengimų—4. Kuo-

KU0Pa palaiko artimus Į pa pa}aiko tamprius ryšius su 
^■K^yšius su Tarptautinio Darbi- ■ Komunistų Partija, duoda 10 

ninku Apsigynimo organizaci- nuog pelno partijos veikimui 
■ W *r Komunistll Partija. Į :r remia kitas revoliucines or- 

Komunistų Partijos distriktą į ganjzacijas. 
duoda 10 nuošimtį nuo pel-’ 
niškų parengimų.

/ 66 kuopa, Grand
į/ jeigu turėjo $80.29.

Tius i centra išmokė

veikia su Komunistų Partija, 
išmoka 10 nuoš. pelno del re
voliucinio veikimo, palaiko ry
šius su Tarp. Darb. Apsigyni
mu ir Jaunųjų Komunistų Ly
ga.

83 kuopa, Muskegan, įeigų 
turėjo $82.10. Į centrą pasi- 
mokėjo 8 nariai ir užsiregis
travo 14 bedarbių. Gauta 2

j nauji nariai. Kuopa turėjo 
1C'” i vienas prakalbas ir penkis biz- Į

—5.
chigano kuopos, palaiko arti
mus ryšius su Komunistų. Par- liuosuoti draugą Ernst Thael- 
tija, Tarptautiniu Darbininkų mann ir kitus politinius kali- 
Apsigynimu ir remia darbiniu- nius iš kruvinų Vokietijos fa- 

judėjimą aukomis. :šistų nagų. Draugai ir drau-
J. Jacobson, ! ges tatai pareiškė, priimdami 

ALDLD 10 Apsk. Sekr. ’ rezoliuciją, kuri pasiųsta Vo
kietijos ambasadoriui į Wash-
■ ington, D. C. Atviručių “Free 
i Thaelmann” kuopos nariai iš-
■ platino 100.

Amerikos Lietuvių Darbiniu- j Tai aiškus įvertinimas soli-
! kų Literatūros Draugijos 82 darumo darbininkų tarpe.
j kuopos draugai paaukavo. Draugas Jonas Smolenskas; 
$3.15 Lietuvių Jaunuolių Na- persikeldamas iš Detroit, j

’ pa- Mich. 52 kp. į mūsų vietinę 25 
delegato į Sovietų kp., padaugino narių skaičių.

i Baltimoriečiai didžiai paten- 
sekami draugai: A. j kinti tuomi.

Be to, draugai, darbas “Lai- 
eina 

darbui

k u c

Remia Jaunuolius

po draugai platina literatūrą cionaliam Komitetui del

207 kuopa, Hart, Mich., 
į kuopos ižde yra $18.77. Per- 

Rapids, i eitais metais iš senų narių pa- 
Už na- simokėjo duokles 9 ir gauta 

U tįus į centrą išmokėjo $43.55. du nauji nariai. Turėjo vie- 
$5.40. nas prakalbas ir du pikniku. 

B Aukų darbininkų reikalams Pagal savo išgalę remia dar- 
v sukelta $9.30; Į centrą pasi- bininkų organizacijas.

Pirkta literatūros už

įmokėjo 48 nariai ir bedarbių
K. Užsiregistravo 4. Kuopa tu- 
ferijo 2 prakalbas ir 3 biznio

parengimus. Kuopa artimai! nuo pirmiau

218 kuopa, Custer, 
abelnų įeigų 
1933 metais

turėjo 
buvo 25 
ir vienas

Mich., 
$81.07. 

nariai 
gautas

siuntimo
Sąjungą. •

Aukavo
S^niauskas, D. Jokūbaitis, S. Į 7
Kaėhulis, L. Gudonis ir S. Nor- svės” serijų platinime 
kus po 50 centų. A. Liepa ir silpnokai, laiko tam

Į L. Spacija po 25 centus ir d.' daug neliko, o daug draugų
jį. Juodelis—15 centų. 'draugių dar nei po vieną “pa-
1 Taigi, 82- kuopos draugai' kelį—seriją” nėra pardavę.
patys pirmieji iš ALDLD na-1 Sukruskime, draugai ir 
rių atsiliepė, paremdami jau-; draugės, nes nuo mūsų, tik nuo 
nuolius. ' mūšy darbštumo priklausys

“Laisvės” pikniko pasekmės.
Taipgi neleiskime draugui 

V. Kučiauskui turėti pirmą 
vietą šiame darbe, kuris jau 
turi 4 pakelius—serijas par
davęs. Varžytinės kartais 
esti labai ant naudos.

Dar viena svarbi naujiena.
ALDLD 25 kp., Worked 

International Relief Band, vie
tinė estonų kuopa,—visi kar
tu rengia pikniką 29 d. lie-

1,669,203 Autoniobilių N. Y., 
Valstijoj

ALBANY, N. Y.—šiemet 
valstijoj automobilistams iš
duota 71,465 “laisniai” dau
giau, nekaip pernai per tuos 
pačius mėnesius. Dabar N. 
Y. valstijoj yra 1,669,203 va
žinėjanti automobiliai ir i 
trokai. I

Philadelphijos ir Apielinkčs 
Atydai

ALDLD 6-tas Apskritys pra
eitų metų konferencijoj yra 
nutaręs ir įgaliavęs komitetą 
įsteigti bent dviem savaitėm 
mokyklą. Tad apkričio komi
tetas laikytam ęavo posėdyj 
nutarė įsteigti tokią mokyklą.

Kadangi jau laiko nedaug 
yra, tai reikia gana smarkiai 
dirbti, kad bent kiek sutvar
kius darbą. Ne tik komitetas 
turi įsitraukti į tą darbą, bet 
visi mūsų organizacijų nariai. 
Nors reikės padirbėti, bet bus 
nauda iš to.

Patys jaunuoliai, Lyros Cho-, 
ro nariai veik visi pageidauja, 
kad tokia mokykla būtų įsteig
ta ir jie daug tame darbuojasi.

. Kas liečia svarbumą, kad 
, būtinai reikia .turėti tokią mo-. 
kyklą, tai visi sąmoningi dar-1 
bininkai sutiks. Nes ateities ( 
veikimas priklauso jaunuo-\ 
liams,'o jie veikti negalės, jei 
neturės prasilavinimo, supra- ' 
timo, kodėl jis ar ji turi kovoti, 
prieš turčių klasę, kodėl jis ar j 
ji turi ginti darbininkų klasės' 
reikalus.

Kitose kolonijose, kur tik ' 
buvo įsteigta panašios mokyk-' 
los, davė geras pasekmes. Ir' 
apie tai jau netenka nei kai-' 
bėti.

Gal nekurie draugai klaus, ‘ 
kodėl mes steigiame šiuo lai-' 
ku tokią mokyklą, kodėl nė: 
rudenio laiku? Todėl, kad' 
dauguma jaunuolių, kurie dar į 
lanko tai pradinę, tai augštes-! 
nę mokyklą, atsidarius mo-' 
k y k 1 o m s, neg alės daly- ’ 
vauti. O jie būtinai nori bent j

klasės reikalais ir organizaci
jomis.

Kolonijų draugai ir visos 
mūsų organizacijos, dėkite vi
sas pastangas, kad 
būtų pasekminga ir 
siųstumėt iš savo 
mokinių—Baltimore, 
Bethlehem, Reading,
Camden, Deilyr ir Trenton.

Laiškai tuo klausimu taipgi, 
yra siunčiami kuopoms. Tad, 1 
draugai, imkitės už darbo.

M. Žaldokas.

mokykla | 
kad pri-' 
kolonijos'

Easton, i 
Chester,;

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvėro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus dap< 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

čia

uuuvm
w............ ... .

DUONA
<^\SCHOLES BAKING ■ iriąĮjfl

168 Manhattan Avenue,
grooklyn, N, Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- 
kiek sužinoti ir apie darbi-i sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val- 
ninkų klasės organizacijas ir gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsittj; tai nereikės išmo- 
veikima jose ir tt. Tad jr. keti gydytojui. . J ....
rteioiama šiuo laiku, kad da- , Pu?Tą Pnstatom.e l v.lsas dalis—Brooklyno ir apielinkės, steigiama šiuo laikau kad da kaip krautuves taip lr j pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
vus progą mokiniams nors da- į j^tus miestus.
linai susipažinti su darbininkų Teh: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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Penktas PustapU

Nušauto Streikierio Laidotuvės

Kelione Į Kanadą ir Atgal
Rašo Eva Simans

Keturios Knygos už $ 1
Tel. STagg 2-5043Notary Public

nsa

(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

rube- 
Vieno 
valizą

mokinami braižyti paveiks 
lūs, kuriais niekinama ir pa 
šiepiama žydai.

Kalkutta. — 23,000 pėdų 
augštumoj žuvo anglų kapi
tonas Maurice Wilson, ku
ris vienas bandė užlipti ant 
Everest kalno.

visokios 
nakties, 
grajino 

•šoko ant

Trečią dieną liepos sužino 
jom, kad parvažiuos iš kale 
jimo darbininkų vadai, drau 
gai S. Carr ir M. Popovich

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

tas ir už prieinamą kainą.

priklausoma Sudegė Senas Vienuolynas
Graikijoj gaisras sunaiki

no vieną iš pačių seniausių 
vienuolynų Megaspelaeon. 
Žuvo daug senoviškų raštų 
ir paveikslų. Besiriausiant 
vienuoliams po degėsius, ek- 
splodavo parakas, sužeisda
mas kelis. Tą paraką buvo 
1821 metais pakasę turkai, 
kitaip nepajėdaUii užimti 
vienuolyno. Pats vienuoly
nas buvo įrengtas iškastuo
se kalne urvuose.

Mongolijos Liaudies Respub
likai Sukako 10 Metę

Ulan Bator.—Mongolijos 
Liaudies Respublika liepos 
10 d. iškilmingai paminėjo 
10 metu sukaktuves nuo sa
vo įsikūrimo. Į iškilmes at
vyko Sovietų Sąjungos dele
gacija su drg. Karachanu. 
Mongolijos žmonių valdžios 
armijos paradas padarė gi
laus įspūdžio. Drg. Kara- 
chan sveikino šalies pažan
gą visose gyvenimo srityse

LEKCIJOS NIEKINT 
ŽYDUS

Muniche, Vokietijoj, pra

SKAITYKIT IR PLATIN 
klt “LAISVĘ”

Ginčijasi Anglų Fašistų 
Vadai

Berlynas.—Hitlerio štur- 
mininku vadas Baer Silezi
joj nušovė žydą, Simoną 
Straussą ir pavojingai su
žeidė jo sūnų. Tuom kerši
jo už tai, kad teisme Straus- 
sai prieš jį liudijo.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

w PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Komunistai Kviečia Sociali
stus Talkdh Sąų Francisco

Streikui >
Chicago, Ill. — Chfcįagos 

komunistai ir jaunieji ko
munistai kreipiasi į vietinę 
Socialistų Partijos organi
zaciją; kviečia socialistus ei
ti į bendrą demonstraciją 
delei paramos San Francis
co streikui. Demonstraciją 
įvyks šį šeštadienį, liepos 21 
d., 1 vai. popiet Union Par

važiuojant Buffalo miesto 
pakraščiu matosi labai didelė 
industrija. Per durnus miesto 
nesimato. Smarvė neišpasa
kyta. Aplink dirbtuves darbi
ninkų stubelės aprūkę, lauže
liai, neaptaisytos; atrodo lyg 
šimtą metų stovėję. Aplinkui 
tuos vargšų namelius nesimato 
žalios medžio šakelės, nei jo
kio kvietkelio. Diena buvo šil
ta. Suvargę vaikučiai bėgioja 
aplink, žaidžia. Motinos žiū
ri pro atvirus langus.

Ir tie visi darbininkai, kaip 
dirbant dirbtuvėse, taip ir su
grįžę iš dirbtuvių ir jų šeimy
nos, turi kvėpuoti tuo smirdan
čiu oru, ką pro šalį važiuojant

SEATTLE, Wash. —- čion 
tapo nušautas laivų krovėjas 
darbininkas per valdžios ap
ginkluotus žudeikas (special 
deputies) laike darbininkų 
susirėmimo su sargais, kurie 
saugoja kompanijos prieplau
kas arba apgina skebų krimi- 
nališką darbą.

Nušautasis, Shelby S. Daf- 
fron, buvo Longshoremen uni
jos narys. Laidotuvės įvyko 
8 d. liepos, žmonių dalyva
vo tarpe 2 ir 3 tūkstančių. 
Pašarvotas buvo Eagles Audi- 
toriume. Į tą svetainę telpa 
apie 2 tūkstančiu žmonių, bet 
visi negalėjo sutilpti. Buvo 
prie svetainės sustoję eilės 
apie 3 blokų ilgumo. Prieš 
išlydint į kapus buvo prakal-

ka pasidariusi
nuo Karaliaučiaus uosto. Tai 
vis esąs Voldemaro bičiulystės 
vaisius su Vokietija.

Žmogžudžių Nieks Nebaudžia

Velionis buvo dar jaunas 
žmogus, 28 metų amžiaus. Pa
liko moterį su dviem kūdi
kiais. Kas rūpinsis jos var
gingu likimu? Kas užaugins 
tuos kūdikius, kurių duonpel- 
nis tapo kapitalistų auka ? 
Argi tas šovikas bus nubaus
tai? Visai ne, nes valdžia ir 
jos pastatyti šovikai ir streik
laužiai visi eina iš vieno su ka
pitalistais.

Pereitą savaitę tapo užmuš
ti 3 streiklaužiai. Jie dirbo 
ant vieno užstreikuoto laivo. 
Nemokėdami sukrauti tavo
ms tapo užgriūti, krūva len
tų griuvo ir užgulė tuos val-

“Laisvės” įstaigoje ’galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

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

Brazilijos Prezidentas
" Rio de Janeiro
masis Brazilijos seimas iš- kanalo, kuriuo
rinko laikinuoju šalies pre- plaukioti skersai Anglijos 
zidentu G. Vargas’ą, jai 
nuo pirmiau žinomą organi
zuotų darbininkų persekio- .vo keturis vadus Japonų 
toją. partijėlės, kuri rengiasi nu-

Washington. — Šios šalies 
valdininkai įsitikinę, kad 
Vokietija ir Anglija sudras- 

|kė Dawes ir Youngo sutar
tis, pagal kurias Vokiečiai 
turėtų mokėti skolas ir nuo
šimčius. Amerikai. Vokieti
ja visiškai sustabdė atmokė- 
jimus amerikinių skolų bei 
nuošimčių per 6 mėnesius. 
Tačiaus Hitlerio valdžia mo
ka nuošimčius Anglijai ir 
Franci j ai.

KAUNAS VII. 4 E. Liepos 
2 d. karo lauko teismas Kau
ne sprendė pil. Motiejaus
Barzdaičio, 40 metų amžiaus, | 
kilusio iš Šakių apskrities,1 
žvirgždaičių valsčiaus, Viltra
kių kaimo,’bylą. Teismas pri
pažino Barzdaitį kaltu tuo, 
kad jis, iš anksto susitaręs ir 
bendrai veikdamas su Motie
jum Narkeliūnu, šių metų ko-i 
vo 7 d., karo stoviui esant no
rėdamas pasipelnyti, atvyko 
pas savo kaimyną,. Viltrakių 
kaimo gyventoją, Vilčinską 
Juozą, revolverio šūviais, ka
stuvo ir čiečkos smūgiais nu
žudė Oną Vilčinskienę ir Vil
činskų tarnaitę Elžbietą Ku- 
dirkaitę, sunkiai sužalojo Juo
zą Vilčinską, kuris kita dieną 
nuo sužalojimų mirė, sunkiai j 
sužalojo Vilčinskų giminaitį, 
Kazį Kėvelaitį. ir lengvai su
žalojo Kėvelaičio seserį, Jad
vygą Kėvelaitytę, suvilko vi
sus į kambario vidurį ir kas
tuvu bei čiečka dar jiems ka
pojo galvas, ir manydamas 
kad visi jau nebegyvi, pagrobė 
481 litą pinigais; 16 vekselių 
2050 litų sumai, dokumentus 
ir įvairių maisto dalykų ir, 
nusikalstamo darbo /pėdsa
kams paslėpti, padegė Vilčins
kų gyvenamą namą ir kitus 
trobesius. Gaisro metu visai 
sudegė visi trobesiai, gyvuliai 
ir kiti daiktai.

Sužeistieji Kėvelaitis ir Kė- 
velaitytė iš degančio namo iš
šoko per langą. Tai pastebė
ję piktadariai dar šaudė į Kė
velaitį, bet nepataikė. Su
žeistasis Vilčinskas ir Vilčin- 
skienės ir Kudirkaitės lavonai 
paskutiniu momentu buvo iš
nešti iš degančio namo subė
gusių .kaimynų.

Kitą dieną policijos suima
mas Narkeliūnas nusišovė, o 
Barzdaitis buvo suimtas.

Mirties bausmė įvykdyta.

Tokio. — Policija arešta

Prahos “Montagsblatt” nu
rodo, jog Vokietijos įtaka ta-į 
me taip pat pasireiškusi. Lai
kraštis pabrėžia, kad Lietuvos 
Klaipėdoje vokiečių generali-į 
nis konsulatas pasidaręs be-! 
Veik galingesnis, negu Lietuvos 
^dbernatorius. Lietuvos, Vo-| 
kietijos prekybos sutartis taip 
buvo Berlyno padiktuota, 
kad Lietuvos prekybos politi-

verst dabartinę valdžią ii 
įsteigt atvirą fašistų rėži 
mą. Suimta ir ginklų.

Davažiavus Kanados 
žiu iškrečia vežimus, 
keliauninko moters 
(suit case) išvertė ant cimen- 
to,, iščiupinėjo ir mazgelius, 
taipgi daug klausimų reikėjo 
atsakyti. Svarbiausia, piliety
bės popieras reikia tūrėti. 
Atrodo, kad labai atsargiai ru- 
bežius pritūrėtas, o vienok 
kai kada “troko” su degtine ir 
cigaretais “nepamato,” kaip 
Kanadon įveža.

Torontan atvažiavom 1 d. 
liepos ir apsistojom pas drau
gus Markius. Pagirtina, kad 
draugai Markiai turi gerai iŠ- 
auklėję 8 vaikus. Visi labai 
supratlyvi ir dirba darbinin
kiškose draugijose ir tėvus 
gerbia. Mažai tokių vaikų ga
lima rasti.

Toronte tuomet buvo 3 die
nos švenčių, miesto šimtmeti
nės sukaktuvės. Visomis tri

mis dienomis buvo 
parodos iki vėlumos 
leido ugnis ir visur 
muzika, kas norėjo— 
gatvių.

Pirmadienį sužinojau, kad 
draugai torontiečiai važiuos į 
maudynes. Man norėjosi su 
jais susipažinti, tad nuvažia
vau ir aš. Visi atrodo linksmi, 
malonūs. Vieni maudės, kiti 
ant smėlio sėdėjo. Pasirodė, 
kad vagių visur yra: vieno 
draugo kelines pavogė. Bet 
jis nenusiminė, tik raktų ap
gailestavo.

Karščiai Nesulaiko Nuo 
Lavinimosi

- šeštą valandą draugai nu
sitarė važiuoti namo, nes mo
kyklėlę turi. Aštuntą valandą 
visi jau svetainėj ir mokyklėlė 
atsidaro, nežiūrint karščio ir 
per akis bėgančio prakaito. 
Toronto darbininkai nusistatę 
apsišviesti ir tokioj karštoj 

reikia kvapą sulaikyti, negali- dienoj eina savo pareigas 
ma kvėpuoti.

Tų dirbtuvių savininkai-tur- 
Čiai didelius pelnus ima. Jie 
gyvena nuošaliai dirbtuvių, 
puikiausiuose palociuose. O 
darbininkas iš mažo uždarbio 
negali namelį pasisamdyti 
švaresnėj vietoj, tad ten prie 
dirbtuvių jis naikina savo ir 
šeimynos sveikatą.

Prie Kanados Rubežiaus

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. 1
Telefonas: EVergreen 7-1661

Vokietija ir Lenkija Prieš 
, Lietuvą

Praha. VII. 3 Elta. “Prager 
Tageblatt” ilgame straipsny
je, tarp kitko, nurodo, kad 
šių dienų tarptautinė padėtis 
turėjo taip pat įtakos ir dabar
tinei Lietuvos padėčiai. Vo- 

pažymi lai- 
bet nuėjo at- kraštis, varo atvirą prieš-lietu- 

pirmoji del 
Klaipėdos krašto, antroji—del 
Vilniaus. Birželio 7 d. įvy- 

Yra ke-'kiams paskatinti prisidėjęs ir 
Latvi j o-

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Važiuojant į Buffalo, N. Y., 
kai kur matėsi dar nekirsti 
kviečiai. Nuo stokos lietaus 
varpos kudos. Avižos visai 
trumpos, vargiai bus galima 
pjauti. Bulvės gražiai atro-

| džios “didvyrius,” kurie sten- I
gėsi atimt geresnį kąsnį duo
nos iš vargšo darbininko. Bet 
kapitalistų laikraščiai nė žo
džio apie tą ’nelaimę nepra
nešė, bijo, kad žmonės nepra
dėtų nerimaut.’

Sustreikavo Išvežiotojai

Dabar skebai išloduosią lai-
■ vus, bet išvežiotojai (teams
ters) atsisako juos išvežiot. 
Kaip prikraus visas prieplau-

1 kas tavorais, tai turės laukti, 
i nes skebus negali visur ap-
■ saugoti. Kaip tik jie pasiro- 
1 dytų lauke, tai jie nebenorėtų
skebauti.

Streikieriai drūtai laikosi; 
! nors Amerikos Darbo Federa- 
I cijos carai visaip nori darbi- 
I ninkus parduot, bet vis nepa- 
! siseka. Dabar Alaskos lai- 
1 vus krauna Tacoma, Wash., 
kuris yra už 40 mylių nuo 
Seattlės. Juos krauna unijos 
darbininkai, nes Tacomos prie
plauka nėra apstatyta polici- 

' ja. Seattlės darbininkai rei
kalavo miesto majoro Smith 
atimti policiją nuo prieplaukų, 
tąi ir jie kraus Alaskos laivus, 
nes Alaska Steamship Co. yra 
pasirašius kontraktą su darbi
ninkais.

Unijistai laivakroviai norė
jo, kad būtų iššauktas genera- 
liškas streikas, bet Seattlės 
Centralė Darbo Taryba atme
tė jų reikalavimą.

Senas Grinorius.

šiandieninius klausimus, 
kusuoja, lavinas.

Pastebėtinas pas juos 
vyzdingas užsilaikymas, 
visą vakarą nemačiau, kad 
ris užsirūkytų cigaretą. 
ronto pažangieji darbininkai 
smerkia rūkymą. Iš jų mažai 
kas rūko. Jaunimas visai ta
bako nenaudoja. Parengimuo
se nėra mados turėti svaigi
nančių gėrimų. Toronto drau
gai labai .pasmerkia tokius 
draugus, kurie degtinę geria. 
Turėtum ir kitų miestų darbi
ninkai, o labiausia clevelandie- 
čiai, imti pavyzdį nuo Toron
to draugų.

Po mokyklėlės dar ne visi kietija ir Lenkij 
skirstės namo 
likti kita darba, kuris būtinai viską politiką t * 4 1
buvo reikalingas.

Draugės moterys taipgi sy 
kiu su vyrais dirba 
lios mergaitės nesenai iš Lie-^fašistinis perversmas 
tuvos atvažiavę. Labai aky- je. 
vos mokinės, užsirašinėja, te-1 
mija mokyklėlėj svarstomus 
dalykus. Galima tikėtis atei
čiai gerų darbuotojų.

Baisus Toronto Policijos 
Žiaurumas

šeštą valandą vakaro iš visų 
miesto kraštų rinkosi darbi
ninkai prie Union stoties. Ki
ti “trokais” atvažiavo. Ant 
“troko” turėjo ir raudoną vė
liavą, kurią policija išplėšė ir 
tą draugą policija tiek sumu
šė, kad visas kraujuose paplu
ko. Viena studentė daktarė 

i norėjo žaidzas aprišti, bet po
licija jos nedaleido ir dar tris 
■ draugus sumušė.
{ Baisus Toronto policijos 
] žiaurumas. Jinai daužė ir 
I stumdė nekaltus žmones: vy
rus, moteris ,ir vaikus, kad tik 

i išvaikyt publiką, kad neitų 
gatvėmis, nedemonstruotų. Tas 
jiems dalinai ir pasisekė, dau- 

. žomi žmonės bėgo kur kąm 

. papuolė. Parke susirinko apie 
9 tūkstančiai žmonių. Kiti ir 

i kruvini atėjo. Kalbėtojai vie
nas po kitam sakė karštas 

, prakalbas, žmonės atydžiai 
klausė.

. (Daugiau bus)

London. — Lordas Ro- 
ir josios pasirengimą apsi- thermere pirmiau visame 
gint nuo imperialistų ir už- kame rėmė Anglijos fašistų 
tikrino didžiausią draugiš- galvą Oswhldą Mosley. Da- 
kumą iš Sovietų Sąjungos bar Rothermere sako, kad 
pusės

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

Kanalas Skersai Anglijos 
LONDON. — Vyriausybė 

Steigia-1 skyrė $2,000,000 pravedimui 
alėtu laivai

Užmušė Žmogų
Viena.—JBuvęs Ispanijos 

karalius Alfonso, paryčiais 
automobįliu grįždamas įš 
kabareto, sudaužė kitrį auto-, dinėse mokyklose vaikai yra 
mobili ir užmušė juom va 
žiavusį Dr. Smetaną. Aust 
rijos laikraščiams visai už
drausta apie tai rašyti.

DRAUGAI IR DRAUGĖS!
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
Centras nusprendė plačiai paskleisti sekamas knygas:

“KARAS LIETUVOJE,”— apysaka 224 puslapiai, 
viena iš geriausių ir reikalinga kiekvienam perskaityti. 
Jos kaina 35 centai. . '„'Y .

“JANONIO RAŠTAI.”1 Didelio Jormato knyga, tu
ri 112 puslapių ir autoriaus paveikslą. Tai gražiausios 
darbininkų eilės. Yra ir apsakimėlių. Kiekvienas jau
nas ir senas privalo skaityti. Jos kaina buvo $1.00.

“ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI.” Knyga yra 
apdaryta ir turi 128 pusi. Kiekvienam svarbu žinoti ką 
reiškia mus apsupantis oras ir daug kitų gamtinių ypa
tybių. Knygos kaina 75 centai.

“MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO.” ši 
knyga turi 160 puslapių ir apie 100 paveikslų. Labai 
naudinga kaip moterims, taip ir vyrams. Tai darbinin
kių istorija. Jos kaina labai, pigi, tik 25 centai.

Taigi visos knygos vertos $2.35c., o' dabar parduoda
me kartu |tik už $1.00 ir dar pridedame priedo didelę 
knygą eilių “ŠVYTURYS,” kuri turi 282 puslapius, jos 
pačios1 kaina buvo $1.50, gražiai apdaryta.

“ŠVYTURYS” knygą del ALDLD. kuopų duodame 
dykai. Kuūpdš tik persiuntimą apsimoka. Tai labai 
naudinga knyga, nes iš jos galima vaikus mokyti eilių 
deklamuoti. Naudinga kiekvienam, kas myli darbinin
kų eiles.

Galite gauti centre ir kitokių knygų, religijos, dar
bininkų organizavimosi reikalais, istorijos, ekonomijos 
ir politikos klausimais, mokslinių' raštų ir tt. Ir visą tą 
gausite pigiau, kąip bent kur kitur* Siųskit užsakymus:

D. M. ŠOLOMSKAS,

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

Lietuvoj Sušaudytas Kaltina Vokiečius Anglus 

Žiaurus Piktadaris

Neteisingas Knygvedis

KAUNAS. — Areštuotas 
miesto savivaldybos knygvedis 
Jakštas. Jis kaltinamas, kad 
išeikvojęs 10,000 litų.

fašistai neturėtų persekioti 
nei vieną tautą bei religiją. 
Mosley, buvęs socialistas, 
atsako, kad žydams negali 
būt lygybės su anglais.
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Visi, kam svarbu prieškari-
(169-171)

IŠRANDAVOJIMAI Į

(170-172)

Komisija.

t

PARSIDUODA farma, kuri yra apie
12 mylių nuo Seaside Oregon. Že

me yra labai derlinga; yra apie 160 
akrų, 20 akrų dirbamos žemės, o kitų

ir 
pa
bus

dams pergyventi padėties, kad 
pastatęs šimtus puikių namų 
pats būt turėjęs baigti amže
lį ant gatvės.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Visiems angliškų 
skaitytojams ir 
patartina tuojau u 

; nusipirkti knygas ir

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes 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 i ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N» Y.

Pasidarbuokite, draugai, nors, yn’ 
porą valandų tam svarbiam į 
tikslui.

Tas draugas, kuris kelios nedėlios 
atgal atsišaukė į “Laisvės” raštinę, 
jieškodamas draugo Purvėno, malo
nėkite parašyt laišką. Rašykite d. I 
Purvėno vardu ant “Laisvės” antra-1 
šo, nes jūsų laiškas prapuolė. Drau
gas Purvėnas sugrįžęs, todėl malo
nėkite parašyt.

PRANEŠIMAI
Svarbus Pranešimas (New

V1SOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba 4.

APIE ŠEIMYNINĮ IR
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučlus savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti,' galite gauti čia nurodytu 
adresu. į

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa- 

, kymui įdekite štampas, j ' .
J.BARKUS

Box 129, g. p: o:; ;
New York, N. Y. > *

liepos, į
46 Ten
čia gau-j
114 f (A Y*TY1 — i
... .i PASIRANDAVOJA 5 kambariai, vi- 

imKimui.; si šviesūs, dideli ir randa pigi. Vi-
Juozas Sinkevičius,

į_Į | veto IlctUJctl pcWuUd V ULdkJ j IlldZfd ovLl“ 

I bele, su malkine, yra geras plotas 
’ miško, kuriame randasi didelių, sto- 

| rų medžių; taipgi mažas upelis bėga 
Viską sutraukus, tai 

iku spaudos galybę kovoje, ta,d ,■ f”ma'stovi aPie 12 ■"*.‘’1 »“»
. K ; • m • j side Oregon, farma tun 160 akrų,

„ , . .. . XT Ipirm Visko puolėsi ją sunaikm- 20 akrų ariamos žemės, apie 20 ak-
Gerbiamojl Didžiojo New ■ tj. • rų arba daugiau gero miško, ir kitas

knvffu ■ kas» Vra £eros h’ prastesnės že- 
ty°”jmės, bet labai gera del ganyklos, 

platintojams ! neš ten yra upelis. Aš esu jau se- 
Žsisakyti-1 nas žmogus ir negaliu užlaikyti to

na rpmti ki°s didelės farmos, todėl noriu par- 
. , . Į duoti greit ir už žemą kainą. Par-
1 priešų nuskriaustus kovingus duosiu visus laukus, stubą, už $2,000.

gmpių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey •’ St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glennjore 5-6191

šeštadienis, Liepos 21, ISM

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS: 
12-*-2 p. p. 
6—8 vakare 
Ever. 8-8707,

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREETIšvijo Devynius Darbininkus

Sunshine Biscuit kompanija 
jo devynius darbininkus

■ pereitą trečiadienį už unijinį 
i veikimą. Visi išvytieji yra 
| Maisto Darbininkų Industri
nės Unijos ir šapos komiteto 
nariai. Jie visi išdirbę toj dirb
tuvėj nuo 5 iki 13 metų, o 
dabar tapo išvyti už prigulėji
mą unijoj. Tai Roosevelto 
NRA su teise “organizuotis.”

Išeinantiems iš dirbtuvės 
1,700 darbininkų buvo dalina
mi lapeliai, kuriuose nurodo
ma apie išmetimą darbininkų. 
Policija sumušė lapelių dalin
tojus.

i Si 
Paaukaukite Porą Va-i išvij 

landų Svarbiam Darbui;
Visiems “Laisvės” skaityto

jams jau yra žinoma apie kru
vinąjį fašizmą ir apie pavojų 
naujo imperialistinio karo. 
Kiekvienas darbininkas ir 
darbininkams artimas inteli-

New Yorko Darbininku Solidarumas , Nariam, Draugam 
i ir Rėmėjam Brooklyne 

ir New Jersey!
ATLIKIME BOLŠEVIKIŠKĄ 

UŽDUOTĮ
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo III Apskričio valdy
ba atsišaukia su paskutinių už- Į gontas, profesionalas ir smul- 

rezoliucijos : kvietimu, kaip newyorkiecius, 
: brooklyniečius, dar labiau 

ry-

Streikieriams
virš 10 tūkstančių darbi

ninkų susirinko į Union Sq., 
pereitą ketvirtadienį, tikslu 
pareikšti savo solidarumą Va
karų Pajūrio streikieriams ir 
protestuoti prieš suvienytą 
bosų, AF of L viršininkų

mes nebūtų norėjęs būti pa
žintu šioj demonstracijoj.

Užtai darbininkai karštai 
sveikino tikruosius eilinių na
rių atstovus, taipgi revoliuci
niu Industrinių Unijų vadus. 
Priimtos protesto 

b’į Darbo Departmento sekretorei 
valdžios terorą prieš kovingus j Perkins, Califonijos guberna-newjersyiecius dalyvauti 

‘darbininkus.
Demonstrantų iškabos reiš 

kė simpatiją streikieriams ir kovingiems Vakarų 
panieką, pasmerkimą judo- riams. 
šiams AF’ of L viršininkams, j liucija pasmerkianti jo streik- ninkiškas veikimas, 
Įtūžę darbininkai su bū-ū-ū j laužišką pareiškimą, 
palydėjo kiekvieną paminėji
mą Wm. Green ir kitų parda- 
vikų. Jei ponas Green būtų 
buvęs, veikiausia, nors ne iš 
gėdos, nes judošiai senai su 
ja atsisveikino, tai bent iš bai-! darbininkų reikalavimų.

kusis pirklys yra nusistatęs 
prieš karą ir fašizmą.

Šiandieną yra gera proga 
Taipgi pri-, tojaus piknike, kuris įvyksta įrodyti savo prieškarinį-prieš- 

fašistinį nusistatymą darbu.
| Sustiprinimui p r i e š k arinio- 

kaip visas darbi- priešfašistinio veikimo, šian- 
organiza- dien, po visą miestą yra rink- 

į cijų auklėjimas, bent kokių pa- Hava (tag day). Surinktos 
pri- aukos padės pasiųsti moterų

j toriui Merriam.
imta pasveikinimo rezoliucija P. Vaičionio Tarmoj, Cranford,
1 ' ' ; ’T 1 j streikie-j N. J.

Pasiųsta Greenui rezo- į Kadangi,

Sulaikykite Deportaciją' Williamsburgieciu
Ateivių Streikieriu į Žiniai 

I I 
Californijos gubernatorius | 

Merriam, savo pasimojime su
triuškinti general į San Fran-

Audra aplodismentų kilo, rengimų pasekmingumas
kuomet tapo perskaityta reze-į klauso nuo mūsų energingų ir j delegaciją į Pasaulinį Moterų
liucija šaukianti New Torke pasiryžusių rėmėjų, taip ir šis Kongresą Prieš Karą ir Fašiz-
vienos valandos streiką pare- metinis ir ilgai lauktas paren- mą, Paryžiuje, taipgi gelbės
mimui Vakarų streikuojančių girnas priklausys, kaip mūsų vesti kampaniją už gynimą ir

simpatikai ir nariai atsineš (paliuosavimą fašizmo aukų.
, link to; kaip skaitlingai atsi- j

i lankys, taip šio parengimo bus' nis-priešfašistinis darbas, atei-
i pasekmės ir nuo to daug pri- kite šiandien, 21 d. 
klausys mūsų tolimesnis veiki- “Laisvės” raštinę, 
mas toj srityj. i Eyck St., Brooklyne.

Atsilankiusieji čionais links- site visas reikalingas
mai praleis dieną; pamatys į- cijas ir dėžutes aukų _______ , SVI_IIS ,,,

’■vairius žaislus; dainuojant ke- Komisiją rasite bile laiku nuo dūrinis flioras.
- lis chorus; traukiant stipruo- 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.'75 Monahan St., Ridgewood, Brook- O _ « a < Iwn NT V

Šiandien, 2T d. liepos, 8 v. 
vakaro, 579 Broadway, kam
pas Lorimer St., Eks-kareivių

Cisco streiką, telegrafavo pa- Lygos Būrys No.^204 rengia liūs vyrus virvę; griežiant ge
nelei Frances Perkins, Darbo 
Departmento sekretorei,

smagų bankietą. Bankiete ža-!rą orkestra į;airius šokius.
_  de- da turėti labai gerų valgių ir|taipgi bus skaniy užkandžiy ir 

portuoti visus ateivius streiko j puikia programą, taipgi ir mu- į gery gerįm„ q be to> kas no. 
t‘dalyvius. Panelė Perkins at- ziką šokiams. įžanga į šį r-s, gajės sau po medžiais ra- 

feakė, kad Darbo Departmen- bankietą tik 50 centų. Tai i 
t yra visai maža suma, nes už: 
ją gaunasi ir puiki vakarienėj 
apart mepo programos ir šo
kių.

Bet čia dar ne viskas. Mes 
žinome, kad Eks-kareivių Ly- i 
ga yra ta organizacija, kuri i 
įgytą kruvinuose mūšiuose pa-1 Įyty

tas panaudos visą savo galią 
deportavimui visų kovingų at
eivių. *

Ateivių Gynimo Komitetas 
šaukia visas organizacijas ir 
deportacijai priešingus atski
rus asmenis siųsti protesto te
legramas sekretorei Perkins, 
reikalaujant, kad Darbo De- 

p- partmentas žiūrėtu ir ląikytų- 
si. Amerikos konstitucija už
tikrintų darbininkams teisių 
streikuoti už pagerinimą savo 
sąlygų. Pasmerkime deporta
cijos terorą, kaipo samdytojų 
užsimojimą su valdžios agentų 
pagalba padalinti darbininkus I 
tikslu sulaužyti jų vienybę iri 
bendrą jėgą kovoje už pageri-1 
nimą savo gyvenimo.
*' Draugai, šimtai
San Francisco darbininkų ran
dasi deportavimo pavojuje. I norį įg atimti. Jų kova už 
Turime sukelti stiprų protestą, j fronus Sykiu yra ryškiausia, 
kad išgelbėti tuos draugus ir; kova prieš ateinantį imperia- 
•sulau'žyti deportacijos terorą., ]jstinj karą, tad labai svarbu 
Organizacijų valdybos privalo paremti šia kovinga organiza- 
tuojau pasirūpinti protesto te- cija sav0 atsilankymu į jų 
legramomis bei rezoliucijomis.: bankieta J v

Todėl visiems parankiausia 
ryt diena, tai yra 22 liepos 

, praleisti P. Vaičionio farmoj 
i (Meadow Grove), Cranford, 
, N. J. Pradžia 1-mą vai. po 
. pietų. Įžangą tik 25 centai, 
j PASARGA: Jeigu tą dieną 

tai parengimas įvyks 
tyrimą dabar panaudoja savo;LDp Kliube, 408 Court Street, 
klasės naudai. Jie sako: • EIizabethN. j.
“Mes kovėmės ir sveikatą pa-:Kviečia LDS In Apskr. Vald.
likome tranšėjose už kapitalis
tų reikalus, dabar mes ginsi
me save reikalus.” Ir mes 
juos matome pirmutinius gy
nime darbininkų susirinkimų ir 
demonstracijų prie šalpos biu-j 
rų, pikieto linijose, priešfašis- Yorko Visuomenė: Nepamirš- 

■ i tinėse kovose ir visur. I kit būti Lietuvių Amerikos
Apart to, jie reikalauja iš( Piliečių Kliubo piknike, kuris 

valdžios atmokėti jiems žade- įvyks liepos (July) 22 d., ne-j 
U°„ tus ir krau.iu senai nupirktus dėlioj, antrą valandą po pie-Į 

,“T i bonus, kuriuos, tačiaus valdžia tų, Clinton Parke, Maspeth ir j 
navoiuie. .• .•* i: t., i Betfs Ąve., Maspeth, L. I.

Šitas piknikas bus puikiau- ąq^2 8tK 
sias ką lietuviai turėjo, ■ nes (— - 
bus du muzikantų benai, ku-j5th A ir 79g Broadwayj 
rie grieš be perstojimo. 
tam, Brooklyno lietuviu jau
nuolių mokyklos jaunuoliai 
dainuos lietuviškas dainas, kas 
turi būti žingeidi! i 
kiekvienam lietuviui.

Kviečia,
Pikniko Komisija.

Nepamirškit Šitą 
Sekmadienį!

PARDAVIMAI
n 11 -1 • A *17 I PARSIDUODA drabužių valymo irPagelbekit Atsteigt Knygyną 1 prosiųimo (cleaning ir dyeing)

.įstaiga. Perkantis gali būt nepaty-
Darbininkų knygų krautu-1 r?s tame ('arbe—aš išmokysiu tą 

vės New Yorke nasižadėio'darbą’ Taipgi’ prie štoro yra trys ves mew rorge pasizauejo kambariai gyvenimui. Randa ne- j 
aukauti San Francisco drąu-' brangi. Kreipkitės: 6348 Forest 
gams 15 nuošimtį nuo visų , Ave., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
įplaukų už parduotas'knygas ; (170-172)
bėgyje dešimts dienų. Kaip1 
jau žinoma, - San Francisco' 
darbininkų knygyną, taip 
kaip ir kitas darbininkų įstai- galima naudot kaipo ganyklą. Tvar- 
gas užpuolė šaika ginkluotų | tas_ naujai pabudavotas; maža stu- 
šarlatanų ir išdaužė, sužalojo 

' f ' ' I
sunaikino visas knygas. Dar
bininkų priešai žino darbinin- i per laukus.

brolius Vakaruose. Knygynai. Kreipkitės sekamu antrašu: 
randasi: 360 Sutter Ave. ir; KAZYS WASILIAUSKAS

. . i i i (arba JOHN SMITH)----- --- Avė., Brooklyne, Oregon.
699 Prospect Ave., Bronx; 80 į (163-175)

A.^. h 72C Z__ !
Pr*e New Yorke ir 27 Hudson Ave.,!

Yonkers.
E. K. D.

Atleis Daugiau nuo Šalpos 
Darby I Policija Užpuolė Bedarbių

Atėjo įsakymas nuo šalpų Delegaciją 
viršininko, Edward Corsi, kad1 Pereitą ketvirtadienį prie 
visi gaunantieji virš šalpų biu- šalpos Biuro,’ kuris ] 
ro nustatytos normos, tai yra prie Adams ir Concord Ave., 
visi gaunantieji po $12 ir iki Brooklyne, policija užpuolė j1 
$16 būtų pravaryti nuo šalpos bedarbių delegaciją, suside-' 
darbų. Kadangi didžiuma' dančią daugiausia iš jūreivių, kęs New, Yorko miesto 
šalpos darbų darbininkų gau- ir tris iš jų brutališkai sumušė, dai” r1'1-1; ~ —
na apie $12, tai reiškia, kad 1 Italui jūreiviui, Forza, 
didžiuma bus pravaryti.. Taip- išmušti dantys, 
gi bus pravaryti visi, kuriuos' ning, 
suras turinčiais $100. Reiškia, i kas likosi 1 
bulyg ponų^ filozofijos, darbi- j taipogi sumušta ir

clb, KclS i rri vv» 1 . .
išgirsti: Kiek lusciŲ AparhncntŲ i i

i New Yorke? į
i Tūkstančiai benamių darbi- i 
'ninku New Yorke apsidžiaugs 
'sužinoję, kad šiame mieste yra i

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
VALANDOS:

1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutarti

Tel. Mansfield’6-8787
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ry

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vak

221 ŠO. 4lh ST. Penktadieniais

ii" u-tw- - -------- -
Tel. Stagg 

----  ■ "‘T ■■1

te

uždaryta 
2-9105

‘ >5‘- •; ; VALANDOS:
Dr. BLADAS K. VENCIUStį2vaffte 

(DANTŲ GYDYTOJAS) Tel. Stagg 2-07706
Namų, .Republic .9j-3040 ,

499 GRAND ST. Penktadien’iaiš uždaryta

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
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.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd SL

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
Trucks ano pleasure cars repaired

■ • ‘ \ I \ 5 J . . 4 * ■ J » ’

Patenkinančiai ir už prieinamą Įęąfną sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Weldihg-Straightening-Body Work-Duco, Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

< i. ' > i i
222-224 LEONARD STREET * BROOKLYN, N.

Near Manhattan Avenue

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ftaiiaa ir chroniikaa vynj ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau iityrimus kraujo ir ilapums

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i 

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

Telephonas MEdallion 3-1328

Telephone, EVergreen 8-97

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)'
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapiniu; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimamsTel. Stagg 2-0783 NOTARY 

Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamjdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

512

c 1 itvi 1 • nil* 1 • ro HIPI* buziiioje, Ketu bictinu iiiiebvu yi<% . 
randasi į Užtraukia Miestui 58 Miliony ; 104,489 tušti apartmentai. Tą

I fakta iškėlė New Yorko Mies-1 
to Namų Viršininkų vėliausias 
patikrinimas. Veik 20 tūkstan
čių tų apartmentų būna tušti 
virš du metu. Daugiau trijų 
ketvirtadalių tų apartmentų 
randasi' laužynų apielinkėse 

i (slums), kur dvi ir trys šei
mynos buvo priverstos sueiti į 

T „ ,. . daiktą, kad galėtu išsimokėtiPonas LaGuardia papnr-' v .v . . . .... . .. • ± i uz viena apartmentą vietonso, kad darbininkai, kurie. taV ... ir. ■i triiusais turės atmokėti tą pasko-i į,"’. . v. . ., . v. v. . 4.-T I Beje, nesenai augstai lavm-ln m omo rnorOllDO i 1 Lf r u r
, tas statybos darbininkas, tikę-
1 damasis evikcijos, mižudė sa
vo žmoną ir pats save, negalė-

Paskolą
LaGuardia džiaugiasi atli- 

i “nau
dai” didelį darbą, parduoda- 

tapo mas bankieriams už $58,000,r 
B.enis Man- 000 miesto bondsų, su 3.81 

negras dokų darbinin-; nuošimčiu. LaGuardia, betgi, 
labai sudaužytas, sakosi pigumu nuošimčių ; su-!

• areštuota į taupinąs miesto pinigų-$3,450,- 
-foinkui turinčiam šimtą dole-;Empira Lopez, portorikietė' 000. 
)rių nebereikia dirbti! I moteris.

Paramai Klasių Kovos Kaliniams!
Dalyvaukite

TARPTAUTINIO DARBININKŲ APSIGYNIMO

PIKNIKE
Nedelioje, 29 d. Liepos-Jnly

NORTH BEACH PARKE 
Astoria, L. I.

ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI — ŽĄISLAI 
įžanga 25 centai Perkant iš anksto 20 centų

į lą ir nuošimčius tegauna tik' 
<2 nuošimčiu* už savo taupme-į 
nis, jei kuris dar turi taupme-; 

(nų. O kur saugumo užtikrini- 
,mas?

Didžiuma darbininkų 
smulkių namų savininkų 
■tys neturi , nei cento, bet 
priversti atmokėti tą paskolą 
ir nuošimčius nuo savo kūdi
kių ’burnos nutrauktais duonos 
kąsniais. Bet ponui LaGuar- 
dijai nuo to nešalta. Jis už
traukimu paskolos ir pakėli
mu taksų biednuornenei išgel
bėjo savo draugu kapitalistu 
milionus nuo aptaksavinrlo-1- 
“We Do - Our Part.”t - .• . i

CMMMMr

STEPHEN BREDES, JR

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Evergreen 7‘1516

'Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) —
Vedu Šermenis ir palaidoj* tin

kamai Ir už prieinam* kainą 
Parsamdau automobilius vesta- 

v5m, parCm, krikitynom ir kito
kiem reikalam. *
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue)
5 BROOKLYN. N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Lietuvis Advokatas

197 HAVfeMEYER STREET

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai,’ 
Nervų Ligos; 
Chroniški Skau« 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšln- 
žames Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Cronii- 
k i Nesveikavi-

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Sc- 
. rūmų ir Ciepų Išmirkgtimai.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

New York
Valandos—• AJM. fld 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M..




