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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Darbo Federacijoj.
Kam Valdžia Tarnauja?

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šMiųi 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mėsįte, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Wm. Green, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas, atsiuntė pasveikinimą 
tiem vadam San Francisco , 
unijų, kurie atšaukė ir pa- 
krikdė visuotiną streiką.

Tą pačią liepos 20 d. Min-' A 
neapolio ' policija suruošė 
streikuojantiems trokinin- 
kams kraujo pirtį: vieną 
darbininką nušovė, kelis de- 
sėtkus sužeidė. Bet hr Gree- 
ųa^rbent vieną žodį sako 
prieš policiją?—Nei
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MINN. POLICIJA 1 STREIKIERI NUŠOVĖ, 85 SUZEIDE
Portlandui Tebegręsia ;PATS SEATTLE MAJORAS VADOVAVO Chartine UždarytaĄ KOMUNISTAI ŠAUKIA SOCIALISTUS

Visuotinas Streikas i
Portland, Ore. .— Orego- 

Ino gubernatorius yra pri- 
’ ruošęs 1,000 milicįjos prieš 
■laivakrovių streiką. Darbi- 
i ninku unijos svarsto apie 
i šaukimą visuotino streiko.
Roosevelto atsiųstas “taiky- 

. . 1JV. toias” senatorius Wagner ir kad valdžia J v. .. i nuvažiavo j ban Francisco jai vadovavo pats miesto 
mokintis, kaip sulaužyt į majoras c L Smith. Dar-

! bininkai buvo bombarduo
jami kokčiausiomis dujų j 
bombomis ir daužomi buo-! kelią 400 skebų.

UŽPUOLIMUI ANT LAIVAKROV1Ų
300 Policininkų Nuodingomis Bombomis Užpuolė 2,000 

Streikierių, Kurie Buvo užkirtę Kelią Skebam y
Green, sveikindamas San J 

Francisco streiklaužius, pa
kartotinai kala, kad visuoti
ni streikai “niekados nega
li pavykti 
negali darbininkams nusi
leisti. Portlando streiką.

Taip darbininkams vado • ___________
vauja” Green, siurbdamas ■
sau po $20,000 metines algos ; Rjvera |šnaUJO PlCŠia 
is unijistų duoklių. j • J

Evangelijos Judošius fšti-! 
krųjų buvo tik cibukas, ly- i 
ginant su Judoševičium' Mexico City. — Artistas 
Greenu. ' [Diego Rivera ketina išrtaujo

 nupiešti tokį paveikslą ant
Meksikos Meno Palociaus karo Pav<UU del Klaipėdos 
Sienos, kaip kad Rockefelle-, krašto. Pasklidus nuomonė,
ris sunaikino ant savo na- (kad hitlerininkai ruošiasi įyya naikina Klaipėdos kra- 
mo sienos Radio City New j užpulti if atimti Klaipėdos §te vokiškas organizacijas,

Seattle, Wash. — 300 po- 
’ licininkų liepos 20 d. įnirtu

siai užpuolė 2,000 streikuo
jančių laivakrovių. Polici-

žėmis. 'Jie gynėsi akmeni-] 
mis ir plytomis, taip pat dar ; 
nespėjusiomis eksploduoti; 
bombomis; ir pats majoras | 
persigandęs turėjo pasislėp
ti viename name.

Užpuolimas p a d a rytas, 
kuomet streikieriai užkirto

Paveikslą su Leninu ATKARIAU! KLAIPĖDĄ RENGIASI NAZIAI

Darbininkų Kliubai
1 Japonijos - Manchukuo 
policija Charbine uždarė vi-j

i sus '
' Rytinio ge.lžkelio ______
■ kų. Policijai buvo įsakyta
i sunaikint tuos vadinamus
i “bolševikiškos propagandos Į 
i lizdus.”

IR VISUS DARBININ. {VIENA FRONTĄ
keturis kiiubus Chinų- Pastatyta 4,000 Milicininkų prieš Streikierius; Gubernato- 
nio gelžkelio darbiniu- vnic Ranmaei Pnclralhf- Ksrn Sktnvirius Rengiasi Paskelbt Karo Stovį

REIKALAUJAMA VISUOTINO STREIKO
Minneapolis, Minn.—Lie- 

jpos 20 d. streikuojantieji 
itrokų vežikai pastojo kelis 
streiklaužių trokus, kuriuos 
saugojo policija. Ūmai su
bėgo šimtai policininkų ir 
ėmė šaudyti streikierius. 
Vieną nušovė, 85 sužeidė.

Paryžius.— Francijos po-j Keliems iš sužeistų gręsia 
litikieriai ir laikraščiai yra|mirtis. Besigindami darbi- 

1 labai pasitenkinę, kad An- ninkai sužeidė ir porą poli-

Francija Sveikina 
Anglijos Karo Lėk

tuvų Dauginimą

Berlynas.—Fašistiniai lai- prieš Lietuvą pakilo ypač j \ v nmKa
kraščiai rašo anie gresianti todėl, kad Kauno valdžia iš- s*atys sJmtų
t ™ Z '"I J.„S mete 1,200 vokiečių hitleri- ™

• 5

Darbo Federacijoj yra ne
mažai ir lietuvių darbinin
kų. Jie privalo dėtis į eili
nių narių komitetus, stiprin
ti kairįjį sparną, stoti už 
vieną frontą su revoliucinė
mis, industrinėmis unijo- 

;mis. , U
Nesakykite, draugai, “ką 

mes, lietuviai, padarysime?” 
Nes tai yra kiaurai perma
tomas išsisukinėjimas nuo 
darbininkiškos pareigos.

ninku iš vietų. Tuo pačiu 
žygiu kerštaujama, kad Lie

Lietuvos

Dabar plikiau. negu bet 
kada nusimaskuoja ta pasa
ka, būk Amerikos valdžia 
tai “pačių žmonių valdžia.”

Yorke. Rockefelleriui ne- j kraštą iš Lietuvos. Kerštas 
patiko, kad buvo atvaizduo- i 
tas Leninas, kaipo revoliu-1 

• cijos vadas, su grupe įvairių į 
spalvų darbininkų.

Komunistai sako tikriau
sią tiesą, jog kapitalistinė 
valstybė ir jos valdžia yra 
slopinimo, kriušinimo ir iš
naudojimo mašina prieš 
darbininkų klasę. Tą tiesą 
vaizdingai įrodė streiklau
žiai demokratai Rooseveltas 
ir jo generolas Johnsonas. 
Ją patvirtino republikonai 
gubernatoriai ir socialistai 
miestų majorai.

Kapitalistų valdžios rolę 
tinkamai atžymėjo ir vadi
namos “farmerių darbo” 
partijos politikierius Floydj 
Olson, Minnesotos guberna
torius, kuris vėl sutelkė 
4,000 milicijos prieš strei
kuojančius t r o k i n i n kus.; 
Ypač gi- atvirai pasirodė 
Seattle, Wash., miesto ma
joras Smith: jis pats tiesio
giniai vedė šimtus policijos 
šaudyti streikierius.

Šio rudens rinkimuose 
komunistai, turbūt, leng
viau negu bet kada galės 
įtikinti s darbininkus, įog de
mokratų, republikonų, soci
alistų ir “farmerių-darbo” 
partijos yra tik kapitalistų 
įrankiai. Kruvinasis NRA 
laikotarpis, streikierių šau
dymas, jų kovų slopinimas 
bus gyvi, dąrbininkams at
mintini pavyzdžiai ir patvir
tinimai to, ką sako kitiems 
darbininkams komunistai.

pritariančias Berlynui. -

ŽINIOS E LIETUVOS

Prezidento Roosevelto at
siųstam “taikytojui” kuni
gui Haas streikieriai pareiš
kia: neisime į jokias dery
bas, “kol bus užtikrinta, 
kad mes nebūsime šaudomi 
kaip šunes.”

Streikuojantieji trokinin- 
kai atsišaukia į kitas uni
jas, kad eitų į visuotiną 
streiką. Komunistų Parti
ja laiškais kreipėsi į sočia-, 
listus, unijas ir visus dar
bininkus, kad visi stotų į 
bendro fronto kovą.

__ _ Streikieriai reikalauja 
prieš streikierius. Grasina pripažint uniją ir pridėt al- 
karo stoviu.______________.gos .

n

. Iš to 
džiaugsmo yra sprendžia
ma, kad padaryta slapta ka- 
rinč sutartis tarp Francijos tos kulkasvaidžiais,“ šautu- 
ir Anglijos. įvais ir plikais durtuvais

Paskutinis Francijos sei-, 
mo posėdis paskyrė 980 mi- 
lionų frankų pristatyt šaliai 
naujų karo lėktuvų.

Valstijos g u b e rnatorius 
Floyd Olson sutraukė į mie
stą 4,000 milicijos, ginkluo-

ŠIEMET SOVIETUOSE DAUGIAU MAISTO
1933 nk Dar! reikia pridėti, 
kad šiemet pastatyta darban 
40 nuošimčių daugiau trak
torių ir kitų žemdirbystės 
mašinų. Tatai pagelbės ge
riau suimti derlių. Viską 
bendrai skaitliuojant, todėl, 
šiemet Sovietų Sąjunga tu
rės daugiau maisto produk
tų negu pernai.

New Yorko Times kores- '■■■. t • ;■ V • ’ z
.pondentas Walter Duranty 
; praneša iš Maskvos, kad iš 
I priežasties sausros šiemet 
■ Sovietuose gal bus kiek ma-

Kriminalistai Inteligentai

KAUNAS. — Pradėta na-| ~~ . .........
grinėti byla prieš tulus Puidą! žiau grūdų, užtat bus dau- 

x_..-r_* 31 giau daržovių; be to, šiemet
sako, meSinių gyvulių yra 10 iki 

ai?.g 15 nuošimčių daugiau, negu

ir Galevičių. šaukiama 
liudininkas. “Rytas” 
kad byloj būsią iškelta 
tamsių šešėlių iš Kauno 
gentų gyvenimo.” Tai 
kaip kriminalistinis romanas.

inteli- 
būsią

Lietuvių Kalbos Pamokos Var- 
šavos Universitete

Varšavos Universitetas turi

Bijo Sukilimų, Prasidėjus Karui
Roma.—Atvykęs iš Ar

gentinos vyskupas Dandrea
ir lietuvių kalbos skyrių, ku- užklausė Mussolini apie ka
riam profesoriauja Amerikos | rą. 7
lietuvis J. Raymond-Rimavi- 
čius. Dabar jis atvyko į kau- 
niją tyrinėti kai kurių kalbos 
tarmių

Mussolini atsakė, būk 
dar per kelis metus nebūsią 
karo. Atsakymas, žinoma, 
mulkinantis. “O jeigu karas 
įvyks, tai veikiausia bus

milžiniškų sumišimų?” to
liau užklausė vyskupas. 
“Taip,” atsako Mussolini, 
“tamsta pataikei į patį taš
ką.”

Iš tokių pasikalbėjimų ga
lima suprasti, kad revoliuci
jos baimė prilaiko imperia
listus nuo naujų skerdynių.

Miško Gaisras

Agurkiškės ir Zapyškio gi- 
, rininkijose išdegė 30 ketvir- _ .. . . .
jtainių verstų plojas, kuris bu- Darbininkų ZlldyillU 
vo apaugęs nedioNėmis pu
šaitėmis. . /

Atstatytas Hitlerietis Klaipė
dos Direktorijos Pirmininkas

Klaipėdos gubernatorius J.

i Smunka Italy Iždas
I

s. Roma. — Suvedus finan- 
;* Manzanillo mieste, Kuboj,' sinių metų .apskaitas birže- 
liepos 20 d. buvo vienos va- lio 30 d., ipasirodė, kad.per 
landos visuotinas f st^eįkasM paskutinius ; dvyliką mėne- 
kaipo protestas, kad kąriuo- šių pasidarė $275,310,000 ne- 
menė; nužudė penkis^ .darbi- pritekliaus Italijos pinigy- 

. , -r ...vi t-» i >ii __ i _ _•

Visuotinas Streikas prieš

Navakas atleido iš krašto di- ninkus. Į porą amerikoniš- -ne. Be kitko, perdaug išlei- 
rektorijos pirmininko pareigų kų biznių buvo mesta dvi sta ginklavimuisi
Šreiberį. Jis kaltinamas, kad bombos, 
rėmė hitlerininkus prieš Lie
tuvos valdžią ir darbavosi, —---------------
kad Klaipėdija būtų prijungta fTVJ i- x i ir ii 
Vokietijai, šreiberis, sakoma, Uždraudė ZytlŲ Kalbą 
užstatė ir 20,000 litų krašto 
pinigų už areštuotus du hitle
rininkus 
vodamas

mokytojus, taip eik 
valdžios pinigus.

. 'Bavarijos vyriausybė

Konferencija su 
tija ir Latvija

KAUNAS. — Liepos 7 d. at
vyko Estijos atstovas Laretei ir1 
Latvijos atstovas Munters. Bus 
vedama konferencija delei po
litinės sąjuhgos arba santarvės

Es-

Australijos Laivakroviai > 
Remia Amerikiečių Streiką

Melbourne. —Australijos 
už-, laivakroviai atsisako iš- 

draudė žydiškai kalbėtis krauti tuos iš Amerikos at-
prekybos vietose. ’• plaukiančius laivus, kurie 

----------- i buvo streiklaužių prikrauti. 
Japonija pirko iš Chilės i Tuomi australiečiai paremia 

1,000 tonų vario naugės,! Amerikos laivakrovių strei- 
kaipo medžiagos karo amu- ką.

1 nicijai. ------------ -------

SVETIMŠALIŲ TEISIŲ GYNIMO REIKALE ?
Organizacijos Prašomos Sugrąžinti Peticijas ir Surink

tus Pi nigus
.Komitetas Gynimui Sve-ilus, Emiliui Gardos, veng- 

galva timšalių Teisių (Committee' rui darbininkui. Prieš tą 
- ~ . for Protection of Foreign' nuosprendį greitu laiku bus 

tomobilis* atslmušTį troką? Born) Prašo vis^ organiza-į apeliuojama į augštesnį teįu

Policininkų Nelaimė
Stamford, Conn. — Užsi

mušė detektyvas Mancusi 
ir pavojingai susižedė Ma
maroneck policijos l 

Decker, kuomet jųdviejų au-

Los Angeles Konferen
cija prieš Karą

Los Angeles, Cal.—Į kon
ferenciją kovai prieš karą ir 
fašizmą ir už darbininkų be
darbių apdraudos bilių su
sirinko delegatai nuo Nacio- 
nalės Studentų Sąjungos, 
Laukų Darbininkų Unijos, 
federacinės L a i v a k rovių 
Unijos, Kom. Partijos, 
Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimo, įvairių pašalpinių ir 
kitų organizacijų. Dieno
tvarkėje, svarbiausią vietą 
užima prisiruošimai prie,
rugpjūčio 1 d. deifionstraci-1 noma, kur ir kada jis būna kompanija nesenai pagamir 
jos prieš karą ir fašizmą.

cijų ir pavienių, pas ką tik Į smą, ir tam tikslui reikalui 
randasi peticijos - blankos i ga pinigų.
Emil Gardos reikale, tuo-• 
jaus jas sugrąžinti.

Išsiuntinėta peticijos AL- 
DLD kuopoms, ir visos kuo
pos raginamos tuojaus jas 
sugrąžinti.

Kaip jau žinoma, Milwau-;
kee, Wis., federalis teismas' Committee for Protection 
kiek laiko (atgal išnešė nuo
sprendį atimti pilietybę ko- Room 430, 80 E. llth St.**‘~: 
votojui už darbininkų reika-

Organizacijos bei pavie
niai asmenys, kas tik turi 
surinkę kiek pinigų aut 
blankų Emil Gardos bylos 
vedimui, yra raginami tuo- 
jaus pasiųsti pinigus sega
mu antrašu:

of Foreign Born

New York, N. Y.

Slapstosi Hitleris iGamins Daugiau Ginkly
Berlynas. — Hitleris slap- New Haven, Conn.—Win-' 

stosi. Beveik niekam neži- Chester automatiškų ginklų,

į vienoj bei kitoj vietoj. Jei-, no Amerikos valdžiai didėlį i 
igu keliauja, tai po didžiau- skaičių šovinių, kuriais š&U-

Šc1D6 PolitikieriukllS i s*a sar^y^a- Persigandęs į doma nuo žemės į priešų on 
j • - _ - (žmonių keršto už savo pa-.laivius. Dabar kompanijaSkriaudė Bedarbius įdarytas skerdynes.

Mount Vernon, N. Y. — -------------------
Vietiniai bedarbių šelpimo p • n - —
viršininkai davinėjo pašai- Connor Kūdikis Druteja
pas politikieriukams, gau
nantiems nuolatines algas iš 
miesto valdybos. O dauge
liui bedarbių neduodavo nei 
trupinio. I 
valdyba, todėl, ] 
šmugelninkus tyrinėti.

White Plains, N. Y.—Po- 
licija priėjo prie išvados, 
kad R. Connorų 21 mėnesio 
vaikutis nebuvo žmogvagių 

i, kad jisŠiandie miesto pagrobtas; sako, ’ 
pradeda paįs nuklydo į mišką už 1

mylios nuo namų. Buvo po
licininkų surastas. Begy
vendamas ten penkias die
nas, vaikutis septyniais sva
rais suliesėjo. Dabar pra
deda greitai atsigriebti. Sa-

; į <

n ta

Dabar kompanijai 
įvedė naują mašineriją skir
tingiems ginklams dirbti.

Tarp darbininkų platina 
savo veikimą Industrinė 
Metalistų Unija. Kompairi- 
nės unijėlės įtaka smunka., ’ ;

Mirė d. A. Baltrušaitis
Pittston, Pa.—Liepos 20 

d. numirė drg. A. Baltrušai
tis, Amerikos Lietuvių Dar- 
bininkų Literatūros Drau
gijos narys ir “Laisvės” 
skaitytojas. Laidos liepos 
23 d., pirmadienį, 2:30 vai.

Prieš Cemblerius
Baton Rouge, La.—Vals

tijos gubernatorius žada iš
vyti šio miesto majorą, po
licijos galvą ir apskrities koma, kad vandens jis ten po pietų, Pittstono parapi-

Anglija rengiasi įvesti 
nuolatinį pašto lėktuvų vei- 

taVp'LFXivoVir^tuV^^ naują karo laivą 23,000 to- kimą tarp Anglijos ir New- prokurorą, jeigu neapvalys gavo iš lietaus, ir bandė vai- jos kapuose, 
i •  vmi v»o C! vi rll n vi /I nnlno VMin rvn wi Vii rvnrVi Inrrno tv» rynlnc?

Francija skubiai stato

nų “Strasbourg^. • foundland salos. miestą nuo gemblerių. gyti lapus ir žoles. Familija* i
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mušta, sužalota, nubausta ir sukimšta į 
kalėjimus, kiek per šiuos metus prie La*- 
Guardi jos administracijos. Ir šitą La- 
Guardiją Vitaitis garbina, kelia j padan
ges, laiko pavyzdingu majoru!

Bet už tai visuose aštuoniuose pusla
piuose, visuose savo sieksniniuose edito-
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Kokie Dabar Vėjai SLA?
“Geri buvo anie, geri ir šitie”, filozo- 

fuoja ponas Vitaitis, “Tėvynės” redakto
rius, kuris už pinigus tarnavo Gegužio 
kompanijai, o dabar lygiai ištikimai dirbs 
Bagočiaus partijai. Birželio 20 d. edito- 
riale jis smerkia tuos, kurie dar vis ne
užmiršta senosios Pildomosios Tarybos 
griekų. Vitaitis rašo:

Mūsų supratimu, kaip buvusioji Pildomoji 
Taryba vadavosi vien geriausiais norais 
ganizacijos reikalus tvarkydama, taip 
naujai išrinkta Pildomoji Taryba vien 
riausiais norais vaduodamas! pasiėmė
atsakomingas organizacijos reikalų tvarky
mą pareigas. Kaip buvusieji SLA viršinin
kai stengėsi sulig savo geriausių išgalių pa
daryti viską organizacijos ir jos narių ge
rovei, taip ir dabartiniai SLA viršininkai 
stengsis to viso siekti.
Jeigu - taip, tai SLA ateitis pusėtinai 

tamsi. Senieji viršininkai j tris metus 
praganė apie devynis tūkstančius narių 
ir, apie pusę miliono dolerių SLA pinigų 
silkino į nelaimingus beverčius bonus ir 
mor^įčius. O nauji viršininkai, pasak 
Vitmčio, irgi tokiais pat norais taip pat 
darbuosis. Vitaičio pranašystė nežada 
gerd SLA narių gerovei. S « /

• » * * *

Oiikad SLA nauji ponai organizaciją 
temf>s.senu keliu, tai,, kol kas, abejoti ne- 

— 4cnka. Vitaitis paliktas redaguoti “Tė
vynę“' ir “šviesti” tą organizaciją. Tas 
gi jo švietimas yra pasmirdusiai perrū- 
gęs buržuazinis raugas. SLA pasilieka 
vilkti supuvusio kapitalizmo vežimą. Vi- 
taitip yra vyriausias kapitonas to buržu
azinio mėšlo šinkavojime SLA nariams. 
Menševikas Bagočius, žinoma, tam nesi
priešins. . Jis irgi tam pačiam vežime 
sėdi/

.T&m pačiam “Tėvynės” numeryje po
nas Vitaitis į padanges kelia New Yorko 
miesto majorą poną LaGuardiją, kuris 

; savo reakciniškumu taip pasižymėjo, 
tai]> bjauriai išdavė savo demagogiškus 
pažadus, kad net jo draugai liberalai 
čiaitda ir spjaudosi. Bet Vitaičiui jis an- 

T tra& kristus. Jis ir “ištraukė miesto fi
nansinę padėtį iš korupcijos ir grafto 
dumblynės, kurion miestą buvo paskan
dinusi Tammany Hall mašina”, jis ir 

L “kreditą atsteigė”, nes laimėjo Morgano 
banko pasitikėjimą ir t. t. Todėl, girdi, 
“Amerikos visuomenei pravartu susipa
žintu su New Yorko kitėjančia padėtim.” 

^Vadinasi, LaGuardija yra tikrai pavyz- 
W dingas majoras!

T Tąip mano ir skelbia svietui SLA na
rių -darbininkų pinigais šeriamas ponas 

j”. Vitaitis. Bet kaip ištikrųjų yra? Visai 
kitaap. LaOuardijos fusionistų partija 

' yra;republikonų partija, kurios vadai ir 
; patš LaGuardija taip lygiai purvinai su

sitepę korupcijomis, kaip ir Taminany 
HĮfelt'šaika. Tik kitokios to susitepimo 

formos. Pavyzdžiui, iškelta aikštėn, kad 
Laęuardijos šaika yra įvedus dar negir- 

į, dėtą korupciją visoj bedarbių šelpimo sis- 
tentoj, kad jo valdžia yra sudarius sura
šą kėlių tūkstančių bedarbių, kurie yra 

L nužiūrimi, kaipo progresyviai. Juos iš- 
k metama iš pašalpos darbo, jiems visokia 

pašalpa užginama. Milionai miesto dole
rių įplaukia ne bedarbiams del duonos ir 
piebo, bet į LaGuardijos šaikos.grafterių

. kišėnius. ,
E Gal niekados New Yorko miest
ibuvo turėjęs tokios kruvinos policijos, 
MOkįia yra LaGuardijos policija. Tą pri- 
fjpftžisia visi. Dar niekados pirmiau tieji 
gdaug bedarbių nebuvo sufreimuota, ,su-

ne-

rialuose, Vitaitis nematė reikalo pakal
bėti apie bedarbių kovas ir reikalus, apie 
tuos, kuriuos LaGuardija begailestingai 
kriušina ir kuriuos jis vadina “geltonais 
šunimis”. LaGuardijai bedarbiai yra 
“geltonieji šunes”, o Vitaičiui LaGuardi
ja — didvyris!

Naujų Audrų Ženklai Vokietijoje
Kelios dienos atgal New Yorko darbi

ninkams davė labai svarbų raportą drau
gas Willi Muenzenberg, senas Vokietijos 
darbininkų vadas, dešimts metų išbuvęs 
komunistų frakcijos nariu reichstage. 
Jo raporto pamatiniai dėsniai buvo šie:

1. Hitlerizmas bandė šusibudavoti ma
sinį pagrindą formoje ginkluotų smo- 
gininkų, bet nepajėgė. Įtraukti į smo
gininkų grupes darbininkai pradėjo būti 
mirtinais fašizmo priešais. Birželio 30 
d. skerdynėje ne tik buvo skersta buvę 
Hitlerio geriausi draugai, smogininkų ar
mijos vadai, bet taip pat galutinai lik
viduotas tas masinis fašizmo pamatas.

2. Po birželio 30 dienos skerdynių Hit
leris galutinai pasiduoda finansinio kapi
talo, monarchistų ir armijos kontrolei. 
Fašizmas pasiremia ne ginkluotomis ma
sėmis, bet ginkluota saujele. Nuo dabar 
masės dideliais šuoliais pradeda traukti 
link komunizmo. Klausimas tik laiko.

3. Vokietijos Komunistų Partija pasi
liko čielybėje, iš 300,000 narių, į pogrin
dinį veikimą perėjo virš šimtas tūkstan
čių. Šiandien partija turi duokles mo
kančių narių 125,000. Jinai rengiasi prie 
proletarines revoliucijos. Partija išlei
džia 150 nelegalių laikraščių. Partijos 
centralinis organas “Rote Fahne” išpla
tinamas iki šimto tūkstančių kopijų.

4. Hitlerio demagogija prilipo liepto 
galą: prižadai neišpildyti, nei politinės, 
nei ekonominės problemos neišrištos, ma
sės nusivylę ir atsisuka prieš fašizmą.

Šita visa draugo Muenzenberg “prana
šystė” pilniausia patvirtinama šių pas
kutinių poros dienų įvykiais. Praneša- 

i ma, kad Hitleris faktinai yra armijos 
belaisvis, kad varomas tolimesnis galvų 
kapojimas ir žudymas smogininkų, kad 
fašizmo visi pamatai braška ir laukiama 
naujų didelių perversmų bei įvykių.

Žinoma, iš to, kas viršuj pasakyta, dar 
negalima eiti prie išvados, kad hitlerizmo 
viešpatavimo dienos jau pasibaigė. Bet 
aišku tas, kad hitlerizmas pusėtinai sun
kiai ir pavojingai serga.

Po Generalio Streiko Audros
San Francisco generalis streikas 

sulaužytas. Sulaužė jį ne tiek išlaukinės 
jėgos (kompanijos ir valdžia), kiek par- 
davikiški vadai pačių darbininkų eilėse. 
Generalio streiko komitetas buvo pakliu
vęs į rankas Amerikos Darbo Federaci
jos unijų reakcinių vadų, kurie ištikimai 
dirbo kapitalistams ir valdžiai. Paga- 
liaus jie kirto smūgį ir apsidirbo su strei
ku.

Tas buvo numatoma. Tą nuolatos pa- 
briežė komunistinė spauda. Ko negalėjo 
padaryti valdančiosios klasės kruvinas 
teroras prieš San Francįsco darbininkus, 
tą padarė vidujiniai pardavimai.

Generalis streikas atšauktas, bet San 
Francisco ir viso Pacifiko pakraščio lai
vų ir uostų- darbininkai lieka kovos lau
ke. Jų streikas tebeina, jų eilės nesu-7 
laužytos. Jų didvyriška kova užsitarnau
ja viso darbininkų judėjimo karščiausios 
paramos ir užuojautos.

Generalis streikas nelaimėtas, nes jis 
tapo parduotas. Tačiaus jo istorinė 
reikšmė be galo didelė. Jisai parodė pui
kų darbo masių sblidatumą. Jiį4i supur
tė visą valdančiąją klasę. Milionams 
darbininkų atidarė akis ir parodė, kad 
Roosevelto valdžia yra bosų valdžia. 
Taip pat šitas streikas dar kartą iškėlė 
aikštėn judošišką rolę reforinistinių vadų 

l darbo unijose.

jau

Sovietų Chinija užima didelį. Prie to, ginkluota kardais 
plotą ir turi apie 80,000,000 gy- j durtuvais. Pestimnkas turi 
ventojų. Kol kas tai dar kaip i šautuvą Hankow arsenalo išdir- 
ir atskiros šešios sovietinės rėš- bystės, Japonijos arba Vokieti- 
publikos. Centralinė Sovietų jos sistemos. Tų pat išdirbys-
Chinijos teritorija yra Kįangsiičių durtuvą, rankines granatai. Į 
ir, dalinai, Hunan, Fukien ir j Pėstininkai aprūpinti “Mąk-i

tų, sumušė priešų 13 .divizijų,
20 pėstininkų brigadų
kus ir laike tų mūšių paėmė 

ir . 154,800 priešų kareivių į nelais
vę, taipgi 139,000 šautuvų, 292

■ mašinas bombas mėtyti, 14 ra- 
i dio stočių, daug kanuolių, kele- 
|.tą orlaivių ir daugybę amunici- 
(jos. Tas ir tarnauja Raudono-

galbOs ųanką 'išplėšti kitus iš 
tpkio netikusio (gyvenimo, kaip 
ir jie patys buvo nustumti neti
kusios kapitalistinės tvarkos.

Meiles ir šeimynų Santikiai .
Prieškariniam periode, pas 

kuriuos gyvenau, svajodavo apie 
kokią tai meilę,'kuri nieko netu- .

isios Armijos apginklavimui.
sim”, “Hochchas’’, “Kolt” arba j 1933 metais Chang Kai-she- 
“Wikers” kulkasvaidžiais. ]<as organizavo prieš centralinį

Artilerijoj yra tri-colinės lau- Sovietų Chinijos kraštą šeštą 
1 ko kanuolės, Japonijos išdirbys- ] užpuolimą. Jis pastatė kovos 

ĮYės 75 MM. ir vokiškos Krupo ] ]auke 8Oo,000 kareivių. Bet Rau- 11 ’ 1 r n n 1n Ii •• a •• • i • .

Chekiang provincijose su sosti
ne Shuikin. čionai yra didžiau
sias Sovietų Sąjungos rajonas 
ir jį gina Raudonoji Armija, 
kuri turi 145,000 kovotojų. 7 
vakarus, netoli nuo šio Sovietų į kanuolės. 
centro, Hunan provincijoje, yra, 
kitas Sovietų rajonas, kurį gi
na VIII Raudonosios Armijos j išbudavojimo ir įrengimo gink- 
korpusas, susidedantis iš 10,000 Uų ir amunicijos gamanimo fab- kraštas atmušdamas

ri su gyvenimo sąlygomis. Kiti 
sakydavo, kad tai dievas suve- , 
da į porą. Nieko panašaus; 
mano argumentai visuomet bu
vo, kad gyvenimo sąlygos nusta- • 
to ir šeimynišką gyvenimą, mei
lę. Tai čia noriu parodyt pa-i 
vyzdį: Dvidešimts keturi metai 
atgal tiek būdavo apsivedimų ;su •; 
šeimininkės suokalbiu ir poli ei- . ,« 
jos pagalba, kiek da^ar yra di- 
vorsų. Kodėl, tas yįskas tąip ; 
dėjosi? '

Seiliaus mažai moterų irtdUst-1 1 
rijose dirbo, tik raštinėse ir pas - 
buržujais namuose už' mažą mė*- < i 
nešinę algą. Per apskritus me* 
tus dirbdamos negalėdavo kair- 
tais drabužių^jmsipirkti. Na-. 
daug turėdavo draugių, kurios j < 

I pat kartu kiti sovietiniai rajo- į vedusios. Nuėjus pas draugę,:*.}., 
nai taipgi pagriebė daug gink- j matydavo, kad jos gyvenimas . <.. 
lų, nes jje išstojo prieš Chang j skirtingas nuo buržujų vergės. 
Kai-sheko^jėgas ir ten prasidėjo; suvaržoma sunkių darbų ir- . ,» 
kovos, kurine raudonarmiečiai i duonos šmotelio negali pasiimti 
buvo laimėtojais. j be laiko. O jos draugė, kuri ■>

Raudonoji Armija yra ga. | pati šeimininkė, turi penkis, še-

■donoji Armija vieną po kitam 
Raudonosios Armijos vadai ir laimėjo septynius didelius mū- 

So\ lėtų a aidžia dai o, viską del išius, supliekdama ir 19-tą ap

kovotojų. Taipgi netoli nuo 
centralinio Sovietų Chinijos plo
to į vakarus ir šiaurius, Kiangpi 
ir Hupeh provincijose, yra di
dokas sovietinis plotas, kurį gi
na XVI Raudonosios Armijos 
korpusas, susidedantis iš 15,000 
kovotojų. Anhwei, Hupeh ir" 
Honan provincijose yra Sovieti
nis rajonas, kurį gina XXV ir 
XXVI Raudonosios Armijos 
korpusai. Nuo centralinio So
vietų Chinijos ploto Hunan1 
provincijoje, tolokai į vakarus,! 
yra Sovietinis plotas, apginamas! 
Antros Raudonosios Armijos! Raudonoji Armija muša daug 
vadovystėje draugo Ho-Lun, ku-1 galingesnius priešus tik todėl, 
ri turi 25,000 kovotojų; o ant
roj pusėj Yangtze upės yra ant
ras didelis Sovietų Chinijos plo
tas, kurį gina Ketvirta Raudo
noji Armija, turinti 110,000 ko
votojų. šis rajonas užima dide
lius plotus Szechwan ir Shansi metais ir į du mėnesiu 1933 me- 
provincijų. Sovietų Chinija ne
gali kol kas apjungti visus tuos 
Sovietinius rajonus į vieną, nes 
Chang Kai-shekas ir užsienio 
imperialistai Yangtze upe pri
siunčia karo laivus ir bombar
duoja Raudonąją Armiją, kaip 
tik ji prisiartina. Taipgi sun
ki kova ir prie gelžkelių linijų.

Raudonoji Armija ir Jos 
Apginklavimas

, Sovietų Chinijos Raudonoji |. .. %. . _ i • m 1 kad tie žmones neskaitė darbi-Armija užgimė 1928 metais. jTa- i 
da jos buvo tik 10,000 kovoto-] 
jų. Bet ji nuolatos auga. 1929 
metais jau buvo 22,000; 1930—1 
62,000; 1931—145,000; 1932—1 
170,000; 1933—250,000 ir 1.934 
metais yra 350,000 kovotojų. 
Prie to, Raudonosios Armijos 
rezervai siekia 500,000 kovoto
jų. Ir dar jai padeda kovoti 
apie 600,000 partizanų.

Sovietų Chinijos valdžiai or
ganizavo centralinį Revoliucinį 
Karinį Sovietą, kuris po vado
vyste draugų Chuide-De ir Pei- 
Chui centralizavo ir išdirbo sek-1 
mingus planus armijos aprūpi
nimui. Jie organizuoja Sovie
tų Chinij.oje rajonų skyrius, 
kur darbininkus ir valstiečius 
liuosomis nuo darbo valandomis 
mokina vartoti karo ginklus. 
Jie organizuoja ir centralizuo
ja partizanų būrius, kur.ie vei
kia tose teritorijose, kurios yra 
tarpe Sovietinių rajonų, tai yra, 
kur del vienų ar kitų sąlygų 
kol kas kas dar negali, tvirtai 
įsigalėti Sovietų valdžia.

Sovietų Chinijos Raudonoji 
Armija dalinasi į korpusus, di
vizijas, pulkus, kuopas ir tt. 
Kol kas į Raudonąją Armiją 
kovotojai priimami tik liuosa 
valia stojanti. Raudonosios 
Armijos konstitucija sako: “Vi-' 
si dirbantieji: darbininkai, ber
nai, valstiečiai, varguoliai ir vi
dutiniai valstiečiai bei miestų 
biednuomenė—turi teisę ginklų 
pagelba ginti Sovietų valdžią. 
Kiekvienas, kuris priklauso prie 
viešpataujančios klasės: milita- 1 
ristai, dvarponiai, džįantriai, 
perpirkliai, biurokratai, kapita
listai ir jų šeimynų nariai—ne
gali būti priimti į Raudonosios 
Armijos eiles.” 

• Raudonarmiečiai ir jų ko- 
mandieriai aprengti sekamai: 
kępurė, su penkiakantpe raudo
na žvaigžde, mundieras; raudo
nas kaspinas .su žvaigžde ant 
dešinės rankovės; kelinės, ko
jų apsukimai, apsiavai ir tvir
tas diržas.
” Raudonoji Armija ginkluota 
šautuvais, kulkasvaidžiais, ka- 
nuolėmis įvairio dydžio ir t.t.

miją. Vien centralinis Sovietų 
; priešus,

rikų. Kol kas jų dar yra ma- paėmė 14,000 belaisvių, 11,400 
žai. Juose taiso ginklus, gami- j gautuvų, 130 didelių kulkasvai- 
11a amuniciją ir rankines gra- Į džįų, 67 mažesnius kulkasvai- 

........ . ’džius, 103 kanuolės, 10,000 ran
kinių granatų, 180 mašinas mi
nų svaidymu), tūkstančius re
volverių, 5,000,000 šautuvams 
kulkų ir 8 laivus įvairiausių

natas. ,Fabrikai jau daug ge
riau veikia, kaip metai laiko at
gal. šiemet Raudonoji Armija 
buvo užėmusi Inchang arsena
lą ir iš ten išvežė laabi daug
amunicijos ir 400 ginklus ir i ginklų ii’ amunicijos. Tuom 
amuniciją gaminti mašinų, ku-' ■ . ,. . . ..... 1
rias panaudojo pagerinimui sa
vo fabrikų.

Raudonbsios Armijos 
Pergales

kad ji gina darbininkų ir val
stiečių reikalus ir visur iš jų 
pusės gauna pagelbą: jie teikia 
raudonarmiečiams maistą, nak
vynes, žinias apie priešus ir tt.

linga, kuri prie sunkių ap
linkybių muša savo priešus, nes 
jos užpakalyje stovi ne vien So
vietų Chinijos vargingi
n inkai ir valstiečiai, bet ir ko-

Raudonoji Armija 1931, 1932 i vos rajonų darbininkija.
D. M. Š.

Susipratusi® Darbo Žmogaus Akimis 
Žiūrint į Gyvenimą

šis burdingierius, vyras dirba 
industrijoj. Ta šeimininkė tu- 

ov- an^ sav?s geresnes drapanas 
i darbi-! so^lal pavalgius ir geriau pa-

i ilsėjus. Tuomet merginos ma- 
J nė, kad apsivedusios pasiliuo- 
įsuos iš tos vergijos. Taigi da- 
! rydavo suokalbius su šeiminin- 
fke, kad galėtų vieną iš burdin- 
! gierių įsiprašyti į kambarį. O, 
i žinoma, įnamių gamtiniai ins- : 
itinktai tokie: nebijoti moteriš- 
’ kės, bet daryti ataką. Tokiu : 
i būdu visuomet policistai užtik- . 
i davo ir priversdavo apsivesti.

Susipratusio darbininko aki-> davo už mažą algą, prie sun-iTai paskui nekurie ir gyvenda 
mis žiūrint į pūvančią kapitalis
tinės tvarkos sistemą, mataį, 
kiek daug tampa aukomis tų ne- 

! lemtų gyvenimo sąlygų. Todėl,

' ninkiško - komunistinio turinio 
I laikraščių ir knygų. Neskaito tos 
j literatūros, kuri gvildena, kaip 
i darbo žmones kapitalistinės 
tvarkos sistema nustūmė į ne- 
moralybės gyvenimo klaną. Ne
turinti to dvasinio maisto, ko
munistinės literatūros, nepajė
gia kovoti prieš tas siaubūniš
kas sąlygas.

Esu pagyvenę ilgoką laiką 
Amerikoj, apie 24 metus. Per 
tą laikotarpį buvau nuvažiavęs 
pakartotinai nuo Atlantiko iki 
Pacifiko vandenų.

' gyvenau keliolikoj 
miestuose ir miesteliuose, 
siėjo gyventi pas 66 šeimynas, 
kurios randavoja kambarius, tu
ri nuosavus namelius bei bizne- 
lius. Didžiuma tų savininkų 
buvo tokie, kurie neskaito jokios 
literatūros, apart maldaknygės, 
kuomet nueina į bažnyčią.

Gyvenau pas vienus, kurie ne
žilojo mano įsitikinimo ir aš ne- 
nsakiau ilgą laiką. Buvo dide- j 
ii bažnyčios ramsčiai ir fanati-I 
kai. Pareidavo iš bažnyčios, I 
pasakodavo, kaip kunigėlis kei
kia komunistus. Ir jie tikėjo, 
kad komunistai yra toki, kokiais 
juos piešia tas atbulkalnieris. 
šeimininkės visuomet sakydav.o, 
kurios turėdavo burdingierius, j 
kaip vienas lo|rą sudegino, rū
kydamas ei gaubtą, atsigulęs gir
ias, kitas pi?įvėmė kambarį ir 
tam panašiai? Visuomet pa
klausdavau, ar jie eina bažny
čion. Atsakydavo, kad eina į 
bažnyčią. Jei komunistas taip 
darytų, sakydavo, tai jis “kitko 
nežino”, 
kas aš esu.
Bet vis vien iš burdo nevarė.

Nuo tada pradėjau užsirašyti 
laikraštį “Vilnį” ir knygelių. 
Kuomet aš matydavau, savinin
kai “Vilnies” neskaitydavo; bet 
esant bedieviškai (literatūrai na
muose; vienas kitam nematant, 
pasislėpę skaitydavo. ♦

Literatūra Išgelbėjo 
Šeimyną

Kaip gi jie gyveno pirmiau 
pažinimo darbitiihkiškos-komu- 
nistinės liter.ątūrdš? Vyras dirb-

ITaipgi pa
žaisti jų; jų j

Pri-;

Tuomet pasisakiau,
Abudu nustebo.

kaus darbo, geležies liejykloje. • vo, džiaugdamiesi, kad juos- 
Daugiau nieko nežinojo, kaip. “dievas” suvedė, o kaip tik» 
tiktai dirbti ir melstis. G irtuo-' priešingai—instinktai ir polici- 
kliaudavo, smuklėse tą pačią ! štai privertė sueiti į porą.'< 
ubagišką algą palikdavo. i

Po metų laiko, lankant tą į 
darbininkišką bakūžėlę komuni- • • 
stinei literatūrai, vyras pajėgė i 
persitikrinti, kaip jis nedorai j 
šeimyniškai gyvena ir skriau
džia save ir savo šeimyną' eko
nominiai. Tapo savęs užkariau
tojas ir sykiu kovotojas prieš i 
netikusias gyvenimo sąlygas, 
šiandien ta šeimyna ne ta šei
myna, kuri buvo seniau, šian
dien sūnus, dukterys ir jiedu 
stovi kląsių kovos fronte. Jie • 
organizatoriai ir paduoda pa- i (Tąsa ant 3-čio pusi.)

ap-i?

Karas ir šeimyną, 
7/;: (gyvenimas

Divorsai prasidėjo vietoj 
sivedimo nuo 1914-17 metų,
kuomet Europoj ' užsiliepsnojo > g 
imperialistinio karo gaisras. ■ • • 
1917 metais visos didžiosios ka- 
pitalistinės šalys buvo įsivėlusios i.?. 

! į tą karą. Amerikoj greitu lai- - 
ku atsirado didžiausi fabrikai 
gaminimui karui medžiagų. 
Tuomet buvo reikalavimas dar- . ;

Tjbininkų į visokias industrijas,

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Rankos Plaišeja
Aš skaitau jūsų patarimus 

“Laisvėj” ir aš labai norėčiau 
gauti kokį patarimą.

worm.”
Parsineškite iš vaistinės 

mosties, vadinamos “Whit
field’s ointment, 2 ozs.”: 
“Salicylic acid 30 grs.,As esu mergaite 15 metų ir L, . . , rn

as taip dažnai nesergu, bet T __ i/
man oda ant abiejų rankų yra 
labai sausa. Kiekvieną vasa
rą nykštys ir smilius pirštas 
abiejų rankų pasidaro taip 
sausi ir kieti, kad oda net pra
deda luptis ir plaišėti, ir pirš
tai trūksta. Plyšių pasidaro 
visur ant pirštų, ir tai 
skauda ir labai neramu, 
man

Soft petrolatum Lz oz., 
Cocoanut oil enough to make 
2 ozs.” ; ‘ ’

Kas vakaras prieš gult ęi- f 
siaut gerai apsitepliokite sau- . 
sas. suplaišėjusias viętąs šita , 
mosčia, ir paskui kuo apsiriįš- 

man1 ^te arba kokiom pirštinėm 
Kag! apsimaukite. Darykite taip 

■ kas vakaras per visą savaitę.
O dienos metu keletą kartų 
odą vis kiek pavilgykite žuvų 

! aliejum, “Cod liver oil.”
Kitą savaitę ta mosčia nebe-,

daryti ?
Atsakymas

Iš Jūsų aprašymo spėliojo, 
kad tiktai Jums nebūtų sauso
ji dedervine, įsimetusi į ran- tepliokite: tegul oda pasilsi, 
kas, į delnus, į tarpupirštes.; nes, mat ta mostis yra smar- 
Tokios rūšies dedervinės da ki. _
dažniau pasitaiko ant kojų, kartu ir odą sujaudina, 
apie kojų pirštus. Mažulyčiai kitą savaitę mosties nereikia, 
parazitai—grybeliai įsiveisia o- bet vis taipo pat vilgykitės 
dos sluogsniuose ir ją aižėja,! žuvų aliejum. Trečiu savaitę 
gadink. Moksliškai grybeliai į ir vėl mosčia kas vakaras. Ir 
vadinasi “trichophyton micros- taip, prašokinėdamą, kaitalio

ta dama, gydykitės, kol odą pa-, 
tricho-• sidarys sveikutė, gludi, minkš-, 

“ringltutė ir tęsli.

poron,” pati odos liga, 
sausoji dedervine 
phytosis,” angliškai

Ji naikina parazitus, bet
Tai
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1,475,50;įso

tris Mėnesius lieka

45.32 31.22

APLA. Centro inventorius 941.25
Pav

28,04.7^1'
1381.46

Išmokėjimai

CLEMENT V0KETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

9.50
113 WEST 42ND ST.

Viso išmokėta 858.10

1,167.44

dole Balandis

5.73

43.82

perstatė pirminiu

3,648.57
3,501.04

Per
Per

25.14
6.59
9.46
9.62$

10.26,į 
43.97

14.95
11:27
26.33

7.58

3.68
19.53
43.49
25.07

31.00
24.66
49.11
21.74

43.20
4.40

150.00 
150.00 

55.00 
70.00 
26.50 
30.00

3.00
71.00 
14.00 
10.00

7.00
1.00

10.00
47.00
6.00

23.00 
56.00

27.38
3.45

26.67
15.99
16.66 
59.09 
18.55
19.75
27.66
6.89 

16.06 
14.59

17.87 
36.44 
16.08 
12.09 
25.34 
76.48 
26.05 
19.63 
18.68 
15.88

6.70 
7.38 

16.87 
18.44 
16.86 
56.19
8.45 

39.12 
28.04
8.50 

30.03 
16.75 
27.99 
14.03 
52.66 
18.63 
89.33 
24.83 
82.11 
34.95 
11.43

30.86 
16.54 

7.06 
19.94 
22.60 
53.43 
29.15 
16.73 
23.44

24.62
70.86
15.44
62.20
42.99
11.08

30.00 
43.00

4.00
66.50, 
15.00 

124.50 
36.00
43.00
28.50 

121.50 
55.50
6.50 
2.00 

169.70

147.53
26.35 
25.8Q 

120.00
62.38 
92.31

tris 
tris

35.46 
23.54 
29.44 
14.53 
23.02 
26.16

7.44 
16.02 
17.69 
17.08 
49.65

13.02
8.56

24.14
13.30
19.23 
46.02 
11.08
13.46
31.32
26.54

3.31
32.70
31.52
54.12
22.10
29.42
52.73

9.77
18.50 
42.02 
8.37

57.85
6.60

22.54
12.14

dienomis 
vakarais

Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus

15.73
5.10 

$5.72 
16.71 
35.90 
28,61 

A 8.50
9.75

38.89 
. 6.94

4.93

211.00
5.60 

40.00 
23.50 
72.00 i 
30.00 Į 
40.00 1 
17.00 1 

113.00 j 
63.00 
53.00 
67.30 
29.50 
83.00

priešus— 
“niekšais”, 
skrepliais”, 
‘gyvatiškais 
‘gyvatiškais 

vardais. 
’ “Kelei-

20 St. James St. East 
TeL HArbour 3424

draugai, ar 
-pradėjo 
p radęs i-

Tikslas vi-

APLA Centro Komitetas lai 
kė posėdį liepos 15. Pada^l 
ta daugelis naudingų tarimų

(Feljetonas iš ACW 54-to Lo 
kalo Istorijos}

kan, kaip 1925 metais 
vosi Michelsonas. Pora darbi
ninkų į jį kreivai pažiūrėjo, net 
ir B. Jokubonis nemalonų žvilg
snį numetė.

Dabar kalbės kitas “Nau
jos Gadynės” redaktorius ponas 
Butkus

J. Miliauskas.
J. Urbonas.
D. P. Lekovičus

—Sveikas, Leonai! Mesk, se
nus reikalus. Juk tu patsai ži
nai, kaip tu, taip ir aš, kada 
buvome pas komunistus, tai už 

1922 me-

115 
vie-

Antras vaizdas, kurį mačiau
Parvežtas kareivis neturi abie
jų kojų ir dešinės rankos, at
šliaužė prie teatro durų, kur iš-

daug žfeionių, pardavinėjo ! likvidavimui

* * Taisąs APLA turtas
J J, Gasiunas, APLA Centro Sekr.-' 
/'iK^LA. Centro iždo globėjai per- 

žiojėjome balandžio, gegužio ir bir-. 
žefio įplaukas ir išlaidas, taipgi vi
są APLA. turtą liepos 15, 1934 ir 
suradome tvarkoj ir taip randasij 
kaip viršuj paduota. Šiuomi ir pą- 
sirašome. <.

—Vyrai,-pradėjo Butkus.-Vy- 
rai, aš jums prakalbų nesakysiu, 
kaip nesakydavo jų Anglijos ad
mirolas Nelsonas. Jis sakydavo 
trumpai: “Muškitės, vyrai, už 
karalių ir Angliją”, ir jūreiviai 
mušdavosi. Tad ir jum sakau: 
muškitės, iššluokite komunisti-

32 F. Ličkunas, pašelpa
38 V. Ujinsky, pašelpa
38 P. Zarambienė, pašelpa
38 M. Daunienė, pašelpa
38 A. Bukauskas, pašelpa
38 M. Mikulskienė, pašelpa
40 P. Ražuk, pašelpa
40 M. Gates, pašelpa
41 J. Gazevičienė, pašelpa
43 J. Kabišaitis, pašelpa
50 J. Mauragas, pašelpa
J. Kinderis už naujus narius 
P. Alškas
Centro sek r. alga už du mėn. 
-TaksM^už čekių mainymą

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union 

BROOKLYN

Vito 475.73
Balansas iš bal 1, 1934 26,630.43

211 W. Coal St., Shenandoah.
Šitie draugai suteiks visas 

informacijas.
E. Matuzienė.

Svarbiausi Centro Komiteto 
Tarimai

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 visa’m mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

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

kayo 
žmp-

Ir dar 
kad aš 
“šnapso 
koliojo. 

dabar svietas tą už-

Žmogaus Akimis 
Žiūrint j Gyvenimą

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

25 J. Rumčikas, paš. pomirt.
5 A. Dumbauskas, pašelpa

17 F. Mafkun, pašelpa
20 A. Pečiunas, pašelpa
40 P. Razukas, pašelpa
43 V. Grigaliūnienė, pašelpa
48 B. Yurkonis, pašelpa
49 J. Kačergius, pašelpa -
50 B.-.Šimkienė, pašelpa
50 A^ Darbutienė, pašelpa
51 K' Pazameckas, pašelpa
52 fe Rašius, pašelpa
54 ;J; Vapsevičius, pašelpa
Centro Sekr. Alga
Taksai už čekių mainymą 
Centro inventoriaus apdrauda

1113.35

Balandžio

Liehivys Kraustytojas
* (Moving)

Už labai prieinamą kainą 
perkrausto namų rakandus. 
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

PETER BANES
449 Grand Street
Skersai Republic Teatro

Brooklyn, N. Y.
Tel. STagg 2-3152

Gegužis

39.71
21.84

128.23
31.49
12.56
25.83
11.33
69.57
14.92
11.90
89.40
17.34

—Draugai!...
Draugai!—sunkiai
gusi kūda moteris
mes pralaimėjome..

—Pralaimėjote?!
Prūseika.

—Pralaimėjote! ?•
kiti.

—A, tu, žlibe, juk tau buvo . būdu. Juos apgavingai išvilio- 
sakyta, kad jums nevalia pra- ■ jo į karo lauką, kad ir nepilie- 
laimėti!—Suriko piktai Butkus. čius< Prižadėjo jiems, kaip su- 
—U-u-u! šiaudadūšiai! U-u-u! grįš iš karo, tai gaus už bosus 
Zlibiai!... U-u-u! Ištižėliai!

Penktadienio vakaras karš
tas, karštas, o nerymaujantiems 
sklokos vadams dar karščiau. 
Butkaus-Prūseikos' štabe susi
rinko visos Brooklyno gerbia
mos asabos.

-—Sveikas!.. Sveikas!.. Į 
sveikatą!

—Tai matai, Leonai, kaip 
sviete dedasi, štai ir mes sklo- 
kininkai pirmiaus tik keli buvo
me, o dabar masės su mumis,— 
gyrėsi Butkus.—Bet ir nestebė
tina. Viskas auga. Štai, Brook-' 
lynas, du šimtai metų atgal, jo 
visai nebuvo. 1816 metais čia 
buvo tik sodžius su viena kar- 
čiama. O dabar arti trys milio- 
nai gyventojų, 588 bažnyčių, o 
jau saliūnų! Auga. Augame ir 
mes.

—žinai, Juozupai, man tas 
Michelsonas dar vis kartus. Ar 
tu pameni, kaip 1925 metais 
man kojas skaudėjo, o jis, pad- 
la, rašė ir rašė per “Keleivį’’, 
kad “Prūseika užsikrėtė fran- 
cūzišku 'reumatizmu.” 
magaryčių pridėdavo, 
“idijotas”, “kvailys” i 
bačka.” Tat perdaug 
Kažin ar 
miršo?. .

—Tai riestai, Leonai! Kur 
dabar pasidėsime? Ką tu sa
kai?

—Juozupai, Juozupai, palik 
mane ramybėje, aš galvoju, ar 
geriau, pasikarti, ar Maspetho 
upėje pasiskandinti. . .

—Ką!? Kvaily! Ar ir vėl pra
dėjai durnavoti, ką tu manai, 
kad mes tave ir vėl sekiosime, 
kad galą nepasidarytumei? Ge
riau išsigerkime... Sveikas!

—Išsigerti galima. Bet, Juo
zupai, kaip tu manai, ką mes 
rašysime?

—Tfu, tokius klausimus! Na, 
kas, parašysime savo gazietoje 
editorialą, kad mūsų nariai yra 
šiaudadūšiai, ištižėliai, apsilei
dėliai, bailiai ir įsakysime, kad 
jie visi turi bėgti, bėgti laukan 
iš lokalo.

—Bet kas bus, kada jie iš lo
kalo pabėgs, mes jiems neturi
me darbo...

—Sveikas!.. Suk juos vel
niai, tuos zlibius!

—Tai matai, Juozupai, nežiū
rint kaip žmogus storojasi, o 
gyvenime vis kitaip stojasi.

7 V. S.

Gegužio Išmokėjimai

14 A. Chelkis, pomirtinė
2 Ign. Kazlauskas, pašelpa
9 A. YesadaviČienė, pašelpa 

17 A. Abromaitis, pašelpa 
17 J. Kulikauskas, pašelpa < 
17 U. Kulikauskienė, pašelpa 
17 J. Markuniene, pašalpa 
20 J. Tautvydas, pašelpa 
26 J. Dobilas, pašelpa 
38 P. Zarambienė, Pašelpa 
41 K. Gavutis, pašelpa
41 F. Lankutis, pašelpa
42 P. Valakonis, pašelpa
42 E. Tankienė, pašelpa
43 V. Grigaliūnienė, pašelpa
44 J. Venslovas, pašelpa
46 D. Simutis, pašelpa
47 V. Norkus, pašelpa
49 J. Jokubonis, pašelpa
51 K. Luteckienė, pašelpa
52 E. Stankienė, pašelpa
53 J. Draunis, pašelpa
55 O. Balanskienė, pašelpa 
58 S. Rainard, pašelpa 
Pavienis J. Kromelis, pašelpa 
Centro sekr. alga
A. Vileniškio namo apdrauda 
J. Kulikauskui už naujus 
A. Krokininkui už naujus 
Taksai už čekų mainymą

150.00 
6.00 

13.00 
72.00 
53.Q0 

6.00 
21.00 
48.00 
40.00 

6.00 
38.00 
31.50 
32.00 
66.50 
36.00 
46.50 
79.00 
83.00 
27.00 
10.00 
24.00 
72.00 
13.00 
10.00 
18.00 
83.00 
81.00 

narius 1.00 
narius .50

kas ir Gasiunas delei tolimes
nio tarimosi su advokatais. 
Taipgi nutarta tą sutarties 
planą taisyti. Jeigu pasirodys, 
jogei anoji pusė priima patai- 

aną, tai veikiausia teis
mas ir bus baigtas.

Antras svarbus klausimas 
aptartas — tai skelbimas nau
jo vajaus gavimui naujų na
rių. Nutarta skelbti vajus 
rugsėjo, spalio, lapkričio ir 
gruodžio mėnesiuose — per 
keturis mėnesius. Taipgi kvie
čiama kuopos ir apskričiai 
prie smarkaus darbo — tuo
jaus rengtis prie vajaus. Įsto
jimas pusiau numažintas. 
Taipgi vajininkams duodama 
didelės pinigais dovanos.

Trečias klausimas — suren
gimas didelio pikniko APLA 
Centro Komiteto vardu. Tai 
bus visos organizacijos pikni
kas. Vieta ir laikas bus vė- 
liauqfaskelbtas.

Ketvirtas klausimas— nuta
rimas bendrai su kitų tautų to? 
Iriomis organizacijomis šaukti 
konferenciją užgyrimui Socia- 
lės ir Bedarbių Apdraudos Bi- 
liaus H. R. 7598. Konferen-

Trečios rūšies divorsus suda 
i rė įvedimas prohibicijos ir eko 
Į nominis krizis. /

Pirmu metu ekoųomiųįo 'kr 
: zio buvo daug smuklininkų, ku
rie uždarė biznį, tas auk$b mai- 

! nas, kurios buvo pirmai, kar- 
čiamos. Tokie žmonės", pripra
tę girtuokliauti, / gembĮeriauti, 
tinginiauti ir jokio! darbo nemo
kanti. Prakazyriavo tuos tūks
tančius, dvasiniai ir ekonomi
niai nubankrūtavo. Nekurie 
tapo žmogžudžiai. Visa jų lai
mė matos piniguose. Jie buvp 
ženoti, su šeimynomis, vaikšti
nėjo ant gražiausių karpetų. O 
šiandien stovi su tais pačiais, 
kuriuos neskaitė sau lygius. 
Dabar stovi zupės lainėse!

Prasidėjus mūnšaino fabri
kams, daug’{šeimynų susidras
kė. Negauda*mi| darbo, pradėjo 
virti tą smalą, kuri surijo tūks
tančius vyrų ir moterų, taip sa
kant, sunaikino fiziniai ir dvasi
niai, paliko gyvais jiabašnin- 
kais.

Čia galima priskaityti ketvir
ta rūšis divorsų. Laimingesnis 
buvo tas spy.kyzės savininkas, 
kuris turėjo gražią pačią. Pas 
tą ateidavo daugiau kostumerių. 
Na, o kostumerių užpykdyti juk 
negalima, net jeigu kuris iš jų 
ir palies moteriškės kūno nuo
gas dalis. Pinigai būtų geras 
daiktas, ale bėda su tuo pavydu. 
Prasideda barniai, muštynės, di- 
vOrsas!

Taigi, draugai, švieskime 
tuos darbininkus, kurie tebe
klaidžioja tamsybėje. Pasieki
me juos su komunistine lite
ratūra—laikraščiais ir knygo
mis. Tai geriausias yra įran
kis jų išgelbėjimui.

» G. Kuraitis.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

nę pavietrę iš kriaučių lokalo, 
tai būsite vyrai. Jums gana bai- 
kas krėsti ir prakišti vieną po 
kitai vainą! Toliaus nevalia! 
Turite sumušti komunistus! ša
lin komunistinė liga!

Fašistai, aidoblistai vadukai 
sutauškėjo rankomis. Darbinin
kai pasižiūrėjo vienas į kitą.

—Na, ar senai jie bažijosi, 
kad yra tikri komunistai, o da
bar štai kaip kalba,—subumbė
jo vienas sklokiškas darbinin
kas.

Per tris jnėnesius lieka
Nemainyfij, čekiai
Čekių nuošimtis
Svetakosrf; mortgečiaus nuoš,

I Union’j’t^aving’s Bank nuoš, 
1 Melloh ''Na t. Bank nuoš.

Bank įdf Secured Savings nuoš. 1.36-

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI

MONTREAL - CANADA

J. M: ROSENFELD
ADVOKATAS

x Kalba Lietuviškai

rezoliucija prieš 
fašistus ir pasiųsta

prezidentui Hin-
Kviečiama visos“ligą”, tikrą ligą, nuo kurios 

man galvą skauda.
—Na, mieli kriaučiai, žinote, 

kad aš buvau jūsų “Darbo” re
daktorium, mokinau, mokinau 
mokinau jus, bet jūs durni bu
vote ir durni pasilikote. Nors 
gal jūs ir pykšite už tokį išsi
reiškimą, bet verti to! Kam 
bimbiniams komunistams lei
džiate ponavoti kriaučių lokale? 
Kam? K<m?.. KAM? ‘

—Na, geri žmonės,—tęsė su
minkštintu tonu,—jeigu norite 
ramiai gyventi, būti pilnais 
kriaučiais, tai 29 dieną birželio, 
pėtnyčios vakare, šv. Petįo ir 
Povylo dienoje, turite išrinkti 
biznio agentu poną, draugą Mi- 
chelsoną. Jis geras vyras, gali 
su visu svietu sugyventi. Turi
te visus komunistus iššluoti lau- ’ viskas 
kan!

Michelsonas ir kiti papliauk
šėjo ’delnais, bet kaip kurie dar
bininkai tik apsižvalgė.

—Ar sutinkate, kad MicheJ- 
sonas būtų biznio agentu?

—Sutinkame!—riktelėjo keli 
balsai.

Po to nominavo kitus virši
ninkus: Karpų, J. Petrašką, Ch. 
Kundrotą ir dar kelis.

—Bimbukus iššluosime lau-
didžia-

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE '
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

Išėjus karan,. jų vjetas užėmė 
moterys. , • '

Pažiūrėkime, kaip gavo bosų 
vietas. Man darbo j ieškant, 
nuėjau prie dirbtuvės, stovi 
šimtai žmonių. Atėjo du kar
eiviai su uniformomis apsivil
kę. Per visus darbininkus grū
dosi arčiau prie darbo davimo 
biuro, Darbdavys iš < raštinės 
išbėgo ir, šimtams girdint, pa
liepė eiti kareiviams pasidėti 
uniformuotus. rūbus ir ateiti, 
kaip žmonėms atsistot iš eilės. 
Kaip bus proga, girdi, gausite, Svarbiausi sekami/”' į 
darbo. • . plačiai svarstyta apie APLA

2 kuopos teismą. Gauta abie
jų pusių advokatų sudarytas 
susitaikymo planas. Aptarus 
jį pasirodo, jogei, priimtinas 

eina daug žmonių, pardavinėjo 1 likvidavimui to pragaištingo 
j paišelius. Atėjo policistas ir j teismo. Įgaliota dd. Gatavec- 
užtėmijo tą elgetą pardavinė
jant paišelius. Pareikalavo, ar 
jis turi leidimą iš miesto čia 
pardavinėti. Matomai, vargšas 
neturėjo,' policistas nuvarė. Ma
tant tą, imane visą perėjo šaltii Syįa p] 
šiurpuliai. Tai kaip apmoka j 
kapitalistai tiems, kurie karia- 

I vo už jų reikalus! '
Parvežti kareiviai gazuoti ir 

sužaloti, nepanašūs į žmones, 
buvo vedę žmonės, daug turėjo 1 
šeimynos. Moterys nepriėmė , 

I elgetų, divorsai tų porų, kurie 1 
Įsakydavo, “dievas suvedė” ir' 
įkad' juos laiko ta nematoma 
! meilė. Antros rūšies divorsai. j 
■’Moterys pradėjo dirbti dirbtu-1 
1 vėj už mažesnę algą, taip pat 
Į nepilnamečiai vaikai. Suauges- 
i ni darbininkai negauna-darbo, j 
Yra vyrai, kurie jaučias, kad j 

! moteris jo ir kapitalistinės 
1 tvarkos vergė. Moteris dirba 
; dirbtuvėj, o jis nieko nedirba, Į 
į nei namų neapžiūri, moterį muš- Į 
i travoja, kad jam viskas turi bū
ti. Moteris tokio gyvenimo ne
pakenčia, spiria vyruį ų užpa-

London. — Nuo hitleri- i 
ninku teroro iš Vokietijos; 
pabėgo jau 60,000 žmonių. Į 
Hitlerio valdžia iki šiol atsi- i 
sakydavo duoti žinių apie Į 
jų profesijąs, amatus ir ki- i 

valdžioms tų; 
šalių, kur pabėgėliai norėjo I 
apsigyventi
Hitleris jau sutinka perlei-1 
sti joms tokias infofmaci-! 

prie tų darbų, prie kurių dirbo, ^jas apie pabėgėlius.

išmokėta

Sutrauka

mėnesius įplaukė
mėnesius išmokėta

Darbininkai Apgauti ir 
Suvilti

Pokariniame periode pasirodė 
tas paveikslas kapitalizmo aukų. 
Karui sustojus, darbai žymiai 
sumažėjo, karinę medžiagą tu
rėjo visur sustabdyti dirbę. Ma
siniai atleidimai darbininkų

Mašinos

I Tuomet šeimininkės burdingie- 
rius pašalino iš burdtj ir nuvarė 
juos valgyti į valgyklas, o pa
čios nuėjo į dirbtuves. Buvo 
ekonominis išskaitliavimąs, dau
giau uždirbo ir netaip'sunkiai 
dirbo. Pirma reikėjb b penkis, 
šešis apskalbti ir višie/’s turė
davo išvirti po šoldęrį^ Daugiau 
nebuvo išrokavimo tas daryt, 
nes burdingieriai atsidūrė skir
tingoj padėtyj.

Tuomet augo nauji vertelgos, 
kaip grybai po lietaus, ir visi 
darė gerą biznį, kuomet Euro
pos laukuose parako dūmai už
teršė orą. Milžiniško didumo 
kanuolių granatos ardė žemę ir 
milionai gyvasčių žuvo, tapo su
maišyti žemėse ir kraujuose. 
Čia, Amerikoje, matėme vertel
gas augant ir turtėjant. Kai
nas ėmė, kokias norėjo; cukrus 

Į buvo paverstas į kontrabandą. 
Daug biznierių imdavo dolerį už 
svarą ir dar vieno cukraus ne- 
parduodavo, dar turėdavai pirk
ti kitko už kokius penkis 
rius. Tai buvo plėšimas 
apvogimas darbo žmones 
laiku. O ką gavo darbo 
nių klasė? Nepanešamus 
gus, desperaciją, nesusipratusių 

, žmonių saužudystę. Tai visos 
i tos milioninės kapitalizmo au-' 
rkos. Tam kapitalizmas jas iš-! 
j auklėjo. Tėvai neskaitė radika-Į 
I liškos - komunistinės literatūros . 
j ir negalėjo neišauklėti savo sū- Į 
, nūs ir dukteris aukomis to viso | 
i žiauraus gyvenimo sąlygų, ko- Į 
kiose tėvai gyveno ir nepajėgė, 
kovoti. I

Kiaulės!. . Jums, zlibiai, buvo 
sakyta, .kad nevalia pralaimėti!

—O kiek balsų gavo?
—O... O. . . Jankaitis 

balsus. .. Mi-chcl-s-s-sonas 
150.. ..

—Ką? Ką, tu, žlibe, ‘sakai? 
Kiek gavo Michelsonas?

—Tik 150 bal-s-s-s-ų. .
—Laukan, tu ištižėle! 

kan!

ei ja manoma šaukti rugsėjo 9.
1A Taipgi užgirta šaukimas vi

suotino lietuvių organizacijų 
suvažiavimo, kurį sumanė LDS 
Seimas. To suvažiavimo tiks
las yra sujungti plačias lietu
vių mases kovai prieš karą ir 
fašizmą.

Priimta
Vokietijos 
Vokietijos 
dehburgu i, 
kuopos tą patį padaryti. Cent
ro sekretorius raportavo, kad 
buvo pasiųsta APLA delegaci
ja pasiVokietijos konsulą.

Nutarta laikyti pilną posėdį 
rugpjūčio 19, peržiūrėti visus 
dokurįfentus ir padaryti dau
giau naudingų tarimų.

J. Gasiunas,
Centro Sekr.

Norintiems Važiuoti j “Lais
vės” Pikniką

Draugai ir draugės, kurie 
norėsite važiuoti į dienraščio 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 
liepos 29 d., Laudaman par
ke, tai galėsite nuvažiuoti už 
labai žemą atlyginimą. Tro- 
kas nuveš ir parveš tik už 25 
centus. Tik malonėkite maty
ti sekamus draugus:

Antanas žemaitis, 84
Swatara Road, Heights, 

dabar Pe^ras Aidukevičius,

Telephone: * Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St. 

N. Abington, Mass.
Kartu su užsakymu prašome 

. prisiųsti ir pinigus
Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos: 

5 Svarai už $1*25 
10 Svarų už $2.25

Susirinkimas vienoje Brook
lyno svetainėje. Brooklynas 
yra miestas, kuris turi 2,600,000 
gyventojų, 30 paikų, 31 knygy
ną ir 35 mylių ilgio prieplau
ką, kur gali vienu kartu sutilpti 
500 laivų. Brooklynas, 
Long Island salos, kuri yra 
mylių ilgio ir plačiausioje 
toje turi 23 mylias pločio.

Dūmai rūksta, už stalo vaikš
tinėja ilgas, ilgas, kaip šatra, 
arba, kaip toji Long Islando sA- 
la, Butkus. Juozas Butkus spe
cialistas prie baro ir niekinimo 
komunistų.

—Gerbiamiej 
kaip čia jus pavadinti 
vakaro pirmininkas, 
me susirinkimą 
siems aiškus—kokusas prieš ko
munistus, bolševikus, lygiečius, 
bimbinius, na, kad ir daug jie 
turi vardų, bet vis tie patys 
Maskvos agentai ir rusiški bol
ševikai arba Lenino vaikai.

—Protestuoju — tarė vienas 
eilinis prūseikinis darbininkas. '

—Gerai. Jums išaiškins po-! 
nas, draugas Prūseika.

—Gerbiamieji tamstos, drau
gai ir ponai bei geri žmonės,— 
pradėjo Leonas. —Susirinkimo 
tikslas aiškus. Komunistinė, tai 
yra bimbinė pavietrė užviešpa
tavo kriaučių lokale. O kriaučiai 
juk dar nenori revoliucijos. 
Komunizmas dabar visur smun-1 
ka, smunka, smunka! Leninas , 
numirė; Trockis iš Rusijos iš-! 
vytas į Turkiją. Vokietijoje fa-; 
šistai su Hitleriu užponavojo. i 
Italijoje Mussolinis. Lietuvoje 
Smetona, Amerikoje, kol kas,' 
ačiū dievui, kaip žmonės sako, i 
grįžta geri laikai: saliūnai atsi- i 
darė, alus geras, šnapso įvalias Į 
ir vėl žmogus gali jaustis pilnu į 
Kolumbo žemės sitizonu. Atsis-, 
toji, koją ant bresinio baro pa- komunistus stojome 
sidedi, alkūne į barą atsiremi ir, tais J. Baltrušaitį išvadinai ske- 
gerk tu už mano, aš ‘už tavo bu, už tai, kad jis ėjo prieš 
sveikatą. Viskas būtų gerai, Trečią Internacionalą, o dabar 
kad ne tas prakeiktas bimbiz- ir mes spjauname ant Komunis- 
mast Ot, jis, tartum kokia pa-, tų Internacionalo. Tu žinai, kad 
vietrė, neduoda ramybės. Tas’^ mes po to vogėme komunistų 
prakeiktas ilgasis Buivydas su; dokumentus, priiminėjome už- 
kitais kriaučiais suorganizavo; grobtus organizacijų pinigus,

Wilkes-Barre j e pasišaukei poli
ciją prieš komunistus, Chicago- 
je socialistus susikvietei į savo 
prakalbas, tą pat ir aš pada
riau, paskelbėme, kad Mizara 
komunistam parvežė maišą pi
nigų iš Maskvos, o Detroite 
mūsų tavoriščiai paskelbė, kad 
“Stalinas vagia arklius ir kar
ves, kad Sovietų Rusija tik be
protnamis.” Na, tai matai, kaip 
žmogui prisieina verstis. O, ži
nai, Leonai, kaip savo laiku tu 
išvadinai komunistų 
Kemešienę ir kitus, 
“j u d o š.i u kais,” “ 
“peklos gyvūnais,” ‘ 
temperamentais”, ‘ 
renegatais” ir kitais 
Na, kas gi Michelsonas 
vio” Michelsono pypkė, tai ir 

Bet dabar jis mums
reikalingas.

, —Taip, Juozupai, gal Michel
sonas ir bus neblogas vyras. Na, 
o kaip mes aprašysime “Lais
vės” pikniką, kuris pau visai 
netoli? Pereitą metą truktelėjau 
ir parašiau, kad “ulmer Par
kas dar nebuvo niekados taip 
permirkęs krauju, kad per visą 
dieną mušėsi, mušėsi, balnojosi 
nosis vieni kitiems linijos vy
rai”, bet ne kaip išėjo. Na, bet 
dar daugiau buvo nesmagumo, 
kada kartą parašiau, kad aš bu
lius, o visa skloka, tai tik tas, 
kas kabo buliui tarpe kojų...

Draugai!... 
alsavo įbė-

-Draugai, i prasidėjo po visą šalį
: moderniškesnės ir daugiau paga

— suriko mino, negu prieš karą. Darbi
■ ninkus pradėjo parvežti iš Fran 

suriko ir ei jos, vieną kitą sveiką, didžiu-1 tus dalyku*

Viso išmokėta

Birželio Išmokėjimai

J. Kazilionis, pomirtinė 
M. Kirkutis, pomirtinė 
P. Paulauskienė, pašelpa
J. Alvikas, pašelpa 
A. Valaitis, pašelpa 
S. česnikienė, pašelpa 
O. Ai-tmonienė, pašelpa 
A. Purvinečkis, pašelpa 
V. Urbonas, pašelpa
K. Laurence, pašelpa 
J. Kulikauskas, pašelpa 
F. Markun, pašelpa
A. Paškus, pašelpa 
J. Rumčikas, pašelpa 

Miliauskas, pašelpa 
Ašmenskis, pašelpa 
Kunskienė, pašelpa

APLA Finansinė Atskaita už 
Balandį, Gegužį ir Birželį 

Birželis



teMrtas Puslapis

Johan Janez gulėjo augštielninkas ant 
medinės plikos lovos ir tėmijo žvaliomis 
akimis lubų plyšius, galvodamas, kad šio
je naktyje jis švenčia trijų mėnesių su
kaktuves jo įkalinimo. Jis buvo vienin
telis svečias “politinio saliono”. Devy
nios valandos. Trimito balsas tik ką 
nuaidėjo kalėjimo kieme, duodamas ko
mandą tylos; koridoriuose suskambėjo 
vienatiniai lygtis sargybinių žingsniai, o 
iš uždarytų kamerų, prikimštų kaliniais, 
aidėjo pakartotinas ūžėsis, panašus pūti
mui kalvės dumplių, ar kvėpavimui mie
gančio giganto. Rodėsi, kad negalimas 
dalykas, kad viduj to seno vienuolyno 
būtų tiek panašių svečių.

Nelaimingas Janez priverstas buvo ei
ti gulti devyniose valandose,' prie švie
sos, kuri mirgėjo tiesiog jam į akis. Jis 
buvo įmestas į kurčią tylą, kas vertė jį 
manyti, kad visas pasaulis yra negyvas. 
Toliau jis galvojo, kaip-žiauriai jis turi 
užmokėti savo skolą institucijai. Pra
keiktas straipsnis! Tikrai kiekvienas pa
ragrafas kainuos jam savaitę kalėjimo, 
arba po dieną už kiekvieną žodį. Ir Ja
nez prisiminė, kad toje naktyje prasideda 
operos sezonas su mylimiausia jo opera 
“Lohengrin”. Jis įsivaizdino savo min
tyse pilną teatrą plikų pečių, malonių 
kaklų tarpe blizgančių auskarų ir perlų.

Devinta valanda... O!... kaip tik da
bar prasideda opera... o aš čia. Vel
nias! Aš irgi galiu džiaugtis gera 
opera...

Taip, tikra opera. Iš apatinio augš- 
to kameros, tarsi iš po žemių, girdėjosi 
griaudus murmėjimas, kuriuo davė žino
ti apie savo buvimą koks tai kalnų plėši
kas, kuris buvo nusmelktas mirti del ga
lybės piktadarysčių. Jo rankų ir kojų 
..retežių tarškėjimas buvo panašus bėri- 

' inui vinių iš statinės ar barškinimui dau- 
; gybės raktų, o prie to, laiks nuo laiko,

*—r----------------

girdėjosi silpnas balsas, kartojantis: 
“Te.. .ve mū-sų, kuris esi dan... gu...je, 
šv.. .enta Marija!..Išgąstingai ir pa
galbos prašančiu kalbįs būdu kartojo tą 
patį visą laiką, be jokio ketinimo kada 
nors nutilti!

Pagal daugumos nuomonę, plėšikas da
rė tą dėlto, kad parodžius save pamišu
siu ir toki būdu išgelbėjus “kaklą”, bet 
taip pat buvo galima, kad per 14 mėne
sių buvimas surakintomis rankomis ir 
kojomis, mirties kameroje, kiekvieną va
landą laukiant mirties, išsėmė jo protą ir 
nervus.

Janez keikė žmonių neteisybę, kurie, 
už tai, kad jis parašė į spaudą straipsnį, 
nušviečiantį turčių suktybes, jį verčia 
miegoti kiekvieną naktį be pertrūkio 

i skambančiam kliedėjime mirtin nusmerk- 
to; bet tuo pačiu momentu jis išgirdo 

i tvirtus balsus ir greitus žingsnius, tame 
j pačiame augšte, kuriame radosi jo ka- 
i merą.

—Ne, aš ten nenakvosiu!—rėkė koks 
į tai plonas balsas.—Ką, ar aš esu krimi- 
i nalistas? Aš juk esu valdininkas Tei- 
i singumo Ministerijos, taip pat, kaip ir 
i jūs... ir net dar su trisdešimts mietų 
i tarnystės. Visi mane pažįsta, net laik- 
i raščiai raportuoja apie mane, o dabar, 
i apart apgyvendinimo manęs kalėjime, 
i dar jūs norit, kad aš miegočiau toje pa-
■ stogėje, kuri netinka net kaliniui?...
■ Ačiū! Ar tai tokiu būdu jie mane pa- 
, kvietė, kad aš atvažiuočiau?... Aš esu 
i nesveikas ir negaliu miegoti ten. Atves- 
i kit man gydytoją, aš reikalauju gydy- 
i tojo...

Žurnalistas gi, nežiūrint jo padėties, 
' gardžiai nusišypsojo, kam gi tam su tris- 
; dešimts metų valdininko tarnystės reika- 
! lingas gydytojas? Vėl atsikartojo bal- 
j sas, jie diskusavo, kaip susirinkime; gir- 
! dėjosi žingsniai, kas kart artimesni, ga-
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Vaizdai iš Prisirengimo prie Generalio 
Streiko San Francisco Mieste

lio streiko teritorija apima per 
šimtą mylių į visas puses, nuo 
San Francisco. Į šią apielin- 
kę įeina apie 12 pavietų. Gu
bernatorius F. F. Merriaųi, šių

SAN FRANCISCO, Calif— Taip! Galima, ir streikas gali |laviel« aerifam- davS jsakf
mus, kad visi prisigatavotų 
savo specialių šerifų armijas, 
kurių šiuose pavietuose yra— 
4000. Ant pareikalavimo dar
žovių ir vaisių trustai gaus pa- 

Produktai bus vežami 
apsauga

būti išlaimėtas į labai trumpą 
laiką. Pas darbininkus ir 
plačią visuomenę yra neapsa
komai didelis ūpas ir pritari- -- 
mas. Priklausys nuo pačių dar-1 galbą. 
bininkų sąmonės, o svarbiau- trokų grupėmis po 
šia bus tas, ant kiek centralis šerifų iki miesto ribų, čia ant 
generalio streiko komitetas j rubežiaus 
sugebės streiką vesti, šiuos j miesto policijai; o jeigu kur 
žodžius rašant, yra tik laiki- i streikieriai pastos kelią tokiai 
nas komitetas, susidedantis iš 
25 narių sekančiai: nuo 66 
unijų, Central Labor Council, 
Building Trades Labor Coun
cil, Joint Strike Committee, 
Strategy Committee. šitam

Šiandien viso pasaulio akys 
yra atkreiptos į San Francisco 
streiko padėjimą. San Fran
cisco ’yra antras “metropoli
tan” nuo New Yorko, kuris 
stovi pačiam centre Pacifiko 
pajūrio. Čia randasi kapita
lizmo branduolis su 91 federa- 
lės valdžios įstaiga, kitaip sa
kant, visas lizdas stambaus 
kapitalo. Tapgi yra centru 
unijizmo; Didžiuma unijų 
yra Amerikos Darbo Federa
cijos unijos, yra kelios nepri- 
gulmingos unijos, yra kelios 
grynai revoliucinės unijos. Šis 
streikas parodo, kad darbiniu-1 streiko komitete yra perdaug! ginklus ir neišduoti jokių gink- 
kų spėkos yra pusėtinai tvir
tos. Todėl Roosevelto valdžia 
pasirinko šį centrą—San Fran
cisco išbandymui Wagnerio 

' priverstinos, darbo arbitraci- 
jos įstatymą.

štai kaip jie siūlė tą arbi- 
traciją darbininkam. Kad ne 
pirma policijos brutališko už- 

■ puolimo ant darbininkų, tai po 
policijos teroro, prekybos rū
mų ir pramonininkų associaci- j 
ja visados pasirodė su 
tracija ir su deklaracija 
verstinai darbininkam 
grįžti atgal į darbą, 
ninkai savo ištverme pergalė-' Mašiną, streiko sulaužymui, j 
jo visas policijos ir prameni-i su pagalba karo stovio, kaip!

miesto, taip valstijos adminis- Į 
tracijos, turi gatavai prireng
ta, v

šerifai perduos

transportacijai, tai Merriam 
paskelbs karo stovį visoj strei
ko teritorijoj, be jokių ceremo
nijų. San Francisco policijos 
viršininkas Quinn, uždraudė 
visoms krautuvėm parduoti

konservatyvio elemento—par-llų iš “pond shop”. Dabar 
davikų, o permažai kairiojo' Quinn, verbuoja 500 policijos, 
elemento, kad galėtų tinkamaii kurios čia bus į 2000, 25 ra- 
atmušti pardavikiškus nukry- dio automobilius, 25 arklius.
pimus, ypatingai Edward D. del kazokų ir 25 telefono ope-Į 
Vandeleur, kuris yra šio ko- ratorius.
miteto pirmininku. Jo politika 
yra neapsakomai žalinga strei
ko laimėjimui. Kokia permai
na pasidarė pas laivakrovius ? 
Be abejonės, kad ir čia tas pat 
atsikartos. Laivakroviai iš- 

arbi s^re^<avo mėnesį ir pusę, pa- 
i kol apsivalė nuo pardavikiš- 

liepėĮ j . .
Darbi ' vaae^es i savo rankas.

širdis.; Visai nepatėmijo nttO 
bado mirštančių vargšų. Ros
si sumažino pašalpą iki že
miausio laipsnio tiem pilie
čiam, kurie užlaiko jį patį. 
Pats gyvena, kaip inkstas tau
kuose, o alkaniem skurdžiam 
štai kokią pašalpą jis teikia. 
Per savaitę vienai ypatai duo
da $2.02; dviem—$3.75; trim 
—$4.45 ir taip eina proporcio- 
naliai iki aštuonių šeimos na
rių, kuri gauta $12. Pats ma
joras Rossi, gyvendamas ant 
to maisto, tuojaus atsuktų sa
vo kiškas į duris. Ponas Rossi 
ne tam myli piliečių komitetus, 
kad alkanus prižiūrėtų, bet 
kad karo stovį įvesti, darbi
ninkus persekioti ir darbinin
kam užduoti tokį smūgį, kad 
daugiau i neatsikeltų. Jeigu 
Rossi nors kiek turėtų žmoniš
kumo, tai nežudytų beginklių 
darbininkų. Rossi be gėdos 
šaukia, kad jo yra pareiga 
vykdyti įstatymai—tvarka,—* 
apginti savastį, kapitalistų gy
vybę.

Ateitis parodys, katras kat
rą parblokšime!

John Baker.

;: Naziai Pasmaugė Poetą
Praga. — Per penkioliką, 

mėnesių hitlerininkai stovy
klose kankino eilių rašytoją 

tion Bureau”). “Laisvės” skai- Muehsamą ir pagaliaus jį 
tytojai žino, kokį darbą atlie- pasmaugė už nepritarimą 
ką šitas biuras. San Francisco ; Hitleriui. Taip sako poeto 
miesto majoras Rossi, vadas! žmona, kuri dabar iš Vokie- 
Amerikos Legionierių grupių y bg j CechosIovaki. 
—pasiremdamas carterio 25 . 1 *■

Taipgi yra steigia-1 
irias “piktadarysčių prašalini- 
mo” biuras (“Crime Preven-
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i kų Judošių ir paėmė streiko punktu,tvers—kaip jis vadina J^.

ninku associacijos teroro žu
dynes iki šiol, tai galima pil
nai tikėti, kad su pagalba ge
neralio streiko pergalė užtik
rinta !

Ar bus galima apsivalyti
nuo darbininkų pardavikų ? i ir vaisių produktų.

—piliečių komitetus, dalinimui 
maisto produktų nuo streiko j 
i š b a dėjusiem darbininkam ! 
Matot, ponas majoras turi “ge- 

| ra” širdį!
Draugai darbininkai, čia bus| 

ši mašina pradės veikti su tas kabliukas, kas iššauks ka- 
didelių trustų pagalba, kurie į ro stovį San Francisco mies- 
turi didelius plotus daržovių' te. Majoras Rossi pirma ir
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PRANEŠIMAI iŠ KITUR

WILKES BARRE, PA.
Lietuvių Komunistų Frakcijos su

sirinkimas įvyks 24 d. liepos, 7:30 
vai. vakare, Darbininkų Centralinėj 
Svetainėje, 325 E. Market St. Visi 

pribūkiteuuzuvių te. iVAdjuidb AvubBi ii frakcijos nariai būtinai pribi
Genera-1 per streiką buvo neregįs—be- įaikd ir atsiveskite naujų narių.
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Trys Dideli Piknikai Pennsylvanijoje
J

Naudai Dienraščio “Laisves”
Philadelphiečiai visuomet turi daug publikos. Šiemet jie žada turėti daugiausia. Pernai pas juos suplaukė apie 6,000, šiemet bus daugiau. ✓
Pirmu kartu Shenandoaiečiai rengia sp audos naudai taip didelį pikniką Visos tos apielinkės reikalas rūpintis, kad tas piknikas pavyktą 

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

SHENANDOAH, PA. Wilkes Barre, Pa.
Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)

Laudaman Park, Shenandoah, Pa.

Dalyvaus Aido Choras iš Wilkes-Barre ir vietinis 
Lyros Choras

TAIPGI BUS KALBĖTOJŲ IŠ BROOKLYNO
' Jsitėmykite patys ir pasakykite kitiem, jog šis pik

nikas bus labai įdomus tuomi, kad čia dalyvaus dau
gelis svečių iš kitų miestų.

Jau laikas organizuoti busus ir rinkti pasažierius 
važiavimui į šių piknikų pasilinksminmius.

Sekmadienį, 9 Dieną Rugsėjo (September)

VALLEY VIEW PARKE

INKERMAN, PA.

Programa Bus Paskelbta Vėliau

PHILADELPHIA, PA.
Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)

VYTAUTAS PARK
Hulmville Pike ir Galloway Rd.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 

to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana grynais pinigais $75
4. Dovana grynais pinigais $50
5. Dovana grynais pinigais $25

Išanksto samdykitės bušus važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus. 

________________________________________ _ _ *

Šiuose piknikuose dalyvaus tūkstantinės masės žmonių. Juose daugelis nustebs netikėtu pasimatymu su senai nematytais, pasiilgtais žmonėmis. *
Kas gi nenori susipažinti su naujais kovin gaiš už savo klasės reikalus draugais? Šiuose piknikuose tai proga įsigyti plačios pažinties.
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Pirmadienis, Liepos 23,1934 
>':g

Penktas Pualaptt

Kelionė Į Kanadą ir Atgal Baltimore, MdI Moteris verkšlendama pra-' 
įdėjo pasakoti savo bėdas:

—Mano sūnus buvo 18 me-i 
tų. Dirbo šilko fabrike. Nors! . . .

v . ii- .i- I Fmansmis Stovis ir Komumsti-i mažai mokesnes gavo, bet vis; . .
v., .. r> 4. i nis Judėjimas Baltimorejebuvo parama. Bet kunigas, 

vaikščiojo po stubas ir orga
nizavo lietuvišką mokyklą. 
Tai buvo pripumpavimui ti
kėjimo. Sūnus nenorėjo eiti, 

i bet kunigas užsispyrė ir vai- 
į ką išsivedė. Vaiką pavedė to- 
i kiai seseriai, kuri vaiką per- 

Kunigas Urbonas atida-[ kalb6/ Vaik,as., pastojo . ’ 
Klau-' ienuo yną lr parašė, 

Bėdavojo 'kad tik dan^uJe pasimatysim.
Paklausiau; i Tai dabar j°kios Paramo* '’e' 

turiu.
—Kodėl į kunigą neleidot?

Rašo Eva Simans

(Pabaiga)
Darbininkai Sveikino Vadus 

Kovotojus

Pasirodė ir Sam Carr. Visa! 
minia jį karštai sveikino, i 
Trumpoje, bet karštoje kalbo-į 
je jisai pareiškė, kad jis nesi-’įurj atrodė, kaip'koks palo-; 
bijo kalėjimo ir jo niekas ne-icius. 
nubaidys nuo darbininkų judė-j rė duris, liepė atsisėsti, 
jimo, kol jis gyvas bus. Ra-'siau, kaip einasi, 
gino ir kitus draugus būt drą-1 kad mažai įeigų. 
šiai kovotojais, kol bus kova ar daug turi kambarių. Sa-i 
laimėta. Jisai buvo labai pa-, kėši turįs 10 ir gyvenąs su vi-1 
vargęs ir tik trumpai galėjo * sa savo šeimyna: tėvais, bro-į Matai, kaip jūs gerai savo ku- 
kalbėti, o d. Matthew Popo- -liti ir seserim, 

kalbėti,' dvasiškų seserų turi, 
su-( kad yra 10 seserų.

Bažnyčia mūrinė ir 
Ir klebonija mūrinė,Įsakė moteriškė. 

Tai didelis; 
Užklausus, kiek lie-i 

tuvių šeimynų gyvena, kuni-i 
gas atsakė, kad 400. Aš nus
tebau, kad tokia maža grupelė 
žmonių sukrovė savo išnaudo
tojui tokį turtą. Kunigas pa-1 vienuolynus žmonės yra silp- 
rašė man antrašą, bet ne tas; nos galvos.

“Svečiuose” Pas Kleboną

Važiuodami namo sustojom 
DuBois, Pa.- Norėjau surasti 

į savo seną iš Lietuvos pažįsta- 
' mą. Paklausiau vieno airišio, 
i kur lietuvių bažnyčia. Jis man 
į parodė. Nuėjau j kleboniją,;

į » vich visai negalėjo

.,! didelė.
, su 10 kambarių. 

SU! turtas.po- 
kad darbi-;

Klausiau, arlnigą ir jo tėvus, brolius ir se- 
Atsakė i seris penit.

—Kunigas sakė, kad.mano 
labai sūnus yra silpnos galvos— at-1

Dar vienas mano giminaitis i 
[pasigyrė atidavęs dukterį iri 
sūnų dievui ant garbės—į vie
nuolyną.

Tai tiesa, kad einantieji

I š s iplėtojus komunistiniai^ 
judėjimui pasididino ir finan
sinė atsakomybė ant kelių at-' 
sakomingų draugų. Aš čia 
noriu trumpai pažymėti, kas 
yra veikiama komunistų tarpe 

I Baltimorės darbininkų, idant 
lietuviai pritarėjai daugiau sur‘ 
sidomėtų komunistiniu judėji
mu ir daugiau jį remtų.

Komunistų Partija turi pa- 
sirandavojus dviejų svetainių 
namą ant kampo Pratt ir 
Bond gatvių. Randa $30 į 
mėnesį. Su šviesa ir pataisy
mais dar pareina apie $10 į 
mėnesį, šios svetainės bando
mos padaryti tikra 

j ne užeiga. Nors su 
j netaip lengva, bet 
' pastangos išpuošti 

• i niais paveikslais ir
! ant sienų viduje svetainių.

jų tikslas būna tame, kad tik pos 5 d. atskrido į Paryžių. 
Bet Jiems buvo surengtas pokilis, 

kur dalyvavo ir Francijos ar
mijos štabo karininkai. Ant 
rytojaus Lietuvos lakūnam su
ruošė bankietą karininkai 
Frahcūzų orlaivininkų pulko 
Marsel ėję. .

Lietuvos vyriausybė, sulig 
Berlyno “Allg. Zeitungos” 
pranešimo, pakvietė atsilanky
ti į Kauną Francijos ministerį 
be portfolio Herriot’ą.

“Lietuvos žinios” rašo, kad 
Francija stengiasi patraukt 
Lietuvą savo pusėn.

Francūzų \ imperialistai drū- 
tina bloką prieš Vokietiją; ta
riaus tas blokas gali būt pa
naudotas prieš Sovietų Sąjun
gą-

smagius čėsus apturėti.
šie draugai daugiausia teira
vosi apie darbininkišką judė
jimą. Be to, kur tik jie vaikš
tinėjo, visur siūlė užsiprenu
meruoti “Darbininkų žodį.” 
Pasekmes turėjo geras, nes 
kelįems tvirto religinio nusis
tatymo žmonėms užprenume
ravo “Darbininkų žodį.”

Linkėtina torontiečiams ge
rų pasekmių.

Waterburiete, M.

$18,000,000 Pašalpos 
New Yorko Valstijai

Washington© valdžia lie
pos mėnesį davė N. Y. val
stijai $18,347,000 bedar
biams šelpti. Didelė tos su
mos dalis sutirpo naguose 
kapitalistinių 1 a ’b d a r ybės

Lawrence, Mass
Revoliucinės Unijos Piknikas

Liepos 28 d. įvyks Maple 
Parke, Methuen, Mass., dide
lis piknikas. Rengia National 
Textile Workers Industrial 
Union. Ne tik Lawrence, bet 
visos apielinkės lietuvius kvie
čiame dalyvauti šįame revoliu
cinės unijos parengime. Ši 
unija yra mūsų pačių organi
zacija. Jos rėmimas ir stipri
nimas yra mūsų visų pareiga.

Pikniko programa bus labai 
graži ir visi galėsite smagiai 
ir naudingai laiką praleisti. 
Tad kviečiame visus, didelius 
ir mažus.

s

L. K. Biuras.

Vokietijoj išnaujo mažėja
Be-

$

. J

Prekybos Sutartis su Anglija

Londone pasirašyta Lietu
vos prekybos sutartis su An- dirbtuvių veiklumas.

Lietuva galės palankio- veik visur darbai trumpina- 
pardavi-, mi. Sulig liepos 21 d. pra- 

. nešimo, nauji šimtai tūks- 
i tančiu darbininkų neteko • 
i darbo.

1’4
m #

gi i j a.
mis sąlygomis vežti
mui į Angliją lašinius ir kitus 1 
lauko ūkio produktus, o anglai ■ 
gabens Lietuvon daugiau 
Vo

proletari- 
finansais 
dedamos 
revoliuci- 
obalsiais I

.1 Nupuolė N. J. Nuosavybė
Koki kiti partijos atliekami: Trent(į N.j._VisoS New 

darbai: Pažymėsiu tik vieno; ’
pereito mėnesio agitatyvišką; seV valstijos Jau to vei te 
veikimą, 1

| gu.
kuris kaštuoja pini- šiemet nupuolė $265,037,217 

Tarpe plieno darbininkų žemiau, negu buvo pernai 
k u- metais, kaip apškaitliuoja 

TTv,, . , i. i • , • i • ... , , . , ‘ valstijos taksų komisionie-Uzklausiau to lietuvio, kaip juos naudoja saviem tikslam. | nįaį vadai pardavė plieno dar-j 
jie galėjo tokius mūrus išbu-; Vienuoliai renka 
davoti.

—Pirmiau gerai dirbom, tai
ir dejom bažnyčiai 
atsakė žmogelis.

—O kaip sugrius 
ba, ar 
šventų mūrų ?

Vienuolynas yra 
buvo žmogus, kurio jieškojau. | Romos tikybos viršininkų tur-i _ 
Parodė ir daugiau lietuvių stu- tas ir įrankis palaikymui dar- išplatinta 
belių; apjuodę, netaisytos.

..v.. ispičiLuua 5,000 lapelių, 
bininkų tamsybėje. Kunigai I riuose aiškina, kodėl reakci-

fabrikiniu dirbiniu, v <-

Kauno Darbininkų 
Pasitarimas

S
TIKRAS BIČIŲ MEDUS

rius J. H. Thayer.

pinigus—

prisiglausi
f

tų šią supuvusią sistemą.

i

Chicagos Žinios koma ryšius ir jie prašė dar vgs
duot pasiskaityt.

S-ka.

'H

ŽINIOS IŠ LIETUVOS <♦>

4>

<i>

lie-

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graboriuss

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.

ap-

kur špūles

krečia ir 
sveikatai.

i

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Ryšiai su Francija
Lietuvos lakūnų būrys

tri-
at-

čia 
to, 

ku
ri ar.

kurias jūs užsidė- 
įgaliotas draugas.

Tas Pats.

Washington. — Sakoma, 
būk netyčia nusišovė Louise 
D. Brekinridge, 17 metų 
mergina, duktė buvusio ka
ro mmisterio padėjėjo.

lietuvius simpa-

Karaliaučiaus Mitingas prieš 
Lietuvą Nepavyko

Karaliaučiuje hitlerininkai
/

I

Atsakė: “Viena ausis 
kada išdirbsiu 
tai ir kita

Waterbury, Conn.

rinkimą prieš Lietuvą. Tuo 
tarpu Hitleris pradėjo skersti 
įvairius vadovaujančius na- 
zius. Todėl ir mitingas prieš 
Lietuvą pakriko.

metinį paminėjimą užsimuši-1 
mo dviejų lakūnų—Dariaus ir! 
Girėno.

tavo stu- 
prie šitų . - - „ ,

Ikų pagalba da ilgiau .pratęstų : tij
—Niekados, ką davei, tas ir vargą, kad dar ilgiau palaiky- 

prapuolė, niekados negrįš.

i

L

v-

•. t•t.

• > ■

nes labai sirgo, jo sveikata 
naikinta.

? & Minia povaliai skirstėsi 
tarp savęs kalbėjosi. Visi 
didele neapykanta smerkė 
licijos žiaurumą, 
ninkas. kuris viską pagamina/ 

| neturi teisės net savo geriausių 
draugų pasitikti, valdžia ne
duoda net gatvėmis eiti. O to 
pat miesto patriotai net tris 
dienas riksmą kėlė iki vėlu
mos nakties. Jiems viskas bu
vo puikiausia prirengta. Po
licija viską tvarkė. Ponai 
vaikščiojo gražiais drabužiais 
jsirėdę, nešės su savim vaikus, 
šunis ir kates,>mėtė pinigus 
ant niekų. O darbininkai ba
dauja. Bet darbininkai ne
nustos kovoję ir ateis laikas, 
kad ir jiem bus laisvė ir laimė 
iškovota.
Pas Pennsylvanijos Mainierius

Važiuojant iš Kanados pa
sukau mainų apielinkėn pas 
gimines į Exeter Boro ir Pit
tston. Mainierių vargas neiš
pasakytas. Mainos nedirba, o į 
kur ir dirba, tai mažas uždar
bis. Mat, kompanijos naują 
skymą vartoja. Mažom da
lim mainų kontraktorius pa
siima, o tie samdo žmones, 

«būk kompanija su darbinin
kais nieko bendro neturi. O 
kompanija ir kontraktorius 
nori gerai uždirbti, tai darbi
ninkui visai mažai tenka. Pir
miau tik kompanija išnaudo
jo, o dabar ir kontraktorius.

Mainierių nameliai apjuodę,' 
netaisomi, atrodo taisi laukia parke jr žmonių, kaip ir kiek-l “už dievą ir tėvynę, 
galo. Darbininkai mažai pai- vįena vakarą tame parke, susi- • Amerikos Legioną, 
so organizacijos. Jie sūkiai- nemažai. Ypatingai' pats esąs nariu
dinti. Miestas davė daržus, daUg svetimtaučių sutraukė, [ kėlė Darių ir Girėną, 
tai vieni bovinas ant daižų, ki- ]^uomeį legionieriai' pradėjo i “padarė tą, ko negalėjo 
ti eina žuvauti, 
kurie karčiamose ir bolinėse
laiką praleidžia. Viskas at- gį didžiumoj buvo pakviesti nutiesė tiesiausią kelią iš New 
rodo apmirę. Gatvės pilnos svetimtaučiai—net trvs būriai, i Yorko į Kauną.” Gal būt Jo- 

radosi naičiui ant minties neužėjo, 
apie kad kiti lakūnai, skrisdami iš

$I.
t

Per vienas vakaruškas, kur 
| dalyvavo 18 jaunų darbininkų, 
j jų tarpe 9 merginos ir 1 ka- 

Berlynas. — Hitleriniu- reivis, perskaitė “Partijos žo- 
kai užgrobė visus atvežtus dis”- 
iš Londono egzempliorius 
“Times” dienraščio ir iš Pa- 

J 

ryžiaus-—“Temps” dienraš
čio.

“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. K

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

, ---  -------; pinigus ir , bininkų streiko reikalus. (
i padeda fnulkinti žmones. Jei j Thaelmanno gyvybės gelbė- 
būt reikalas, tai ir šautuvą ijjm0 reikalais paskleista 10,- 
vartotų prieš eretikus. Ir visi000 lapelių; 2,000 lapelių be- 
dar vargšai darbininkai nesu-1 darbių klausimu; 5,000 lape- 
pranta ir atiduoda vaikus sa-/įų įvairiais bėgančiais reika- 
vo išnaudotojam, kad tų vai-' jajSi pe į0) Komunistų Par- 

ja prigelbsti metalo darbi- 
j ninku unijai raštinę palaikyti 
i su $20 į mėnesį. Paskui dar 
i yra atliekama visokių agita- 
' tyviškų darbų, kurių visų 
i negalima sužymėti. Prie 
I dar įvyksta visokių areštų, 
; rie kaštuoja pinigų, štai 
Į visai nesenai buvo suareštuoti 

tania-j šeši draugai demonstruojant
ir dalyvavęs pasauliniame | pi'ie Vokietijos konsulato.

i Nesigilinant į smulkmenas, 
; i komunistinio judėjimo finan- 

j savimas Baltimorėję kaštuoja ! 
apie $3,000 per metus, šių1 
finanšų sukėlimas tankiai gula; 
tik ant kelių atsakomingų j 
draugiu Tai nelengva parei-| 
ga.

O kokią finansinę paramą ] 
komunistiniam judėjimui šia-1 
me mieste suteikiame lietuvių i 

t 

darbininkų judėjimas? Labai i 
mažą. Sakysime , paprastas ’ 
parapijomis per metus išmoka j šaukė didelį gyventojų susi- 
apie $25 palaikymui tamsybės | 
įstaigų ir dar .atsikėlęs anksti 
bėga į bažnyčią melstis. Na, 
o mes, komunistinio judėjimo 
simpatikai, ar atliekame savo 
būtinas pareigas? Ne, neatlie
kame. . Labai mažai mes te-' 
išaukojame komunistinio judė-1 
jimo palaikymui.

Komunistų Partijos finansi-’ 
nė komisija, kurioj ir aš esu, j 
nutarė varyti agitaciją tarpe 
simpatikų, kad jie liuosnoriai; 
užsidėtų tam tikrą mėnesinę i 
mokestį. Tas jau yra daroma 
tarpe kitų tautų darbininkų. 
Prie šito liuosnorio pasiaukoji
mo mes kviečiame ir Komunis
tų Partijos 
tikus.

Mokestis, 
site, išrinks

Visi su dideliu entuziaz
mu išklausė ir gyvai tarėsi, 
kad reikia organizuotis ir tik 
organizuotu būdu ką nors ga
lim laimėti: kareivis pastatė 
klausimą apie karo pavojų. 
Jam buvo paaiškinta, kaip elg
tis karui kilus—imperialistinį Kvorta 75c ir galionas $2.50 
karą paverst pilietiniu karu. 
Su keliais tų jaunuolių palai-

vą net ir kariuomenėj 
vęs ir
kare Francijoj. Tik, žinoma, 
ne tranšėjose kartu su karei
viais, bet kaipo “dvasiškas va
das,” toli nuo mūšio lauko. 
Nors ir taip labai mylįs ameri- 

nesisar-

Dariaus ir Girėno Metinių 
Sukaktuvių Paminėjime Le
giono Vadas Grūmoja Lietu
viams Deportavimu

Chicagos lietuviai legionie
riai ir pralotas Krušas surengė koniška Vėliavą,”bet
metinį paminėjimą ^užsimuši- Į matįnas> jeigu kas jį ir Jonai- 

čįu pavadina. Mat angliškai 
jo pavardė ištariama “Džio- 

Parengimas įvyko McKinley į naitis.” Šaukė susiriesdamas 
išgarsino 
kurio ir 

Į padanges 
kurie

at- 
Yra ir tokių/svajstytis su šautuvais ir plieni-;; siekti jokis kitas lakūnas— 

nėm kepurėm. Legionieriai ir-; nors ir nepasiekė Kauno, bet 
gi didžiumoj buvo v ~ ‘

Gatvės pilnos svetimtaučiai—net trys būriai.' Yorko į Kauną.
vaikų, kaip baidykliukių: api- Lietuvių legionierių 
plysę, Pyrv.iHj', Kft'U suaugęs- biskį mažiau tuzino ir 
nieji vaikai įsirašę į miliciją. pUSg tiek moterų legionierkų. |New Yorko per Atlantiką, nė 
Jie bus verčiami tiem patiem! . .. —
darbininkam, savo tėvam ir, 
draugam, galvas daužyti. Tai vo 
toks mano patyrimas 1__
Boro. j

v. . : sal, kuris pareiškė:
šilko Au inyčioj I susirinkusioj publikoj yra

Pittstone nuėjau į šilkų au- daug svetimtaučių, tai ir vaka- 
dyklą, kur mano giminaitė jau r° programa bus vedama a- 

* šeštas metas kaip šilkus au- biejose kalbose—įiętuviškai ir 
džia. Įėjus dirbtuvėn trenks- angliškai.” Pats p. Vassal nė- 
mas iš karto man ausis už- vieno žodžio neištarė lietuviš- 

/trenkė, mažai galėjau susikal- kai.
bėtk Viena moteris dįrba prie j Pirmutiniu kalbėtoju per- 
4 staklių. Visą dieną ant ko- statytas “aukštai gerbiamas” 
jų. Sena darbininkė gauna, 
$15 į savaitę, kitos mažiau. 
Užklausiau savo giminaitės, 
kaip ji pakenčia tokį trenks
mą. ' 
jau kurčia, o 
dar 6 metus, 
kurs.”

, v a inemierijo i Kauną.Vyriausias vakaro cyfas bu-;
fašistas šimokaitis. Jis' Svarbiausia vakaro pažiba. 

Exeter visus kamąndavojo ir perstatė • pats pirmininkas pareiškė, bu- 
i vakaro pirmininką tūlą Vas-Įvo Cook pavieto Amerikos Le- 
isal, kuris pareiškė: “Kadangii giono vadas McGinnis. Po jo

Nuėjau ten, 
na. Vos nuėjus pamačiau 
bėgant merginą su kruvinu 
pirštu; mašina pagriebus ir be 
gailesčio sutrynus. Poniutės,, 
kurios nešioja geriausius šil
kus, nesupranta, kaip jie pa
daryti. Jeigu poniai nors vie
ną dieną reiktų pastovėt audi- 
nyčioj, tai reiktų kelių dakta
rų, kol ją nuramintų. Trenks
mas ir virpėjimas visą kūną 
------- yra kenksmingas

Cincinnati, Ohio.—Vietos 
universiteto p r o f e s o rius 
Talbert tvirtina, kad Ame- 

i riko j jau praėjo “flapper- 
kų” (pliuškių - peteliškių) 
gadynė.

Tuojaus kreipkitės j “Lais- 
“ i” ofisą ir gausite medaus 

tiek, kiek tik norėsite.
Į kitus miestus nesiunčiame. 

Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

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

A. BALČIŪNAS
321 Chaupcey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Notary Public Tel. STagg 2-5043

fit
J1

Po jo 
kalbai tik vienas legionierius 
teišdryso ploti. Jis susirinku
siem lietuviam išdėstė Legiono 
planą, ką reikia padaryti su 
ateiviais. Pasak jo, tai ir Le
giono konvencijoj nutarta:

“Jeigu jūs atvykote iš kitos 
šalies, daugelis čia net turtus 
susikrovčt, o nemokate įvertin- 

pralojjas Krušas. Pirmu kartu ti tų progų, kurias jum sutei- 
teko girdėti kalbant Krušą ir, kia Amerikos vėliava—eikit 
turiu pasakyti, kad nekokis iš po velnių iš kur atkeliavę!” 
jo prakalbininkaš. Tiesa; la- Amerikos Legionas esąs nu- 
bai stengės, sugraudinti publ.-;ta kad kiekvienas ateivys 
ką, ibet nesisekė, dažnai kar-ibQtu terorizuojamas ir> jeigu 
tojo: Mes Amerikos lietuvių Į jg surastas ..neįverti 
vada,, mes vadai ir tt.” Uz-j „ tai tuoj būtų depor- 
baigus pralotui kalbą, net 4 tuotas Da liui susirinku. 
suplojo rankom. Turbūt jo/ tokia L iono viršinillko 
zakristijonas su savo šeimyna. Į kalba labai nepatiko. Bet, 

Kitas-“dvasiškių” kalbėtojų į jeigu palyginti McGinnis kal- 
buvo kadaise Detroite pagar
sėjęs kun. Jonaitis. (Apie jo 
bylą Detroite su tūla parapi- 
jonka yra net brošiūra išleis
ta—“Klebonijos Paslaptys”). 
Prakalbą rėžė pusėtinai ap
darkyta angliška kalba. Pasi
gyrė, kad esąs gimęs Lietuvoj, 
bet mylįs daugiausiai ameri
konišką vėliavą. Už tą vėlia

ba su kalba kunigų Krušo ir 
Jonaičio, tai mažai skirtumo 
matosi . Visi jie tokie. Jie 
yra patenkinti, kuomet darbi
ninkas jiem pinigus duoda, 
pats pusbadžiai gyvena ir nuo
lankiai neša kapitalistų jungą. 
Kada jau spėkos ir kantrybė 
išsisemia—“eik po velnių.”

Reporteris.

Pavyzdingi Svečiai , 
t . ;

šiomis dienomis čionai buvo' ! 
atvažiavę svečiai iš Kanados, į ; 
Toronto. J. O. Ragauskai sve-' ; 
čiavosi pas savo gimines Ado- ; 
mavičius. L. P. Malinauskai,' [ 
Mikelionis svečiavos pas sesu- [ : 
tę Vosilius. Nebūty taip per-1! 
daug svarbu, kad draugai iŠ/ 
toli atvažiavo atlankyti Wat-'j 
erburį, bet štai kokį pavyzdį ; 
jie mums paliko. Iš pasikal-'i 
bėjimo pasirodė, kad jie dar į 
neseni Kanados-Toronto gy- [ 
ventojai, bet yra dideli pat- ; 
riotai darbininkiško judėjimo, i 
Tenka sutikti kitus draugus,/ 
atvažiavusius iš Kanados, bet

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalų 

“PRIEKALAS"
; 1934 M. “PRIEKALAS” toliau; 
; rūpinsis lietuvių sovietinės ir; 
; proletarinės literatūros kėlimu,; 
; SSRS socialistinės statybos, kapi-; 
! talistinių šalių gyvenimo ir re-Į 
i voliucinės darbininkų ir darbo i 
; valstiečių kovos nušvietimu, ak- i 
; tingai dalyvaus kovingo pro-.! 
; letariato ginklo - marksizmo-le-; 
; ninizmo populiarizavime ir ko-; 
ivoje už šio mokslo išlaikymą lie-; 
; tuvių komunistinėj literatūroj. ;
! Dailiosios literatūros 'srityj! 
! 1934 m. “Priekalas” talpins eiles,; 
! apysakas, vaizdelius, lietuvių see-; 
; nos aprūpinimui duos savo skil-; 
; tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, driginalių ir verstinių see-i 

Inos veikalų. 1934 m. “PRIEKA-!
LAS” dar daugiąu, kaip ligšiol,; 

! kreips domės į SSRS sovietinės 
; literatūros ir kultūrinės revoliuci-; 
[ jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
; rašytojų raštų talpinimą. !
; 1934 m. “PRIEKALAS” eis 4! 
[spaudos lankų—didumo. Kainą! 
[ Anierikoj ir kitose užsienio vals-. 
! tybėse metams tiktai 1 doleris, 
! pusei metų — 50 centų. [
! Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”! 

redakcijos adresu: ■
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo' 
Inostronich raboČIch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

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

tas ir už prieinamą kainą.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

: '4*'



Pirmadienis, liepos 23,1934■estas Puslapis

h..

Į NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
I durų bus 35 centai. Abiejų! 
tikietų galite gauti “Laisvės” 
raštinėj. Bankietas ir masinis 

bankietui mitingas įvyks didžiojoj Bronx 
giamos labai svarbios išleistu-■ yra go centų ir tik iš anksto Coliseum, atviram ore,

Jei lyt,ų, | Yorko Distriktas išleido oficia- 
tuomet bankietas bus viduje. ” ’ ,V1" ‘
Įsigykite tuojau tikietus ir dą-

Willi Muenzenberg Išleistuvių Bankietas
Ateinantį penktadienį ren-' Įžangos tikietai

Socialistų Viršininkai 
Nenori Bendro Fronto

ves. Tai bus ne vien tik iš
leistuvės, bet sykiu ir Thael- 
manno gelbėjimo vakaras, čia 
bus kalbų apie dabartinę pa
dėtį Vokietijoj ir apie žygius, 
kuriuos ne tik Vokietijos dar
bininkai, bet ir mes turime da
ryti. žodžiu, bus naudingas 
vakaras, daug ką išgirsime.

Turbūt nėra to, kas nebūt 
girdėjęs apie garsiąją Rudą 
Knygą (Brown Book), “Reich
stago Gaisras ir Hitlerio Tero
ras,”, kurioj patikrintais fak
tais nušviesta, delko įvyko 
Reichstago gaisras ir kas to 
kaltininkai. Willi 
berg yra tos knygos leidėjas. 
Jisai taipgi išleido antrąją Ru
dą Knygą, “Dimitrovas prieš vaitę. 
Goeringą,” o dabar jisai ren-! 
giasi išleisti lygiai garsią ir 
patikėtiną trečią Rudą Knygą, 
“Hitlerio 30-toji Birželio,” ku
rioj nušvies faktus paskiau
sios Hitlerio kruvinos puotos.

Willi Muenzenberg buvo 
Jungtinėse Valstijose tūlą lai
ką ir gyvu žodžiu apsakė 
daug apie. Vokietijos įvykius. 
Darbininkai brangina jo darbą 
ir dėlto rengia masines išleis
tuves. Tos išleistuvės taipgi 
bus mobilizacija už Thaelman
no ir kitų fašistų aukų paliuo
savimą ir paakstinimu kovon 
prieš fašizmą.

Į tą bankietą yra užkvies
tos ir Tarptautinio Moterų 
Kongreso prieš Karą ir Fa
šizmą Amerikos delegatės, ku
rios jau bus suvažiavę New 
Yorkan ir sekamą dieną išvyks 
Paryžiun. - j < ,!

parsiduos. Turintieji bankieto 177th St., Bronx, 
tikietą gaus ir vakarienę. Įžan
ga į masinį mitingą yra iš 
anksto perkant 25 cent., o prie lyvaukite.

East Komunistų Partijos New

THAELMANNO GYNIMO SAVAITE

dienas, baigiant 29 d. liepos,

Ši visa savaitė, pradedant j komis iškabomis ir obalsiais už 
su 21 d. ir baigiant su 29 d. j Thaelmanno laisvę, užbaigiant 
liepos, yra Thaelmanno savai- i dieną milžiniškame bankįete, 
tė. Vedama plati kampanija ! Bronx Coliseume.”
už sukėlimą “Miliono Parašų! Masinė aukų rinkliava pra- 
ir Miliono Centų” Thaelmanno sides 27 d. liepos ir tęsis tris 
gynimui. šimtai parašų jau

Muenzen- gauta, tačiaus dar toli iki mi- sekmadienį. Vedimui tos kam- 
liono. Reikia smarkiau pasi
darbuoti per šią specialę sa-|kų ir didelė dalis darbo lieka- 

j si neatlikta del stokos finansų.
,T . ...... Priešfašistinė Federacija ragi-New Yorko darbininkai pa-j 

siskyrė toj savaitėj i 
dieną, kurioj visos spėkos bus 
sumobilizuotos kampanijai už . , .
Thaelmanno paliuosavimą. Ta| 
diena yra penktadienis, 27 lie
pos. 1

“Thaelmanno diena, liepos 
27, turi pasitarnauti iškėlimui 
kampanijos už paliuosavimą 
Ernst Thaelmanno ir visų 
priešfašistinių kalinių kur kas 
augščiau,” sako Priešfašistinės 
Federacijos atsišaukimas. “Tą 
dieną turi būti masiniai pikie- 
tai prie Vokietijos konsulato, 
paradai ir demonstracijos vi
sose apielinkėse, nepertrauk
tas telefonų protestas, dvira
čių paradai, gatvėse bėgimas, 
ratukais važinėjimo (roller 
skating) būriai, trokų važia
vimas po rųiestą su milžiniŠ-?

panijos dabar labai reikia au-

. . I na visas Neiw Yorko ir prie- Speciale . ... wmiescių organizacijas mobih-
zuoti visus savo narius tam

Peticijų blankas ir aukų 
rinkimui dėžutes bei protesto 
atvirutes jau dabar galite gau
ti “Laisves” raštinėj. Drau
gai ir draugės, pasidarbuoki
me.

lį pareiškimą, kuriame išdėsto, 
kad kreipjmasis į Socialistų 
Partijos viršininkus del suda
rymo bendro fronto kovai 
prieš karą ir fašizmą nedavė 
jokių pasekmių. Jie griežtai 
atsisako tartis su bent kokiu 
komunistų komitetu. Komu
nistų Partija, tačiaus deda pas
tangas įtraukti SP į bendrą 
frontą. Liepos 14 d. KP Dis- 
trikto Biuras pasiuntė laišką, 
kuriame po išdėstymo esamos 
rimtos padėties, randame se
kamą :

“Komunistų Partijos Dis- 
trikto Biuras, svarstydamas 
karo ir fašizmo klausimą, savo 
vėliausiame susirinkime, nuta
rė pasiųsti oficialį komitetą 
pas Socialistų Partijos New 
Yorko Miesto Komitetą tikslu 
atkreipti jo atydą į svarstymą 
bendro veikimo klausimo są
ryšyje su rugpjūčio pirma, 
tarptautine diena kovos prieš 
karą ir fašizmĄ.

“Mūsų komitetas atsilankys 
į jūsų New Yorko Miesto raš-

įtinę antradienį, 17 d. liepos, 2 
vai. po pietų, perduoti jums 
tą klausimą. Jei del kokiui 
nors priežasčių diena ar lai-l 
kas jums neparanku, malonė-! 
kite mums pranešti laišku ar| 
telefonu, kada mes jus galėsi-

i me matyti.”
Socialistų Partijos Miesto. 

Pildantis komitetas ignoravo! 
laišką ir jokio atsakymo ne-( 
davė. Komunistų Partijos 
Distrikto Biuras, norėdamas 
prašalinti iš kelio visas kliūtis, 
nors ir negavus atsakymo, vis | 
vien pasiuntė delegaciją. De-j 
legaciją taip pat ignoravo.. 
Nei vieno Socialistų Partijos 
Miesto Komiteto nario, kuris; 
būti) pasitikęs delegaciją, ne-' 
buvo.

Tas aiškiai rodo, kad Ame
rikos Socialistic Partijos vir-- 
šūnės nori kuo daugiausia pa-i 
sitarnaut buržuazijai silpnin-1 
darni darbininkų spėkas kliu-i 
dymu bendram frontui. Ta- ■ 
čiaus eiliniai socialistai darbi-j 
ninkai vis daugiau linksta į ' 
bendrą frontą su komunistais.

SKAITYKIT IR PLATTN
KIT “LAISVĘ”

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai, vi

si šviesūs, dideli ir randa pigi. Vi
durinis flioras. Jii'ozas Sinkevičius, 
75 Monahan St., Ridgewood, Brook
lyn, N. Y.

(170-172)

Išgirskite, Kas Dedas Vokietijoj

Tarpt. Darbininku Apsigynimo Išvažiavimas

šiuo klausimu labai įdomias 
prakalbas ‘ rengia Didžiojo 
New Yorko Darbininkiškų Or
ganizacijų Sąryšis. Prakal
bos įvyks ketvirtadienį, liepos 
26 d., 8 vai. vakare, Lietuvių 
piliečių Kliube, 80 Union Av., 
Brooklyne.

Čia išgirsite vėliausias žinias 
apie tai, kas dedasi Vokieti
joj.

i mui
kiti Vokietiją liečianti klausi
mai.
susiįdomavęs visas 
ir darbininkai, ir„ buržuazija.

Prakalbose bus iškelti ir S. čiausia juos1Francisco įvykiai ir išaiškinta, 1 lietuvių.'

kas prie to privedė ir ko gali
ma tikėtis ateityje, kaip San 
Francisco darbininkams, taip 
ir kitiems.

Kas gali įvykti hitleriz- 
žlu-gus? Bus iškeliami ir

Tais svarbiais klausimais 
kalbės A. Bimba ir R. Miza- 
ra. Kadangį jiedu yra ge
riausi Brooklyno lietuvių kal
bėtojai/ todėl atsilankiusieji 
gali tikėtis tikro minėtų klau
simų išaiškinimo.

Lapeliai šioms prakalboms 
O. tais klausimais dabar jau gatavi. Draugės ir drau- 

pasaulis: gai darbininkai raginami pa
siimti. tų lapelių ir kuo pla- 

paskleisti tarpe

PARDAVIMAI
PARSIDUODA drabužių valymo ir 

prosinimo (cleaning ir dyeing) 
įstaiga. Perkantis gali būt nepaty
ręs tame darbe—aš išmokysiu tą 
darbą. Taipgi, prie štoro yra trys 
kambariai gyvenimui. Randa ne
brangi. Kreipkitės: 6348 Forest 
Ave., Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

(170-172)

Subatomic

OFISAS

ryto

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

TRU-EMBER COAL COMPANY
.(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street • Brooklyn, N. ¥.’•
_____ Telefonas: EVergreen 7-1Q61

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 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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.

485 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

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

TDA 17 kuopos yra rengia- greitai įstoti. Dabar yra labai 
mas išvažiavimas sekmadienį, (gera proga. Susirinkimai bū- 
29 liepos, Forest Parke. Pra-.na kas antrą trečiadienį. Se- 
sidės apie 10 vai. ryto. Lek-’kantis susirinkimas įvyks rug- 
dimas puo parko administra-' pjūčio 8 d., 7:30 vai. vakare, 
cijos yra gautas, todėl malo-■ “Laisvės” svetainėj, 46 Ten 
nokite skubiai ruoštis prie mi- Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
nSto išvažiavimo. ■ ---------------------

Draugai ir draugės: Daly-i . .. _
vaudami šiame parengime, tu-' Armijos Forto Sargams 
rėsite progą arčiau susipažin- Čnneae 
ti su tos organizacijos nariais ** 
ir draugiškai laiką praleisti,) 
tyram ore pabūti, pasikalbėti.

Baigiantis pasauliniam ka
rui darbininkų būklė žymiai 
pablogėjo. Darbininkai, ma
tydami bado mirties pavojų, 
pradėjo kelti savo balsą prieš 
valdančiąją klasę,, su reikala
vimais darbo, ar duonos. Bur
žuazija su savo gizeliais, ma
tydama pavojų iš darbininkų 
pusės, paleido baltojo teroro 
mašiną prieš darbo mases, 
idant jas nutildžius amžinai.

Darbininkai, negalėdami pa
vieniais atsilaikyti prieš tą 
žiaurų nekaltų darbininkų 
kankinimą ir žudymą, turėjo 
surasti sau tinkamą pastogę,I Im atydon, kad tai yra 
kad atmušti tą bjaurų buržu- nepaprasta kokia vieta, bet 

 

azijos puolimą, 
jie ir surado vienintelę išeitį j veršininkai1 gėdinasi 
iŠ to baisaus kapitalistinio su- apie šį; įvykį, 
rėdymo, jie pamatė, kad tam 
tėra tik organizacijos it ko
vos kelias ir kad toje kovoje 
reikia gynėjo. Jie pasiėmė 
Tarptautinį Darbininkų Apsi- * 
gynimą sau už gynėją ir išau-į 
gino į masinę organizaciją.

TDA jau ne vieną yra iš
gelbėjęs iš kruvinų budelių 
rankų, šimtai ir tūkstančiai 
yra paliuosuoti iš kalėjimų, o 
daugelis yra sulaikyti nuo de
portavimo į fašistines šalis, 
kur gręsė mirtis tiems kovoto
jams. TDA yra vienas iš ge
riausių darbininkų kovos įran
kį •' Į

Katrie dar nesate .šios orga7' 
pizacijos nariais, malonėkite

Vienų vienas civilis išvogė 
military kalinį nuo Governors

Šaukia Kriaušius 
Streikuoti

Amalgameitų Eilirtių Narių 
j Komitetas išleido atsišaukimą, 
kuriame ragina Amalgameitų 
Drabužių Darbininkų UnijosIsland salos pereita penkta- . V, ,. , .į. i.. . H . narius dabar esantį stapicių 1dienį. Tai buvo, kaip vienas 

kapralas išsireiškė: “Velniš
kai puikus įvykis armijai.”

Išvogtasis yra tūlas Melvin 
Blanton, kuris buvęs įkalintas 
už pabėgimą iš armijos. Ka
linio vagišius pats vienas at
plaukęs valtimi ir nuginklavęs 
sargą, atimdamas iš jo šautu-r 
va. Pakol sargas prisišaukęs 
pagalbos, tai svečias su kali
niu jau buvęs gana arti Brook- 
lyno pakrantės. Rado tik val
tį, o kalinys ir jo gelbėtojas 
nuėj'b' savais keliais.

Im

gyboje sykiu su visais kriau- 
čiais. Dalyvaukime eilinių na
rių susirinkimuose. Kelkime 
lokalo susirinkimuose Eilinių 
Narių Komiteto iškeltus klau
simus, nes tai yra mūsų visų 
klausimai, kalbą už mūsų rei- Seaside,' 
kalus.

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

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

į galima ųaudot kaipo ganyklą. Tvar- 
! tas naujai pabudavotas; maža stu- 
bele, su malkine, yra geras plotas 
miško, kuriame randasi didelių, sto
rų medžių; taipgi mažas upelis bėga 
per laukus. Viską sutraukus, tai 
farma stovi apie 12 mylių nuo Sea
side Oregon, farma turi 160 akrų, 

, 20 akrų ariamos žemės, apie 20 ak- 
; rų arba daugiau gero miško, ir kitas 
kas, tai yra geros ir prastesnės že
mės, bet labai gera del ganyklos, 
nes ten yra upelis. Aš esu jau se- į 
nas žmogus ir negaliu užlaikyti to-I 
kios didelės farmos, todėl noriu par- I 
duoti greit ir už žemą kainą. Par
duosiu visus laukus, stubą, už $2,000. 
Kreipkitės sekamu antrašu:

KAZYS WASILIAUSKAS 
(arba JOHN SMITH) 
, • Oregon.

(163-175)

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS, REP AIRED,, .

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi- 
' • * ’• , . 5 ♦ r . < ‘ 1 f 1 1

liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.
Welding-Straightening-Body Wprk-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and . Night

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

Kr.

(stoppage) paversti streiku už 
j pagerinimą sąlygų.

“Tikrų faktų kas liečia sta- 
pičių kriaučiam neduoda, bet 
iš praeities patyrimų su stapi- 
čiais mes žinome, kad jie baig- i 
davosi nukapojimu algų,” sa- šauktas, bet, delei atstovų ne

z Didžiojo New Yorko Draugijų

ko atsišaukimas.
“Eilinių narių komitetas 

šaukia jus, kriaučiai, nesiduo
ti’ir vėl būti1 apgautais, kaip 
kad atsitikdavo praeityje. 
Taipgi išleidžiame sąrašą rei
kalavimų, įimant masinio mi
tingo, bedarbės apdraudos 
kriaučiams laike stapičiąus, 
panaikinimo ‘check off’ siste-

Tokiu būdu armijos fortas, patys armijos mos ir tt.”
i kalbėti Lietuviai kliaučiai itaip pat 

privalom būti savo Reikalų sar-

Paramai Klasių Kovos Kaliniams!
Dalyvaukite

TARPTAUTINIO DARBININKŲ APSIGYNIMO

PIKNIKE
Nedėlioję, 29 d. Liepos-July

NORTH BEACH PARKE 
Astoria, L. L

UŽKANDŽIAI — ŽAISLAI
Perkant iš anksto 20 centų

1------------------------------------

ŠOKIAI -
Įžanga 25 centai

Sąryšio Susirinkimas

ti
Turėjo tas susirinkimas įvyk-
18 d. liepos, kaip buvo

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmia* ii- chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

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

New York, N. Y.
Valatidoi Priėmimo t

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

Telephonas MEdallion 3-1328

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

paisymo, neįvyko, nes iš devy-. 
nių narių atėjo tik trys.

Dabar yra šaukiamas antru 
kartu susirinkimas, kuris bus 
trečiadienį, 25 liepos, Laisvės 
patalpoje, 8:30 vai. vakare. 
Visi Sąryšio esantieji atstovai 
prąšomi būtinai atsilankyt į šį 
svarbų susirinkimą, kuris turi 
kelis neatidėliojamus 
aptarti,

Atvirutes negaliu 
visiems, nes neturiu 
Draugai, kreipkite domės. Ga-; 
na 
visi

512

grupių 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. 
Kainos prieina-

, mos.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y. i

reikalus

pasiųsti 
adresų.

apsileidimo. Susirinkime 
ir atlikime savo pareigas.
DNYDOS Sekretorius, j 

s. j. b. ; 
(172-174)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

* 1

Tėl.; :Sthgg 8847,

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 (įnirusių.

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

Sergančių 
Chroniškos

Vyrų ir Motenj 
Ligos Gydomos

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Evergreen 7‘1516

Chromš 
d u lipi, Skilvio, 
žarnų ir MSŠla- 
žarnės Ligos. A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai it 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. Zina.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
nimų ir Čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
no East 16 ST. N. Y.

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

New‘York ’ *
Valandos—> A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. NL

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

7

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vesta- 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.




